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AÇIKLA M A 

Devlet Planlama Teşkilatının kurulması hakkmdaki 30.9.1960 
tarihli ve 91 Sayılı Kanunun 7 ve 8’nci maddeleri ile 9’ncu maddesinin 
b fıkrası gerekince teşkil olunacak özel İhtisas Komisyonları ile 
Koordinasyon Komisyonlarının kuruluş ve çalışmaları 29.9.1961 tarih 
ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuş olan, 
23»10*1961 tarih ve 10939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan 
Tjüzük ile düzenlenmektedir. 

Söz konusu Tüzüğün 4'ncü maddesinin (i) fıkrası şöyledir : 
" Kondisyonlar topladıkları bilgileri ve raporları Planlama Teşkilatına 
sunarlar. 3u bilgi ve raporların neşri, kullanma şekli vs. gibi husus¬ 
larda karar verme yetkisi Planlama Teşkilatı veya daha üst makam¬ 
lara aittir." 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programlar hazırlık¬ 
larında yararlanmak üzere yapılan Gzel İhtisas Komisyonu çalışması 
sonunda hazırlanan bu Pmpor planlama çalışmaları için yardımcı bir 
özelliğe sahiptir. 

Kalkınma Planı'mn ilgili bölümü bu rapor ve diğer özel çalış¬ 
malar gözönünde tutularak hazırlanacağından, Rapor ilgili bulunduğu 
sektör veya konu bakımından nihai değildir, sadece ilgili ^zel İhtisas 
Komisyonunun çalışıma sonuçlarını ve görüşlerini kapsamakta olup, 
bu özelliği ile henüz Devlet Planlama Teşkilatının görüşü de değildir. 
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Devlet Planlama Teşkilatı, komisyonumuzun kuruluşunda verdiği 
Çalışma Esaslarında, sorunun önemini ortaya koyuyor ve aşağıda özet¬ 
lediğimiz çalışma çerçevesini tanımlıyordu : 

I. Geçmişteki gelişimin ve günümüzdeki durumun incelenmesi, 

II. Şehirleşmenin gelecekteki gelişmesi, 

1. Şehirleşme tahminleri 
2* Şehirleşmenin gelecekte doğuracağı problemler 

III. Sonuç ve tedbirler, 

1. Şehirleşmenin teşvik veya tahdit edileceği bölgelerin 
tammlanma yolları, 

2. Şehirleşmeyi teşvik edici ve sınırlayıcı etki araçları, 
3. Şehirleşmeden doğan problemlerin çözüm yolları. 

Komisyon çalışmamızda bu esas çerçeve içinde kaldığımızı sanıyoruz. 
Ancak şehirleşme sorunları iktisadi, sosyal, teknik, estetik, idari, hukuki, 
mali yenleri ile çok karmaşık bir nitelik sundukları için, konuyu ve bölüm¬ 
lerini bu kadar açık ve seçik şekilde sınırlamak mümkün olmadı. Komis¬ 
yonumuz görüşünce, tek tek sorunların incelenmesi yanısıra bunların 
blrbiriyle ilişkilerinin ortaya konulması da büyük önem taşıyordu. Bu 
nedenle bazı tekrarlamalar kaçınılmaz oldu. Ayrıca geçici komisyonumuzun, 
sınırlı bir süre içinde, üyelerinin şahsi bilgileri dışında pek az imkana 
sahip olarak, ayrıntılara girmesi ve bir "Şehirleşme Politikası" geliştir¬ 
mesi söz konusu olamazdı. Böylece, çalışmalarımızda, şehirleşmeyi bir 
tüm süreç olarak tanımlamak, bunun farklı sorunlarını birbiriyle ilişkileri 
içinde ortaya koymak, bunları ilgililere duyurmak, eleştirmek ve tartış¬ 
malara imkan verecek bazı görüşler sunmak amacını güttüğümüzü söyle¬ 
yebiliriz. 

Komisyonumuz 5 Nisan 1965 te kuruldu. Devlet Planlama Teşkilatının 
ve Komisyon başkanlığının davetiyle, aşağıda isimleri verilen üyeler, 
çalışmalara katıldılar: 
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Komisyon 9 toplantıda 26 oturum yaptı. Üyelerimizin çoğu, toplantı¬ 
ları" çoğun? katıldılar. Sadece bazı üyelerimiz bir veya iki toplantıya katıldı. 
Bu arada özellikle son toplantımıza katılmayan üyelerimizin, vardığımız 
sonuç!?-:: ; ••ım bir görüş birliğinde olmaması ihtimaline dikkati çekeriz. 

Sunduğumuz çalışma, Rapor ve Ekleri olma üzere iki ana bölümden 
teşekkül etmektedir. 
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Raporun Giriş bölümünde, konunun tanımı ve tarihi bir perspektif 
yamsıra, Komisyonumuzun özellikle üzerinde durduğu bazı konuları, diğer 
bölümlerle tekrarlar yapmak pahasına, ele aldık. 

İkinci bölümde şehirleşmenin ana sorunlarım ele aldık ve bunları, 
Sosyo Ekonomik Sorunlar, Alt- jfapı Sorunları, Fiziki Çevre ve Dağılma 
Sorunları olarak dört ait-bölümde derledik. Şehirleşme sorunlarının teme¬ 
linde yatan sosyo-ekonomik sorunları elimizdeki imkanların sınırlılığı 
sonucunda çok genel olarak inceleyebildik. Ait-yapı sorunları dolayısıyla, 
şehirleşmenin giderleri konıisuna yetersiz plsa da değindik. Şehirleşmenin 
dağılması konusunda ise, temel çalışmalara sahip olmadığımız için bazı 
genel ilkelere değinmekle yetindik. 

Üçüncü ve son bölümde şehirleşmenin uygulama sorunlarını ele aldık. 
Bu bölümün ilk alt-bölümünde şehirleşmenin sahibi kim olacak ve nasıl bir 
genel örgütlenme düşünülebilir sorunlarım cevaplandırmaya çalıştık. İkinci 
alt-bölümde ise, şehirleşmenin tx.zı önemli uygulama araçlarını inceledik. 

Çalışmamızın ikinci ana bölümü elan Ekleri, iki bölümde derledik. 
Birinci bölümde alı-komisyonlarımızca, üyelerimizce ve imar ve İskan 
bakanlığı Şehir .Planlama Dairesince hazırlanan 25 tane rapor ve notu 
sunuyoruz. Bunların sorumluluğu hazırlayan kurum veya kişilere aittir. 
Eklerin ikinci bölümü ise tutanaklardan teşekkül etmektedir. 

Çalışmanın derlenmesi ve Raporun yazılması görevini Komisyonumu¬ 
zun kararı ile yüklendim. Bu konularda olabilecek bütün eksikliklerin, 
ve hataların sorumluluğu bana aittir. 

Tuğrul AKÇUlvA 
Devlet Planlama Teşkilatı 

Şehirleşme Sorunları mel İhtisas 
Komisyonu Başkanı 



ÖZET 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun üzerinde İsrarla durduğu hususlardan ilki, şehir¬ 
leşme sürecinin t nemi ve bu sürecin öneminin en farklı ortamlarda 
tanınması zor unluğudur u Gerçekten milyonlarca kişinin, yüzyıllarca yaşa¬ 
dıkları kırsal çevre ve faaliyetlerden kopup, kentsel bir çevreye göçüşü, 
ülke yatırımlarının muhtemelen yüzde 80 inden fazlasıyla bu çevreyi 
şekillendirmesi, hele "rirkiyedeki hızıyla, bir ülkenin tarihi boyunca 
tanıdığı en önemli oluşumlardan birisi olmaktadır. 

Şehirleşme, iktisadi ve sosyal gelişme ve sanayileşme arasında 
istisnasız bir korelasyon vardır. Bir ülkenin şehirleşmemesini istemek, 
bu ülkenin gelişmemesini istemek demektir. 

ikinci Dünya Harbinden beri ülkemiz oldukça hızlı bir şehirleşme 
devresine girmiş, kentsel nüfus, bir mislinden fazla artmıştır. Bu şehir¬ 
leşmenin ana nedeni teknolojik gelişme., uygun tarım arazisinin marjinal 
sınırlara kadar kutla adına cı ■ te p] ak mülkiyetinin bir yandan temerküzü, 
öte yandan bölünmesi gibi farklı yönleriyle "kırın irimi" olmuştur. Kentsel 
faaliyetin ve özellikle sanayiin, farklı nedenlerle, istenilen hızla gelişme¬ 
mesi sonucunda şehirler bu göçü istekli karşılamamış, "şehrin çekimi" 
kuvvetli olmamıştır. Bu arada, tarım teknikleri gelişse de, gelişmese de, 
kırın itiminin yer aldığına işaret etmek gerekir. 

dnümüzdeki 20-25 yılda, kentsel nüfusumuzun yüzde 20G artarak 
2.5-30 milyona varacağı baklandaki tahminlerimiz, her tahmin gibi büyük 
hata ihtimalleri taşır, i arp sonrası yıllarındaki şehirleşmenin geleceğe 
yansıtılması, bu yıllardaki ortamın tekrarlanacağı anlamındadır. Cysa, 
harp sonrası koşullarının 1958 yıllarından itibaren değiştiğini biliyoruz. 
İviilli Plan hedeflerin: daynralçrak yomlar, tahminler, iktisadi gelişme daha 
yavaş olursa, gerçeldeşmemeVduımirnunua kalacaktır. Dış ülkelerle yapılan 
kıyaslamalar için de durur® uyzr.oır. Boyiece yaptığımız tahminlerin, 
ülkemizin oldukça hızla gelişeceğini öngören iyimser tahminler olduğu 
söylenebilir. Ülkemiz gelişme, yani kentsel faaliyetini ve özellikle sanayiini 
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geliştirmek imkanım bulamazsa, veya uluslararası ortam bu imkanı bulma¬ 
sına imkan vermezse, köylüyü köyüne bağlamak amacını* izleyen tutucu 
tedbirlerle şehirleşmenin belirli bir ölçüde frenleneceği öngörülebilir. 
Kentsel İşgücümüzün ihraç imkanlarının devamı da bu frenlemeyi destek¬ 
leyici olacaktır. Ülkenin hızlı gelişmesini reddetmek ve "ikinci sınıf" bir 
ülke olarak kalmayı kabul anlamındaki bu kötümser ihtimalde dahi, şehir¬ 
leşmenin temelli olarak ve uzun bir süre frenlenebileceği sanıltnamalıdır. 
.Kırın itimi sonucunda gene de hızlı bir şehirleşme olacak ancak bu şehir¬ 
leşme bir "gelişme şehirleşmesi" değil, bir "sefalet şehirleşmesi" niteliği 
taşıyacaktır. 

önemini ve kaçınılmazlığını ortaya koymaya çalıştığımız şehirleşme 
sürecinin yarattığı kentsel iş imkanı, gecekondular, mimari kalite, şehir¬ 
lerin olumlu idaresi v.b. gibi en farklı sorunlar birbiriyle sıkıca bağlıdır. 
Bunları beraberce ve birbiri üstüne olan etki ve tepkileriyle düşünmek, 
tedbirleri genel bir "şehirleşme politikası" içine yerleştirmek zorumu¬ 
mundayız. 

Şehirleşme politikamızı, ülkemizin sosyal, iktisadi ve politik orta¬ 
mına oranla hazırlamalıyız. Bir kere sanayi aevriminin yarattığı şehirleş¬ 
menin sanayi öncesi devirdeki şehirleşmeden farklı bir süreç olduğunu, öte 
yandan sanayileşmiş ülkelerin şehirleşmesi ile sanayileşmemiş ülkelerdeki 
ve özellikle ülkemizdeki şehirleşmenin tamamen farklı nitelik sunduğunu 
bilmeliyiz. Sanayileşmiş ülkelerde sanayiin şehirlerde yarattığı çekim ve 
kırda serbest bıraktığı işgücü belirli bir denge yaratırken, sanayileşmemiş 
Ülkelerde kırdan hızla itilen nüfusa şehirler iş bulmakta zorluk çekmektedir. 
Böylece 19 yifeyıl kapitalist ülkelerinin şehirleşme modelinin ülkemizde 
tekrarlanmasına ne imkan, ne de lüzum bulunmadığı, Türk şehirleşmesinin 
kendine özgü koşulları olduğu üzerinde dururuz. 

SOS YO* EKONOMİK SORUNLAR 

iktisadi ve sosyal gelişme ile şehirleşme arasmcaki korelasyona 
işaret ettik. Ancak, ülkemizde ve diğer sanayileşmemiş ülkelerde olduğu 
üzere demografik şehirleşme hızı* kentsel fonksiyonların gelişme hızından 



daha yüksek olursa, şehirlerdeki bu nüfus yığılması olumlu mudur, olumsuz 
mu? Kentsel faaliyetin ve özellikle de sanayiin demografik şehirleşmeyi 
izleyebilmesi gerçekten şehirleşmemizin temel sorunudur ve bu amaçla 
gerekli her nevi çata gösterilmelidir, takat, farklı nedenlerle kentsel 
faaliyet istenen iıızla gelişmiyorsa; dengeyi temin için, demografik şehir¬ 
leşmeyi yavaşlatmak gerektiği görüşünü paylaşmıyoruz. Görüşümüzce, 
demografik şehirleşme, aşağıki nedenlerle, fonksiyonel şehirleşme için bir 
''potansiyel" olabilir: 

a. Kentsel faaliyette çalışacak nüfus, şehirleşmekzcrunluğundadır. 
Şimdiden şehirle şen nüfus, gelecekte yaratılacak kentsel faaliyet için 
"hazır" bir duruma girmekte, şehirleşmenin esas pahalı yönü olan konut, 
sosyal ve beledi alt-yapı - ihtiyacı, istenen nitelikte değil fakat asgari şe¬ 
kilde de olsa karşılanmış olmaktadır. 

b. Şehirleşme, gelişme için uygun bir sosyo-kiiltürel ortam yarat¬ 
maktadır. Eğitim şanslarının fazlalığı, şehirleşmenin yarattığı örgütleşme, 
ihtisaslaşma, farkl:.! tşrna eğilimleri, fikir ve mal alışveriş alışkanlıkları 
yanısıra, şehirleşen nüfus, kentsel faaliyetin yaratılması yönünde büyük bir 
baskı unsuru olacaktır. 

c. Farklı uzmanlarca ileri sürüldüğü üzere, kırdan göçen nüfusun 
kırdaki üretimi azaltmadığı, ancak kalanların daha prodüktif olarak çalış¬ 
masına imkan verdiği kabul edilirse, şehre göçenler düşük bir randımanla 
dahi çalışsalar, genel üretim artacaktır. 

Sanayileşme dışında gerçek bir şehirleşme olamıyacağı üzerinde 
durur, kentsel faaliyetin ve özellikle sanayileşmenin, genel gelişme için 
önemi yanısıra, dengeli bir şehirleşme için de ana koşul olduğunun kabulünü 
ve bu kesime milli ve mahalli basamaklarda tam bir öncelik verilmesini 

İsrarla tavsiye ederiz. Kısa sürede iş temini amacı ile zenaat ve hizmet¬ 
lerde yaratılan iş imkanları, köklü bir s : nayileşmeye dayanmazsa, bir 
feodal ülke veya sömürge ülke şehirleşmesinin ifadesi olarak kısır kalmaya 
mahkumdurlar. Genellikle kentse’ faaliyet i in söylediklerimizi, özellikle 
sanayileşme için tekrarlamak ve demografım şehirleşmenin, sanayileşme 
için, yeterli olmamakla beraber olumlu bir eğilim olduğunu söylemek 
mümkündür. Cte yandan, sanayileşmenin oiumlu bir şehirleşme için ana 



koşul olmasına karşılık» şehirleşmenin m pahuü yonu ot tındığına dikkati 
çekeriz. Kaba hes .-.mma ? " vr dengeli bir şehirleşme için imalat sanayii 
yaratılmasını:' v a: a • evuTckğı -1 ödü l’L. yatırıma karşılık, 
şehirleşmenin k o - iocu ve yo^/aJ &h at yat tr minin 8,,000-10.000 TL. 
ııa ihtiyaç gb,-.trnY; j.\k a k. a: 

Şehre göç erenler. şehı.de.e.ik’errL m mermıundurlar. Yapılan geniş 
bir ankete gere şehirleşc,n nüfustan köye geri .aönınek isteyenler yüzde 3 ü 
geçmemektedir ou gözlem. şehirle; -i yöçüu. bıllaçs^v; nedenlerle olduğu, 
köylünün köyde !::tokrv*ırr Veıekh e, ki ■ r. iyi okluğu konusundaki iddiaları 
en açık şekilde yaLiriamaktadrı. 

Şehre göçen nüfus büyük adaptasyon zorlukları il e karşılaşmamaktadır. 
Maamafih sosvai güvensizi k. m. Lk sororkar:., eğitim ve sosyal hizmetlerin 
yetersizliği gibi om ii sorur.... •• ‘ - ar. i. u Boruaiurınıeruolindeyatan esas 
neden inç go; ; i. :r. . tk geL. ı/ncn.esidir. Gte yandan, 
şehirlerde rasla/alan o, ; unlar r . mlu bir yar« >ra /artnadan, bunları 
kırdaki benzer , ; ı m s. ; y^s's k v r 

Sanayii mili* zorlamakta aestekieymi tedbirler devletin genel tutumuna 
bağlıdır. Mahalli basamaktaki - tedbirlerin önemi üzerin e ise genellikle 
durulmamakta 7 bu terörlerin te."ti..: için genel bir tutum bulunmamak¬ 
tadır. Böylece günümüzde belediı eleri n tutumu, çok defalar kentsel faaliyete 
ve Özellikle sanayii zesfek-leyicı yi.olmamaktadır. Mahalli basamaktaki 
tedbirler, çoğunlukla sanayie: diğer kerırsei faaliyete ve sosyal gelişmeye 
uygun fiziki ortamı yaratmak ınlımınaaatr. Organize Sanayi i t in Likaları, 
etken Yönetici Merkezler, rense ki far u/etin ki t-Yapı ilıtıyacının Öncelikle 
karşılanması g .ti tedbire • s-, a .. .k olarak ve devletin denetlemesi 
altında ve gerekliyse t moğiy:: .m-zlıclı: , 

ALT-YAPI 

Kentsel alt- tat: h -r nevi ; .<. i. t. v. kültürel faaliyeti desteklemek 
ve düzenli bir şehirleşme İçin ana koşul olmasına rağmen günümüzde gerekli 
ilgiyi görmemekte, dolayısıyla devamlı bir tıkanıklık nedeni olmaktadır. 



Kentsel alt-yapının, milli kalkınma planında açık, seçik ele alınmayışı da 
konuya gerekli önemin verilmeyişinin delilidir. Ote yandan, alt-yapının 
ülkemize özgü teknikler ve organizasyonla ucuza temini yolları araştırıl¬ 
mamıştır. Oysa, özellikle yapıda büyük iktisadi imkanları olduğu inancı 
vardır. Ancak, bu ucuza yapmak zorunluğu, nitelik düşüklüğüne yol açma¬ 
malıdır. Böylece "ucuz fakat kaliteli alt-yapı" ilkesine yönelmek için büyük 
bir çaba gösterilmelidir. 

Alt-'yapının yer seçimi, düzenli bir şehirleşmenin diğer bir koşuludur. 
Alt-yapının pahalılığı ve taşmılmazlığı yer seçimine özel bir önem vermek¬ 
tedir. Konunun bir yönü, farklı alt-yapının aynı anda, aynı yerde teminidir. 
Özellikle sanayiin teşviki için bu ilke büyük önem taşır. Ote yandan alt¬ 
yapının yer seçimi ile arazi kullanış planı birbirini destekleyici olmaiıoır. 
Alt-yapısı temin edilmiş alan, bu alt-yapının öiü yatırım olarak kalmaması 
için, boş bırakılmamalıdır. Oysa, günümüzde arazi politikası bulunmadı¬ 
ğından bu ilke de izlenememekteöir. Nihayet hemşehriler arasında eşitlik 
araştırılmalıdır. Günümüzde ise "zengin mahalleler" e nisbeten iyi bir 
alt-yapı temin edilirken, "fakir mahallelerine üvey çocuk" muamelesi 
yapılmaktadır. 

Alt-yapının yapımında gerekli programlamaya önem verilmediğinden, 
yapılan alt-yapı belirli bir süre sonra görevini yapamaz duruma gelmekte 
mevcut alt-yapı bozularak, baştan yenisi yapılmakla büyük kayıplara yol 
açılmaktadır. 

Beledi Alt-Yapı 

Komisyonumuz beledi alt-yapı olarak su, elektrik, kanalizasyon ve 
şehir yollarım ele aldı. 

Şehirleşen bir kimsenin, günümüzdeki standartlar ve teknoloji ile 
gerektirdiği bele .'.i alt-yapı giderinin pek kabaca, 2.3^0 - 2.500TL. olduğunu 
hesapladık. Bu giderin 300 TL. sının suya, 550 TL. sımn elektriğe, 650 TL. 
sının kanalizasyona ve C00 TL. sının yol yapımına gittiğini tahmin ettik. 
Bu yatırımın 550 TL. sının mahalli, 1750 TL. sının ise ana sistem yatırımı 
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olduğunu gördük. Gte yandan, bu standartlarla ve günümüzdeki yoğunluklarla 
bir metre kare kcnut arsasına düşen beledi alt-yapı yatırımının 53-60 TL. 
olduğunu hesapladık. Eöylece önümüzdeki 20-25 yılda beledi alt-yapıya 
40-60 milyar TL. yatırılacaktır. Bütün bu hesapların gayetle cidei şekilde 
yaklaşık olduğu ve ilgililerce ele alınması gerektiği üzerinde İsrarla 
dururuz. 

Beledi alt-yapının ucuzlatılması ve • kalitesinin iyileştirilmesi için 
günümüzde ne milli, ne de mahalli basamakta gerekli çaba yapılmamaktadır. 
Oysa, genellikle şehirleşme giderleri üzerinde büyük etkisi olan bu konuda 
standartların ciddi şekilde tesbiti, yapı teknolojisinin geliştirilmesi, plan¬ 
lama yolu ile alt-yapı ağının kısaltılması, yapılan ait-yapıdan azami kullan¬ 
mayı temin edecek planlama ve programlama tedbirlerinin alınması gibi 
yollarla şehirleşmemizde büyük mali kazanca ve kalite düzelmesine imkan 
olacağı inancındayız. 

Gosyal Alt-Yapı 

Okul, hastahane v.b. sosyal alt-yapı genel nüfus sayısına orantılı bir 
ihtiyaç olup şehirleşmeye bağlı değildir. Ancak şehirleşme, kırda zaten 
mevcut olan, fakat karşılanmayan bir ihtiyacı su üstüne çıkarmaktadır. 
Asgari işletme büyüklüğü ve rantabl olmak için hizmet etmesi gerekli 
nüfus sayısı yönünden, sosyal tesisler genellikle şehirlerde kırdan daha 
ucuza çıkmaktadır. Farklı basamaklardaki ve tipteki sosyal tesislerin 
rantabl olarak yerleşmesi için gerekli asgari nüfus sayısı değişmekte, 
bazı pek büyük ve ihtisaslaşmış tesisler ancak büyük-şehirlerde yaşayabil¬ 
mektedir. 

Şehirle şen her nüfus için pek yaklaşık olarak 1,000 TL. sosyal alt¬ 
yapı yatırımı gerektiği kanısındayız. Bu yatırımın 300 TL. sının eğitimi, 
300 TL. sının sağlık tesislerini, ve 400-500 TL. sının da hesaba katmadı¬ 
ğımız bazı ana alt-yapı yatırımlarına gideceğini öngördük. Bu pek kaba 
tahminlere göre önümüzdeki devrede sosyal alt-yapıya 20 milyar TL. 
kadar bir yatırım gerekecektir. Görüşümüzce, bu tesislerde de cimi 
tasarruf imkanları var cır. 



Konut 

Konut kesinT . unayken.ne v:. bela alt »yapı yaraşıra,.. şehirleşmenin 
en pahah bir yon : :ekcndıT star,cardı ile dahi; şehırleşen nüfus 
başına 2.000 TL an. y . . lir. Konut ünitelerinden belirli 
bir oranının gmvmkzk k: ruhsm.l- .0.. I-.:;, sm.n umaınku olacağı öngörü¬ 
lürse, 3.000-4.00.. TL., lık biz ; ' in s . T■ıi:njî ..tm-k; gerekir. Böylece 
önümüzdeki devrede, şehm. oT • uefc meceT konut yatırımının 70 
milyar TL. k; - olduğu söylen' m 

Günümüzde, şehirleşmemizin e ihHya .- "gecekondu" diye isim¬ 
lendirilen ruhsatsız konutlar yolu .... karşıkamnukîaclır. Ankara’da mevcut 
konut ünitelerinin üçte i'x. d ■ .... kvd.evv ve T İT: önemli şehirlerde, 
ruhsatlıdan çok. ruhsatsız kor .: şuyüm.m.: Oy’.. - '.e, belirli bir süre, 
şehirleşmemizin konur im. rac. n _ecekcn. : starlardan içinde karşılana¬ 
cağını kabul etmek, m de .e günümüzdeki eezınv . m-z' Tinde kalarak daha 
iyi nitelikte kcr.u-._u..• a .... r.u. j .m;-"' i a. .mk gerekir. 

Bu ama s m m  t sorunu olarak değil» 
fakat şehirleşmenin genel soru: la . m... m s.ucu ele mk incelemek gerekir. 
Şehirlerde yeteri? iş İmkanı bulum, yış: ve dİ: yük kazançlar, diğer bütün 
sorunların olduğu gibi, gecekondum, rm .. temel nedenidir,, „ uisadi gelişme 
ve özellikle s ......iyileşme dışımk m köklü olarak hailini beklemek 
anlamsızdır. 3te yandan, arsa ticar-. t:,, gecekonduların dolaysız olarak 
varlık nedeni olmaktaOı o. Kc/.i*qu arazisine tecavüz, parsellenmemiş araziye 
tapu hisseler.mcsi yolu :1e inşaat, hep arsa politikası bulunmayışının 
kaçınılmaz sonuçlandı: vc. böylmc r: 'yonisrc.:- kivi kanun dış: duruma 
itilmektedir. Nihayet zat;.: cne 3 g/vüc malu uelvrme üşer mahallelerden 
daha kctii alt-yapıt îtoi ■ m c ıe, banlanı : eialetin ie'büyük rol 'ulamak¬ 
tadır. 

Gecekondu : ox/. _ır .• . r ; cTr politikayı incelersek, bu 
politikayı, öze:, m köy ;.n „ .1 o.m.. ^ ■ .. gecekondu yayanların baskısı 
karşısında bazı kk' kar tanımak mmuy. ;. mrmm.sur bocalama olarak 
tanımlayabiliriz. İkinci Tünya Hara-odan kari kamılmi 5213. 5228, 5917, 
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6188, 7367 Sayılı Kanunlar ve şimdi Meclis'e sunulmuş bulunan kanun tasa¬ 
rısı büyük ölçüde birbirini tekrarlamakta, bir yandan gecekonduların en 
sert ve ivedi şekilde yıkılacağına karar verirken, öte yandan her nevi 
kamu arazisinin gecekondu yapanlara dağıtılmasını öngörmektedir. Böylece 
arsa politikasının ve şehir planlamasının ana ilkelerine tamamen karşıt 
bir tutum izlenmektedir. 

Ulaşma ve haberleşme 

Haberleşme zamanının sıfıra yaklaşması ve etken ulaşma imkanları, 
modern şehrin ana niteliklerinden biridir. Bu alanda yapılacak çaba, 
kentlerimizin görevlerini gerektiği gibi yapması ve dolayısıyla genel geliş¬ 
memiz yönünden büyük önem taşır. Günümüzde ne planlama, ne de ulaşma 
ve haberleşme teknikleri yönünden bir çaba yeterli ölçüde gösterilmemek¬ 
tedir. 

ülkemiz daha otomobil devrine girmediği için şehirlerimizdeki 
tıkanıklıkları basit trafik kaideleri ile halletmek mümkündür. Ancak, 
yaptığımız farklı tahminlere göre 20 yıl sonra ülkemizin de otomobil 
devrine gireceğini ve şehirlerimizde bir milyon kadar motorlu taşıt 
aracı olacağını öngörüyoruz. Şehirlerimizi bu ihtimale göre hazırlamak 
sorunu ile karşı karşıyayız. 

:: İZİKİ ÇEVRE 

Şehirleşme süreci, nihai ifadesini yarattığı fiziki çevrede, yani 
şehirlerin şeklinde, arazi kullanış özelliklerinde, mahalle ve yapıların 
şekillenme ve kalitesinde, yapı teknolojisinde bulmaktadır. Böylece önümüz¬ 
deki 20-30 yılda ülke yatırımlarının en büyük oranını emerek, 100 milyar¬ 
larca liraya mal olacak kentsel konut, alt-yapı, çalışma ve dinlenme yerleri 
eğer' gerekli fiziki nitelikte olmazsa, kaliteli ve etken bir yaşama ve çalış¬ 
ma ortamı temin edilemeyecektir. Oysa, Türkiye'de günümüzdeki eğilimler 
bu fiziki ortamın çok kötü olması yönündedir. 



Doğal Veriler 

Şehirlerimiz, yeni gelişmelerinde,- doğal verilere sırtlarını dönmek
tedir. Topografik, jeolojik engeli ;• gel: e of a uinursanrnamakta, özellikle 
arazi ticaretinin baskısı ile ve gerekli teknik tedbirler alınmaksızın, bazı 
şehirlerin en kötü zemin üzerinde gelişişine tanık olunmaktadır. ...te yandan 

doğal imkanlardan, sahillerden, tatlı meyillerden, korulardan, şifalı sular
dan gerektiği gibi fayda1 mılmamakta hatta çok defalar, bu imkanlar tahrip 
edilmektedir. Bu sen tehlike üzerinde İsrarla durur, tabii zenginliklerimi
zin, menfaat ve bilgisizliğin baskısı ile elden çıkmasını engelleyecek 
yöntemlerin ivedilikle teminini önemle salık veririz. 

Şehirlerin Şekillenmesi 

Şehirlerimizin kötü şekillendiğini hepimiz kabul etmekle beraber bu 
kötü şekillenmenin nedenlerini ciddi şekilde bilmiyoruz ve araştırmış 
bulunmuyoruz, ülkemizin içinde bulunduğu gelişme krizi, muhtemelen her 
konuda olduğu gibi, şehir şekiller nesinde de köklü değer yargılarının 
ortaya konulmasını zorlaştırıcı olmakladır. Hızlı şehirleşmemiz içinde, 

şehir şekli ve şehrin büyüyen ve değişen ihtiyaçları arasında bir bağlantı 
bulmak zorlaşmakta, "mman içinde planlama" kavramı ülkemizde özel bir 
önem kazanmaktadır. Bu temel zorluklar yanısıra, arazi ticaretinin baskısı 
ait-yapmın yer seçimindeki tesadüftük, şehir planlama kuruntunun etken 
olmayışı gibi teknik ve idari sorunlar da şehir şekillenmesine olumsuz 
etkiler yapmaktadır. 

kapı ve Mimari Kalite 

Ülkemiz, günümüzde sadece bina yapımına yılda 4 milyar TL., yani 
tüm yatırımının üçte birin:' yanrro?kta ve bu yatırımın pek büyük bir oram 
şehirlerde yer almaktadır , Ancak yapağm iz binaların çoğunlukla kullanma 
amacına uymayan, olumlu barınma, ve çalışma imkanları vermeyen, kötü 
inşa edilmiş, tabiatla, şehirle ve birbiriyle bağlantı kuramamış nitelikte 
olduğunu görüyoruz. Böylece yüz milyarlarca liraya, "göz göre, göre" 
kuşaklar boyunca içinde ya sıyacağımız bir çirkinlik miracı yaratıyoruz, 
bu eğilime "dur" demek imkanı yok mudur? 
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Değer yargılarındaki temel krizin yanısıra bazı diğer sorunlara 
değinmek isteriz. İmar kurumu, binaların yerle şiş ve şekillenmesine 
hemen hemen olumlu hiç bir katkıda bulunmazken, iyi bina yapımına ve 
binanın doğru yerleştirilmesine karşı etken bir engel oluyor. Arsa ticareti 
ise, arsadan azami faydalanma isteğiyle hem yerleşme şeklini, hem de 
bina mimarisini olumsuz şekilde etkiliyor, hem de mimarı bir "komisyoncu" 
durumuna itiyor. Jte yandan, temel yargılara dayanamayan bina yaptırıcısı 
ve teknisyen, günün modasına ve dış ülkelerden kopya şekillere sığınarak 
tfen göze batan" binayı yapmak gayesini güdüyor. Böylece ülke geleneklerine, 
iktisadi verilerimize, malzeme imkanlarımıza, iklime, kullanış amaçlarına 
ve aklıselime dayanan binalar yapmak yeteneğine günümüzde sahip değiliz. 
Standardizasyon ve prefabrikasyon gibi teknolojik metodlar, binaları meslek 
adamlarının yapmasını örgütleştirmek, mimarlık fakülte ve okullarının ve 
odasının iyi eserleri, kötülerden ayıran tutumu, eski eserlere saygı, kamuca 
yapılan binalarda kalite temini ve daha uzun süreli olarak az sayı ve bina 
yapımını spekülatif baskılardan kurtarmak bu konudaki imkanlardan bazı¬ 
larıdır. 

Bu arada, özellikle kamuca yapılan binaların bazen defalarca pahalıya 
mal edildiği üzerinde durmak ve bina yapım tekniklerinde ve örgütleşme- 
sinde temin edilecek gelişme ile ucuz ve kaliteli şehirleşme ilkesine büyük 
katkıda buiunulabilsceğine dikkati çekeriz. Nihayet şehir ve binaların 
günümüzdeki şeküieniş eğilimlerinin, tarihten miras aldığımız gayet zengin 
kentsel bünyeyi ve eserleri de tehlikeye düşürüşü üzerinde özellikle durmak 
isteriz* Bu zenginliklerin korunması ise ülkemize ve insanlığa karşı 
kaçınılmaz borcumuzdur. 

ŞEHİRLEŞMENİN DA SİLİMİ 

Bir ülkenin global şehirleşme eğilimleri yanısıra, şehirleşmenin 
dağılma eğilimleri, farklı büyüklükteki şehirlerin gelişme hızları, şehir¬ 
leşmenin farklı bölgelerdeki durumu da büyük önem sunar. 
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Günümüzdeki Durum ve Ekilim 

1966 yılındaki 7 milyon kentsel nüfusumuzun yur ısı, nüfusu 100.GGC in 
üstündeki 9 önemli şehirde ve gene bu nüfusun üçte ikisi, nüfusu 50.000 i 
geçen 27 şehirde yaşıyordu. Nüfusu 10.000 ile 50.000 arasındaki 121 küçük 
ve orta şehir ise, kentsel nüfusun sadece üçte birini barındırıyordu. 
Böylece şehir olgusunu özellikle önemli şehirler açısından ele almak gerek¬ 
tiği görülür. 

Nüfuslara göre şehir gruplarındaki nüfus sayısı geçmişle kıyaslanırsa 
en büyük artış 5G.Ö0C in üstündeki şehirler grubunda görülmektedir. Ancak 
bu yığılma, 50.000 in üstündeki şehirlerin çok hızlı büyümesinden değil, bu 
gruplardaki şehir sayısının hızla artmasından olmaktadır. 

Farklı sayım yıllarında belirli gruplarda bulunan şehirleri sonraki 
sayımlarda da izleyerek, bunların gerçek nüfus artışlarını izledi'imiz 
vakit İstanbul ve İzmir'in yavaş geliştiğini görürüz. Başkentlik fonksiyonu 
sayesinde Ankara’nın sunduğu hızlı gelişme dışında, büyük-şehirlerimizin 
Türkiye kentsel ortalama gelişme hızından daha yavaş büyüme ekilimi 
üzerinde İsrarla durmak isteriz. Buna karşılık en hızlı gelişme, 25.00G- 
100.000 arası orta büyüklükte şehirlerde olagelmiştir. 25.000 in altındaki 
ufak şehirlerin ise, hangi sayımdan itibaren izlenecek olursa olsun yavaş 
geliştikleri görülür. Nihayet, bütün dünya büyük-şehirlerinde raslanılan 
şehir dışı gelişme eğiliminin, özellikle 1960 sayımından beri, İstanbul ve 
İzmir’de raslandığma dikkati çekeriz. 

Şehirleşmenin bclgelerarası dağılımına gelince, Marmara ve Eğenin 
ülkenin gerisine oranla çok şelıirleşmiş bulunduğu malumdur. Ancak, 
incelediğimiz 1960-1965 devresinde şehirleşme öncülüğünün açıkça doğuya 
kaydığını görüyoruz. Bu devrede en hızlı şehirleşmeyi sunan Doğu İllerini, 
mutlak rakamlarla bu gelişme düşük olduğu için, hesap dışı bıraksak bile, 
Orta Vayla’daki çok hızlı ve önemli gelişme üzerinde durmak, Marmara ve 
Eğedeki yavaş gelişmeye işaret etmek ve bu eğilimin nedenlerini araştırmak 
gerekir. 
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Gelecek Dağılma 

Şehirleşmenin günümüzdeki dağılma şekil ve eğiliminin, ülkenin 
optimum gelişmesi açısından uygun olup olmadığının tartışılması çok 
ciddi araştırmalar gerektirir. Bu konunun, sıkı sıkıya Bağlı bulunduğu 
bölgelerarası denge sorunları ve genel yerleşme politikası ile beraberce 
incelenmesi yöntemi araştırılmalının. Fakat, yapılması gerekli bu araştır¬ 
malardan önce de bazı görüşler ileri sürülebilir. 

Bunlardan ilki, şehirleşmenin sadece belirli bazı oölgelere ve mevcut 
birkaç büyük-şehir ve şehire yönelmesinin olumsuzluğudur. Gerçekten, 
şehirleşme gelişmenin en etken bir aracı olduğuna göre ''şehirleşme 
nimetlerinden" sadece birkaç bölge ve şehrin faydalanması bölgelerarası 
denge ilkesine karşıt olacaktır. Ancak, diğer tehlike de şehirleşmenin 
büyük sayıda küçük topluluğa yöneltilmesi isteğidir. Gerçekten, küçük ve 
orta şehirlerin de belirli fonksiyonları olmakla beraber, Türkiye gibi 
fakir bir ülkede şehirleşmenin özellikle büyük şehirler yolu ile olacağı, 
başta sanayi, kentsel fonksiyonların dogması için gerekli dış ekonomilerin 
ancak belirli bir nüfus üzerindeki topluluklarda yaratılabileceği ve bu 
toplulukların bölgelerinin gelişmesine önayak olacağı gerçeğini hatırlama¬ 
lıyız. Şehirleşmede büyük-şehirlerin önemi ye şehirleşmenin sadece mevcut 
büyük-şehirler yolu ile olmaması gerektiği kabul edildiğinde yeni büyûk- 
şehirlerin veya diğer ismiyle "çekim merkezleri" nin gelişmesini destek¬ 
lemek gerektiği sonucuna varılır. Kamu bu amaçla ülkemizin uygun yöre¬ 
lerinde, tercihan mevcut bölge merkezlerinden 5-10 tanesini çekim merkezi 
olarak seçmek ve üst-basamaktaki en farklı iktisadi, sosyal ve kültürel 
yatırımı bunlara yönelterek, bu merkezlerin mevcut büyük-şehirlerle 
yarışabilecek bir nitelik kazanmasına çalışmalıdır. 

I 

SORUMLULUK VE ÖRGÜTLEŞME 

Günümüzde, şehirleşme sürecinin ne milli basamakta ne de tek tek 
şehirler basamağında açık seçik sahipleri yoktur ve sürecin önemine 
yönelmiş bir örgütleşme bulunmamaktadır. 



- 13 -

1/ illi Basamak 

Ülkenin farklı sorunlarını şehi rleşme sürecine oranla değerlendirsesk, 
genel idarenin mahalli idarelerin, ezel ve tüzel kişilerin farklı kesimlerde 
aldıkları kararları şehirleşme ilkelerine oranla yöneltecek, şehirleşme 
konusunda ülke ölçüsünde incelemeler yapacak, şehirleşmenin en az yatı¬ 
rımla, en iyi kalitede olması için teknolojik, estetik araştırmalar yapacak, 
yön ve standartlar tanımlayacak, şehirleşmenin optimum da yılımı için çaba 
gösterecek, bu amaçla gerekli ilke ve yöntemleri tanımlayacak milli 
basamakta genel bir tutum veya "şehirleşme politikası" günümüzde mevcut 
değildir. Şehirleşme politikasının milli kalkınma planına dahil edilmesi 
ile yükümlü bulunan Devlet Planlama Teşkilatı, bu Teşkilatın yersel sorun¬ 
lara girmekteki zorluğu ve İmar ve İskan Bakanlığının görevlerini yapma¬ 
ması sonucunda, konuyu çok sınırlı şekilde ele alagelmiştir. Şehirleşmenin 
dağılımı konusunda da aynı yargıya varmak, bölgelerarası denge sorunu 
ile karışan bu konuda, İmar ve İskan Bakanlığı Bölge Flanlama Dairesince 
ve Devlet Planlama Teşkilatınca yapılan çabaların etken olmaktan uzak 
kaldıklarına işaret etmek gerekir. Şehirleşmenin teknolojik ve estetik 
sorunları, bu sorunlar hakkında göstergeler, tutumlar, standartlar tesbiti, 
böylece tek tek şehirlerin ele alınmasında objektif bir çerçeve yaratmak 
konularında ise İmar ve İskân Bakanlığı ciddi bir çaba göstermekten uzak 
kalmaktadır. 

Şehirleşme sürecinin milli basamakta sahibinin imar ve İskan Bakan¬ 
lığı olması gerekirdi. Oysa Bakanlık, günümüzdeki kuruluş ve işleyişi ile 
bu ana görevinden tamamen uzak kalmaktadır. Köklü bir reorganizasyon 
ile imar ve Iskan Bakanlığının Şehir ve Şehirleşme Sorunlarına yönelmiş 
bir nitelik kazanması düşünülebilir. Bu takdirde Bakanlık, milli planın 
şehirleşme sürecine oranla düşünülmesi, yatırımların şehirleşmenin dağı¬ 
lımı ilkelerine göre yer seçimi konularında Uygulayıcı Bakanlıklar ve 
Devlet Planlama Teşkilatı yolu ile etki imkanlarını bulacak, şehirleşmenin 
estetik ve teknolojik sorunlarını incelemek, standart ve göstergeler tesbit 
etmek böylece tek tek şehirlerdeki eylemi olumlu şekilde denetlemek yoluna 
gidecektir. Ote yandan, bir "Şehirleşme Sorunları Araştırma merkezi" 
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veya Enstitüsü kurulması düşünülmelidir. Bu merkez farklı kurum ve 
kişilerce yapılan araştırmaları derlemek, eleştirmekDcıymetlendirmek ve 
gerekli bazı çalışı ııaları kendisi yapmak yolu ile sorumlu kamu kurumuna 
yardımcı olacaktır. 

Şehirleşme sorunlarının açık seçik bir sahibi olması büyük önem 
taşımakla beraber, şehirleşmenin esası ve önemi hakkında ciddi bir görüş 
gelişmedikçe, alınacak örgütleşme tedbirlerinin şekilcilikten öteye gideme¬ 
mesi, boş bir "zarf” olarak kalması tehlikesi vardır. Gerekli tutumun 
ortaya çıkması ise, konunun en farklı ortamlarda düşünülmesi, tartışılması, 
üniversitelerin, sanatkarların, düşünürlerin, basının ve hepsinden önemlisi 
de geniş halk kütlesinin konu ile ilgilenmesi dışıma mümkün değildir. 

Mahalli Basamak 

Günümüzde tek tek şehirlerin kanuni sahibi belediyelerdir. Ancak 
gerçekte, şehirlerdeki sosyal ve iktisadi sorunlardan devlet sorumlu olup 
belediyelerin herhangi bir ilgisi yoktur. Belediyenin sorumlu olduğu beledi 
•alt-yapı ve hizmetler konusunda da devletin vesayeti çok kuvvetlidir ve bir 
müdahale niteliği sunmaktadır. Belediyelerin mali ve diğer imkanları ise 
sınırlıdır. Böylece bu sahiplik tamamen "teorik" kalmakta, belediye kanunu¬ 
nun tesadüfi bir sıralama olarak tadat ettiği 76 görevden çoğu karşılana- 
mamaktadır. Devlet ise, şehirlerin hayatına dolaylı dolaysız büyük katkıda 
bulunmasına rağmen, bu katkısını olumlu kılacak genel bir tutuma, plan 
ve programlamaya sahip değildir. 

Öte yandan, sorumluluk ve örgütlenme yönünden kanun yapıcısı farklı 
büyüklükteki şehirler arasındaki ayrılıkları düşünmemiştir. Milyonluk bir 
büyük şehirle birkaç bin kişilik bir köy-belediye aynı görevlerle yükümlü 
olmakta, ve aynı şekilde örgütlenmiş bulunmaktadır. 

Mahalli idarelerin şehirlerin sorunlarını yakından tanıması, nisbeten 
hızlı eylem imkanına sahiu bulunması dolayısıyla belediyelerin, şehirlerin 
sahibi kalması ve özerkliklerinin artırılması görüşü, kanımızca, şehirleş¬ 
menin milli hayatımızdaki etkisinin önemi yönünden devletin tek tek şehir- 
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ierde de sorumluluk yüklenmesi gerektiği düşüncesi ile çelişme durumunda 
“değildir* Belediyelerin mahalli önemdeki ve uygulamaya yönelmiş görev¬ 
lerden, devletin ise milli önem taşıyan ve ayrıntılı uygulama sorunları 
dışında kalan görevlerden sorumlu olması genel tutum olmalıdır, öte 
yandan, genel idare ile belediyeler arasındaki iş bölümü ve işbirliğinin, 
farklı önemdeki şehirlerde farklı nitelikte olması öngörülmelidir. Nisbeten 
kırsal bir nitelik sunan küçük belediyelerin gelişme sorunlarım tek tek ele 
almayıp, bunların, köyler için teklif edilen toplum kalkınması ve bölge 
planlaması metodları ile gruplar halinde ele alınması yolları araştırılma¬ 
lıdır. Orta büyüklükteki belediyelerin, şimdikine benzer bir sistem ile, 
ancak bunların özerkliğini kuvvetlendirerek idare etmek ileri sürülmüştür. 
Büyük-şehirlerde ise, bunların milli hayata etkisi, şehirleşmenin büyük 
bir oranım emmek eğilimleri ve bu toplulukların çok defalar tek bir belediye 
sınırını aşmaları nedenleriyle, devletin büyük bir katkısı olması gerektiği 
sonucuna vardık. Oörüşümüzce, bu topluluklarda, milli önemdeki ve tek bir 
belediye sınırını aşan sorunlardan sorumlu bir büyük-şehir idaresi kurmak, 
bu idareye bölgedeki mahalli idarelerin ve devletin katılmasını temin etmek, 
buna karşılık mahalli önemdeki sorunları ve genellikle uygulamayı, özerkliği 
kuvvetlendirilmiş mahalli idarelere bırakmak izlenebilecek bir yöntemdir. 

UYGULAMA AKAÇLARI 

Mali İmkanlar 

Belediyelerin nüfus başına gelirleri ortalama 30-100 TL. kadardır. 
Bu gelir belediyelerin yükümlü bulundukları yatırımlar ve hizmetler için 
yetersizdir. Bu arada şehirlerdeki yatırım ve hizmet alanları, standartları 
v,b, hakkında olumlu bir tutuma sahip olmadan, mali imkanları artırmakla 
sorunların halledilemeyeceğine İsrarla işaret ederiz. 

Günümüzde belediyelerin 80 tane kadar gelir kaynağı varsa da bunların 
birçoğu önemsizdir, ; u kaynakları 4 grupta derlemek mümkündür. Devletin 
belediye gelirlerine katkısı bunlardan ilkidir. Nüfus başına, ortalama 
20-30 TL, olan bu katkı esas itibariyle nüfusa orantılı olarak verilmekte 
ancak küçük belediyelere fon yolu ila ilave bir imkan tanınmaktadır. Taşın- 
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rnaz mallardan alınan vergi esas itibariyle özel idarelere tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. Farklı nedenlerle bu kaynaktan temin edilen para az 
olduğundan ve belediyeler de bunun sadece yüzde 25 ini aldıklarından bu 
yolla temin edilen para, çek önemsiz kalmaktadır, Bte yandan Belediyeler, 
dolaysız olarak resim v.b. yollarla gelir toplamaktadır, bu kaynaklar ise 
devletçe çok sıkı şekilde sınırlanmış olup, belediyelere herhangi bir 
insiyatif bırakmamaktadır. Belediyelerin, son bir kaynak olarak, özellikle 
iller Bankasından borçlanma imkanı vardır. Bu kaynakta da küçük belediye¬ 
lere avantaj tanınmıştır. Böylece belediye gelirlerinin genel yetersizliği 
yamsıra, görev ve ihtiyaçları daha geniş olan büyük-şehirlerin imkanlarının, 
özellikle dar olduğu sonucuna varılır. 

Günümüzde içişleri ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanıp Meclise 
sunulmuş, bele tay e gelirleri ile ilgili 5 kanun tasarısı vardır. İçişleri 
Bakanlığı tasarısı belediyelere en olumlu imkanları tanımaktadır. Ancak 
bu tasarıların genellikle şehirleşme sürecini bir tüm olarak ele almamak, 
bu sürecin farklı tipteki şehirler arasındaki dağılma eğilimlerini düşün¬ 
memek, şehirleşme açısından yüklenilen görevlerle, gelirler arasında açık 
seçik bir bağ araştırmamak ortak eksikliklerini sundukları söylenebilir. 

Kanımızca belediyelerin ana gelir kaynağı kenti topladığı gelirler 
olmalıdır. Taşınmaz mallar vergileri, bu konuda büyük bir imkandır. Ciddi 
bir tahrire dayanarak yapılacak vergilendirme ile günümüzdeki gelirin 10 
misli artırılabileceği öngörülmektedir. Özel idarelerin şehirleşme ile ilgisi 
bulunmadığı nedeniyle, kentsel taşınmaz mallardan alınacak verginin tümü 
veya yüksek bir oram belediyelere verilecek olursa şimdiidnin 30-4G misli 
bir gelir kaynağı yaratılmış olacaktır. Bunun yamsıra belediyelerin izleye¬ 
cekleri aktif bir arazi politikası, mali sorunlar yönünden de önemli bir 
destek olacaktır, dte yandan batı ülkelerinde başarıyla kullanılan "mahalli 
rüsum” sisteminin, önemli bir gelir kaynağı olmak yamsıra, belediyelerin 
özerkliğine ve mahalli şuura hizmet avantajları da gczönünae tutulmalıdır. 

Devlet katkısının ise, belediyeler arasındaki adaletsizlikleri düzeltici 
ve belirli kıstaslara göre yapılması gerekli yatırımların ve hizmetlerin 
teminine yönelmiş bir denge ve denetleme aracı olarak tanımlanması 
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mümkündür. Devlet, bu yolla, belediyelerce yapılan yatırımların kalite 
ve standardını denetlemek, şehirleşmenin genel dağılımını etkilemek, milli 
şehirleşme politikası içinde önem taşıyan kesimlere öncelik verdirmek, 
küçük belediyelere asgari bir gelir temin etmek, hızla büyüyen şehirlere 
yardım gibi tanımlanmış amaçlar güdebilir. Devlet katkısının, belirli 
görevlerin doğrudan doğruya devletçe yüklenilmesi şeklinde veya yatırım 
alanının, standart ve projesinin devletçe tespit ve denetlenmesi, ancak 
uygulamanın belediyece yapılması anlamındaki "şartlı ve amaçlı yardım" 
şeklinde olması düşünülebilir. 

Arazi Politikası 

Şehirleşecek milyonların üzerinde yaşayıp, çalışacağı ve muhtemelen 
önümüzdeki 20 yılda 100 milyar TL. na yakın bir kıymet artışı sunacak olan 
kentsel arazi hakkında ülkemizde bir tutum, bir "arazi politikası" yoktur. 
Gerçekten, kırsal arazi ile kentsel arazi ve hatta arsa arasındaki temel 
farklar bile gereği gibi ortaya konulmuş bulunmamaktadır. Oysa, etken bir 
arazi politikası dışında, düzenli bir şehirleşme temininin imkansızlığı Türk 
ve yabancı denemelerden açıkça bilinmektedir. 

Arazi politikası bulunmadığında, arsa ticaretinin etkisiyle şehir 
genişlemek, parçalanmak, dağılmak eğilimi gösteriyor, özellikle alt-yapı 
ve hizmetlerin teinini yönünden şehirleşmenin pahalılaşmasına yol açılıyor. 
Şehirdeki arsa sahipleri imar planı kararlarını zorluyorlar ve gerekirse 
çiğniyorlar. Tarihi ve tabii zenginliklerimiz gene arsa ticaretinin baskısıyla 
tahrip ediliyor veya sınırlı sayıda kişinin tekeline geçiyor. Ote yandan, 
arazi ticaretinin parayı bağlamasının, üretici kesimlere yaptığı olumsuz 
etki üzerinde durmak gerekir. Nihayet, dolaylı ve dolaysız olarak kamuca 
kentsel arazide yaratılan artık-degerin, bu kıymet artışında hiç bir katkısı 
bulunmayan kişilere gidişinin adaletsizliğini eleştirmek ve bu durumda 
kamunun alt-yapı yatırımları için gerekli finansman kaynağından mahrum 
bırakıldığı üzerinde durmak gerekir. 

Görüşümüzce, şehir arazi politikası , meskun alanlarla gelişecek 
alanlarda farklı nitelikte olmalıdır. Ana problemin yer alacağı gelişme 



alanlarında, kamu, ivedilikle ve büyük ölçüde arazi stoku yapmalıdır. 
Spekülatif baskılara uğramamış, kentsel bir nitelik ve değerler kazanmamış 
bu arazide gerçek rayiç fiyatlarla yapılacak bu stok, kamuya fazla bir mali 
yük olmayacaktır." Kamu araziye sahip olduktan--sonra, bu araziyi donatmak 
ve şehir planı kararlarına uygun olarak kullanacak üçüncü şahıslara 
devretmek yöntemini araştırmalıdır. Devredişte, bedel takdirinde, arazinin 

satın almış ve donatım giderleri yanısıra, arazinin kullanış amacı, şekli, 
yoğunluğu da gözönünde tutulmalıdır, dünümüzde bütün batı ülkelerinde 
kullanılan ve frensizi arın "icrai planlama-planification oper ıtionnelle" diye 
isimlendirdikleri bu sistemde, hazırlanmış arazinin devir şekline gelince, 
ülkemizde, satmak yöntemi yerine kira ve kullanmak hakkı vermek yolu 
izlenmelidir. 

Meskun alanlardaki kentsel arazi ise, şimdiden kıymetlenmiş bulun¬ 
duğundan buralarda arazi stoku yapmak, kamuya çok pahalıya mal olacak 
ve büyük bir kazanç getirmeyecektir. Şuralarda, esas itibariyle, yüksek 
taşınmaz mal vergisi politikam izlemek düşünülmelidir. Bu arada, sahil ve 
diğer tarihi ve tabii zenginliklerin kamu mülkiyetine geçmesi gerektiğine 
işaret edelim. 

şehir Planlaması 

Günümüzdeki imar planlarının, şehrin bir süre sonra kazanması iste¬ 
nilen fiziki bünyeyi gösteren dokümanlar olduğu söylenebilir. Şehir planla¬ 
masının bir "tüm pianlama-cc nprehensive planning" niteliği kazanması 
için, bir sosyo-ekonomik gelişme görüşüne dayanması ve kamu yatırımla¬ 
rının planlama ve programlanmasını da, gerçekçi şekilde ele alan, bu 
amaçla ilgili donelerin görüş ve kararını önceden temin eden bir tutuma 
yönelmesi gerekir. E öylece, ciddi bir programa dayanarak hazırlanan 
şehir planlarının uygulama şansları olacaktır. Gte yandan, köklü bir arazi 
politikası güdülmedikçe, fiziki planlamanın her bir parsel için ayrı kararlar 
veren ve bina şekillerine müdahaleye kadar inen ayrıntılı tutumundan 
kurtulup, arsaların fonksiyonunu, inşaat yoğunluğu v.b. fiziki niteliklerini 
genel ve açık, seçik hükümlerle sınırlayan hukuki bir ' okuman niteliği 
kazanması gerekir. Özel bir önem taşıyan meydan, sokak veya bazı mahal- 
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lelerin ayrıntılı olarak şekillendirme projeleri yapılmak isteniyorsa, bu 
çalışmanın, imar planı yanısıra, "mahalle mimarlığı" tipinde bir yolla ele 
alınması düşünülmelidir. 

Şehirleşme Personeli 

Milli basamakta ve tek tek şehirlerde, şehirleşme halkındaki görüş¬ 
leri geliştirmek, standart ve yöntemleri kararlaştırmak, şehirlerin bünyesi¬ 
ni, ihtiyaç ve imkanlarım araştırmak, şehir program ve planlarını hazırla¬ 
mak görevi şehir plancısmındır. Şehir plancılarını, konunun farklı bölümle¬ 
rinde uzun bir eğitim görmüş "genel plancılar" ve farklı Dilim kollarından 
gelip, üniversite eğitimine ilaveten iki, üç yıllık planlama eğitimi gören 
"uzman plancılar" olarak iki bölümde derleyebiliriz. Mimar-şehir plancıları 
ise, uzman plancıların ezellikle önem taşıyan bir türüdür. 

Günümüzde, ülkemizde yeter sayıda şehir plancısı yoktur. Hancıların 
yetiştirilmesinde esas üniversite eğitimidir. Orta Doğu Teknik Üniversite¬ 
sinde şehir planlama eğitimi yapılmaktadır. Diğer üniversitelerde de konu 
ile ilgili enstitü, kürsü v.b. bazı eğitim imkanları vardır. İhtiyacı karşılamak 
ama ı ile, üniversite eğitimi yanısıra, farklı pratik eğitim yollarından 
faydalanılabilir. Şehir plancısı yetiştirmek yanısıra, bunların gerektiği gibi 
kullanılması sorunu da büyük önem taşır. Bunun temini ise, genel tutum ve 
örgütleşme sorunları yaraşıra, şfehir plancılığı titrinin resmen tanınması 
ve bu eğitime girenlere belirli haklar verilmesi dışında zordur. 

Şehirleşmenin uygulama sorunlarında ise, şehirler eki farklı faaliye¬ 
tin koordinasyonu ve bu sorunlarda belediye başkamna danışmanlık etmek 
üzere anglo-s aksonların "City, Manager" veya "Administratcr" diye isim¬ 
lendirdikleri yukarı basamak uygulayıcı elemanların yetiştirilmesi önem 
taşır. Bunun yanısıra, farklı beledi hizmetlerin yerine getirilmesinde 
ihtisas; sahibi "Belediye Mühendislerine" de büyük ihtiyaç vardır. 

i lancı ve yukarı basamak uygulayıcı elemanlar yönünden işaret 
ettiğimiz eksiklikten belki daha önemlisi, orta basamak idari ve teknik 



eleman konusunda vardır. Gerçekten, bu sıkışıklık ülkenin genel bünyesinin, 
yani yukarı sınıfla aşağı sınıf arasında bir boşluk bulunmasının sonucu 
olup, sorunun halli genel sosyal ve ekonomik tutumla ilgilidir. Bunun 
yamsıra, belediyeler orta basamak elemanları yetiştirmeye ve iyi ücret, 
ilerleme imkanı, önem ve yetki vererek bunları korumaya çalışmalıdırlar. 



İRİŞ 



GİRİŞ 

KGNÜ VE KAPSAM 

1. Türkiye Batı diinyai^mn çp az..şehurles£Piş fiilce &i nlmaaına. .rAgmaa. 
harp sonrası yıllarındaki sınırlı şehirleşme, şehirlileri, mahalli 
iaareleri ve ilgili devlet dairelerini büyük sorunlarla karşı karşıya 
bıraktı. Su ve elektrik sıkıntısı, trafik tıkanıklı \ı, gecekondular, 
işsizlik, imar planlarının uygulanamayışı, mahalli idarelerin mali 
zorlukları gibi pek farklı şekilleriyle şehirleşmenin yarattığı sorun¬ 
ları yeterli derecede tanıyoruz. E una karşılık günümüzdeki şehirleşme 
süreciyle ilgili genel bir tutum tanımlanmamış, tek tek saymak 
durumunda olduğumuz bu sorunların çözümü için bir "tedbirler sis¬ 
temi" veya diğer bir deyimle bir "şehirleşme politikası" ortaya 
konulmamış bulunmaktadır. 

2. '-te yandan konunun son yıllarda artan bir ilgi uyandırmasını kıvançla 
karşılamaiıyız. Mesleki çevreler, üniversiteler, gazeteler, politika¬ 
cılar, düşünürler konuya eğilmeye başladılar* Komisyonumuzun kuru¬ 
luşu da bu ilginin son bir ifadesidi^. 

3. Lzun yıllar şehirleşmenin durdurulması gerektiği ve durdurulabilece¬ 
ği ileri sürüldü. Eu amaçla şehirlere göçenlerden ayak bâstı parası 
■almak, bunların şehirlere girişini özel bir izne bağlı kılmak veya 
köylerde kentsel faaliyet yaratmak gibi anlamsız tedbirler teklif 
edildi^ Şehirleşmenin kaçınılmazlığını kabul edenler ise, bu süreci 
gelişmeyi anlatan ve hızlandıran bir oluşum olarak değil de olumsuz 
bir eğilim olarak karşıladılar. Nihayet bazı çevreler ve bu arada 
Milli Kalkınma Planı şehirleşmeyi gelişmenin bir göstergesi olarak 
kabul etmekle birlikte, şehirleşmenin dengeli olması üzerinde ısrar 
ettiler. Bu "denge** den, şehirlerde yaratılan iş imkanlarını izleyen, 
yani batı ülkeleri no eki geçen yüzyıl şehirleşmesine benzer bir sürecin 
tanımlanmak istendiği anlaşılmaktadır. Boylece ülkemiz verilerini 
gozonünde tutan ve şehirleşmeyi gelişme ilkelerine göre değerlendiren 
bir tutum ortaya çıkmamış bulunmaktadır. - m 



Şehirleşmenin darılımı konusunda da aynı tereddütleri görüyoruz. 
Büyük-şehirler iktisadi, sosyal, kültürel gelişmeyi destekleyen olumlu 
çevreler midir, yoksa "ülkenin sırtından geçinen ve üretime yeterli 
şekilde iştirak etmeyen olumsuz topluluklar mı? İki milyonluk İstan¬ 
bul'un daha da gelişme eğilimini sevinçle mi, korkuyla mı karşılamak 
gerekir? Bölgelerarası dengeli şehirleşmeden ne anlıyoruz? Bir adet 
milyonluk büyük-şehirle, 4 adet 250.000 lik, veya 10 adet 100.000 lik 
şehir veyahut da 50-60 tane 15.000-20.000 lik küçük şehir aynı fonksi¬ 
yonlar: görebilir mi? Bu ve benzer sorulara farklı kurumlarca ve 
kişilerce farklı cevaplar '"vefiîfîîdtt'e ve yatırımların, hizmetlerin 
dağılımında olumlu bir tutum tesis edilememektedir. 

Şehirleşme ile ilgili bir tutumun tanımlanmamış olması ve olumlu 
bir tedbirler sisteminin ortaya konulmamış bulunmasını kanımızca 
aşağıki nedenlere bağlamak mümkündür: 

a. Şehirleşme ülkemizde çok yeni ve nisbeten sınırlı bir süreç 
olduğundan önemi gerektiği kadar anlaşılamamıştır. 

b. Şehirleşme süreci bir tüm olarak incelenmemiş, ilgililer kendi 
açılarından bazı sorunlar ele almış, fakat bu sorunlar aralarında 
sıkıca bağlı olduğu ve derin nedenlere dayandım için nedenleri 
değil sadece sonuçları düzeltmeye çalışan tedbirler, bir "ted¬ 
birler sistemi" niteliği kazanamamış, olumlu sonuca varama¬ 
mıştır. 

Günümüze dek ülkemizde şehirleşmenin yavaş geliştiğine işaret ettik. 
Gerçekten 10.000 den fazla nüfusu olan topluluklarda 1927 de ülke 
nüfusunun yüzde 16,4 ü yaşıyordu. 6u oran 1950 de sadece yüzde 18,5 e 
varmış, ancak bu tarihten sonra nisbeten hızla artarak 1965 de yüzde 
28,3 e çıkmıştır. Göylece 38 yılda şehirler 6.651.894 nüfus kazanmış¬ 
tır. İl ve ilçe merkezlerini de şehir olarak kabul eden tanıma göre ise 
şehirli nüfusu 1027 de yüzde 24,2 iken 1965 de yüzde 34,4 e varmıştır, 
dnümüzdeki yıllarda geçmişle kıyas kabul etmeyecek ve bütün ülke 
bünyesini değiştirecek ölçüde bir şehirleşme süreci ile karşılaşacağız. 



İlerde inceleyeceğimiz farklı tahminlere göre kentsel nüfusun 20 yıl 
içinde 25-30 milyona, yani günümüzdeki tüm ülke nüfusuna yakın bir 
ölçüye varması, bcyiece 55 milyonluk Türkiye nüfusunun yarısının 
şehirlerde yaşaması beklenmektedir. Son 15 yılda 4-5 milyon kadar 
artan kentsel nüfusun ihtiyaçlarım karşılamakta karşılaştığımız güçlük 
gözönünde tutulduğunda, her yıl bir milyon artarak 20-25 yıl içinde 
3 misline varacak bir kentsel nüfusun yaratacağı sorunların önemi 
açıktır. 

\ 

Şehirleşmenin farklı cephelerinden sorumlu, kurumların sorunları tek 
tek ele almasını ve sebepler ile değil sonuçlarla mücadele etmesini 
olumlu bir tedbirler silsilesine varılamamış bulunmasının diğer nede¬ 
ni olarak gösterdik. Gecekondu örneği bu tutumu açıklar. Yıllarca ge¬ 
cekondu olgusu ülkemizde bir zabıta vak'ası olarak görüldü ve alman 
bütün polis tedbirlerine rağmen başkentimiz nüfusunun yarısından 
fazlasının gecekondularda yaş-.mas1 r a engel olunamadı. Son yıllarda 
sorumlu daire bu olguyu daha ciddi bir şekilde ele aldı ve hem gece¬ 
kondu olgusunu kabul etmekle, hem de ucuz konut yapmak yollarını 
ortaya koymakla önemli I:"-- adım attı. Ancak ortaya konulan tedbirler 
sadece gecekonduya ycnelrr iş bulunduğundan ve gecekondu olgusunun 
temelini teşkil eden arazi pckitim m, mahalli idare gelirleri, gayrı 
menkui vergileri, şehir planlamasının sosyal yönleri, sanayileşme, 
şehirlerdeki kazanç imkanları gibi konularda paralel tedbirler geti¬ 
rilmediğinden sonuç almak şansı sınırlı kalacaktır. Ayni şekilde 
mahalli idare gelirleri 30 yıl süre ile yetersiz bir kanunla yönetildik¬ 
ten sonra günümüzde düzeltilmeleri düşünülüyor. Fakat şehirleşme 
süreci içinde mahalli idarelerin görev ve yetkileri tanımlanmadan 
gelirlerini artırmanın olumlu bir sonucu beklenemez. Keza İmar ve 
İskan Bakanlığının konu olu altında yapılan İmar Planları, şehirleşme¬ 
nin farklı yönlerini dü.jö~mc'VkF?;ri için çok defa etkisiz hatta bazan 
zararlı olmaktadırlar. Dair pek çm: emek vermek ve farklı sektörler- 
ce alman tedbirlerin bir m şehirleşme politikası içine yerleşme¬ 
dikçe olumlu sonuçlara re ramayacağım, ispat etmek mümkündür. 



8. Şehirleşme, ülkenin iktisadi, sosyal ve fiziki bütün bünyesini değiştiren 
ve ülke yatırımlarının en büyük oranını emen bir siireç olarak en 
farklı kesimleri ilgilendirmekte, en farklı sorunları içine almaktadır. 
3u kadar değişkeni beraberce düşünmek, aralarındaki bağıntıları 
hesaplamak sonuçiandırılamayacak derecede zor bir çalışmadır. Ülke¬ 
mizdeki rakam, bilgi ve h ırarlık eksikliyi ise bu tip bir çalışmayı 
daha da güçleştirici yendedir. Dünyada daha böyle bir tüm etiid yapıl¬ 
mamış olması da bu güçlüğün diğer bir delilidir. Komisyonumuz bütün 
bu güçlükleri alt etmek ve ülkemizdeki şehirleşme sürecinin gerektir¬ 
diği tedbirleri ayrıntılı olarak ortaya koymak iddia ve imkanına sahip 
değildi. 

9, Böylece çalışmalarımızda şehirleşme kavramı, şehirleşmenin yarat¬ 
tığı sorunlar ve imkanlar, bunların birbiriyle ilgileri ve şehirleşme 
politikasının uygulama araçları hakkında genel bir görüş tanımlamaya 
çalıştık. Belirli varsayımlara dayanarak ve ayrıntılara girmeksizin 
tedbirler veya izlenmesi faydalı genel tutumlar öğütledik. Birçok hal¬ 
lerde de incelenmesi gerekli konuları tanımlamakla yetindik. Raporu¬ 
muzun özellikle, bundan böyle ortaya konulacak tedbirler hakkında 
olumlu tartışmalara imkan vereceğini ümid ediyoruz. 

TARİHİ GELİŞME 

13, Günümüzdeki şehirleşme sürecinden oahsetmeden şehirleşmenin Dün¬ 
ya ve Türkiye'deki tarihinden söz etmekte fayda görüyoruz. Ülkemizin 
günümüzde sahip olduğu özellikler sonucunda gelişmesi ve şehirleş¬ 
mesi diğer ülkelerden ve dHer devrelerden farklı nitelikler sunacaktır. 
Ancak bu durum, diğer şehirleşme tecrübelerinden eleştirici şekilde 
faydalanmaya, kanımızca engel değildir. 

11. James Datt'm 18. yüzyılda buharlı motoru icadı ile bütün hikaye başla¬ 
dı. Bundan önce, Yunan, Hellenistik, Roma veya Js manii İmparatorluk¬ 
ları gibi ileri medeniyetler önemli şehirleşme hareketlerine yel aç¬ 
mışlarsa da, sanayileşme öncesi şehirleşme, şehirlerin büyüklüğü, 



fonksiyonları ve şehirleşmer. . hızi, ölçüsü, devamlılığı yönlerinden 
tamamen îarkL nitelikler sunuyordu., Bu bakımdan sanayi Öncesi 
şehirleşmesi üzerinde durmayıp, sadece bu devrede :<e medeniyetin 
gelişmesiyle şehirleşme süreçleri arasında görülen bağıntıya işaret 
etmekle yetineceğiz» Buharlı rrotorr..: icadı do ilk olarak Ingiltere, 
sahip olduğu uygun sosyal, iktisadi ve politik ortamdan faydalanarak 
sanayileşme, iktisadi gelişme, şehirleşme üçlü sürecine sahne oldu, 
Sonra sarasıyla batı Avrupa ülkeleri, bazı Arta Avrupa ülkeleri ve 
nihayet Amerika birleşik Devletleri grri bağımsızlığını kazanan angio- 
salcson sömürgeleri, Japonya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği de aynı üçlü sürece katıldılar. Sanayileşmiş ülkelerin etkisi ile, 
sanayileşmeyen ülkelerde belirli bir şehirleşme meydana çıktıysa da 
bunun çok farklı nitelikler taşıdığı görülmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerdeki şehirleşmede sanayiin dolaylı ve dolaysız 
şekilde yamağı iş imkanları. şehirlerin çekimini teşkil ediyordu. 
Diğer taraftan tarımın gene sanayi sayesinde ınakiroleşrıesi ve 
tarımdaki işgünü başına prodüktivitenin ;. rnb Me kırban nüfus 
itiliyordu. Bu iki oluşum biri . a:. oerıerleyzıın: ve tamamlayarak batı 
ülkelerindeki şehirleşmeyi ortaya koydu. Bu süreç ernsm.r.ös. kırdan 
göçen nüfusu emecek kentsel faaliyet çeliştiği ve şehirler en nüfusu 
yaşatacak tarım üretimi fazlası temin edildiği için şehir '.eşmenin 
dengeli olduğu söylenebilir. Ayrıca batı ülkeleri bazı yabam ülkeleri 
sömürerek sanayi ve şehirleşmenin giderlerini kesmen *bü"ülkelerin 

■ rın  

sırrına yüklemeye muvaffak oldular, nihayet bu devrene genel nüfus 
yavaş artmakta, şehirleşme de günümüzdeki eğilimlere oranla daha 
yavaş bir şekilce meydana gelmekteydi. ... eneğin, dünyanın en ş a bir¬ 
leşmiş ülkesi 31iyük Britanya'da bir yüzyıl boyunca şehirleşen nüfus, 
Türkiye'de önümüzde'', i 20-30 yılca şehir!eşecek nüfustan sayıca daha 
düşüktür. Çok/ri. ..emerin bu ülkelerdeki dengeliliğins vr yavaşlığına 
ve sömürgelerden faydalanılmasına rağmen bu ülkeleri t halkanın 
yüklendikler: sıkıntı ve fedakarlığı tarihten ğrenzaek ve miras kalan 



fiziki bünyenin kalite düşüklüğünde görmek mümkündür. Bu devredeki 
teknolojinin ezellikleri sonucunda büyük-şehirler yaraşıra ulaşım 
imkanları, özellikle demiryolları ve limanlar, hammadde ve özellikle 
de nakli güç bir enerji kaynağı olan kömür, şehirleşmenin dağılımım 
etkilediler. Sanayileşmiş ülkelerde, iktisadi gelişme-sanayileşme- 
şehirieşrne süreci belirli bir safhaya vardıktan sonra, teknolojik 
ilerleme sayesinde bu defa da anayideki prodüktivitenin çok artmasına 
ve bu kesimde çalışan iş gücünün daha ileri faaliyet kollarına kayma¬ 
sına şahit oluyoruz. Sanayi sonrası şehirleşmesi diye adlandırabile¬ 
ceğimiz bu sürecin etkisiyle bir taraftan şehirlerin nitelikleri değiş¬ 
mekte, diğer taraftan da sadece sanayie dayanan şehirler gerilemekte 
ve ileri hizmet ve ileri sanayi şekillerini beraberce barındıran 
topluluklara ve özellikle büyük-şehir bölgelerine doğru bir göç ortaya 
çıkmaktadır. 

Sanayileşmemiş ülkeler, bahsettiğimiz sanayileşme, iktisadi gelişme, 
şehirleşme sürecine katılamamakla beraber sanayileşen ülkelerin 
etkisi ile ve bu ülkelere hizmet etmek üzere oelirli. bir şehirleşmeye 
tanık oldular. Gelişen ülkelere hammadde temin eden ve mamul 
maddelere pazar görevi yapan bu ülkelerin dışarıyla en kolay temasa 
imkan veren noktaları, özellikle limanlar, kontuvar-şehirler olarak 
hızla geliştiler. Dışarıyla alışverişi organize ezen yabancı ve yerli iş 
adamlarının, idarenin ve bunlara hizmet edenlerin meydana getirdiği 
bu şehirleşmeye bazı ilkel sanayi kollarında çalışanlar da katıldılar. 
Singapur, Hong-Kong, Atina, Kazaölanka v.b. bu şehirleşmenin örnek¬ 
leridir. Yüzyılımız başındaki İzmir ve hatta İstanbul da bu kategoriye 
girebilirler, tu şekilde gelişen şehirler bazı alanlarda sanayileşmiş 
ülke teknolojisinden faydalanmakla beraber, sanayileşme, örgütlenme, 
ihtisaslaşma, farklılaşma gibi modern şehir niteliklerini kazanama¬ 
dılar. Dışarıyla ticareti yönetenlerle onlara hizmet edenler arasında 
derin bir sosyo-ekonomik kesinti ortaya çıktı, şehirler fiziki yönden 
de, "Avrupa şehri", "ierli şehri" olarak ikiye bölündü. Bunlardan 
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ilkinde yaşayanlar sanayileşmiş ülkelerden ithal edilmiş her ımvi 
imkandan faydalanırken, yerliler marjinal işlerde çalışarak, fecdal 
düzenle kapitalist düzenin karışımı bir sistem içinde ve özellikle kötü 
şartlarda yaşamaya devam ettiler. 

14. Osmanlı imparatorluğundaki şehirleşme sürecini de, tarihin ve politik 
bağımsızlığın yarattığı farklara rağmen yukarıdaki modele bağlamak 
mümkündür. Bu süreç, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması, politik 
ve iktisadi yönden bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile 
köklü bir değişmeye maruz kaldı. İkinci Dünya Savanının sonuna kadar 
devam eden bu devrede dikkati çeken özellik şehirleşmedeki yavanlık¬ 
tır. Bu durumu her şeyden önce genel nüfusun nisbeten yavaş artmasına 
bağlamak gerekir. (Yılda yaklaşık olarak yüzde 1,8). Kirdeki mevcut 
nüfus yoğunluğunun bu tarihlerde düşük olması ve artışındaki nicbi 
yavaşlık, tarıma açılmamış alanların varlığı, tarımda makineleşmenin 
başlamamış bulunması, kır-şehir bağlantısının fiziki ve akşkanhk 
yönlerinden temin edilememiş olması gibi nedenlerle 'fcnn itimi T 
daha önem kazanmamış bulunuyordu. Şehirlerde ise, iktisadi sömürge 
durumunu reddetmenin sonucu, sanayileşmiş ülkelerle ticaretin yarat ¬ 
tığı imkanlarda bir gerileme olmuştu. Birinci sanayi plannırı 
muvaffakiyetine rağmen, yaratılan faaliyet muhtemelen temel 
basamakta kalıp tamamlayıcı faaliyeti doğurmak zamarını buiamarmş, 
sadece İmparatorluktan miras kalan işsizliği emip, bir "şehireçeldm" 
unsuru haline gelememişti, öte yandan bu hazırlık dev recinin günü¬ 
müzdeki şehirleşmeye zemin hazırladığı söylenebilir. İkinci Toy,-: 
Savaşının yarattığı iktisadi ve demografik duraklama ise şekv)oşmeyi 
tamamen durdurdu. Böylece yavaş şehirleşme devresinin iödG-1950 
yıllarına kadar devam ettiği görülür. Bu devrenin diğer bir özelliği de 
şehirleşmenin dağılımındaki değişmedir. Devletin dışarıya kapalı, 
tutumu, bu tutumla bağlantılı olarak başkentin Ankara:ya rrkledilniş 
olması ve dünya konjonktürünün etkisi ile İstanbul, İznrmgldi şehirle¬ 
rin nüfus artışı durakladı. Buna karşılık devletçiliğin ve merkeziyet¬ 
çiliğin etkisiyle Ankara şaşırtıcı bir tuzla gelişmeye başladı. Gene 
devletin etkisiyle bölgesel merkez durumundaki orta îöyüzlüktoki 
şehirler de belirli bir hızla geliştiler, 



İkinci Dünya Savaşının bitiminden itibaren bütün dünya ve özellikle 
Türkiye "nüfus patlaması" diye isimlendirilen çek hızlı bir nüfus 
artışı devresine girdi. 3u devrede Türkiye'deki yıllık nüfus artış hızı 
yüzde 3 e yaklaşıktır. Kırda daha da hızlıdan bu nüfus artışı yaraşıra 
tarım alanının marjinal kesimlere kadar kullanılması, tarımda hızlı 
bir makineleşme* bu hızlı makineleşmeye rağmen hektar başına ran
dımanın yiikcelmeyişi, verimli arazinin biiyük arazi sahipleri elinde 
temerküzü* küçük arazi sahiplerinin verimsiz araziye itilmesi, kuvvetli 
bir kır itimi ortaya koydu. Aynı devrede şehirlerle kır arasındaki 
bağlantının iyileşmesi, karayollarının gelişmesi, motorlu ulaşım aracı 
sayısının biiyük bir hızla artışı (örneğin otobüs sayısı 10 kata çıkmış
tır) kırın içiminin bir şehre göç haline gelmesini kolaylaştırmış ve 
hızlandırmıştır. Böylece 1950 yılı endisleri 100 diye kabul edilirse, 
1960 yılında genel nüfusun 133’e ve kırsal nüfusun 121’e çıkmasına 
karşılık kentsel nüfusun (10.000’in üstünde) İBO’e varmasına tanık 
olunuyor. 0te yandan harp öncesinin hazırlığı, dış ülkelere açık bir 
politika izlenmesi ve böylece temin edilen dış yardım, uygun dünya 
konjonktürünün ve iyi tarım yıllarının verdiği dış ödeme imkanları, 
kentsel faaliyet kesimlerinin, ticaretin ve di er hizmetlerin, belirli 
imalat sanayii kollarının ve inşaatın nisbeten hızlı gelişmesine imkan 
verdi. Ancak bu gelişme kırın ittiği nüfusu emecek bir önemde olmadı. 
Şehirler sanayileşmiş ülkelerdeki anlamda bir çekim merkezi karak
teri kazanamayıp kınan göçen nüfusun çoğunu marjinal hizmetlerde 
çalıştıran "sığınaklar”, "yığılma merkezleri" niteliği kazandılar. 
Şehirleşmenin dağılmasında da batı kapitalizmine açık bir iktisadi 
düzene geçiş sonunda İstanbul, İzmir, Adana gibi şehirler eskiye 
nisbeten çok daha hızlı bir gelişme devresine girdiler, vjte yandan 
iktisadi ve idari alanda devletin önemi devam ettiğinden başta Ankara, 
Erzurum, Karabük, Eskişehir gibi şehirler kamu yatırımlarının desteği 
ile gelişmeye devam ettiler. Nihayet kır nüfusunun satın alma gücünde
ki belirli bir artış sonucunda mamul maddeleri dağıtma durumundaki 
küçük ve orta büyüklükteki şehirlerde de bir nüfus artışı gözlemlendi. 
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TANIMLAR 

i6. Şehirleşme tarihinden bahsederken farkİL devre ve farklı ülkelerdeki 
şehirleşmenin sunduğu farklara işaret ettik. Bu açıdan sanayileşmiş 
ülkelerdeki şehirleşme niteliklerine oranla, sanayi öncesi şehirleş¬ 
mesi farklı bir süreç olarak kabul ediliyor, veya günümüzdeki sana¬ 
yileşmemiş ülkelerdeki sanayileşme de "sahte-şehirleşme" diye 
isimlendiriliyor. Konuya açıklık kazandırmak için şehir ve şehirleş¬ 
menin bazı tanımları üzerinde duruyoruz. 

Şehir 

17. Şehir'i kır yerleşmelerinden ve özellikle köyden ayırdetmek için kul¬ 
lanılan kıstaslar üç bölümde derlenebilir : 

a. Kanuni Kıstas: 1924 tarihli Köy Kanunu tasarısında, 2000 nüfusa 
kadar köy, 2.OOö-20.000 arası kasaba, 20. 000-300. 000 arası şehir, 
300.000’den de büyük toplulukları büyük-şehir diye isimlendirir. 
Ancak hukuki ve idari sistemimiz kasaba ve büyük-şehirler için 
hiç bir müeyyide getirmediğine göre bu tanımlar pratikte etkili 
olamamışlardır. 1930 tarihli Belediye Kanunumuz, nüfusu 2.000 
in üstünde olan veya il ve kaza merkezi cian topluluklarda 
Belediye teşkilatı kurulacağını söylemektedir. Köy idaresine 
oranla Belediyenin sunduğu kentsel karaktere dayanarak bu 
toplulukların şehir kabul edildikleri söylenebilir, imar Kanunu¬ 
muz ise 5.000 in üstündeki Belediyelerin İmar Planı yaptırma¬ 
larını zorunlu kılmaktadır, imar Planının sadece şehirler için 
gerekli olduğu kabul edilirse, bu kanunla sınır 5.000 nüfusuna 
çıkmaktadır. Diğer kamu teşkilatlarının kanunlarında da farklı 
sınırlara rastlamak mümkündür. Böylece ülkemizde kanun 
yapı ısı tarafından şehir'in açık seçik bir tanımı yapılmamış 
olduğu, şehir ismi kullanılmaksızın kentsel idare şekilleri kuran 
farklı idarelerin, farklı sınırlar tesbit etmiş olduğu ve bunlar 
içinde en etkilisinin Belediye Kanununca getirilmiş olduğu sonu¬ 
cuna varabiliriz. 
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b* Demografik Kıstas İdarece kullanılan şehir tanımlarında 

çoğunlukla nüfus sayısının kullanıldığını gördük. Bu kıstas 
kullanış basitliği ve ortaya koyduğu açık sınır bakımından 
araştırıcılar, plancılar, istatistikçiler veb. tarafından da çok 
defa tercih edilmektedir, Yukarda bahsettiğimiz 2.000 ve 5.000 
sınırları yanısıra İstatistik Genel Müdürlüğü lo.GGO'ia altındaki 
ve üstündeki toplulukları ayırmakla sınırı bu rakama çıkarmak- 
tacir* : arklı istatistiKlerde ve araştırmalarda 3.000, 15.00ü, 
20.000 sayılarının da ileri sürüldüğü görülür. 

Nitelik Kıstasları : Niceliğe dayanan tanımlar yanısıra şehir 
olgusunu daha yakından ele alan sosyo-ekonomik veya fiziki 
tanımlar da söz konusudur. Örneğin farklı araşcıncılarca Kır¬ 
şehir ayırımı için ileri sürülmüş özellikler aşağıdadır : 

Ya2ar 

Becker 

Durkheim 

Maine 

Redfielo 

Spencer 
Törnies 

V/eber 

Kırsal Özellikler 

Kutsal 

Mekanik dayanışma 
Mevki esası 

Halk kültürü 

Askeri rd' :nm 

Cemaat 

Geleneksel 

Kentsel Özellikler 

Laik 

Organik davanı şma 
Mukavele esası 

Şehir kültürü 
Endüstriyel nizam 
Cemiyet 
Rasyonel 

Genellikle şehrin özelliği olarak endüstrileşme, tarım dışı 
faaliyetler, uzvi olmayan enerjiye dayanan üretim, ihtisaslaşma, 
örgütleşme, heterojenlik, ailenin küçülmesi (nüve aile), sekonder 
özellikler (mesleki, iktisadi, siyasi, kültürel v.b.), rasyonel 
dayanışma, mukavele esasına dayanan münasebetler, gelenekler 
ve fini inancın zayıf lamam, laik ahlak, yr fay ve dikey hareket¬ 
lilik, ulaştırma, haberleşme, eğitim ve tap,er hizmetlerin 
sağlanıhası, okuma-yr ana oranında artma, terfik kazalarında 
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artış, suçluluğun artışı, doğurganlık azalması, evlenme yaşının 
yükselmesi v.b. gibi sosyo-ekonomik kıstaslar ileri sürülmek¬ 
tedir. Fiziki ve ekolojik yönden de şehir büyüklüğü, bina yoğun¬ 
luğu ve yüksekliği, "kentsel bir peyzaj” olması, beledi hizmet¬ 
lerin varlığı, iş ve iskan alanlarının ayrılması gibi kıstaslar 
kullanmak düşünülebilir. Niteliğe dayanan tanımların gerçek 
avantajlarına karşılık büyük zorluklar da sunduğu görülür. Bu 
kıstasların kendi tanımları, örneğin iktisadi faaliyet kollarından 
hangilerinin kentsel olduğu, bütün tarım dışı faaliyetin ve bu 
arada zenaatin kentsel sayılıp sayılmayacağı sorunlarım cevap¬ 
landırmak güçlüklerden biridir. Diğer taraftan nitelikler zamana 
ve ülkeye göre değişmektedir. Günümüzdeki bir Batı Avrupa 
şehrinin niteliklerini şehir kıstası olarak kabul edip Ortaçağ 
şehirlerinin veya günümüzün Asya ve Afrika şehirlerinin gerçek 
şehirler olmadıklarım iddia etmek mi, yoksa farklı ortamlara 
göre farklı kıstaslar kabullenmek rai doğrudur? Nihayet bu 
göstergeler çok defa rakama dökülememekte, kişisel kalmak¬ 
tadır. Aynı topluluğu bazıları, örneğin mimari açıdan kentsel, 
diğerleri ise koy veya kasaba niteliğinde bulabilir. 

d. Sonuç : Raporun amaçları, pratik kolaylık ve istatistiklerden 
faydalanma bakımından komisyonumuz nüfusa dayanan bir tanım 
seçti, Böylece raporda "şehirleşme” kelimesi "demografik 
şehirleşme" anlamında kullanılacaktır. Bu anlamda şehirleşme 
olup da diğer yönlerden kentsel niteliklerin meydana gelmeyişi 
de zaten raporun üzerine eğildiği an? konu olacaktır. Sınır 
olarak 10.000 nüfusunu seçtik. Bu seçiş ülkemizde kentsel 
nitelik kıstaslarına nisbeten uyuyor ve istatistiklerden de kolay¬ 
lıkla faydalanma imkanını veriyor. 

Kasaba ve Büyük- Şehir 

18. Köy ile şehir arasında kesin bir sınır bulmak zoriuğu karşısında 
aralarına kasaba kavramını yerleştirmek mümkündür. Kentsel faaliye- 



tin yanısıra tarıma da yer veren, demografik, sosyal ve iktisadi 
göstergeler bakımından koy ile şehir arasında yer alan bu toplulukların 
koy kanununda olduğu üzere 2.000 ila 20.000 nüfusları ile sınırlanabi¬ 
leceği düşünülebilir. Büyük-şehir olgusuna gelince, sanayi devriminden 
sonra nüfus yığılması ve yüklendikleri görevler bakımından aiger 
şehirlerden ayrılan bu yeni topluluk şeklinin (Metropole, Metropolitan 
Area, Grossstadt) kazandığı önem malumdur, büyük-şehirlerin bir 
özelliği en farklı kentsel fonksiyonların en yüksek yönetim seviyesinde 
yer alışı ve etki alanlarının bütün bir ülke ve hatta dünya oluşudur. 
Diğer özellikleri, nüfuslarının çokluğu, fiziki genişlikleri, çoğunlukla 
birden fazla idari organa bağlı bulunuşları, yoğunluk, sosyal bünye, 
fiziki ve mimari görünüş yönlerinden belirli nitelikler sunmalarıdır. 
Kasaba ve özellikle de büyük-şehir olgularının şehirleşme içindeki 
önemlerine rağmen pratik açıdan bu konuda kat'i tanımlar kabul edip 
bunlara oranla araştırmalar yapmadık. Fakat raporumuzun farklı 
kısımlarında bu olguya değineceğiz. 

Şehirleşme Durumu 

19. Şehioi şmekelimesi iki anlamda kullanılıyor. Statik anlamda bir 
andaki şehirleşme durumunu gösteriyor. Karışıklığa mani olmak için 
bu anlamda biz "Şehirleşme durumu" kelimesini kullandık. Şehirleşme 
durumu çoğunlukla kentsel nüfusun genel nüfusa bölümü ile ifade edilir. 
Orantının payına bütün kentsel nüfus konulabileceği gibi sadece 50.000, 
100.000 veya milyonun üstündeki şehirlerin nüfusu da konulabilir. 
Ayrıca şehirler arasındaki mesafenin ortalaması, belirli bir alana 
düşen şehir sayısı veya kentsel nüfus gibi tanımlar da söz konusudur. 
Komisyonumuz Şehirleşme durumu olarak bundan önceki kısımda 
tanımlanan kentsel nüfusun genel nüfusa bölümünü kabul etti. 

Kentsel nüfus ( 10.000) Pu 
Şehirleşme Durumu £ —  

Genel nüfus Ft 
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■Şehirleşme' 

20. Şehirleşme dinamik anlamda kullanıldığında, yukarıda tanımladığımız 
şehirle •«•.ne durumunun belirli ıdr sürede değişim sürecini ifade ediyor. 
Şehirleşme hızını raporumuzda kısaca "Şehirleşme” kelimesi ile ifade 
ediyoruz : 

2 ( i u 2 - Pu 1 ) 
Şehirleşme c     

Pt 1 - i t 2 

Pu 1 ve Fu 2 t 1 ve t 2 anlarındaki kentsel nüfus 

Pt 1 ve Pt 2 c 1 ve t 2 anlarındaki toplam nüfus 

Ayrıca şehirleşmenin farklı yıllardaki değişimi, yani yukarıdaki 
orantının türevi üzerinde de durulabilir. 

21. Sanayileşmiş ülkelerde günümüzdeki* "şehirleşme durumu" göstergesi 
yüksektir. Ancak bunlar şeiıiaieçmiş bulundukları için şimdiki şehir¬ 
leşmeleri yavaştır. Sanayifena emiş Ülkelerde ise bunun tam tersi bir 
duruma raslanmakta, şehirleşme durumunun düşüklüğüne karşılık 
bunlar hızla m iri eşmektedir. 

GEÇ Mİ § ŞE HİRL E 3M E DE N BAZ î S Ot -i ü ÇL AR 

22. Kısaca incelediğimiz geli. şnvden bazı genel sonuçlar çıkartmaya, ana 
verileri ortaya koymaya çalıştık. 

Şehirleşmenin 1 nemi 

23. üzerinde ısrarla durulması gereken ilk husus şehirleşmenin bücür, 
dünya ülkelerinde taşıdığı i nemdir. Milyonlarca kimsenin binlerce 
yıllık geleneklerle bağlı bulunduğu yaşama ve çalışma çevresinden 
kopup, ta:nux.nen farklı bir fiziki ve sosyal çevreye geçmesi ve bu 
çevreyi şekillendirmesi, alıştığının tamamen dışında iş kollarında 
çalışmaya başlaması tarih b ıyunca insanlığın karşılaştığı en önemli 
oluşumlardan birisidir. 
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24. Türkiye’de bu oluşumun çok kısa bir sürede ve çok yoğun bir şekilde 
meydana gelişi konunun önemini özellikle artırmaktadır. Önümüzdeki 
20-30 yılda kentsel nüfusun ortalama yılda bir milyona yakın artacağını 
tekrarlayalım. Bu artış Türkiye’yi, her yıl şehirlerde 400.000'in 
üstünde yeni iş imkanı, 100.GOü ilkokul talebesine okul, 200.000 aileye 
konut, hastahane, su, elektrik, yol, dinlenme yerleri v.b. yaratmak 
zorıuıluğui d bırakacaktır. 

25. Bu durumda :’V. tedbir sorunun önemini tanımak ve. ülkemizde yapılan 
farklı «ey1 o mi şehirleşme sürecine oranla düşünmek, kıymetlendirmek¬ 
tir. o ünümüzde köyü anlatan pek çok roman, deneme, şiir yazılır, 
filimler yapılır, köy seferberliğinden sık sık bahsedilirken şehrin ve 
şehirleşmenin sorunlarından, heyecanından, şiirinden kaçımız bahse¬ 
diyoruz? Bir Köyişleri Bakanlığımız var, fakat bir "Şehir ve şehir¬ 
leşme ” bakanlığımız yok. Tarım teknolojisini geliştirmek için Cumhu¬ 
riyetten beri çok ciddi çabalar gösterilmiştir, "şehirleşme teknoloji¬ 
leri" içinse amatörce çabalar dışında ne yapılmıştır? Köylere su, yol 
götürmek bir devlet görevi olmuş, şehirlerdeki aynı ihtiyaçların 
karşılanması ise belediyenin imkan verilmeyen ellerine bırakılmıştır. 
Kırsal arazi reformunun en farklı ortamlarda tartışılmasına karşılık, 
kentsel arazı konusuna birkaç teknisyenden gayri kimka eğilmemiştir, 
öte yandan kentsel eylemde teknolojik yönden ve koordinasyon açısın¬ 
dan optimum sonuçlar temini araştırılmalıdır. 1950-1960 teknikleri ve 
teknolojisi ör g ödeşme ve üretim yönünden şehirleşme sorunlarının 
çözümlenmesinde yardımcımız olabilir. Bunların kullanılmasını zor¬ 
laştıran engel*eri kaldırmak, modern imkanları tanıyan genç kuşaklar 
yaratmak ve bunlardan faydalanmak, gerekli araştırmaları yapmak ve 
yapılan ara şiir aıaları uygulamada kullanmak, sanayileşmemiş ülkeler¬ 
de, sanayileşmiş ülkelerden de fazla önem taşır. 

Şehirleşme, Sanayileşme ve Gelişme 

26. Bütün dünya ülkelerinde şehirleşme ile iktisadi gelişme beraber 
yürümüştür. Beti saden gelişmiş ülkelerdeki şehirleşme durumu daima 
yüzde 50 yi, çok defalar yüzde 70 i geçmekte ve Büyük Britanya’da 
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yüzde 80 e varmaktadır. Gerçekte bu ülkelerde, özellikle büyük-şehir 
bölgelerindeki pek çok küçük topluluğun istatistik yönden köy kabul 
edilmesine karşılık, şehirlerin bir parçası oldukları düşünülürse bu 
orantılar daha m yüksektir. Buna karşılık iktisaden az gelişmiş 
ülkelerde sanayileşmiş ülkelerin etkisiyle meyriana gelen şehirleşmeye 
rağmen şehirleşme oranı yüzde 50 nin ve hatta çok defa yüzde 3C un 
altında kalmaktadır. Ayrıca bu ülkelerdeki saht .■ şehirleşme ve ista¬ 
tistiklerde köy niteliği taşıyan bazı toplulukların şehir olarak kabul 
edildiği gozönünde tutulduğunda gerçek şehirleşme durumunun daha 
da düşük olduğu görülür. 

27. Bazı ülkelerdeki şehirleşme durumu ile nüfus başına milli gelir 
arasındaki bağı inceledik (Şekil 1.). Şehir tanımlarındaki ve yıllardaki 
■farklara rağmen bu bağ açıkça görülmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri gibi iktisadi gelişmesi şehirleşme durumunun üstünde olan, 
veya İngiltere gibi şehirleşme durumu iktisadi gelişmesinden ileri 
bulunan ülkeler normal sapmalar olarak değerlendirilebilir. Sanayi¬ 
leşme ile şehirleşme arasında da g netlikle aynı bağı görüyoruz. 
(Şekil 2.) 1950 terden itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 
1960 lardan itibaren de Fransa'da sanayiin gerilemeye başlaması 
sanayi sonrası devresine geçişin sonucudur. Bu ülkelerdeki sana¬ 
yiden ileri hizmetlere kayışı, sanayileşmemiş ülkelerdeki marjinal 
hizmetlerdeki şişme ile tabiatıyla karıştırmamak gerekir. Mısır ise, 
şehirleşmesine oranla çok az sanayileşmiş bulunuyorsa da, şehirleş¬ 
mesi sayesinde hızlı bir sanayileşme devresine girmesi mümkündür. 

28. Nüfusları 20.000 ve 100.000 in üstündeki şehirlerin farklı ülkelerdeki 
gelişmesini izledik. (Şekil 3. ve 4.). Japonya gibi sonradan şehirleşmiş 
ve sanayileşmiş bir ülkede veya Türkiye, Hindistan gibi şehirleşmeye 
başlayan ülkelerde şehirleşmenin çok daha hızlı olduğu görülmektedir. 

29. Modern şehirleşmenin özel ve etken bir şekli olan büyük-şehirlerin 
gelişimi de iktisadi gelişme ile yukardakilere benzer bir bağ göster¬ 
mektedir. Sanayi devrimi ve farklı ülkelerin bu sürece katılması ile 



başlıca büyük-şehirlerin ortaya çıkışı açık, bir korrelasvon sunar. 
(Şekil 5.). İstanbul ve Ankara’nın da Cumhuriyet devresi gelişmesini 
bu korrelasyona dahil etmek düşünülebilir. Antik devir Roma şehrinin 
veya yüzyıllar boyunca nüfusu bir milyon civarında olagelmiş İstanbul* 
un bu genel e çilimle çelişme dur umur d:-, olmadığı kanısındayız. İstan¬ 
bul uzun süre geniş fakat feodal yapılı iki imparatorluğa başkentlik 
etmiş, geçen yüzyılın sonunda ise batı emperyalizminin sömürge 
şehri niteliğini kazanmıştır. Bövlece bu devrelerdeki büyük nüfus 
yığılmasını sanayileşmenin yara'tığı büyük-renir olgusu ile karıştır¬ 
mamak gerekir. 

Şehirleşme üs sanayileşme ve iktisadi gelişme arasında genel bir 
bağlantı olduğunu "malumu ilam" anlamında da olsa açıkça göstermeye 
çalıştık. Sanayileşmesi ve iktisadi gelişmesi şehirleşmesi kadar hızlı 
olmayan "az gelişmiş ülkeler" de dahi eğilim olarak aynı bağı görü¬ 
yoruz. Türkiye’de 1927-1940 çevresinde sanayileşme ve iktisadi 
gelişmenin., 195'"' 1965 de ise şehirleşmenin risheten daha hızlı oluşu 
daha uzun bir tarih devresi rVinco birbirinin neden ve sonucu ve 

şehirleşme-gelişme bağra b.:>ğr:uayrn gelişmeler olarak değerlendi¬ 
rilebilir. 

Şehirleşme-gelişme bağı kabul edildikte ortaya çıkan sorun, şehirleş¬ 
menin gelişmesinin sadece bir sonurgusu mu olduğu» yoksa bu iki 
sürecin birbiri üzerine neden ve sonuç olarak mı etki yaptığıdır, batı 
şehirleşmesine dayanarak şehirleşmenin sanayileşmeyi izlemesi ge¬ 
rektiği inancına ve sanayileşmeden hızlı bir şehirleşmenin olumsuz 
karşılandığına tanık oluyoruz, iktisadi sorunlar bölümünle bu konu 
üzerinde duracak ve şehirleşmenin iktisadi gelişme bakımın lan yeterli 
değilse bit; olumlu bir gelişim olduğunu göstermeye çalışacağız. 

Şehirleşme ve sosyal gelişme açısından da aynı bağ görülmektedir, 
çehirleşmiş ülkeler okuma-yazma sorununu çözümlemiş bulunuyor, 
(çekil 6.). Türkiye gibi okuma-yazma oran::, çok düşük bir ülkede ise, 



şehirlerde bu oran yüzde 70 e yükseliyor, kırckı ise ancak yüzde 30 a 
varıyor. (Şekil 7.). Kırlarla şehirler arasındaki bu eşitsizliği kıra 
yapılan alt vs üst yapının düşük randımanla çalışması ve dolayısıyla 

pahalılığına bağlamak gerekir. Aynı durum hastahane v.b. için de 
varittir. Böylece şehirleşme sosyal sorunların çözümlenmesi için de 
olumlu bir gelişim olarak değerlendirilebilir. 

Kırın İtimi 

33. Tarihçede gördük, sanayileşmiş ülkelerdeki şehirleşme esnasında 
şehirlerdeki imkanlar hızla gelişmiş ve böylece şehirlerin çekimi 
önemli rolü oynamıştır. Türkiye'de ise şehirlerin çekiminden ziyade 
kırdan taşan nüfusun şehirleşmenin temeli olduğuna işaret ettik. Bu 
bakımdan kırdaki tarımsal bünye değişmesi üzerinde dikkatle durmak 
gerekir, (fîk. Ek 1. T. Çavdar. Türkiye’de Şehirleşme Hareketleri) 

34. Makineleşme : Türkiye'de tarım sanayileşmiş ülkelere oranla çok az 
makineleşmiştir. Ancak harp ertesi iktisadi politikamızın etkisiyle 
1955 yılına kadar tarım hızla bir makineleşme devresine girmiş ve 
kırın itiminin önemli bir etkeni olmuştur. Bu tarihten sonra döviz 
sıkıntısı sonucunda makineleşme duraklamıştır. 

Yıllar Bkili Arazi / traktör (hektar) indeks 

1935 8363.3 İO.;.0 

1940 7637.3 92.4 
1945 6958.5 82.4 

1950 595. ü 7.2 

1955 351.6 4.2 

1960 363.3 4.4 

Makineleşmenin işgücü ikamesi hakkında yapılan tahminlerde bir 
traktörün açığa çıkardığı işgücü sayısı olarak 3-4, 5-9, 3-9 sayıları 
ileri sürülmektedir. Böylece traktörle işlenen arazi oranının artışı, 
arazideki köylü nüfus yoğunluğunu düşürücü olmuştur. 
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Yıllar Traktör iş. ar./ekili ar. Köylü nüfus /ekili 

1935 0,00907 1.697 

1940 0.00832 1,520 

1945 0.01082 1.908 

1950 0.12666 1,729 
1955 0.21325 1.323 

1960 0.20647 1,356 

Makineleşme ile kırdan nüfus itimi arasındaki korelasyondan çıkartı¬ 
lacak sonuç açıktır. Tarımın modernleşmesi nüfusu kırda tutmamakta, 
tam telsine kırdan kaçışı desteklemektedir. Zaten on modern tarım 

tekniklerine sahip Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kanada’da, Batı 
Avrupa ülkelerinde faal nüfusun sadece yüzde 10 kadarının tarımda 
çalışarak ülkeye yeter üretimde bulunması da bu itimi doğrular, 
Böylece tarımı geliştirerek şehirleşmeyi yavaşlatmak iddialarının 
anlamsızlığı üzerinde ısrarla dururuz. 

35. Yeni alanların tarıma açılması ve verimin düşüşü *1950-1960 arasında 
genel konjonktürün etkisiyle her nevi arazi tarıma açılmaya başlan¬ 
mıştır. 

Yıllar İşlenen alan ( 1000 hektar ) 

1950 14,542 
1952 17,361 
1954 19,616 
1956 22.453 
1958 22,765 
1960 23,227 

Bu gelişme bir taraftan mer’alarmve ormanların aleyhine olmuştur. 
Diğer taraftan marjinal toprakların tarıma açılmasıyla makineleşmeye 
rağmen^ hektar başına randıman genelÜkle düşmüştür. Bu da kırın 
itiminin diğer bir nedenidir. 



Ürün/alan (kg/ha) 

Yıllar Buğday Arca Tütün Saf pamuk 

1940 928 1061 914 238 
1950 864 1076 727 264 
1952 1104 1079 674 244 
1954 765 960 645 244 
1956 872 ITO 662 259 
1958 1147 1333 734 285 
1960 1097 13 03 718 282 

Bu gelişmeden de Türkiye’de tarıma açılacak arazi kalmadığı, hatta 
bazı tarım arazisinin ormana ve meraya çevrilmesi gerektiği anlamı 
çıkar. Böylece tarım üretim inin artırılması, yeni arazi açmakla değil, 
tarım teknolojisinin köklü şekilde gelişmesi ile mümkün olacaktır. 
Bunun ise kırın it imini hızlandıracağına işaret edildi. 

36. Entansite eğilimi : Şehirleşmenin yarattığı talebin ve ihracat imkanla¬ 
rının artması ile tarımda entansite artmış, endüstri bitkilerine, 
meyvecilik ve. sebzeciliğe doğru belirli bir kayma olmuştur. Bu olumlu 
eğilim tarımın gelişmesinde şehirleşmenin etkisini gösterme yönünden 
faydalıdır. Ayrıca entansiteye yön Linin kırsal alandaki marjinal 
işgücünü şehirlere iteceğine de işaret etmek gerekir. 

37. Tarımda Temerküz : Ortakçı ve kiramnn tasfiyesi, boş mülk arazile¬ 
rinin ekilmesi, kirayla arazi tutma, toprak satır alma, devlet arazisine 
tecavüz gibi yollarla temerküz eğilimi oıtaya çıkmıştır. Makinalaşma, 
gübreleme, sulama, ilaçlarca gibi yatırım zorlukları ve kredi imkanları 
bu eğilimi desteklemiştir. 

Yıllar Ortalama iş ir;y. (dönüm) Büyüklük indeksi 

1948 843 100 

1949 875 133 

1950 9 _4 111 
1951 L0T 119 

1952 1,113 131 
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Temerküzün yanısıra küçük işletmeler de veraset yolu ile bölünmüştür. 
Böylece bir kısım köylü tarım işçisi haline gelmiş, diğerleri ise şehre 
göçmek durumunda kalmıştır. 

38. Erozyon : Kırsal nüfusun artışı farklı yollarla erozyona yol açmakta, 
erozyon ise araziyi azaltarak şehre göçü etkilemektedir. 

39. Kırın i timinin gelişimi şehirlere hızlı bir göçün kaçınılmazlığım 
ispatlamaktadır. Tarım teknolojisi gelişmezse üretim artmayacak, 
buna karşılık kır nüfusu artacak, iyi toprakların temerküzü kötü 
toprakların bölünmesi devam edecek, nüfus başına gelir, şimdiki çok 
düşük seviyesinin de altına düşerek nüfusu şehirlere itecektir. Tarım 
teknolojisi gelişirse üretim artacak fakat makineleşme işgücünü 
serbest bırakarak şehirleşmeyi gene teşvik edecektir. Zaten bütün 
dünyada kentsel nüfusun toplamı nüfustan çok daha hızlı artışı da bunu 
göstermektedir (Şekil 8.). • 

Şehirlerin Çekimi 

40. Kırdan itilen nüfusu maalesef şehirlerimiz isteksiz karşılamıştır. 
(Şekil 9.). Kentsel faaliyetin temelini teşkil eden sanayileşme çok 
yavaş gelişmiştir. 1948 de zaten sanayileşme durumunun geriliği 
düşünülünce bu durumu değiştirmek için sanayileşmenin çok hızlı 
olması gerekirdi. Gerçekte ise şehirleşme indislerini bile izlemekte 
zorluk çekmiştir. Suna karşılık inşaat, ulaştırma ve kamu hizmetleri 
sektörleri nisbeten hızlı gelişmiştir. Ancak inşaat sektöründeki gelişme 
spekülatif amaçlara dayandığından şehirleşmenin konut ihtiyacım 
karşılamaktan uzak kalmıştır. Elektrik, su, gazdaki gelişme ile kıyas¬ 
lanan hareket noktası düşük olduğundan yanıltıcıdır. 

41. Nüfusu 1960'ca lOO.OOû’i aşan şehirlerde de sanayiin şehirleşmeyi 
izleyemeyişini göstermek için 1960 yılı nüfus endisleri ile iş kanununa 
tabi işgücü endislerini kıyasladık (nüfus için bâz yılı 1950, sanayi için 
1952). 
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îller İşçi sayısı endisi 1-A î - rleşme 

Ankara 232 224 

Eskişehir 123 170 

İstanbul 149 lv9 

Bursa 102 lö 8 

Konya 107 190 

Kayseri ISO 160 

İzmir 121 16e 

Adana 1 ^ 
JLıj 7 196 

Gaziantep 66 175 

42. Şehirlerin çekiminin zayıflığı ve bunun ana nedeni olan sanayileşmenin 
yavaşlığı sonucunda Türkiye'de diğer sanayileşmemiş ülkelerde de 
olduğu üzere, şehirleşme daha çok demografik bir şehirleşme niteliği 
sunmaktadır. Bu süreç baz: yabancı sosyologlarca '"fazla şehirleşme - 
över urbanization" diye isimlendiriliyor. Bu tabirden şehirleşmenin 
olumsuz ve frenlenmesi gerekli bir oluşum olduğu anlamı çıkartılabi¬ 
leceğin.: en komisyonumuz gerçeği aaha iyi ifade eden "sahte şehirleş¬ 
me" tabirinin kullanılın mn , öngördü. Böylece ülkemizdeki şehirleş¬ 
menin özellikle ciemogrs bir nitelik taşıdığı, nüfusu artan şehirleri¬ 
mizin sosyal ve iktisadi yön fen kentsel niteliklerini geliştiremediği 
gerçeği ifade edilmek istendi. 

Şehirleşme Üzerinde Devletin Sakisi 

43. Şehirleşme konusunda genel bir kamu politikası tanımlanmamış ve 
izlenmemiş bulunmakla beraber, merkeziyetçi sistemimizin iktisadi 
ve sosyal alanda devlete yüklediği görevlerin önemi sonucunda, 
devletin farklı kararlar: şehirleşmeyi kuvvetle etkilemiştir. Devletin 
tutumunun önemini göstermek üzere 1948-1960 donemi .'deki iktisadi 
politikanın etkilerini incel .geceyiz, öte yandan germi idarecin veorau- 
nun tüketim yolu, ile şek-, deşme süreci ve belirli rehiıder üzerindeki 
etkiler:ne değineceğiz. r' lece genel bir şk . ; mşrno ye':'"ikası tanım- 



landığı takdirde devletin bu genel tutum içine yerleşen kararlarla şe¬ 
hirleşmeyi olumlu şekilde yöneltebileceğini ortaya koymaya çalışa¬ 
cağız. 

Harp sonrasını Uç devrede ele alabiliriz (Bk. Ek 1. T. Çavdar). 

a. Liberasyon : 1948 veya 1950’den başlayıp, 195o*e kadar devam 
eden liberasyonun etkisiyle geniş ithalat ve ihracat imkanlarına 
sahip olunmuştur. Tarımda makineleşmeye ve genellikle tarımın 
genişlemesine yol açan bu devrede şehirleşme hızlanmış, buna 
karşılık ithalatın rekabeti karşısında kentsel fonksiyonlar aynı 
seyri izleyememiştir. Tarımın 130 endisine varmasına karşılık 
imalatın 123 de kalması bunun ispatıdır. Liberasyon denemesi 
sanayileşmemiş bir ülkede dış alışverişin tarımı ve şehirleşmeyi 
hızlandırıp, kentsel fonksiyonların gelişmesini aynı ölçüde 
desteklemediğini göstermek bakımından ilginçtir. 

b. Döviz bunalımı ve daralma : 1954-1958’de iç fiatların yükselme¬ 
siyle ve narnüsait hava şartlarının da etkisiyle tarım ihracat 
imkanları azalmıştır. Tuna ilaveten döviz stokunun da tükenme¬ 
siyle ithalat imkanları daralmıştır. Bu eğilim ülkede ciddi 
sıkıntılar yaratmakla beraber imalatı teşvik etmiş, bu sektöre 
yapılan yatırımlar artmıştır. Ancak ikame endüstrisi niteliğin¬ 
deki bu gelişme içinde kurulan sanayi, varlıklı sınıfın tüketimine 
yöneldiğinden küldü bir sanayileşme niteliği kazanamamıştır. 
Bu devrede şehirlerdeki belirli sanayileşme kıpırdamasına, 
küçük sanayi birimlerinin artıp istihdam imkanı yaratmasına 
rağmen tarımdaki duraklama sonucunda şehirleşme hızlanama- 
mıştır. 

c. Devalüasyon : 1953 devalüasyonu, tarım ürünlerini ihraç im¬ 
kanlarını kısa bir süre için de olsa açmış, buna karşılık ithalat 
imkanlarının artmasıyla ülkedeki imalat sanayii ve özellikle 
küçük tesisler duraklamıştır. Bu gelişim bir taraftan şehirleş¬ 
meyi yavaşlatmış, diğer taraftan şehirlerde ortaya çıkması 
beklenen işsizlik, başta Almanya olmak üzere oış ülkelere işçi 
göndermek yolu ile bertaraf edilebilmiştir. 
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45. Böylece harp yılından sonraki ekonomik politika tereddütlerinin 
şehirleşme ve kentsel fonksiyonların gelişmesi üzerindeki etkilerini 
göstermeye çalıştık. Bu farklı tutumlar demografik ve fonksiyonel 
şehirleşme üzerindeki etkilerini beraberce düşünmediklerinden ka¬ 
rarlar daima dengesiz bir şehirleşmeye yol açmıştır. Bundan böyle 
devletin iktisadi politika kararlarını şehirleşme açısından da değer¬ 
lendirmesi önem taşır. 

46. Ülkemizdeki devlet mekanizmasının önemi sonucu devletin tutumu 
j I i 

şehirlerin hayatım çok. etkilemektedir. Bü harcamalar çoğunlukla 
, j ı ! 
memur harcamaları niteliğinde olup, doğurucu bir yatırım karakteri 
sunmamakta, sadece tüketim yolu ile canlandırıcı bir etki yapmak¬ 
tadır. Ankara buttun en önemli örneğidir. Başta imalat kesimi, şehrin 
kentsel fonksiyonları msbeten yavaş gelişmiş olmasına rağmen, 
başkentlik görevi sayesinde ve devlet harcamaları yolu ile Ankara 
şaşırtıcı bir Hızla büyümüştür. Bingöl şehri il merkezi olduktan sonra 
nüfusu 140J den 12.000 e çıkmış bulunmaktadır. Erzurum, Hakkari, 
'il 1 Çorlu* Kars gibi şehirlerde ise ordunun harcamaları gelişmede başlıca 

etken olmuştur. Böylece özellikle ufak ve orta şehirlerimizin il merkezi 
veya ilçe merkezi olmak ve orduyu çekmek isteklerini tabii karşılamak 
gerekir. 

47. Türkiye'de devlet, en büyük yatırım müessesesi olaraktan da şehirleş¬ 
meyi etkilemektedir. Karabük 1935 yıllarında ufak bir köyken 
demir-çelik tesislerinin kurulması ile günümüzdeki nüfusu 50.000 e 
yaklaşmaktadır. Ereğli'nin nüfusu kamunun baş hissedarı olduğu 
tesislerin kurulması ile 5 yılda üç mislini geçmiştir. Eskişehir, 
İskenderun, Batman gibi pek çok şehir devlet yatırımları ile büyük 
gelişmeler kaydetmişlerdir. Ancak bu yatırımlar çoğu defa planlı bir 
tutum içine yerleşmediklerinden doğurucu olmamakta, gerekli şe¬ 
hirleşme-gelişme sürecini yaratamamadadırlar. Devlet yatırımları¬ 
nın yavaşlaması sonucu, gelişmenin duraklaması .bunun ispatıdır. 
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48. Devletin farklı şehirlerdeki şehirleşme siireci üzerindeki etkilerine 
dev,indik. Tabii ki icari zorunluklar dışında il merkezleri yaratmak, 
böylece harcama yolu ile şehirleşmeyi desteklemek yerine yatırım 
yolu ile aynı eğilimi göstermek daha olumludur. Ancak, bu da yeterli 
olmayıp devlet yatırımlarının şehirleşme ve gelişme yönünden doğru 
mahallerde seçilmesi sorunu mevcuttur. ıiu sorun bizi, şehirleşme 
ile ilgili planlamada milli ölçekteki sektörler arası denge metodları 
ile yetinilmeyip, yerleşme ve mahalli koordinasyon sorunlarının da 
beraberce ele alınması gerektiği gerçeğine yöneltir. 

Altyapı Sorunları ve Lcuz Şehirleşme İlkesi 

49. Ülkemizdeki hızlı şehirleşme sonucunda, yatırımın büyük bir oranı 
alt-yapıya gidiyor ve buna rağmen de yapılan alt-yapı yeterli bir 
nitelik kazanamıyor. Alt-yapı adı altında konutu, sosyal ve beledi 
alt-yapıyı beraberce ele alıyoruz. Hızlı bir şehirleşmeye sahne olan 
önemli şehirlerimizde konut sayısının yüzde 40 kadarının ''gecekondu" 
olması bu sorunun bir yönüdür. Okul, hastahane v.b. konularda da 
benzer sorunlarla karşılaşılıyor. Şehirlerimizde kanalizasyon yapa¬ 
mıyoruz ve sıhhi afetlerle karşılaşmak tehlikesindeyiz. yol, meydan, 
park, çocuk bahçesi gibi alt-yapı da yetersiz ve kötü kalitede. Alt-yapı 
tıkanıklığının en vahim bir etkisi de iktisadi gelişmeyi frenlemesinde. 
Su, elektrik, yol sıkıntısı yüzünden ülkenin gelişmesi önemli ölçüde 
yavaşlamaktadır. 

50. Alt-yapı kesimindeki bu tıkanıklıklara karşı bu kesimdeki kamu 
yatırımlarının artırılması zor görünmektedir. Zaten ülke yatırımla¬ 
rından en büyük oranı emen bu kesimlerde yatırımı artırmak değil, 
belki de azaltmak gerekir. Ancak daha randımanlı yatırım usullerini 
aramalıyız. Diğer bir deyimle belirli bir yatırında ezellikle gelişme 
açısından daha faydalı sonuçlar temini gerekir, "ücuz şehirleşme" 
diye tanımlayabileceğimiz bu ilke içinde şehirleşmenin yarattığı 
ihtiyaçları en ucuz şekilde karşılamak gerekecektir. Ou konuyu ilgili 
bölümde inceleyeceğiz. Ayrıca yatırımlar arasındaki öncelik sorunla¬ 
rına, yatırımların doğru yerde ve doğru zamanda yapılması konusuna 
da ilerde değineceğiz. 
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Şehirleşmenin Kalitesi 

51. rokanda işaret edilen "ucuz şehirleşme" ilkesinin "kötü şehirleşme" 
ye yol açmaması ise şehirleşmenin ciiğer önemli sorunudur. Gerçekten 
ülkemizdeki son şehirleşme süreci içinde şehirleşme gerektiği kadar 
ucuz olmamasına rağmen korkutucu bir kalite düşüklüğüne şahit 
olunmuştur. Su kalite düşüklüğünün sorumluluğu milli ve mahalli kamu 
idareleri ve özel teşebbüs tarafından ortaklaşa paylaşılıyor. İmar ve 
İskan bakanlığının sorumluluğunu taşıdığı Şehir Planlama Kurumu hiç 
bir ilkeye ve görüşe dayanmadığından etkisiz kalıyor, ya da olumsuz 
etkileri oluyor. Arsa spekülasyonu olumlu bir planlamayı imkansız 
kılıyor. Mimari ve yapı kalitesi düşüklüğü aym sorunun diğer bir yönü, 
bolların, elektrik ağının, su dağıtımının asgari bir nitelikte olmayışı 
hep aym teknik kalite düşüklüğünün farklı ifadeleri oluyor. 

52. Eğer günümüzdeki tutum devam ederse önümüzdeki 20 yılda 25 milyon 
vatandaşımızın yaşayacağı ve ülke yatırımlarının muhtemelen yüzde 
80 den fazlasını emecek şehirler vazifelerini göremeyen, kalitesiz, 
çirkin, gayrı sıhhi bina yığıntıları haline gelecektir. Batı ülkelerinin 
şehirleşmesi bizimkine nisbetle daha az düşük kalitede olmuş olmasına 
rağmen günümüzde bu ülkeler de şehirleşme devrinden miras kalan 
bozuk bünyeyi düzeltmek için eti zecri ve pahalı tedbirleri kullanmak 
zorunluluğundular. Asgari yatırımla belirli bir niteliğin aitiria düşme¬ 
yen şehirler yaratılabileceği İnancındayız. Bu sorunun ce Vapl andınla- 
bilmesi için sorumlu kurumlarjn sorumluluklarım tanımlamaları ve 
görevlerini yapmaları ilk koşuldur. İlgili teknisyenlerin teknik bilgiye 
sahip olması bu teknik bilginin zengin ülkelerden kopya değil, ucuz bir 
şehirleşme ilkesine göre geliştirilmesi ve bu teknik bilgiye sahip 
elemanların tekniklerini kullanmasına ve geliştirmesine,, şimdi olduğu 
üzere, mani olunmaması gerekir. Böylece "ucuz fakat kaliteli bir 
şehirleşme" ilkesinin uygulanması yönüne gidilebilir. 

Şehirleşmenin Sahipliği 

53. ülkemizdeki şehirleşme sürecinde ortaya çıkan ciiğer önemli sorun, 
bu sürecin şahininin tanımlanmamış olmasıdır. Hızlı şehirleşmenin 



gerektirdiği şekil ie şehirleri hazırlayacak, idari ve mali tedbirleri 
ortaya koyacak, şehirlerin gelişmesini planlayacak, yatırımları prog¬ 
ramlayıp uygulayacak kat günümüzde belli değildir. Belediyeler pek 
çok göreve sahiptirler ancak bir taraftan bu görevler belirli amaçlara 
ve ilkelere göre tanımlanmamış bulunmakta, diğer taraftan da bu 
görevlerini yüklenecek imkanlara sahip olmadıklarından olumlu eylem¬ 
lerde bulunamıyorlar, ^zel İdarelerin şehirleşme ile hiç bir ilgisi yok. 
Merkezi idare ine ne belediyeler üzerindeki vesayet yetkinini kulla¬ 
nırken, ne de şehirleraeki dolaysız yatırım ve kararlarında genel 

% 

ilkelere dayanmıyor. Nihayet devlet planlama örgütünün de şehirleşme 
konusunda hiç bir tutumu yok. 

54. Hem planlama ve hem de uygulama bakımından şehirleşmenin "sahibi¬ 
nin" ortaya konulması gerekiyor. Konunun milli basamaktaki önemine 
dayanarak bu sorumluluğun milli basamakta bir organa verilmesi 
düşünülebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde son olarak kararlaştı¬ 
rıldığı gibi bu gcrev bir "Şehirleşme Bakanlığına" tevdi edilebilir, 
imar ve İskan Bakanlığımızın şimdiki tutumu içerisinde bu görevi 
yüklenmekte zorluk çekeceği açıktır. Devlet Planlama örgütü ise 
konuya belirli bir ölçüde iştirak etse bile ayrıntılı planlama çabasına 
ve özellikle de uygulamaya iştiraki güç olacaktır. Bakanlıklararası bir 
kurumun şehirleşmeye sahip çıkması da düşünülebilir. Sorunun ay¬ 
rıntılarına girebilmek için mahalli idarelerin şehirleşme konusunda 
sorumluluk taşımaları düşünülmelidir. Mahalli idarelere devredilen 
bu görevlerin istenildiği şekilde ifası için belirli esaslara dayanan 
bir vesayet sistemi kurulması ve uygulama için mahalii idarelere 
gerekli yetki ve imkanların verilmesi gerekir. Bu konuları da ilgili 
bölümde inceleyeceğiz. 

MİLLİ FLAN İÇERİSİNDE ŞEHİRLEŞME 

55. Milli planda şehirleşme konusunun genellikle ihmal edildiğini biliyoruz, 
özellikle demografik şehirleşmenin iktisadi ve sosyal gelişme yönün¬ 
den ele alınmadığına i şaret ettik. Gelecek kesimde tekrar ele alacağı- 



nuz bu konunun ikinci planda vaz edilmesi ve ilgili araştırmaların 
yapılması .-nemia tavsiye edilir. Diğer taraftan milli planın milli 
basamakta bir nraakro*-moâel'f niteliğinde kalması ve yerleşme 
sorunlarının tamamen plan dış; bırakılmış olması da olumlu bir 
şehirleşme politikasının ortaya konulmasını zorlaştırıcıdır. 

Gerçekten ülkemizdeki faaliyet e anki soyut bir ortama yerleşecekmiş 
gibi farklı faaliyet kol!arıcın b amiriyle, nüfus ve dış ekonomiler ile 
bağlantı zor unluklarının ihmal edi': eliği görülmektedir. Söylece yar¬ 
dımcı faaliyet kollarının kurulmasına imkan vermeyen bir yörede 
kurulan faaliyetin şehirleşme ve gelişme sürecini harekete geçireme- 
diğine işaret ettik. Keza nüfus ve dış ekonomiler bakımından en 
olumlu nitelikleri sunan İstanbul gibi bir şehirde ise ait-yapı yeter¬ 
sizliğinin ve arazi kullanma zorluklarının etkisiyle mevcut gelişme 
potansiyelinden laydalanıiamarnabtadır. İstanbul’da günümüzde 120.000 
kilovattık bir enerji noksanı okluyu, tu eksildikten muhtemelen 70.00ü 
kilovatının sanayi isteklerinden geldiği ifade edilmektedir.Günümüzde 
İstanbul biiyük-şehrinin Türlüye sanayiinin yüzde 30 unu barındırdığı 
ve bu sanayiin 120,000 Icikn at kaek.r enerji takarına sahip olduğu 
düşünülürse 7b ?0 İdlcvatlık enerji sıkıntımın ülke sanayii üzerindeki 
olumsuz etkileri açıkça gür'dür. Su, ulaşın konularında da aynı durum 
görülmektedir, bre yandan s- n 'i-'cemde ulaşım ve beledi hizmet yatı¬ 
rımlarının hızda, geliştiği cö bando tutulursa bu tıkanıklıkları bir 
taraftan teknolojik beceriksizliklere, diğer taraftan doğru yerde doğru 
yatırım yapılmaması ııederino bağlamak gerekir. 

Planlamada yatırım önceliklerinin tanımlanmasında genelden Özele ve 
özelden geneie olmak üzere iki yo: izlenebilir, Genelden özele giden 
milli planlama met odları, sorun! ...rı daha genel ve çok taraflı bir 
perspektiv içerisine yerleştirmek avantajına sahiptir. Buna karşı, du 
seviyedeki planlama, nır.rai1 i l: ıcrdinasycn ve tıkanıklık sorunlarına 
inmekte zorluk çeker, ameli (operasyenel) nitelik kazanamaz, öoylece 
milli planlamanın ömbbm y mı-b; giden '- e ameli bir nitelik taşıyan 
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belge, şehir ve sektör planları ile tamamlanması gerekir. Ülkemizde 
bu amaçla hazırlanan bölge planları, sorumluların tutumu sonucunda 
hiç. bir etki kazanamadı. Ote yandan en büyük yatırımın şehirlerde 
olmasına rağmen, şehir planlaması ise iktisadi sorunları da beraber 
düşünen ve kamu yatırımlarını koordine eden bir şekle yönelmedi, 
ûu amaçla yapılan çabalar ise ilgililerce olumsuz şekilde karşılandı. 

58. ünümüzdeki milli planın şehirleşme konusunda etken bir nitelik 
kazanması için bir yandan bu sürecin önemini ortaya koyması ve 
şehirleşmenin düzenlenmesi ile ilgili milli basamakta genel bir 
tutum tammlanması ve sektöryel kararları bu genci tutuma oranla 
değerlendirmesi gerekir. Diğer yönden de şehirleşme konusundaki 
mahalli basamaktaki araştırma, planlama, programlama ve uygulama 
konusunda, genel ilkeler tanımlamak, bu ilkelere oranla mahalli 
idarelere görevler ve imkanlar vermek ve mahalli idarelerin eylemini 
dene t le mek dü ş 0 nülmelidi r. 

d EDECEKTEKİ OEHİRL'3ŞME 

59. Gelecekte ülkeyi çok büyük bir şehirleşme beklediğine işaret ettik. 
Bu konudaki tahminler bir yandan geçmiş kentleşme eğilimlerinin 
incelenerek (Şekil 10.) geleceğe yansıtılmasına, öte yandan iktisadi 
gelişme ile şehirleşme arasındaki korelasyona dayanarak, kentsel 
faaliyetin gelişme tahminlerine, bizden önce gelişmiş ülkelerle kıyas
lamalara, tarım alanındaki nüfus emme zorluklarına gere yapılabilir. 
Bunlardan birkaçını özetliyoruz : 

a. Birinci Milli 2 lan, hazırlandığı tarihten itibaren 15 yıl içince 
kentsel faaliyetlerde çalışanların, faal nüfusa oranının yüzde 
38,9 a çıkacağını öngörüyordu. Şehirleşme kentsel faaliyet 
kollarına paralel şekilde gelişirse (gerçekte daha hızlı olması 
beklenmelidir) 1977 yılında kentsel nüfusun 17 milyona varacağı 
arılaşılırc Diğer bir deyimle önümüzdeki 11 yıl sonunda kentsel 
nüfus yüzde löö artacaktır, 



b. İmar ve İskan Bakanlığı uzmanlarından Dr. Jurkat tarafından 
yapılan (Sekil 11-1) ve kentlerin nüfus gelişmelerini belirli bir 
matematik modelle geleceğe yansıtan incelemeye göre 1985 
yılında nüfusun yüzde 37 si şehirlerde yaşayacak» diğer bir 
deyimle 18 milyon kişi şehirleşecektir. Dene Dr, Jurkat’ın 
Devlet Planlama çalışmalarına dayanarak yaptığı tahminlere 
göre ise 1985 yılına kadar kentsel nüfus yüzde 380 artacak ve 
33 milyona varacaktır. Bu tahmine gere 20-25 yıl içinde 26 
milyon kişilik bir şehirleşme beklenmektedir, 

c. Aynı Bakanlığın diğer bir uzmanı Bay Fortune tarafından yapılan 
tahminlerden birincisi kentsel nüfus artış temayüllerine dayan¬ 
makta, diğeri ise kır nüfusu artış tahminleri yolu ile yapılmak¬ 
tadır. (Şekil 11-2.) .Bu tahminlerden birincisinde Türkiye kentsel 
nüfusunun 20 yıl içinde yüzde 200 artış ile 22 milyona. İkincisin¬ 
de ise yüzde 35 a artma ile 31,9 milyona varacağı sonucuna 
varılmaktadır. 

d. Diğer bir tahmin olarak Türkiye’nin 20 yıl içinde harp öncesi 
İtalya’sı veya Fransa'sı, veya günümüz İspanya veya Polonya’sı¬ 
na benzer bir iktisadi gelişme safhasına varacağı düşünülebilir. 
Bu varsayım da 1985 yıllarında 55 milyona varacak Türkiye 
nüfusunun 25-30milyonunun şehirlerde yaşayacağı yani günümüz¬ 
deki kentsel nüfusun 8 misline ulaşacağı anlamını taşır. 

Yukarıdaki tahminler arasında kıyaslamalar yapmak yerine, beklenen 
şehirleşmenin çok büyük olduğu ortak sonucu üzerinde durmak gerekir. 
Türkiye yavaş gelişirse dahi, şehirlerin çekiminin azlığına rağmen 
kırın itimi ile gene de önemli bir şehirleşme olacak, fakat bu şehir¬ 
leşme bir "sefalet şehirleşmesi" niteliği taşıyacaktır. Ülkemiz hızla 
gelişirse şehirleşme daha da hızlı olacak, ancak bu şehirleşme bir 
"gelişme şehirleşmesi" niteliği kazanacaktır. 
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sekil 1 

FERT BAŞINA GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA T. L. 

KAYNAK: İST. UMUM MD. VE U.N.O.YEAR BOOK 1962 şehir planlama da. 
araştırma fen ku. 
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20000 VE ÜSTÜNDEKİ TOPLULUKLARDA NUFUSUN 6ENEL NUFUSA ORANI (% OLARAK ) 

20000 VE ÜSTÜNDEKİ TOPLULUKLARDA NUFUSUN 6ENEL NUFUSA ORANININ ZAMAN İÇİNDE 
KAYDIRMA YOLUYLA KIYASLANMASI (% OLARAK) 

BU GRAFİKLER BÖLGE PLANLAMA UZMANLARINDAN B.FORTUNE TARAFINDAN TEMİN EDİLMİŞTİR . 
şehir plan lama da. 
araştırma fen ku. 
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100000 VE. ÜSTÜNDEKİ TOPLULUKLARDA NUFUSUN GENEL NUFUSA ORANI (% OLARAK ) 

10 YILLIK ARALAR GÖSTERİLMİŞTİR 

100000 VE ÜSTÜNDEKİ TOPLULUKLARDA NUFUSUN GENEL NUFUSA ORANIN ZAMAN İÇİNDE 
KAYDIRMA YOLUYLA KIYASLANMASI.(% OLARAK) 

BU GRAFİKLER BÖLGE PLANLAMA DAİRESİ UZMANLARINDAN B.FORTUNE TARAFINDAN TEMİN 
EDİLMİŞTİR. şehir planlama da 



sekil 5 

HOO 1500 1600 1700 S 1800 1900 S ? 

DÜNYANIN 5 BÜYÜK ŞEHİRİ VE İ STANBUL , ANKARA’ NİN ENDÜSTRİ BAŞLAN. 
GIÇINDAN SONRAKİ NUFUS GELİŞİMLERİ 
NOT: TÜRKİYEDE ENDÜSTRİLEŞME BAŞLANGICI OLARAK 1927 ALINMIŞTIR. 

BU GRAFİK BOLCE PLANLAMA DAİRESİ UZMANLARI L 
r*~ 

I 
TARAFINDAN TEMİN EDİLMİŞTİR. 1 1 1 

şehir planlama da. 
araştırma fen ku, 
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OKUR YAZARLIK VE ŞEHİRLEŞME ORANLARI 
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# ŞEHİRLEŞME Mısır - 1960 , Rusya 1959, A.B.D _ 1 9 60 
ORANINDA Fransa 1962 Ispanya 1 950 / T ürk’ıye 19 60 

Hindistan 1951 ve 1961 ortala m ası, |ta Lya 
1961 Yunanistan 1951 ve 1961 ortalaması alınmıştır 

* * OKU M A YAZMA Mısır-1960 , Rusya .19 59 _ A.B.D_1961, Fransa 1961 
ORANINDA İspanya 1960, Türkiye 1960, Hindistan 19 5 5, İta lya 

1 9 54, Yunanjstan.1955 yılları alınmıştır. 
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TOPLAM NUFUS ÖĞREN. ÖĞRET. 

FARKLI NUFUS GRUPLARINDA OKUMA YASINDAKİ 
TOPLAM NUFUS VE OKURYAZARLIK ORANI 

TÜRKİYE ŞEHİR VE KÖY NUFUS 
ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN ORANLAR! 

KAYNAK: 23 EKİM 1360 ŞENEL N'JFUS SAYIMI TÜRKİ Y E NUFUSU 
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DÜNYA TOPLAM NÜFUSU VE ŞEHİRLİ NuFUS 

KAYNAK-, D A VIS. KI NGSLEY 'the urbanization of thehuman 
popa latıon,, _ Scientific American, 213_3 September 1965 
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1948(100) KABUL EDİLMEK ÜZERE I 9 50 _ 52 . 5 4 _ 5 6 . 5 8 VE 1 9 60 YI LL A R IN DA 
A. KENTSEL NUFUS*VE TÜRKİYE NUFUSU 

B _ TARIM. İMALÂT. İNŞAAT .TİCARET VE ULAŞTIRMA SEKTÖRLERİNDE SAFİ HASILA 

# nüfusu 10.000 den büyük yerler kent sayılmıştır. 

Kaynak-, tevfik çavdar d evlet İst atis ti k ens t ütüsü - genel nutus sayımları şehir planlama da. 
oroslırma fen k u. 



rÜRKİYEDE ŞEHİRLİ KÖYLÜ NUFUS ORANLARI 
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 &ENEL NUFUS ARTIŞ TAHMİNİ 
MEVCUT EĞİLİME GÖRE NUFUS TAHMİNİ (KSNTSEl) 

«oooooo DPLANIN HIZLANDIRICI ETKİLERİ GÖZÖNÜNDE TUTULARAK KENTSEL 
NUFUS TAHMİNİ 

000.000 KENTSEL NUFUS 
•A YÜZDE OLARAK KENTSEL NUFUS 

   BİRİNCİ TAHMİNE GÖRE 1960- 1985 ARASI KENTSEL NUFUS ARTIŞI 
, T , , , İKİNCİ TAHMİNE GÖRE 1960-1985 ARASI KENTSEL NUFUS ARTIŞI 

1960- 1985 ARASI KENTLEŞEN NUFUS 

NOT: SADECE 1985 İN NUFUS TAHMİNİ ELDE EDİLMİŞ 19G0-1985 
KURBU TARAFIMIZCA ÇİZİLMİŞTİR 

KAYNAK: DR.JURKAT, UZMAN BÖLGE PLANLAMA DAİRESİ 
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KENTSEL NUFUS ARTIŞ TAHMİNİ II 
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  ŞENEL NUFUS ARTIŞ TAHMİNİ 
.•«*••• KIR NUFUSU ARTIŞ EĞİLİMİNE GÖRE KENT-K1R NUFUS AVIRıMl TAHMİNİ 
ooeoooa KENTSEL NUFUS ARTIŞ EGİLİMıNE GÖRE KENT-K1R NUFUS ARTIŞ 

AYIRIMI TAHMİNİ 
000.000 KENTSEL NUFUS 

V. YÜZDE OLARAK KENTSEL NUFUS 
 BİRİNCİ AYIRIMA GÖRE 1960-1985 ARASI KENTSEL NUFUS ARTISI 

İKİNCİ AYIRIMA GÖRE 1960-1985 ARASI KENTSEL NUFUS ARTIŞI 
1960-1985 ARASI KENTLEŞEN NUFUS 

KAYNAK: BAY FO RTUNE , UZ M AN . BÖLGE PLANLAMA DAİRESİ 
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ŞEPIİRL3ŞMENİN SOSYO-EKÛNOMİK SORUNLARI 

KONU 

61. Ülkemizdeki şehirleşmenin demografik bir şehirleşme niteliği sundu¬ 
ğuna vt sosyo-ekonomik şehirleşmenin bu demografik yığılmayı 
izleyemediğine defalarca işaret ettik. Şehir ekolojisinde sosyal ve 
mesleki anlamda gruplaşma ve farklılaşma tamamlanmamış bulunmak¬ 
ta, feodal düzenden modern düzene geçiş safhası içinde bulunulmakta¬ 
dır. Mesleki gruplaşma ve bu arada şehirlerde hala tarımda çalışan 
nüfus bulunması, sanayide ve modern hizmet kollarında çalışan 
nüfusun azlığı, zanaat ve şahsi hizmet kollarınca çalışanlarla sabit 
bir işi olmayanların çokluğu, iskan ve faaliyetin şehir içinde dağılışı¬ 
nın nitelikleri, şehir peyzajı bu durumun bazı göstergeleridir. (Şekil 
12, 13, 14, 15.) r iğer taraftan kırın itimi üzerinde de duruldu ve şehir¬ 
lerin sosyo-ekonomik gelişmeleri yavaş bile olsa ve şehirler gerekli 
çekimi kazanamasa bile şehirleşmenin hızla devam edeceği, ortaya 
konuldu. Boylece şehirleşmemizin ana sorunu şehirlerin sosyo¬ 
ekonomik yönden gelişmesi olmaktadır. (Bic. Ek-A2. G. Erker. Sosyo- 
Ekonomik Açıdan Şehirleşme) Gerekli sayıda iş yaratmak sorunun 
bir yönüdür, ancak ir yaratmayı sadece bir nicelik sorunu olarak ele 
almak da hatalıdır. Varanlan iş imkanlarının modern anlamıyla 
kentsel bir nitelikte olması, ihtisaslaşmayı, örgütleşmeyi ve iş 
bölümünü dest kiernesi gerekir. Böyiece modern kentsel bünyenin 
temelinde yatan sanayi kesimi üzerinde şehirleşme açısından duraca- 
giz. 

62. Şehirleşmenin sosyal sorunları ve şehirlere intibak konularına, eli¬ 
mizdeki bilginin verdiği imkanlar Merisinde değineceğiz. (Ek. Ek-A3. 
Sosyal Problemler A. K. En Raporu). Şehre göç eden nüfusun, köyüne 
dönmeye en ufak bir arzusu bulunmadığı gerçeği üzerinde duracağız. 
Ete yandan birçok sosyal sorun -eğitim, konut, v.b.- alt-yapı ile sıkıca 
bağlı olduklarından bur 1 arı alt-yap' bölümünde ine Ölü y • 



63. Şehirleşme lie ilgili pek çek sorun aynı zamanda bir imkan veya bir 
potansiyel nitel, i de taşırr..aktadır. örneğin, şehirleşmenin en büyük 
bir sorununun "anayii:: gellşm..rucei .d İl', av. işara, ederken diğer 
taraftan şehirleşmenin car yrzz • ; 1/ zmzzi :u: olumlu fci; • a iki yaptığını 
ortaya koymaya çaUşac.wzz. 

ı 

64. Şehirleşmeni!', sosyal ve iktisadi sorunlarından pek çoğunun milli 
basamakta sorumlu örgütleri vardır. Komisyonumuz bu sorumluların 
görevlerine müdahale istek ve imkanına sahip değildi. Böylece vardı¬ 
ğımız sonuçlarda farklı sorunların önemine, şehirleşme açısından 
dikkati çekmekle ve sorumlularca yeterli şekilde ele alınmadım 
kanisin • . olduğumuz makak,::. ted.erler ve yorleşmerıcrurian üzerinde 
durmakla yetineceğiz. 

ŞEHİRLEŞME VE .. AALİkET KOLLARI 

65. Bundan önceki bölümde kentsel fonksiyonlar arasında inşaat, ulaşım 
ve kentsel hizmetlerin h.zuz arenasına rar;rlık imalat sanayiinin çok 
yavaş geliştiğine ve şehir • rşuuyi rkme’m zcrluk çektiğine işaret 
edildi (Şekil. 9.). z. öylece ke: tselfaalrzet.in yetersiz gelişmesi yanısıra, 
gelişmenin imalat sanayii aleyhine bir dengesizlik sunduğu üzerinde 
duruluru Ülkemizdeki global yat zum. hacminin yüzde 65 kadarının yapı 
sektörüne ve yâpı sektörü vatırımlarr.u.ı da yarısı kadarının konut 
yapımına gitmesi, buna kar şılık imalat sanayii yatırımlarız,m global 
yatırımın sadece yüzde 14...9 olması da aynı durumu tey?id eder. (Şekil 
16.) Bu dengesiziik istenen nite, kte biz çzm üleşine olmayışının başlıca 
nedenicir. 

66. Bu dengesiz?iğin olumsuzluğu üzerinle görüş birliğine varılmakla 
beraber bunun düzeltilmesi yolları üzerinde tereddütler vardır., imalat 
sanayiin e yavaş gelişmez:? r...z zr ve şehirleşmenin tu konudaki 
etkileri nelerdir? Bu yav« şe’iş Mj ya tu: ■ ' z '-... mı, z. 1 uks konut 
inşaatı ğl.M ■ tüketici 1 z"z' re m k. ekemeze; katkısı nedir ve bu 
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tip inşaat ciddi şekilde frenlenecek olsa ou yatırım imkanlarının sanayie 
veya ucuz konuta gitmesi yolları hazırlanmış bulunmakta mıdır? İnşaat 
sektörü hangi ölçülerde sadece bir tüketim harcaması, hangi ölçülerde 

* ise üretici faaliyet için bir dış ekonomi niteliği taşır? Kanımızca bu 
tip sorunların sadece milli basamakta incelenmesi ve cevaplandırıl¬ 
ması yeterli clmayıp, bunların şehirleşme sürecinin ışığı altında şehir 
ve bölge ölçüsünde de ele alınması gereklidir. 

Şehirleşmeyi Bir ’n-yatırım Clarık Değerlendirmek 

67. Sorunun diğer bir yönü ise kentsel faaliyet açısından günümüzdeki 
şehirleşmenin, uygunsuz nitelikte olmasına rağmen, gelişme için 
olumlu bir potansiyel yaratıp yaratmadığıdır. Ç elişmenin gerektirdiği 
kentsel faaliyet nasıl olsa şehirlerde yer alacağına göre, üretici 
yatırımların dışında kalan konut, alt-yapı gibi şehirleşme yatırımla¬ 
rının ea.hr. sonra da olsa yapılması gerekecektir. O halde bu yatırım¬ 
ların üretici yatırımlardan önce meydana gelmesi, gelecekteki yatırım 
zorunluluklarının şimdiden karşılanması anlamında değil midir? Yani, 
bir on-yatırım olarak kıymetlendirilemez mi? özellikle sanayi ele 
alınırsa, bu kesimin gelişmesi düzenli bir şehirleşme için ana koşul 
olmakla beraber gerektirdiği yatırımlar, şehirleşmenin nisbeten ufak 
bir yüzdesidir. Türkiye’de kentsel faal nüfusun yüzde 25 inin sanayide 
çalışacağı varsayıldığında şehirleşen nüfus başına sanayileşme yatırı¬ 
mının 4.0G3 TL. kadar olacağım göreceğiz. Cysa, ilgili bölümlerde 
ortaya koyacağımız üzere, başta konut kentsel beledi ve sosyal alt¬ 
yapının asgari nicelikle bile temini nüfus başına 8.000 - İC.OOO TL. 
gerektirmektedir, jâöylece sanayileşmenin esas pahalı yönü şehirleş¬ 
menin diğer giderleri olarak ortaya çıkmaktadır. O halde kentsel 
üretici faaliyetin doğması anında nasıl olsa yapılması gerekli ve çok 
büyük bir gider tutacak olan bu şehirleşme yatırımlarının şimdiden 
yapılmasını olumlu karşılamak gereklidir. 



68. Buna karşılık daha yavaş bir şehirleşme olsa tüketime giren imkanların 
üretici bir yatırıma gidip gitmeyeceği sorunu söz konusu edilebilir. 
Bir örnek verelim : Son 15 yılda şehirleşen nüfus bir milyon kişi daha 
az olsa idi, bu bir milyon nltusun şehirleşmesiyle üretici faaliyet 
dışına yatırılan örneğin beş milyar lira sanayie gider miydi ve şehir¬ 
leşmemiz daha düzenli bir nitelik kazanır mıydı? Sanmıyoruz, öte 
yandan .şehirleşen nüfusun asgari ihtiyaçları ve dikey sosyal hareket¬ 
liliğin yarattığı ihtiyaçlar tüketici bir eğilim yaratmaktadır. Ancak bu 
tüketim eğiliminin sermaye terakümü ve dolayısıyla üretim üzerindeki 
olumsuz etkilerinin sermaye sahiplerinin tutumlarına oranla önemi 
nedir? £>u olumsuz etki, tüketimin üretimi destekleyici etkisine kıyas¬ 
landığında ne anlam taşır? Bu soruların cevaplandırılması da şehirleş¬ 
me sürecine dönük araştırmaların yapılmasına bağlıdır. 

Şehirleşmenin Gelişme İçin Yarattığı Uygun Sosyo-kültürol Ortam 

69. Şehirlerde yaşayanların kazandıkları sosyo-kültürel nitelikler yönün¬ 
den gelişmeye daha hazırlıklı bir duruma geldikleri söylenebilir. 
Şehirlerdeki k aıtsel örgütleşme, ihtisaslaşma ve farklılaşma arzu 
edilenden çok daha yavaş bile gelişse, gene de cemiyetin ve şahısların, 
modern gelişme şekillerine daha uygun bir ortama girdikleri ileri 
sürülebilir. Yüzbinlerce ve hatta milyonlarca insanın beraberce 
yaşaması belirli bir ölçüde örgütleşmesine yol açmaktadır. 

70. Şehirlerde yaşayanların mesleki ve kültürel hazırlıkları bu gelişmenin 
bir yönüdür. Konsantrasyonun yarattığı imkanlar sonucunda şehirlerde 
yaşayan çocukların eğitim görme şansları artmaktadır. Bu konuyu 
alt-yapı bölümünde tekrar inceleyeceğiz. Tabii şehirde eğitim, kırda 
eğitim ilkesiyle çelişme halinde değildir. Kırdaki eğitim şanslarını 
artırmak hem kırda kalacak nüfusu, hem de özellikle şehirleçeoek 
nüfusu hazırlamak yönünden bir alt-yatınm niteliği taşır, öte yandan 
şehirler en genel anlamda bir eğitim kurumu olarak rol oynamaktaaır. 
Kentsel hayatla temas sonucunda şehre göçenlerin kente el faaliyete daha 
hazırlıklı bir duruma geldiği ileri sürülebilir. Bu konuca bazı ayrıntılı 
araştırmalar yapmakta fayda olacaktır. 
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71. Şehirleşme f.Uir ve mal alışverişini kolaylaştırmakta ve desteklemek¬ 
tedir. ?u konuda edinilen alışkanlık ve bu arada kırsal otarşiden 
kurtuluş, kentte! faaliyetin gelişmesine faydalı işbölümü ve işbirliği 
yönünde olumlu bir ekilimdir. 

72. Nihayet şehirle şen nüfusun insanlık ve vatandaşlık, haklarını tanımak 
ve aramak şansları artmaktadır. Kırda çağdaş medeniyetin vmreiği 
imkanları tariıtoao.an yaşayan, tamsa dahi bunlara varmak yollarını 
bilmeyen vatandaş -şehirde bunları öğrenmekte ve gelişme için baskı 
unsuru olmaktadır. Bu baskı sosyo-politik yollarla kendini göstermeye 
başlayacak ve ülkeyi idare durumunda bulunan kamu Icurumlarını ve 
özel kurumlan gelişme yönüne yöneltecektir. 

Kırdaki Eylemsiz İşgücünün Şehirleşme ile Kıymetlendirilmesi 
« 

73. Kırda geniş bir gizli işsizlik hüküm sürdüğü, buradaki işgücünün 
önemli bir oranının düşük bir ran imanla çalıştığı ve yılın önemli bir 
süresince çalışma imkanına sahip bulunmadığı bilinmektedir. Bu iş 
potansiyelini yerin e kıymetlendirmek konusundaki tekliflerin maliyet 
yönünden dikkatle incelenmesi ve kentsel faaliyetin genellikle kırda 
yerleşme imkanlarına sahip bulunmadığının hatırlanması gerekir. 
Buna karşılık kırdaki eylemsi:, işgücünün belirli bir oranı şehirleştiği 
takdirde geri kalanların daha randımanlı çalışmak imkanlarını bulacağı 
ve üretimde bir düşüş olmayacağı ileri sürülmektedir. Böylece şehir¬ 
lere göç eden nüfus, kentsel faaliyetlerde istenen bir randımanla 
olmasa dahi çalıştığında genel üretim biian .osunun olumlu olarak 
sonuçlanacağı görülür. 

74. Göçün bu olumlu - yönüne karşılık kırda aile ekonomisi içinde yaşayan 
bu nüfus, şehirlere göçtüğünde aile ekonomisinden koparak tüketici 
bir nitelik kazanmakta, üretim artışının, bu tüketici baskıyı karşıla¬ 
yamaması tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Teorik olarak, şehre göçer» 
nüfusun kırdaki marjinal geçinme imkanlarının şehre taşınması ile 
göçenlerin tüketici bir baskı yapmadan prodüktif kılınacakları söyle¬ 
nebilir. Zaten göçenlerin bazı zaruri gıda maddelerini köylerinden 
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almaya devam etmeleri bu modele doğru otomatik bir eğilim olarak 
kıymetlendirilsbilir. Ancak sorunun böyle şahsi tutumlarla halledile¬ 
meyeceği açıktır. Kırda gizli işsizlik durumunda bulunan nüfusun 
şehirleşmesini ve kentsel faaliyete yönelmesini destekleyen, ancak 
bu eğilimin tüketim-üretim dengesi üzerinde yapabileceği etkileri 
bertaraf eden bir tutumun sorumluluğu devlete al?: olmalıdır. 

SANA ı îLEŞMB VE çHBİRLEşME 

75. şehirleşmenin sanayi için uygun bir ortam yarattığını ortaya koymanın 
bir yolu, sanayiin şehirlerde ve özellikle büyük-şehirlerde yerleşme 
eğiliminin nedenlerini açıklamak ve dolayısiyle bu tip toplulukların 
teşvikinin sanayii teşvik anlamını taşıdığını ispat etmek olacaktır, 
üzerinde durulması gereken esas husus kentsel fonksiyonların şc birler 
ve büyük-şehirler olması idi, kasaba ve köylerde kurula'öleceği 
iddiasının hatasıdır. EUyük-şehirler ve şehirler olmasa idi bu faaliyet 
ya hiç kurulmamak ya da raıtabi olarak çalışamamak durumunda 
kalırdı. Belirli bir sanayi kolu, belirli bir ülkede optimum olarak 
örneğin bir milyonluk bir şehir :1e gelişme durumunda ise ve bu ülkece 
bu önemde bir şehir yoksa bu sanayi kolunun gelişmesi tehlikeye girer. 
Bu gerçekten hareketle belirli önemdeki şehirlerin kurulmasının 
sanayiin gelişmesi için yeterli olmamakla beraber gerekli bir ön-koşul 
niteliğini taşıdığı söylenebilir. 

76. Sanayiin yer seçiminde genellikle aşağıki etkenlerin optimizasycnu 
araştırılmaktadır : 
a. Hammab;ie : Ağır metalürji ve ağır kimya sanayiinin ve bazı 

tarım mahsullerinin ilk işlemelerinin genellikle hammaddeye 
yönelmiş olduğu söylenebilir. Vakit ve enerjiye dönük bazı ağır 
sanayi ae bu grupa dahildir. 

b. İşgücü : f-ek çok sanayi kolu belirli bir sanayi tecrübesine sahip 
işgücünün yoğun olarak bulunduğu bir yerde yerleşmek ister, 
özellikle ileri sanayi kollarında yetişmiş işgücüne yakınlık en 
büyük önemi taşır. 



c* Pfycsfc * orda, konfeksiyon gibi tüketim malları sanayii en geniş 
piyasaya yakınlık arar, Şehirler ve özellikle be büyük-şehirler 
nüfuslarının çokluğu ve bu nüfusun iştira kabiliyetinin yüksekliği 
yaraşıra ticari organizasyonları yolu ile belgelerinin tüketimi 
için de pazar görevini yüklendiklerinden, çekicidirler* 

d* Diğer Sanayi : Lir sanayi mamulü diğer sanayi kolu için çok defa 
hammadde teşkil etmekte, bir mal nihai tüketime varmadan cnca 
pek çek sayıda sanayi tesisi arasında el değiştirmekte, sanayiin 
en büyük müşterisi sanayi olmaktadır. £ öylece yeni kurulan 
sanayi tesisinin mevcut sanayiin bulunduğu mahallere yönelmesi 
rasyoneldir, 

e. Alt »yapı i Sanayiin rantabl işlemesinde ucuz su, elektrik, kana
lizasyon! ulaşım gibi alt-yapının etkisi önemlidir, Böylecs ağır 
sanayi dışında kalan orta ve küçük tesislerin beledi hizmetlerin 
buluncu u bir mahalli seçmeleri tabiidir. 

f. Teknik ve Diğer Hizmetler : Bir sanayi tesisi, kredi müessesesi, 
ticari hizmetler, tamir atölyeleri, mimarlık, mühendislik, muha
sebe, hukuk hizmetleri gibi pek çok sayma yardımcı hizmete 
muhtaçtır ve bunların beraberce bulunduğu bir mahale yerleşmek 
ister. 

g. Sosyal Jct-yapı : Sanayi tesisi çalıştıracağı kimselerin konut, 
okul, hastahane, sinema gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılayabile
cekleri bir mahal araştırır. 

Hammadde hariç, yukarıdaki bütün etmenler bakımından şehir ve 
büyük-şehirler sanayii için yegane olumlu yerleşme çevresini yarat
maktadırlar, Hele Türkiye gibi fakir ülkelerde sanayii destekleyecek 
hazırlıklı işgücünün, pazarın ve dış ekonomiler diye isimlendir edile
ceğimiz; alt-yapının, yardımcı hizmetlerin ve sanayi konsantrasyonunun 
ancak kentsel nüfusun hızla artması ve muhtemelen de büyük-şehirlerde 
toplanması ile eld edilebileceği söylenebilir. Sadece hammaddeye 
dönük sanayi tesisleri aynı zamanda büyük tesisler oldukları için ciiğer 
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etmenlerin ve dolayısıyla şehirlerin çekiminden kurtulmaktadırlar. 
Ancak bu tip tesisler hem kenai çekimleri ve hem ae pek çok defa 
kompleks şeklinde beraberce kuruldukları diğer tesislerin çekimi 
sonucunda yerleştikleri yereyi şehirleştirmekteciirler. Karabük, Ereğli 
v.b. bunun örnekleridir. Ayrıca ağır sanayiin iktisadi önemine karşılık 
çalıştırdığı işgücü sayısı ve dolayısıyla şehirleşme sürecine katkısı 
sınırlıdır. 

78. Şehirleşme-sanayileşme bağıntısının birbirini destekleyici ve kon¬ 
santrasyona yöneltici etkileri üzerinde ısrarla durmak gerekir. Nüfus, 
hizmetler ve sanayiin yoğun şekilde bulunduğu şehirler yeni sanayi 
tesislerini çekiyor, bu tesisler ise şehrin daha da facia gelişmesine, 
dolayısıyla daha da çekici olmasına yol açıyorlar, işgücü, alt-yapı ve 
arazi fiatlarınm konsantrasyon sonucunda özelliklebüyiik-şehirlerde 
artışı bu konsantrasyon eğilimini frenleyici bir etmen olmakla beraber 
genel eğilim konsantrasyon artışı yönünde olmaktadır. Ülkemizde 
farklı sanayi kollarının optimum olarak hangi büyüklükte şehirlere 
yerleşmeleri gerektiği hakkında yapılacak araştırmalar bu konuda 
daha ciddi görüşlerin ortaya çıkmasına imkan verecektir. Ticaret ve 
diğer kentsel faaliyetin şehirlere ve özellikle büyük- şehirlere yönelme 
eğilimi de sanayiinkine benzer nedenlerle açıklanabilir. Sadece ülkemiz 
nüfusunun büyük bir yüzdesinin hala kırda, tarım sektöründe çalışması, 
bunların yarattığı ürünleri satın almak ve bu nüfusa bazı mamul mallar 
satmak zorunlulukları ile ticarette belirli bir dağılmaya imkan vermek¬ 
te, böylece orta ve küçük şehirler ölmemektedir. 

79. Sanayiin istenen hızda gelişmemesi sonucunda şehirieşen nüfuszenaac 
ve şahsi hizmetlerde yığılmaktadır. Derhal işaret etmek gerekir ki 
kentlerde kısa sür ece nisbeten çok sayıca istihdam imkanı temin etmek 
üzere zenaat ve hizmetlerde marjinal iş imkanları yaratmak, esas 
sorunun halline yardımcı olmamaktadır. 3u faaliyetlerin, sanayileşme 
dışında gelişmesi bir feodal ülke veya bir sömürge ülkesi ifadesi olarak 
kısır bir şekilde kalmaya mahkumdurlar. Üretimin hızlı artışına 



hizmet etmeyen ve yeni iş imkanları yaratmayıp uzun sürede istihdam 
sorununun halline hizmet etmeyen bu tutum, ayrıca şehirlerimizin 
düzenli bir biinye kazanmasına da engel olmaktadır. Sanayiin gelişmesi 
ise kendi emeceği nüfus yaraşıra zenaat ve hizmetlerin nitelik değiş¬ 
tirerek sanayileşmiş ülkelerdeki olumlu karaktere yönelmesine imkan 
verecektir, mnagin Gaziantep’teki zenaatm gelişmesinin, bu kesimde 
alınacak tedbirlerle deril, bunların faaliyetine müşteri olacak sanayiin 
kurulması ile mümkün olacağı ileri sürülmektedir. Aynı düşünce iie 
ticaret ve diğer hizmetlerin ve hatta inşaat ve tarım kesimlerinin 
ilerlemesinin :<e sanayileşmeye bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

İktisadi ve sosyal yönden sanayileşmenin ülkenin gelişmesi için ana 
koşul olmasına karşılık neden bu kesim istenen hızla gelişememekteoir? 
Türkiye'nin bu ana davasını tabii ki Komisyonumuz cevaplandırmak 
durumunda değildi. Ancak görüşümiizce, yatırım sorunu bu yavaş 
gelişmenin ana nedeni olmamaktadır. Diğer bir bölümde işaret ettiği¬ 
miz üzere sanayi yatırımları genel şehirleşme yatırımlarına oranla 
nisbeton önemsizdir. Bu konudaki hesabımızı sunuyoruz : Türkiye'de 
sanayide bir iş imkanı yaratmanın 30.000 - 45.000 TL. lık bir yatırım 
gerektirdiği kabul edilmektedir. (Bk. Ek A4. Ü.Oziş. İşyeri Başına 
Yatırım Miktarları) Şehirleşen nüfusun yüzde 40 ıran faal olacağı kabul 
edilebilir, i aal nüfusun ise yüzde 25-30 u sanayide çalışacak olursa 
tamamen dengeli bir şehirleşme temin edilebilir, i öylece şehirleşen 
nüfus başına gerekli sanayi yatırımı : 

35.000 x —- x —™——— -ı 3500-4200 TL. olarak bulunur. 
ICO 100 

Dnümüzdeki 20 yılda 15 milyon kadar bir nüfusun şehirleşeceği kabul 
edilirse bu sürecin dengeli bir şekilde meydana gelmesi için gerekli 
sanayileşme yatırımı ortalama 60 milyar TL. tutar. Bu rakam da 
nisbeten önemsizdir. Döviz sıkıntısının da sanayileşmeye aşılmaz bir 
engel teşkil ettiğini sanmıyoruz. Tüketim malları ithalatına tanınan 
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serbesti bu inancımızı doğrular, bte yândan milletimizin yetiştir- iği 
elemanlar, Devletin yaptığı ait-yapı yatırımları ve yukarıda işaret 
edilen bütün şehirleşme yatırımları sanayileşme için gerekli dış 
ekonomileri yaratmakta fakat sanayiin gelişmemesi sonucunda gere¬ 
ğince kullanılamamaktadır. Almanya'ya olan işçi göçü bunun en açık 
delilidir. Böylecc sanayileşmedeki yavaşlığın nedenini iktisadi ve 
sosyal örgüdeşme sorunlarına bağlamak gerekir. Şehirleşme Komis¬ 
yonu olarak şehirlerimizin olumlu bir şekilde gelişmesi için ilgili 
makamları sanayileşmeye tam bir öncelik vermeye, gerekli iktisadi 
ve sosyal örgütleşme tedbirlerini almaya davet eder. Mevcut şehir¬ 
leşmenin baskısı ile gelecekte bu tedbirlerin nasıl olsa alınmak 
zorunluluğunun ortaya çıkacağına da işaret ederiz. 

ŞEHİRLDŞMfiY ,2 / DA PTASYOM 

8i. Şehirle şen nüfusun kentsel hayata adaptasyonu konusunda ülkemizde 
yeterli araştırma yapılmadığı kanısındayız, berelen araştırmaların 
yapılması şehirleşme açısından uygun bir sosyal politika tanımında 
faydalı olacaktır. Duna karşılık bu konu ile ilgisi olmuş kimselerin 
açıkladıklarına göre şehre göçenlerde önemli sosyal adaptasyon 
sorunlarına raslamlmamaktaüir. İstanbul'da yapılan bir araştırmaya 
(Frof. Hart İstanbul Üniversitesi-Gecekondular Hakkında Anket - 
Sonuçlar daha yayımlanmamıştır) göre kırdan göçenlerin yaşadığı 
gecekondu mahalleleri hızla gelişmekte, bu mahallelerin sakinleri 
dikey mobiliteöen faydalanarak küçük burjuva nitelikleri kazanmak¬ 
tadırlar. Duna karşılık İstanbul'un eski fakir mahallelerinde yaşayan 
nüfusun farklı nedenlerle (özellikle 1957 istimlakleri) göçerek kurduğu 
gecekondu mahalleleri ise benzer bir gelişme göstermemekte şehrin 
gene en fakir mahalleleri olmaya namzet görünmektedir. Bu gözlem¬ 
lere dayanarak kırdan göçenlerin kentsel hayata adaptasyon kabiliyeti 
sundukları ve kentsel imkanlardan faydalandıkları söylenebilir. 

81. Şehre geç edenler, bazı pratik zorluklardan şikayetçi olmalarına 
karşılık, pek büyük bir çoğunlukla şehre göç etmiş olmalarından 
memnundurlar ve köylerine dönmek istememektedirler Yukarıda sözü 



Cü 

edilen araştırmaya göre kıra an göç edenlerden yüzde 97 si şehirde 
kalmak istemektedirler. Şehirde kalmak istedi erkeklerde yüzde 94, 
kadınlarda yilzde 100 dür. Bu oranlar nüfusumuzun köylerde kalması 
gerektiği, şehirlere göçün bilinçsiz nedenlerle clcivğu konusundaki 
icîdiatdn en açık şekilde yalanlamaktadır. Şehirde kalmayı tercih 
nedenleri içinde marjinal bile olsa iş bulabilme imkanı başta gelmekte, 
anket cevaplarında "Köyde yapacak ne iş var kil" cevabı en büyük 
yekunu tutmakta ar. Çoçuklarını okutabilmek, su ve elektriğin varlığı, 
hastahane imkanları gibi nedenlerin de etkisi büyüktür. Kadınlar ise 
özellikle tarlada ,alışmaktan kurtuldukları için şehri tercih etmekte¬ 
dirler. 

3, Şehirlere adaptasyonun diğer bir göstergesi olarak şehiıleşen nüfusun 
yaşadığı mahallelerdeki ahlak durumu ele alınabilir. 3u konuda ayrın¬ 
tılı bilgi temin edemedik, ancak ilgililerin ifadesine göre bu mahalle¬ 
lerde suçluluk, fuhuş v.b. oranları genellikle diğer mahallelerinkinden 
daha düşüktür* dene bu konuda bir örnek olarak İstanbul üniversitesince 
yapılan anket esnasında çalışmalara iştirak eden genç kızları rahatsız 
edici e» ufak bir harekette bulunulmadığı nakledildi. 

Sosyal Güvensizlik 

84. Şehirleşenlerin Taşlaştıkları ana sosyal sorun sosyal güvensizlik, 
ertesi günkü iş imkanından emin olmamaktadır. Şehirdeki iş imkanları¬ 
nın kırdan iyi olması birçok şehre göç edenin iş bulmakta zorluk çek¬ 
mesine mani değildir, öte yandan kırdaki ailevi bağlara dayanan bir 
ne vi sosyal sigorta şehirde kafi etken olamamaktadır. Böylece şehre 
göçen nüfus, köyleri ile bağlarım korumak, hemşehrileri ile aynı 
mahallelerde yaşamak, diğer bir deyimle tam anlamıyla şehirleşe- 
memek durumunda kalmaktadırlar. 

85, Gerçek bir şehirleşmeyi frenleyen ve insani yönden büyük sıkıntılara 
yol açan bu duruma karşı ana tedbir, tabii ki kentsel iş imkanlarının 
artırılmasıdır. Geçen bölümlerde değindiğimiz bu konuya geri dönme- 
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yeceğiz. Anı ak sosyal zorlukların temeliiıin iktisadi gelişmede ya'ttı.ğmı 
tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Şehre geçenler de bu gerçeği 
tamamen bil,:;.ekte ve farklı anketlerde gecekonduda yaşayanların en 
önemli istedi devamlı bir iş imkanı olarak ortaya çıkmaktadır. Şehir 
Planlama Dairesinden bir grupun Samsun'da bir kipti mahallesini 
ziyaretinde '-kan standardını yüke sltmek için ne yapmak gerektiğini 
sorduğunda, kıptilerin devamdı bir iş dışında hiç bir tedbirin f$ycia 
getirmeyece: ini söylemeleri ilginçtir. İlgililerin bu kipti vatanüaşların 
doğru görüşünden faydalanması gerekir. 

86. Sosyal güvensizliğe karsı iş imkanlarını artırmak yanısıra f;osyal 
güvenliği artırıcı kurumlar ve tedbirler öngörülmelidir. Tabiatıyla bu 
güvenlik tedbirlerinden faydalananların prodüktiv kılınması yöntem¬ 
lerinin de beraberce düşünülmesi gerekir. 8u yolla geçen bölünüerde 
işaret edilen "kırdaki eylemsiz işgücünü şehirlere getirerek, düşük 
randımanla dahi olsa çalıştırmak" modeline yönelinehiîir. 

Sağlık Sorunları 

87. Şehirlerde vs özellikle gecekondu mahallelerinde yaşayan nifusun 
sağlık durumları r o’i bir sorundur. Yoğunluk, su ve kanalizasyon 
sistemlerinin kötülüğü, gıdasızlık gibi nedenlerle bu mahallelerde 
andemik şekilde tifo, verem gibi hastalıklara Taşlanmaktadır. Komis¬ 
yonumuzun bazı üyelerinin tahminince şehirlerimizin veba, İçler'" 
gibi afetlerle karşılaşması tehlikesi vardır. 

p 8. İstanbm Üniversitesine mensup bir ekip tarafından yapılan çaaşmade 
(Dr. Olcay Neyzi -İstanbul'un Rami Gecekondu Bölgesinde Çocuk 
Sağlığı- Bk. Ek: A5) bir gecekondu mahallesi ele alınmış, çocuk sığlık 
durumunun çok kötü eli ' evi::ya konulmuştur. Mahallede clü iccan 
çocuk oranı yüksektir. Ya/; .;,./an çocuklarda ise fizik, motor ve psikolojik 
gelişme normale oranla ç- k geridir. Yürüme, diş çıkarma vc fcülu'^a 
eriş geç olmaktadır. Okullarda muvaffakiyetsizlik yüksektir. Solunum 



hastalıkları ve özellikle tüberküloz ile barsak enfeksiyonları oram 
yüksektir. Au sıhhat bozukluğunun ana nedeni fakirliktir, iuuıtun sonucu 
olarak protein çok az alınmakta ve fakir bir diet şeklinde beslenilmek¬ 
tedir. Beledi hizmetlerin düşüklüğü ve genellikle hijyen yokluğu da 
önemli bir nedendir. Annelerin tahsilsiz olmasının etkileri ve tıbbi 

hizmetlerin, özellikle koruyucu tedbirlerin yetersizliği üzerinde de 
durulmaktadır, 

89. Yukarıdaki gözlemler sıhhat ve hijyenin şehirlerde önemli bir sorun 
olarak ortaya çıktığım ispatlar. Bu konuda alınması gerekli tedbirlerin 
başında gene iktisadi gelişme gelmektedir, bunun yanısıra sıhhat ve 
hijyen konusunda direkt tedbirlerin de alınması gerekir. Ote yarıdan 
şehirlerdeki >u düşük koşulları şehirleşmenin olumsuz sonuçları diye 
değerlendirmeden bunların köylerdeki koşullarla karşılaştırılması 
gerekirdi, .bu konuda bilgi temin edemedik. Ancak şahsi gözlemlere 
dayanarak köyler t,eki konut, hijyen ve kamu hizmetlerinin şehirden 
daha iyi olmadığı kanısındayız. Besin konusunda ha benzer bir yargıya 
varılabilir, .'-'una karşılık şehirlerdeki yoğunluk yüksekliğinin bu açıdan 
olumsuz etkileri olduğu muhtemeldir. Tıbbi hizmetlere gelince bunların 
şehirlerde ııisbeten daha iyi ve daha ucuza karşılandığı kanısındayız. 
Bu konuda karşılaştırmalı araştırmalar yapılmasını öğütleriz. 

Eğitim ve Diğer Sosyal Hizmetler 

90. Şehirlerdeki eğitim konusunda da kırla karşılaştırmalı yeterli bilgi 
der leye mekik. Ancak bu konudaki durumun sağlık ve hijyenle benzerlik 
sunduğu tahmin edilebilir. Şehre göçenlerin çocukları istenen imkan¬ 
larla okuyaıaam&ktadır. Okul sayısı yetersizdir. Çoğunlukla çifte veya, 
üçlü tedrisat yapılmaktadır. Başarısızlık yüksektir. Ancak bu olumsuz 
tabloyu kırla karşılaştırdığımızda şehirdeki eğitimin nisbeten iyi 
nitelikte olduğu görülür (Şekil 7.). Kırdaki nüfusun sadece yüzde 30 
unun okuma-yazma bilmesine karşılık ufak şehirlerde bu oran yüzde 
57 büyük şehirlerde ise yüzde 70 e varmaktadır. Şehirlerde ve kırdaki 
okula gitme oranlarını bulamadık. Ancak Türkiye'de bu oranın yüzde 



40,4 olmasına karşılık Türkiye'nin en şehirleşmiş bölgesi olan Doru 
Marmara’da (Dursa hariç) bu oranın yüzde 90’a vardığı tahmin edil¬ 
mektedir. Bu nisbeten olumlu durum şehirlerde eğitim yapmanın 
kolaylığından ve ucuzluğundan ileri gelmektedir. Örneğin öğretmenler 
şehirlerde kalmayı, tabiatıyla tercih etmektedirler, öğretmen/nüfus 
oranım köylerde İC Ö olarak kabul edersek endis şehirlerde 144 olmak¬ 
tadır. 

91. Diğer sosyal hizmetler için de durumun benzer olduğu tahmin edilebilir. 

SONüC VE TEDBİRLER 

92. Şehirleşmenin iktisadi ve sosyal gelişme için yarattığı potansiyelden 
faydalanmanın en koşulu bu potansiyelin ve doıayısıyla şehirleşme 
sürecinin olumluluğunu kabul etmektir. Kabul edilmesi gerekli diğer 
önemli gerçek ise şehirleşmenin karşılaştığı sorunların pek çoğunun 
kentsel faaliyetin gelişmesi ve özellikle sanayileşme dışında halline 
imkan bulunmadığıdır. Ruhsatsız inşaattan, hijyen şartlarına kadar 
pek çok sorunun hal çaresini kendi kesimleri yamsıra kentsel iktisadi 
hayatın gelişmesinde aramalıyız. Bu basit gerçek üzerinde bu kadar 
durmamız anlamsız görünebilir. Ancak kanımızca milli ve mahalli 
basamaktaki tutum, kentsel faaliyeti ve özellikle sanayileşmeyi yeterli 
derecede desteklememektedir. Komisyonumuz olumlu ve düzenli bir 
şehirleşme için sanayileşmenin önemine sorumlu mercilerin dikkatini 
tekrar ve ısrarla çeker. Ayrıca sanayi faaliyetinin soyut bir ortama 
yerleşemeyeceği ve milli basamakta alınacak teşvik tedbirlerinde dahi 
yerleşme sorunlarının ve dolayısıyla şehirleşmenin beraberce düşü¬ 
nülmesi gerektiği üzerinde durulur. 
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Mahalli Basamaktaki Tutum 

93. İktisadi ve sosyal gelişmeyi mahalli basamakta teşvik edecek bir 
. 

kamu organı günümüzde yoktur. Devlet mahalli sorunlarla ilgilenmekte 
pratik ve idari zorluklarla karşılaşmaktadır. D. özel idareleri gelişme 
sorunlarının -ışındadırlar. Belediyeler ise çok defa kentsel faaliyeti 
değil desteklemek, frenlemek durumundadırlar. İstanbul Belediyesinin 
yerleşecek sanayie yol, su, elektrik ve arazi temin etmediğine işaret 
etmiştik. Ayrıca İstanbul imar durumu ve inşaat ruhsatı yönlerinden 
de sanayiin yerleşmesini engelleyici bir tutum izlemektedir. Örneğin 
Ankara'nın ör sanayi bölgesi yoktur. Bu tutumun sonucunda sanayiin 
yerleşmesi gecikmekte, imkansızlaşmakta ya da sanayi belediye 
sınırları dışına kaçarak hem kendi yönünden, hem de yerleşme bakı¬ 
mından olum suz yerler seçmektedir. Böylece kentsel faaliyete mahalli 
basamakta olumlu bir ortam yaratmanın sorumlusu belediyeler olacak¬ 
sa kendilerine gerekli görev ve yetkilerin verilmesi, Devletin iştiraki 
olacaksa bu iştirakin usullerinin tanımlanması gerekir. 

94. Sanayileşmeye karşı bazı şehirlerimizin olumsuz tutumunda bazı 
hemşehrilerin muhafazakar eğilimlerinin etkisi vardır. İstanbul'un 
sanayiden "Kurtarılması" gerektiği ve yanlız turizmle gelişebileceği 
gibi ciddiyet ..ışı iddialar bu eğilimin bir ifadesidir, idari ve teknik 
bazı beceriksizlikler de belediyelerin olumsuz tutumunun diğer bir 
nedenidir. Bu olumsuz tutumun düzeltilmesi için devletin vesayet 
hakkını kullanarak Belediyeleri sanayii teşvikle görevlendirmesi 
gerekir. 

95. Ancak mahalli basamakta gelişmeyi teşvik edici tedbirlerin alınması 
önemli yatırımlar gerektirmektedir. Mahalli idareler günümüzde mali 
yenden zayıftırlar ve isteseler dahi bu yatırımları yapmakta sıkıntı 
çekeceklerdir. Cte yandan günümüzdeki vergi sistemi bu y önde teşvik 
edici değildir. Faaliyetin yerleşmesinden belediyeler dolaysız biç bir 
menfaat kazanmamaktadır. Faaliyetten alınacak mahalli rüsum gibi 
tedbirler hem belediyeleri kentsel faaliyeti teşvike yöneltmek vs hem 
de gerekli yatırımın yapılmasına imkan vermek bakımından değerlen¬ 
dirilmelidir. 



96. Ivıahalli basamakta alınacak tedbirlerdepek çoğu fiziki ortamı 
hazırlamak niteliğindedir. Doğu marmaz, ■ Cn-Plarc.nın hazırlanması 
esnasında yapılan sarayı anket;, başta yo: olmak üzere su, elektrik ve 
diğer alt-yapımn sanayi geliş nesi üzeri, .zeki kesin etkisini doğrula¬ 
mıştır. Ou r.cnuyu afi-ye pr bölümünde inceleyeceğiz. Sadece şimdiden 
alı-yapı yapımrı-'ia sar..y.l bolarlorke ;vr hk m o m .v.kd öncelik üzerin¬ 
de dururuz. Ayrıca planda sanayi b; .a. . ' diye t-..camlanan yerlere 
alt-yapı getirilse ilahi sorun’. hf- Vkr..ıyacağ;.:o;. ve buradaki arazi 
ticareti sonucunda faaliyeti., yer*! s ş: a ekte . o:.a zorluk çekeceğine 
işaret etleriz. İstanbul'un br.ii3H.ids.Li cuvv/i no.: ur kal arı bunun örneği¬ 
dir. Arazi Hatlarının baskım ;>,a sanayi, planın gösterdiği bu mıntıka¬ 
lara yerleşemsyip, bunun diamda gayri kanuni olarak yerleşme 
zorunlu’-/.. . . bırakılmıştır. Arazi politikası bölümünde bu konuya 
döneceğiz, 

Organize Sanayi Uın■:ika 1 arı 

97. Gerekli al; ı ve destek hi: metleriyle lo tıimış araziyi makul 
fiyatlarla su*. yiciye verrn ' ;.:o.o.u::.; taşıyan "Organize sanayi 
mıntıkalardı" (Ünal üziş -Orgjolne o yi bölgeleri .hakkında ııot- 
Bk. Ek: A6) sanayiin coş. kı ğa . . . araştır. Ülkemizde 
Bursa’da ilk bir Organize sana ' :k:lg ' örülmüştür. lAanisakla bir 
İkincisinin yapılması hazırlıkla r v.urkr. k . a ve Ankara 5da da orga¬ 
nize sanayi mıntıkaları yapümooı oi /imli.; .tektedir. Organize sanayi 
mıntıkalarının "Sanayi Kompleksi eri" ve "Sanayi Çarşıları" ile 
karıştırılmaması gerekir., "Sana; 1 kompleksleri" birbirlerini tamam¬ 
layan, «çoğunlukla ağır sanayi tmislor/rvn pla bir şekilde teksif 
edilmesi durumudur. Sanayileşmeye ve şehirleşmeye yardımcı diğer 
bir araç olan sanayi kompleksleri özellikle ham ma ideye dayanarak 
mevcut şehirleşme eğilimleri dışınla ş kiri er yaratmakta etken 
olabilirler. "Sanayi çarşıları" ine şehirlerde dağınık durumdaki 
zenaatı deri .... k: amacın ;;'k m e e de."ay.uz • ir ilgisi yoktur. 
Organize eanmü mıntıkalarına g-lincc kamlar öz kls küçük ve orta 
sanayi tesk v ; . hitap ederler, k belirli ■ -■-m--- • u _ m kalmak 
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şartı ile farklı kollardan sanayie açıktırlar. Alt-yapı ve hizmetler ve 
bazı ülkelerde fabrika binalarını hazırlamakla eanayii teşvik et erler. 
Bu teşvikin önemini ortaya kaymak için farklı sanayi kollarında arsa 
ve bina yatırıiulanmn toplam sabit sermaye yatırınuna oranınınyüzde 
20 ile yüzde 70 arasında oynadıyma ve ortalama yüz e 40 kadar kabul 
edilebileceğine işaret ederiz (Ünal Öziş-Aroa ve ina Yatırımları 
Hakkında Not - Ak: A7). Ayrıca arsa vs bina yatırımları di&er 
yatırımlardan önce yapıldım için özel bir önem taşımaktadır, ^te 
yandan Organize sanayi mıntıkaları sanayi tesislerini belirli bir 
alanda derlemekle hem bunlar arasındaki yereldi bağları temin 
ederler, herp de şehir planının uygulanmasına yardımcı olurlar. 

♦8. Bu açık avantajlarına rağmen Organize Sanayi i/.mıtıkaları beklenen 
başarıyı sağlaya nazsa bunun nedenini fikirde değ.ii uygulamadaki 
aksaklıklarda aramalıyız. Yer seçimindeki hatalar, madenlerden birisi 
olabilir. Organize Sanayi iVantıkaları her ne kadar sanayii tpşvik 
edici bir araçsa da, eğer hiç bir potansiyeli bulunmayan bir şehirde 
kurulacak olurlarsa kendi başlarına sanayiin kurulmasına yeterli 
olamayacakları tabiidir. Ayrıca şehir içince seçilen mahal da önem 
taşır. Organize Sanayi Mıntıkalarına özellikle küçük ve orta tesislerin 
yerleştiğine işaret edildi. , v tesislerin şehir me rkeziyle kuvvetli 
bağlar kurması gereklidir. Eğer organize sanayi mınıtıkaiarımerkezle 
iyi bağlanmıyorsa bu da başarısızlığın bir nedeni olabilir. Diğer 
taraftan örgenize sanayi mıntıkalarındaki ait-yapıı ve hizmetlerin 
kalitesini iyi hesaplamak ve bunları çok iyi temin ed.lim düşüncesi 
ile arazi fiatını peHaiılaştırıp organize sanayi mıntık alarının çekimini 
tehlikeye düşürmemek gerekir. 

99. Bazılarına işaret edilen hatalardan kaçınmak şartı ilce organize sanayi 
mıntıkaları yapılması düzenli bir şehirleşme temini için-teşviki gerekli 
bir araçtır, i- u aracın sadece potansiyele sahip fakat sanayileşmemiş 
şehirlerde de yu, başça İstanbul hızla sanayileşen şehirlerde ele, sana¬ 
yiin planlı bir şekilde yerleştirilmesi amacı ile kullanılması gerekir. 
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103. Yönetici merkezin en ünerali bir sorunu ja iskan r. ahaileriyle olan 
bağlantısıdır, Merkezdi çr ışan kine •deriı*T oliro saat-erde evlerinden 
gelmeleri ve evlerine dör.:.::eier;i Jkkas hareketleri" diye isimlendi¬ 
rilen büyük trafik İm rm of er5 m ym açar. Planlama yolu ile merkez¬ 
deki yo anlaşmayı, germn temasları Koparmadan azaltmak için yapılan 
çabalara rağmen yönetici oeıkez-iekaa rlar'arı ulaşımı önemlidir 
sorun niteliyim koruyu), organizasyonu faaliyetlerin teşviki yönünden 
de önem taşır. 

Gelişmeye Yarmv-tı iziki Gijnye 

104. Organize sansyi nınrıkıları ve yönetici merkezlerde olduğu gibi diğer 
kentsel fâaü/etin ve îcoyal Örgütle s merin oerteklenmeGinde fiziki 

* 

ortamı yaratmak • sır. ?>'-ınr;rn sosyal hayata iştiraki 
istendiğinde, bunların da’..o kolayhkla gidebildi i açık hava toplantı 
yerlerini, sporun teşvki iyiu --Oalû Yunandaki gibi- spor yerlerini 
yaratmak ger mir. 

ıu5. Ancak fiziki ortam gelişmeyi ve örgütleşmeyi teşvik için zorunlu 
bir kor il olmakta öerîber yeterli değildir. Sosyal ve iktisadi bünye 
hazır değilse kurulan tesislerin gerektiği gibi kullanılmaması tehlikesi 
vardır. Grneçin bir alenin iyi bir şekilde yaşaması için düzgün bir 
konut gerekli koşuldur Ancak konutta oturacak aile böyle bir konutta 
oturmaya alışık değile, sosyal yardımcılar yolu ile bunları eve 
alıştırmak gereklidir. Bc'lecc fiziki hazırlv: yaraşıra sosyal ve 
iktisadi tedbirlerin rG ’ • • erce rA: '■ " - :x '••ğr vardır. 
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KCNU VE GENELLİKLER 

İ06. "Alt-yapı" iyi; her nevi faaliyet ve iskana, temel teşkil eden Önemce 
ve genellikle kamu yatırımıyla yapılan taşınmaz tesisleri isimlendiri¬ 
yoruz. Kentsel alt-yapı olarak ilk beledi hizmetlerle ilgili olanlar ele 
alınabilir : 3u, elektrik, gaz iuyitimi, kanalizasyon ve yollar. Garklar, 
çocuk bahçeleri, spor alanları da bunlara dahil edilebilir. Tiyatro, 
müze, toplantı salonu gibi tesisler ise beledi al'c-yapı veya socyai 
alt-yapı bciü nüme ele alınabilir. Eğitim tesisleri, lıastahanaler vo 
direr sağlık tesisleri ise sosyal alt-yapıyı teşkil :>er. Konuta gelince 
alt-yapıya cahil edilip edilmemesi tartışılabilir. Eu tartışmaya 
girmeksizin komisyonumuz konutü bir sosyal al:-yapı olarak kabul 
etti ve d nem ve özelliğine dayanarak ayrı Mr kasımda inceledi. Nihayet 
ulaşım ve haberleşme de alt-yapının sonuncu bir kısmı olarak ele 
aiıııdi; Jte yandan şehir d? uma yer alan karayolları gibi alt-yapı 

/ 

yatırımları da gerçekte pek hay'E ölçüde şehirlere ve kentsel faaliyete 
hizmet etmek durumundadırlar. Üu duruma işaret etmekle beraber 
bunları incelemiyoruz. 

107; Kentsel alt-yapının toprağın üstünde, özellikle bina şeklinde olanlarını 
üst-yapı olarak isimlen: ir-meye imkan vardır,, EasitEk ■ açısından 
komisyon bu isimlendirmeyi kullanmadı. Cte yandan alt yapıyı sorum¬ 
lusuna göre sınıflamak düşünülebilir. Sosym alt-yapının sorumlusu 
belediyeler oıan pek çok ülkede böylece farklı bir sınıflandırmaya 
varılabilir. " ürkiye’de ise biledi alt-yapımn sahibi belediyeler, sosyal 
alt-yapının sahibi devlet, konutun ise özel sektör olduğuna göre yukarı- 
ki paragraftaki sınıf ımıa bu açı an da kamu Tebilir. Lazı hastaha- 
nelerin Belediyeye bazı okvular:.n ezel rrkmre. bazı konutların ise 
kamuya ait olı • i:.: ger: :’ h'uh dem 's:imalar teşkil eder. 

% 



Alt-yapımn özellikleri 

108. Alt-yapının her nevi iktisadi, sosyal veya kültürel iaaliyete temel 
teşkii ettiği bilinir. Sanayileşme bölümünde bu gerçeğe değindik ye 
alt-yapmın sanayiin gelişmesinde diş ekonomiler olarak oynadığı 
rcl üzerinde durduk. Diğer taraftan a|t-yapı yatırımlarının ülkene 
yapılan yatırımların en önemli bir oranını teşkil etmesine ve özellikle 
kamu yatırımlarının hemen hemen tümünü emmesine rağmen ülkemizde 
kentsel faaliyetin gelişmesine uygun alt-yapı imkanları temin edileme¬ 
mektedir. Alt-yapmın pahalılığı bu durumun bir nedenidir. Gerçekten 
şehirleşmemizin alt-yapı ihtiyacını zengin ülke standartları üs 
karşılamaya çalışırsak gerekli alt-yapımn temininde imkansızlıkla 
karşılaşılacağı açıktır. Böylece ülkemize czgü ucuz alt-yapı standart¬ 
ları ve teknikleri tesbit etmek zorundayız. Diğer bir sorun, kentsel 
alt-yapmın öneminin ilgililerce kabul e dilmemiş elmasıdır. Şehirler 
arası karayolları veya tarımdaki su işlerinin açık seçik soru du ve 
yetkili sahipleri vardır. Kentsel alt-yapmın; şehirlerin suyunun, 
elektriğinin, yellerinin ise sahibinin kim olduğu açıkça beili değildir. 
Milli Plan da bu sorunu ciddi şekilde eie almamakta, böylece kentsel 
alt-yapı devamlı bir tıkanıklık noktası olmaktadır. Alt-yapımn koordine 
bir şekilde sis alınmayışı ve biraz herkesin hatırını almak isteği ile 
elektrik bulunan yerde su, yol bulunan yerde elektrik olma sası durumu 
ortaya çıkmaktadır. Cysa iktisadi faaliyeti desteklemek için farklı 
alt-yapımn beraberce bulunması şarttır. Bunlardan birinin yetersizliği 
diğerlerini ölü yatırım haline getirmektedir. Böylece farklı alt-yapmın 
aynı anda ve aynı yerde temini yöntemi araştırılmalıdır. Boş araziyi 
Şehir arsası durumuna geçiren alt-yapı yatırımları kamuca yapılmakta, 
buradaki nihai yatırımın ise çoğunlukla özel sektörce yapılması 
beklenmektedir. Başta arazi ticareti özel sektör farklı nedenlerle 
arsayı kullanmayınca kamu yatırımı da ölü olarak kalmaktadır. Kamu¬ 
ca yapılan alt-yapıyı en yoğun şekilde kullanmaya yönelten usuller 
araştırılmalıdır. Alt-yapımn taşınılmaz oluşu da yerleşme sorunlarına 
özel bir önem kazandırmakta, hatalı bir yerleşme yerinden oynatıla- 
mayan ve pahalı olduğu için ze kolay kolay feda edilemeyen bir yatırım 



olarak heıtı .kötü işlemekte hem ele başka yatırımları çekerek diğer 
haalı yerleşmelere yol açmakta/.':. 

Alt-yapı ve Yerleşme 

109. $ Bir alandaki yerleşme imfcaı 'arı oradaki ak'- y/aıac n faydalanma 
imkanları ile sınırlıdır. Ve a!t-yanıdan f.i.vctalaıma imkanlarının 

s 

dağılışı ve bu faydalanmaya ödenen i'.ereVr düşüklüğü yerleşme 
eğilimlerini yöneltir (T.Carsever - Şehirleşme Biçimi ve Alt-yapı, 
Bk. Ek* A°). İlkemizde bu basit gerçek izlenmemekte, alt-yapının 
dağılışının programlanması ile imar planlaması arasında hiç. bir 
etken bağ kurulmamaktadır Daha da doğrusu alt-yapımn dağılışı hiç 
programlanmamakta, milli ve mahalli basamaktaki en farklı baskıları 

ve tesadüfleri izleyen bir dağılış ortaya çıkmaktadır^ İstanbul'da 
Belediyeye bağlı elektrik idaresince, Belediyenin sanayi mıntıkası 
diye kararlaştırdığı alanlara elektrik verilmeyi şi sanayiin donduruldu¬ 
ğu haliç sahillerine ise elektrik verilişi bu tutumun tanınmış bir 
örneğidir. Böylece ak-yapr/.t izleyen y:: leşm elerin yenir planlarına 
uymayışı, yi na saygı göster m " y •r-‘-- \rşe ait--ynyıdaıımahrum 
kalmaları sonucu ioğrnaktae-.r. t:-'- iatıy’ ör/ elikle alt-yapıya 
önem vermekte ve farklı usulene imar y. nma tecavüz edilmektedir. 
Böylece alt-yayı oagıiımır.?. •ğ;y .-11.11 lo arsa politikası ile ortaklaşa) 
şehir planlamasının en etken b: r aracı r'/.rak düşünmek ve planlamak 
yöntemleri tanımlanmalıdır. 

11C. Şehirlerin düzenli ve ııcıız şekilde gelişmesi için düşünülecek usul 
belirli birkaç mıntıkayı ele almak, bunların farklı alt-yapısmı .bera¬ 
berce temin etmek ve mıntıka1 ar tamamen iskan edilmeden diğer 
iskan mıntıkalarının gelişmesine izin ver re emektir. Zaten mevcut 
mevzuat da bu tutumu öngörme'ke, plarV :.* i/!::. göre hazırlanmcıkta, 
takat uygulama safhasında ister en sonuma var/lamamaktadr.r, Çünkü 
günümü; .;e Döy ,ıe bir tut* un izlere'-ek olursa ize ’ a açılan mıntıkaların 
arazi fi atları rekabetsizliym »-kişiyle ' : z k yükselmekte, burada 
inşaat yapacak kimseler ya • ra-a" " r-• • : '■'-'ed.i ' ^aksız kazancı 
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ödemek;. ya da bu mıntıkalardan :’ı şan kaçmak zorunlusunda kalmakta¬ 
dır. ’3öy’ece etken bir arazi cclitikecı izlemeden cindi bir alt-yapı 
politikası yürütmenin imlıansızlıy:; arıkça görülür, 

İli. Alt-yapı dağılımım yöneltecek el. -er bir ilke ise hemşehriler arasında 
eşitlik illeesidir. Güzümüzde şehirlerimizin falcir mahalleleri, su, yol, 
okul gihi hizmetler yöıv'.'.rden zeı yrler: n oturduğu mahallelere oranla 
daha kötü koşullara sahiptir. Özellikle gecekondu mahallelerindeki 
ait-yapınm çok kötü niteliğini biliyoruz. Lsu eşitsizlikleri en tutucu 
görüşler içir:;, bile savurmak giö :l:r„ Alt-yapı yatırımları özel 
kimseler tarafından yapılsa idi, bu eşitsizliklerin nedenini farklı 
mahalleler.:*? ettir anların kendi mahalleleri için yaptıkları sarfiyat 
arasındaki farka cmiemak m.üm.küv: olurdu. Gerçekte ice bu yatırımlar 
Belediyece y, ırmaktadır ve zengin mahallede oturanların fakir 
mahallede oturanlara oranla . Yediye gelirlerine mim fazla iştirak 
ettiğini ispat edecek bir gösterge yoktur, ücc.c ki kamuca yapılan 
yatırımlarda yer seçme kriteri v ) , vergi ödeyene de^il ihtiyacı 
olana hizmet olmalıdır. 

112. Alt-yapı dağılımındaki o.:.ger bir eş -sizlik ise bazı gelişmelerdeki 
alt-yapı giderlerinin arazi salipleri..; y'z'denilmesi, ciğer alanlarda 
ise alt-yapının kamu tarafın an yapılması ve buraca oturanların bu 
alt-yapıdan ücretsiz ve;, a düşük 'bir Ucrode faydalanmasıdır. İştirak 
payları, şerefiye ve genellikle arazi vergici sistemleri bu eşitsiz¬ 
likleri tashih edecek ob-eküv temellere sahip derlidir ve etken bir 
şekilde işlememektedir. 

Alt - yapıdan Optimu: ı . ayda burna 

113. öenellrde şehirlerin oeö şmc-el vc üzeli iki" rdt-5'"' - ; h. Ge vecek ilkeler 
şöyle özetk'r "'biiir ; 

a. G,vvc c yvv -y olandan en ge iş ölçück yararlanmak, 

b. Yenidea ' acılanın er verimli şekilde kvilcml:ı.asını sağlamak, 
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c. Yeniden yapılanın ilerde yapılacak olanları enlememesi ve 
bunları en verimli yönde etkilemesi. 

114. Plansız bir gelişmede ise yukarıdaki ilkelerin tersine sonuçlara 
varılmaktadır. İstanbul, Ank ra, İzmir gibi şehirlerdeki hesapsız 
kat ilavesi izinleri bu tutumun örneğidir. Bu yoğunluk artışları ilk 
safhalarda alt-yapı yetersizliği yaratmakta ve artışın devamı ise 
yetersizliği had safhaya çıkararak, alt-yapı tesislerini söküp bunları 
yeniden vücuda getirmeyi zorlamaktadır. Plansızlığın tabii sonucu 
olan bu "yaz-boz” yönteminin ise yol açtığı yatırı e kayıpları açıktır, 
özellikle yolların bozulup baştan yapılması halinde yolu genişletmek 
içir, bir ie komşu binalar yıkı makta, böylece heba edilen yatırım daha 
da önem kazanmaktadır. 

115. Ayrıca alt-yapının bozulup baştan yapılması sonucunda daha iyi bir 
nitelik kazanan alt-yapı daha fazla bir çekim yaratmakta, yoğunluğu 
artırıcı büyük baskıları *renleyecek tedbirler -bizde olduğu gibi- 
buıunmuyorsa, belirli bir süre sonra yeniden yapılmış alt-yapı da 
yetersiz olmakta, tekrar bozulup yapılması gerekmektedir, basit 
oaire şeklindeki bu karşılıklı etkiler, özellikle trafik konusunda 
tıkanıklıklara yol açmaktadır. Bu durum ua, arazi planlamasıyla 
beraberce ele alınmayan bir alt-yapı politikasının olumsuzlu0unu 
tekrar ortaya koyar. 

116. Kentsel alt-yapının ülke satbmda dağılışında da bir taraftan vatandaşlar 
arasındaki sosyal şitlik, diğer taraftan yatırımlardan azami fayda¬ 
lanma ilkeleri önem taşır. Gerçekten ufak bir şehirde de, bir biiyük- 
şehirde de otursa, bir vat ndaşm aynı imkanlara sahip olması 
istenebilir. Türkiye gibi yatırım imkanları sınırlı bir ülkede bunun 
temini tabii imkansızdır, -öylece herkese götürülemeyecek alt-yapmın 
Örneğin, Üniversitelerin, hastahanelerin en fazla kimse tarafınsan 
kullanılacak topluluklara yerleştirilmesi düşünülmelidir. Ayrıca bu 
alt-yapının aynı merkezde toplanması farklı tesislerin birbirini des¬ 
teklemesi ve bir tesisten faydalananın, diğerinden • faydalanabilmesi¬ 
ne voi acar. 



BELEDİ ALT*YAFİ 

117. Esledi -alt~ys.pl olarak su, elektrik, kanalizasyon, ve şehir yolları ele 
alındı.' Ha vs gazı pek . az şehirde bulunduğundan incelenmedi. Yeşil 
sahalar ele alınmadı. Alt-yapcırn bakım ve işletmesi hakkında da 
tahminlerde bulunulmadı. Alt-yapımn yapımı ile ilgili olarak verdiğimiz 
rakamlar ise gayet yaklaşıktırlar ve sorumlularca baştan ele alınmaları 
gereklidir. 

UC. Beledi alt-yapmın günümüzdeki sorumlusu belediyelerdir. Belediyele¬ 
rin ellerindeki sınırlı mali imkanlarla bu alt-yakıyı istenen asgari 
kalitede yapıp yapamayacakları ve belediyelerin gelirleri artırıisa 
bile bu artan gelirin gerekli alt-yapıya harcanıp harcanmayacağı 
sorunu vardır. Bu sorunlara uygulama bTümünde değineceğiz. Ete 
yandan beleni ait-yapmın koc- e bir şekilde ağıtılması sorununda 
sorumlunun tel: bir kurum oluşu olumlu bir şekilde eğerlendirilebilir. 
Berçekte ise farklı nedenlerle f lediye, yatırımları arasımda koordi¬ 
nasyon sağlayamamaktadır. Bu ..iru.rr.ai düzeltecek yöntemin ortaya 
konulması gereklidir. 

119, Diğer bir sorun ise alr.-yapı giderlerini azaltıcı bir planlama tutumu¬ 
nun tanımlanmasıdır. üksek yoğunlu a imkan veren bir yerleşme 
düzeni alt-yapıyı ucuzlatıcıdır. Ancak yüksek yoğunluğa gidildiğinde 
alt-yapı yapılamazsa ortaya yıkacak sakıncalar çok daha vahim 
olacaktır. örneğin hektara 5G kişi yerleştirilen bir alanda kanalizas¬ 
yon yerine fosseptik ve hatta basit laaım çukurları kabul edilebilir. 
Aynı alanda hektara 500 kişi kabul edilirse nüfus başına kanalizasyon 
yapımı daha ucuz ur. Ancalc b.u yoğunlukta kanalizasyon yapılmayacak 
olursa ciddi hastalık tehlikeleri ortaya çıkar. Diğer bir deyimle bu 
alanda plancı yoğunluk hakkında karar verirken kanalizasyon olup 
olmayacağını bilmelidir. Bu örneğ4 genelleştirerek planlama kararları 
verirken alt-yapıya gidecek mali mfcanlar hakkınca gerçekçi bilgi ve 
görüşlere sahip olmak gerekte sonucuna verilir. Çimdiki beledi 
gelirlerin tesadüf iliği içince bur e imkan buluna mamaktaar. 



Ülkemizde beledi alt-yapı smnaart ve giderleri hakkında hiç bir 
sistematik çalışmaya raslamocuk. Fek büyük bir yatırıma yol açan 
bu konuda bu araştırmaların ivedilikle yapılmasını salık veririz. 
Komisyonumuz farklı kurumlar km derlediği bilgiye dayanarak farklı 
sektörler için ve global olarak • azı rakamlar vermeye çalıştı (Ek. 
fîk: A9. Kentsel Alt-Yapı A, K Notu, Başkan Ş. Yavuz). 

Su isalesi ve dağıtımı şehirleşmenin pahalı ve sınırlayıcı sorunlarından 
birisidir. Amerika ve Avruç a’mn zengin ülkelerinde dahi su temini 
ciddi sorunlar ortaya koymakta ut. Arcak bazı hallerde büyiik-şehir¬ 
lerin suyunu yâ Yerce kilometre mesafeden isale etmek gerekse bile 
bu sorun şehirleşmeyi freni^yememektedir. Los Angeles bunun klasik 
örneğidir. Türkiye5:, a de İst:nbuTun su isalesi ve dağıtımı için 
önümüzdeki 15 yılda 730 milyonluk bir yat .1 il ger atiği görülmektedir. 
Eu devreden sonra ise elana uzak yerleı zen daha pahalı su isalesi 
gerekecektir. 

iviahalle ölçüsündeki ru da“una şebekesinde metrekareye 3.40 ila 
4.90 TL. arası çok değişik rakamlar temin cedidi. Ortalama bir 
rakam olarak 1.00 ila 2,00TL. kabul esildi. Nüfus başına da telsizlerde 
11 TL., Ataköy’de 285 TL. yatırım yapılmış. Telsizlerde mevcut 
şebekeden faydalanılmış olduğu., Ataköy’de ise belirli iz ile giderlerinin 
hesaba katıldığı kanısındayız. I mdoğaıı mahallesinde bizim yaptırdığı¬ 
mız bir hesapla nüfus başına 75 TL. bul uk. Diğer taraftan içme suyu 
şebekesinde şebeke uzunluğu: .z -ray anarı hesaplar yapmak ve her metre 
şebeke için 75 TL. kabul e tır :k ndiml: öndür. Bu durumda şehir plaul - 
manın yoğunluğu artırıcı ve yol uzunluğunu. !usallıcı tutumu ile su 
şebeke giderlerini -maitruü' mümkündür. Ldnümüzde 130 m. kare 
araziye 2 ila 3 rn. uzunluğunda m ah zili yol tekabül ettiği görülür. Bu 
rakamlara dayanarak 1 m. kare araziye cö-şen su alt-yapısı giderinin 



1,5 iia 2,3 TL. olauğu hesaplanabilir. Hektara yoğunluk olarak 250 iiâ 
400 kişi kabul edilirse şehirle şan nüfus başına 6oiia 100 TL. arasında 
rakamlar bulunur. Farklı şehirlerde yapılmış kâba çalışmalar da bu 
rakamları »teyid eder. L öylece planlama ve su dağıtma teknolojisi 
ciddi tasarrut imkanları yaratana kadar nüfus başına 75 TL. veya 
m. kare başına l.CG ila 2.00 TL. mahalli su şebekesi yatırımı gerektiği 
kabul edilebilir. 

123. îsale ve ana dağıtım şebekesine gelince yukardaki yaklaşıklıkla bile 
rakamlar vermek imkanına sahip değiliz. Tu konuda yapılmış muka¬ 
yeseli hesaplara raslamadık ve bu giderlerin bir şehirden, diğerine 
çok farkeüece yi tabiidir. Bulabildiğimiz tek kaynak olan Loğu Marmara 
Bölge Raporuna dayanarak İstanbul’u örnek alıyoruz, dnümüzdeki 20 
yılda artacak niifus ve halihazırdaki ihtiyaçlar toplamı olarak 2.400.000 
nüfus için 700 milyon bir yatırım öngörülmektedir. Fu 700 milyonun 
300 milyonunun isaleye, 400 milyonunun ise dağıtma şebekesine gide¬ 
ceği hesaplanmıştır. Bu rakamlara dayanarak nüfus başına : 130 TL. 
isaleye, 75 TL. mahalli dağıtım şebekesine ve 95 TL. ana dağıtım 
şebekesine olmak üzere 303 TL. bir su yatırımı gerektiği ortaya 
çıkar. 

Elektrik 

124. Elektriğin konut ve kamu kullanışlarındaki Önereli tüketim malı niteliği 
yamsıra, daha da önemli yönü sanayide üretime katkısıdır. Bol ve ucuz 
enerji sanayii teşvikin en önemli bir aracı olduğuna ve cengeli bir 
şehirleşme için hızdı bir sanayileşme gerektiğine gere konunun şehir¬ 
leşme açısından önemi açıktır, dünümüzde beyle bir tutuma raslanıl- 
mamakta-f.hr. İstanbul’daki elektrik sıkıntısının sanayi üzerindeki 
olumsuz etkisine işaret etmiştik. Gaziantep ve Samsun gibi sanayiin 
gelişme potansiyeli bulunan şehirlerde r'e benzer bir durum görül¬ 
mektedir. Samsun’da elektrik pahalıdır: 70 kuruş/T v/S. Gaziantep’te 
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ise enerji yetersiz olup sanayiciye istediği miktarda verilememektedir. 
Böylece sanayie öncelikle ucuz ve bol enerji vermek yöntemi araş
tırılmalıdır. 

125. Elektrik liretimi ve dağıtımı Hatlarında da metodik ve mukayeseli 
araştırmalar bulamadık. Mahalli elektrik dağıtım şebekesinde bir 
metre yol uzunluğuna düşen yatırımın 45 TL. olduğu kabul ediliyor. 
Su bölümünde yaptığımız hesaplara dayanarak 100 m. kareye 2 ila 3 

. m. uzunluğunda yol düştüğü kabul edilirse m. kareye gerekli yatırımın 
1.0 TL. civarında olduğu görülür. 200 ila 400 kişilik yoğunluklarla 
nüfus başına yatırım 50ila 25 TL. bulunur. Farklı mahallelerde yapılan 
çalışmalarda ise m. kare alana 1.1 ila 8.3 TL., nüfus başına ise 33 ila 
506 TL. arasında rakamlar bulduk. Bu büyük farklara bazı mahalleler-
ae farklı trafoların ve mevcut ağa bağlanma giderlerinin hesaba 
ilave edilmiş olması yol açmaktadır. Tandoğan mahallesinde bir trafo 
merkezi dalıii dağılım şebekesi m. kareye 1.2 TL,, nüfus başına ise 
88 TL. tutmaktadır. Bu mahalledeki yoğunluğun hektar başına 140 kişi 
yerine daha yüksek olduğu kabul edilirse m. kare başına yatırımın 
yükseleceği, nüfus başına yatırımın ise düşeceği kabul edilebilir. 

126. Elektrik üretimi için gerekli yatırıma gelince mahalli santrallerde 
1 K güç için 2000 TL. hesaplanmaktadır. 200 MVv. lık Ambarlı 
santrali de 200 milyon yatırım gerektirdiğine göre K . gücün 
yatırımı 1500 TL. olacaktır. Günümüzde İstanbul'da nüfus başına 
0.1 K/L kurulu güç vardır. Mevcut ihtiyacı karşılamak için bunu 
0.15 e çıkartmak gerekiyor. Doğu Mârmara Raporu özellikle sanayi 
talep artışına dayanarak bu rakamın hızla artacağını öngörüyor. Ağır 
sanayi barındıran İzmit'te ise bu rakam şimdiden daha yüksek ve 
hızla gelişmesi bekleniyor. Gelecek şehirleşmemiz için şimdiki Doğu 
Marmara'ya benzer standartlar kabul edilirse nüfus başına enerji 
üretimi için 300 TL. civarında bir yatırım kabul etmek gerektiği 
görülür. Yüksek gerilim hatlarının ve ana trafoların giderleri hakkında 



çok icaba rakamlar vermek durumunda bile değiliz. Sadece 154 K //. lık 
yüksek gerilim hatlarının kilometresinin 1 milyon liraya mal oluşu 
rakamların büyüklüğü hakkında bir görüş verir, üöylece sadece bir 
büyüklük ölçüsü vermek amacıyla Doğu Marmara standartları ile 
elektrik temini için nüfus başına 500-600 TL. lık bir yatırım öngörü¬ 
lebilir. Bunun 300 TL. sının üretime, 50-100 TL. sının mahalli 

dağıtıma, geri kalan kısmının ise ana trafolara ve dağıtıma gideceğini 
söyleyebiliriz. 

Kanalizasyon 

127. Ülkemizin hiç bir şehrinde ileri ülkeler anlamınsa kanalizasyon yoktur, 
örneğin İstanbul nüfusunun yüzde 20 i gayrıfenni fosseptikler ve kuru 
taş sızdırma çukurları ile idare etmektedir. Geri kalan nüfusun kullan¬ 
dığı kanalizasyon da gayrı fenni künk ve eski taş kanallardan meydana 
gelmekte fiîtraj sistemi bulunmayıp sular denize dökülmektedir. Liger 
şehirlerde de durum muhtemelen aynı derece kötüdür. Şehirlerin 
büyüklüğü ve ycğuniu u arttığı vakit bu durum ciddi sağlık sorunları 
yaratmaktadır. Tifo ve diğer sindirim sistemi hastalıkları ve bu 
hastalıkların çocuklarda yarattığı ölüm yüzdeleri, üzerin te durulacak 
kadar yüksektir. Suna karşılık fenni kanalizasyon pahalı bir yatırımdır 
ve yer altına gömül lüğünden mahalli sorumlularca öncelik verilmeyen 
bir konu olmaktadır, halli basamakta konunun ciddi bir şekilde ele 
alınması, gereksiz yatırıma gitmeksizin asgari sağlık koşullarına 
uygun kanalizasyon ve fosseptik standartlarının tesbiti ve şehirlerin 
pis su sistemlerinin bu asgari standartlara göre yapılmasını temin 
edecek yöntemin tesbiti gerekir. 

128. Ülkemizde hiç bir şehirde fenni kanalizasyon sistemi bulunmadığından 
gerekli yatırım hakkında hesap yapmak özellikle güçtür. Sadece mahalli 
ölçüdeki pis su kanallarını ele alan hesaplarda metre kare araziye 
Ö.46 TL. ila 4.20 TL. arası yatırım yapıldığı görüldü. Nüfus başına 
yapılan hesaplarda ise mahalle kanalizasyonu için gerekli yatırımın 
27 TL. ila 265 TL. arasında olduğu görülmektedir. Kanımızca bu konuda 
da Tandoğan standartlarına uygun olarak ortalama ICC TL. kabul etmek 
mümkündür. 
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12.9. Buna karşılık yatırımın büyük kısmını kaplayan ana kanallar ve 
filtraj sistemi hakkında mukayeseli bilgi temin edemedik. Sadece 
İstanbul şehri £.000.000 nüfus için 3,600 kın.lik bir kanalizasyon 
sistemini planlamış ve bu sistt m in 2.2 milyar TL. na çıkacağını 
hesaplamış bulunmaktadır. u projeye göre nüfus başına toplam 
kanalizasyon yatırımı 730 ila 750 TL! tutmaktadır. Doğu l/iarmara 
projesinde ise şehir planlaması y O-İ il iİG kanalizasyon uzunluğunun 
kısaltılabilcoeğ;. ve 1,3 mt /nüfus standartmm 1,3 mt/nüfusa indirileni- 
leceği ileri sürülmektedir. I u takdirde nüfus başına yatırım 550 TL. 
olacaktır. 

130. İJİkemizde fiziksel ve kimyasal temizleme yapan vo dışarıya temiz su 
akıtan fenni fosseptikler yapılmamaktadır. Ve bunların gideri hakkında 
bilgi sahibi değiliz. Buna karanlık fcr.zı şehirlerde sızdırmasızfossep¬ 
tikler yaptın’m :kta ve bur.1 arın doldukça Belediyenin ezel kamyonla¬ 
rınca em'v.ero> boşaltılacağı .r.görülmektcdir. Gerçekte ise bu pek 
ilkel sistenı yürümemekte ve ^tmbul’ım gayet yoğur bazı semtlerinde 
olduğu üzere ;:is su bahçe ve yol1 ara sızmakta, temiz su ile karışmak¬ 
tadır. Ayrıca bu sistemde inşaat y■ parlarca çukura ve belediyece 
kamyonlara yapılacak yatırımın cnemine ve bu yatırıma rağmen hiş 
bir sorunu halledemediğine dikkati çekeriz. Löylece belirli bir 
yoğunluğu gecen yerleme alanlarında kanalizasyon gerektiği ve bunun J C- SJ ^ ‘ V —» V- 

da nüfus başına 500 ila 750 TL. bir yatırımı gerektirdiği sonucuna 
varırız. 

follar 

131. Yolların şehirliler arasındaki teması kolaylaştırıcı niteliğine ve 
dolayısıyla şehirlerin kentsel bir karakter kazanmasına yaptığı 
olumlu etkiye işaret etmek ger kir. Yolları; yahlız yayalara hizmet 
eden kaldırımlar, hafif tr.-- fiğe hizmet den. mahYIe yolları ve ana 
trafik yolları olarak sınıflandım biliriz - Ana trafik yolları da kendi 
aralarında, yüklendikleri trafivin hacım ve hızına göre bir sınıflandır- 



İ’AiüOLI 1 ü IL>KiıdkTii3Ci şıii ııiiiijilDii Su V, .i kAihiPıkaolOh i) u dükü 

Nüıus basamakları I56O Nüfusu Belediye 
adedi 

Cevap 
verenler 

hane adedi basınçlı suyu bulunan 
hane adedi 

. Yüzde 

y. JOO *■* 10 • 000 953.505 167 10Ğ 224* 225 39*039 17*7 

10.000 - 25*000 1.416.390 101 73 287.447 85.221 29*7 

25.oûo - 50*000 9*7*442 31 23 201.39Ö 83.227 41.6 

50.000 - 100.000 1.222.719 18 14 293.040 108.259 37-1 

100.000’ den büyük 0•3oa.475 9 5 279*422 112.133 40.2 

Nüfus basamakları 
Pis suyu çukura 
verilen hane adedi Yüzde 

Vıjandar 
âdet konut/Vid 

Pis sular 

Aded 
mecraya 

x uz de 
Pis sular 
Aded 

aç ıga 
Yüzde 

5. uOO -- 10.000 78.247 35*0 15 14.900 6.605.467 29.2 16.616 6.3 

10.000 - 25*000 116.013 4o. 3 12 23.600 62.428 28.7 52*758 16.3 

25.oûo - 50.00c 75*327 37*7 9 22.400 111./10 55*9 13*350 0.6 

pO.uüO - 100.000 53*137 18.2 0 
U 36.600 io5*760 46.3 Ö. ^00 2.6 

100.0001 den büyük I24.352 44 • 3 9 31.000 İ30.525 46.6 5*058 1.8 

MûT s 1. Cevap veren belediyelerin nüfusu bilinmemektedir. 

2. Farklı şehirlerde pis sularını boşaltan hane sayılarının toplamı toplam hane sayısını tutmamaktadır. 
iL Al KAK i D.P.T. 
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maya tabi tutulabilirler. Günümüzdeki kentsel yollarda ise ne planlama 
ne de yol yapını teknolojisi yönünden bu sınıflandırma gerektiği gibi 
sağlanamamaktadır, Çok defalar yaya kaldırımı yoktur veya kötü 
kalitededir, Böylece yayalar trafik izleri üzerinde yürümek zorunlu- 
fundadırlar, i' oahaiie yolları fazla sayıda ve genişliktedir. Buna karşı¬ 
lık ana trafik yolları istenen vasıfta değildir. Gelecek bir bölümse 

K 

trafik konusuna değineceğiz ve ülkemizde motorlu taşıt aracı sayısının 
çok düşük olmasına rağmen trafik kaidelerine uymama sonunda trafik 
tıkanıklıkları olduğuna işaret edeceğiz. Yukarıda işaret edildiği üzere 

•V 

şehir yollarının yükümlü oldukları görevlere uyan fiziki nitelikler 
sunmaması trafik kaidelerinin uygulanmamasının temel bir nedeni 
olmaktadır, 

İ32, Günümüzde mahalle ölçüsündeki ulaşım ağı konut alanının asgari 
yüzde 75-30 u kadar bir alan kaplamaktadır. Planlama yolu ile bu 
oranın yüzde 20 ye düşürülebileceği kabul edilebilir. Bu mahalli 
yolların trafik şeridinin zayıf asfalt kaplama, kaldırımlarında beton 
plak olacağı kabul edilirse 1 m, kare iskan alanına düşen mahalli yol 
yatırımı yaklaşık olarak 6,0 TL# tutar* Farklı yoğunluklarda ou yatırım 
nüfus başına 200 TL* ila 3QCTL# olur* Mukayeseli olarak incelediğimiz 
mahallelerde ise, m, kare iskan alanı başına 14.0 TL* ila 4,0 TL, arası 
nüfus başına da 70 TL, ila 887 TL* arası yatırımlar görülmektedir. 

123, 7ürkiye*dc şehir içi ana trafik arterlerinin nüfus ve aian ünitesi başına 
ne kadar bir yatırım gerektirdiği hakkında hiç bir bilgi temin edemedik. 
Sadece dünyada kabul edilen standartları Türkiye’deki araba sayısının 
azlığını gözönünde tutarak değerlendirirsek iskan alanlarının yüzde 10 u 
kadar bir ana trafik ağına ihtiyaç olduğu söylenebilir. Trafik şeritleri¬ 
nin nisbeten sağlam bir malzeme ve parking alanlarının ise zayıf bir 
malzeme ile kaplanacağı kabul edilirse m, kare iskan ünitesi başına 
düşen ana trafik yollan yatırımının en azından 10 TL, olacağı görülür. 
Bu de nüfus başına 300-50C TL, tutar, Gerçekte ise önemli hafriyat 



gereken durumlarda ve ait-üst geçit gibi fantazilere gidildiği takdirle 
bu miktar hızla artabilir. Böylece gayet kaba bir tahmin yapmak 
ietersek yol yatırımlarınım 1 mmkaxc arsaya düşen- payınm 15-20 TL., 
bir nüfusa düşen payının ise 50C-1GÛÖ TL. olduğunu söyleyebiliriz, 
batı ülkeleri standartlarına geçilirse bu rakamlar çok yükselebilir. 
Ayrıca arazi istimlaki de çok defa inşaattan bile daha pahalı bir gider 
olabilir. 

ve Tedbirler , 

Yukarda yapılan pek kaba hesapları aşağıki tablolarda uerledık. una 
göre şehirieşen bir kimsenin gerektirdiği alt-yapı yatırımı 2300.00TL. 
olup bunun 550 TL. mahalli yatırıma 1750 TL. ise üretim, isalo ve ana 
dağıtıma gitmektedir. Verdiğimiz rakamların genellikle düşük olduğuna 
işaret etrnelc gerekir. Ataköy gibi yüksek standartlar kabul edilirse 
sadece mahalli alt-yapıya 1943 TL. yatırılmış olduğu görülür, bu 
yatırımın bir kısmının gerçekte ana alt-yapı niteliği taşıdığı kabul 
ediıse bile, global alt-yapı için 3500.00 TL. nın üstünde rakamlara 
yol açacağı görülür. 

NÜ5ÜS BAŞINA BELEDİ ALT-YAPI ‘/ATI?IIT HAKKINDA KALA 

BİR’ TAI'îMİN (TL.) 

îbahalii Ana Sistem Toplam 

Su 75.0 725.0 3,00.0 

Elektrik 75.0 475.0 550.0 

Kanalizasyon 1G0.0 vJÖ \J9 \J 650.0 
Yol 300.0 500.0 80ü.0 

T Toplam 550.0 175C.0 2300.0 
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METRE KARE KONUT /.LANI BAŞINA BELEDÎ ALT-7ARI YATIRIMLARI 
HAKKINDA KABA LİR TAHMİN ( TL. ) 

Mahalli Ana Sistem Toplam 

ou 

Elektrik 

Kanalizasyon 
/ol 

6.0 

12.0 

13.0 

12.0 

Toplam 43.0 58.0 

135. Metre kare iskan alanı başına alt-yapı gideri olarak da 15 TL. sı 

hesapladık, mahalli nitelikteki alt-yapı için İller bankası 5-6 TL. gibi 
düşük bir standart kabul etmekteyse de Ataköy örneğinde bu rakam 
30 TL# ya kadar çıkmaktadır. Tabiatıyla pek farldı verilere ve bu arada 
yoğunluğa göre ce rakamlarda önemli değişmeler olacaktır. 

136. Türkiye’deki şehirleşme ve beledi alt-yapı yatırımları konularınca 
yaptığımız tahminlere dayanarak önümüz deki 20-30 yıllık şehirleşme¬ 
nin 40 ila 60 milyar TL, lık beledi alt-yapı yatırımı gerektireceği 
sonucuna varılır. Bu rakarplarm Türkiye'nin sanayileşmesinin gerek¬ 
tirdiği yatırımla aynı ölçüde olduğuna dikkati çekeriz. Ayrıca bu 
yatırımın büyüklüğü üzerinde ısrarla durup, planlama ve yapı teknolo¬ 
jisi ile asgarileştirilmesi yöntemlerinin araştırılması gerektiğine de 
işaret ederiz, 

137. Beledi alt-yapı yatırımları kamuca yapıldığı takdirde, bunun arsa 
sahiplerine metre kare arsaya 50-60 TL. bir yar mm yapmak anlamı 
taşıdığına dikkati çekeriz. Kamunun bu yatırımı arsa sahiplerinden 
geri almak usullerini tanımlaması gerekir. Mahalli alt-yapı giderleri 
global alt-yapının yüzde 25 kadarı olduğuna göre, sadece bu kısmın 

mahalli, 43,03 TL. sı ana sistem niteliğinde olmak üzere 58.00 Tl 

geri alınmasını öngören "iştirak" sisteminin yetersizliği anlaşılır. 
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Tabii ki yetersiz bir tedbir olmakla beraber yeni gelişme alanlarında 
mahalli alt-yapımn parselasyon yapan kimsece ödenmesi, ancak buna 
ilaveten âna yatırımların da vergi, yatırıma iştirak, arsadaki artık 
kıymetin kamuya geri gelmesi gibi yöntemlerle arsa sahiplerince 
yüklenilmejj. imkanları araştırılmalıdır. Bu konuya arsa politikası 
bölümünde tekrar değineceğiz. 

138. Su ve elektrik bedel karşılığı satıldığından bunlara yapılan yatırımın 
ticari bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Gerçekte ise satış fiatlarının 
yatırımın normal rantını ve amortismanını karşılayamadığını sanıyo¬ 
ruz. Tabii ki sosyal veya iktisadi amaçlarla su ve elektriğin ticari 
kıymetinin altında fiatlarla satılması gerekebilir. Ancak bu durumda 
bunun bir kamu yardımı olduğunun bilinmesi ve bu yardımın miktarı¬ 
nın açıkça tesöiti gereklidir. Ayrıca şimdi oldum gibi yardımın arsa 
sahibine değil, su ve elektriği kullanana yapılması gerekir. Diğer bir 
deyimle arsa sahibinin yatırıma iştiraki, buna karşılık elektrik ve 
suyun ucuz fiatla satılması yöntemi araştırılmalıdır. Yol ve kanali¬ 
zasyon giderlerine ise günümüzde ne arsa sahibi ne ie kullanan iştirak 
etmemektedir. 

139. dukanda da işaret ettiğimiz üzere yoğunluk arttıkça nüfus başına 
düşen yatırım azalmaktadır. Yoğunluk ve diğer planlama kararları 
ile alt-yapı giderini azaltmak yöntemleri araştırılmalıdır. 

İ40. f arklı büyüklükteki şehirlerde beledi alt-yapının nüfus başına gerek¬ 
tirdiği yatırımı kıyaslamak ilginç olacaktır. Eldeki pek sınırlı bilgi 
ile buna imkan bulunamadı. Teorik olarak nüfus başına alt-yapı çok 
küçük topluluklarda asgari işletme büyüklüğüne varılamadığından 
pahalıdır. Şehir büyüdüğünde bu gider azalır ve bir optimuma varır. 
Başka ülkelerde yapılan hesaplara göre bu optimum 50.000 nüfus 
civarında olmaktadır. Su nüfustan sonra ana dağıtım ağının öneminin 
nüfustan daha hızlı artışı sonucunda nüfus başına yatırım artmaktadır. 
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Bcylecg saı-ece beledi alt-yapı açısından orta büyüklükteki şehirler 
iktisadidir. Ancak sorunu böyle tek taraflı ele almak hatalıdır. Büyük 
şehirlerde heleci a.t-yapinın pahalılaşmasına karşılık iktisadi pro¬ 
düktivitenin de arttığı hesaba katılmalı ve genel oir bilanço araştırıl¬ 
malıdır. 

SOSYAL ALT- YÂ. i 

141; Okul* hastahane v*b* gibi sosyal ak-yapı genel nüfus sayısına orantılı 
bir ihtiyâç olduyuna göre şehirleşmeye bağlı deşil Ar. Nüfusun bu 
sosyal ihtiyaçlarını şehirde değilse köyde karşılamak gerekir. Ayrıca 
şehirlerdeki bam sosyal alt-vapı tesisleri yalnız c şehir nüfusuna 
değili fakat bütün bir bölgeye hizmet etmektedir. Buna karşılık nüfus 
kcyde kaldıkça ihtiyaçlarım ifadede zorluk çektiği için kamu bu nüfusa 
ka^şı yükümlü olduğu sosyal alt-yapıyı yapmamak imkanını bulmakta¬ 
dır. Nüfus şehirleştiğinde hakkını aramakta ve ocylece şehirleşme 
sonucunda mevcut oir ihtiyaç su üstüne çıkmakta, karşılanması zorunlu 
olmaktadır. 

1*2. Şehirlerde yoçunluk ve nüfus ; okluğu sonucunda aynı kalitede bir okul 
veya diğer sosyal tesisin kcydekinden daha ucuza çıkacağı açıktır. 
Buna karşılık şehirlerde daha pahalı alt-yapı isteği var _ır. Bu isteğin 
nedenlerinden biri daha kaliteli bir sosyal hizmet isteğidir. Tam 
teşekküllü hastahane, liseler: e fen ve edebiyat şubelerinin bulunması 
gibi. Bu isteği olundu karşılamak gerekir. Buna karşılık fonksiyonun 
karşılanmasında zorunlu olmayan lüks bina yapımı gibi isteklerin 
frenlenmesi ve bu açıdan şehirle köy arasında eşitlik araştırmak 
doğru olacaktır. 

osgitim 

143. İlkokula gitmek zorunlu olduğundan kentsel nüfusun bütün çocuklarının 
okula gideceğini kabul ettik. Ortaokul, lise ve, muadili okullara ise 
kentlerdeki çocukların yüzae 30unun gi iteceğini öngördük. Anaokullarırıı 
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bu konuda hi' bir oilgiedinemediğimiz için hesaba katmaaık. Kütüphane, 
kültür merkezi v.b. gibi kurumlan da bütün önemlerine rağmen aynı 
nedenle ele alamaaıit. isibayet Üniversiteleri <le-çok ezel Mr yatırım 
olduğu için incelemedik. 

144. İlkokullar : Şehirlerde bir derslik için ortalama 47.650 TL. kabul 
edilmektedir. £>u rakamın köydekinden daha ucuz olduğuna dikkati 
çekeriz. Dersliklerin 40 kişilik olduğu kabul edilirse talebe başına 
1200 TL. düştüğü görülür. Nüfusun yüzde 10-12 sinin ilkokul çağmaa 
olduğu düşünülürse şehirsel nüfus başına ilkokul yatırımının 120-150 
TL. olduğu görülür. Rakamın nisbeten düşüklüğüne dikkati çekeriz. 
3u rakama öğretmen yetiştirme yatırımı ve işletme masrafları dahil 
değildir. 

İlkokullar 

Şehir 5 derslik. 256.000 TL. 

1G derslik 441.000 TL. 

Ortalama 1 derslik 47.650 TL. 

Köyde i derslik 68.700 Tl. 

2 derslik 97.9CG TL. 

3 derslik 119.500 TL. 

Lojman ve .C. dahil. 
1 derslik 52.500 TL. 

145. Ortaokullar, lise ve benzeri : Orta seviyedeki okullarda eerslik başına 
ortalama 98.780 TL. kabul edilmektedir. Gene 40kişilik sınıflar olursa 
öğrenci başına 2500 TL. bulunur. Devlet Flanı ortaokul ve lise öğrenci¬ 
si sayısının yavaş, teknik okul öğrencisi sayısının ise hızlı artmasını 
öngörmektedir. Teknik okullardaki yatırımın da eş olacağım ve 
kentsel nüfusun yüzde 3 ünün orta tahsil kurumlarıncla bulunduğunu 
kabul edersek nüfus başına 75 TL. lık bir yatırım zorunluğu buluruz. 
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Crta-Lise 

5 derslik 

3 derslik 

17 derslik 

16 derslik 

21 derslik 

675.000 TL. 

800.000 TL. 

1.200.000 TL 

Ortalama 

1.400.000 TL. 

1.500.000 TL. 

98.780 TL. 

146. Anaokulu, mahalle toplantı salonu gibi sosyal alt-yapı hakkında bilgi 

için de nliius başına 75 TL. kabul ettik. Günümüzde bu tip tesislerin 

dışında nüfusa dönük eğitim tesisleri için şehirieşen nüfus başına 
300 TL. yatırım gerektiği sonucuna varılır. Tütün bu rakamların 
ilgililerce ele alınarak düzeltilmesivecari masrafların ilavesi gerekir. 

Sağlık Tesisleri 

147. Sağlık hizmetlerinde halk sağlığı hizmeti, sağlık ocakları, dispanserler 
gibi küçük kurumlarca dağılma ve köylere kadar gitme ne kadar 
gerekliyse yataklı tedavide asgari bir merkezleşme de o kadar 
kaçınılmazdır. Kalkınma planı da optimumun altında az yataklı 
kurumlardan kaçınılacağına ve sağlık sitelerine gidileceğine işaret 
etmektedir. Loylece hastahanelerin şehirlere ve hatta büyük şehirlere 
teksif olacağını, buna karşılık küçük tesislerin ise ülkeye yayılacağını 
öngörmek gerekir. 

148, Hastahaneler : Günümüzde ülkemizde 1ÖC0 kişiye düşen yatak sayısı 
2 nin biraz üstündedir, tik beş yıllık devre sonunda da oranın pek az 
yükselmiş olacağı, ikinci plan devresinde ise 2,5 olacağı öngörülmek¬ 
tedir. İkinci plan devresini izleyen yıllarda ise 4,5 a çıkartılacağı 
UiTiici edilmektedir. Gerçekte bu yataklar hemen hemen tamamiyle 
şehirlerde bulunduğundan bir kentsel nüfusa düşen yatak sayısının 
6 civarında olduğu kabul edilebilir. İstanbul ili çok şehirleşmiş bu¬ 
lunduğundan ve bütün ülkeye hizmet ettiğinden aynı oran 1960 yılınca 

temin edemediğimize işaret ettik. Ancak bir ölçü vermek için bunlar 



yüzde 7,8 idi, Tarkiı ülkelerde hu oran derişmekte, Kanada gibi zengin 
bir ülkede yüzde İC a varmaktadır. Bazı sanayi şehirlerinde ise yüzde 
15 lik oranlara raslanmaktacıır. Loğu Marmara E ilge Planı kentsel 
karakterdeki bölge için yüzde 5 standarttın ileri sürmektedir, ikinci 
plan çalışmalarında ileri sürülen 1000 nüfusa 2,5 ila 4,5 yatak 
standartlarından hareketle ve gene aynı çalışmalarda çok yataklı 
hastahaneler öngörüldüğü (asgari 50-103 yatak) bu tesislerin ise 
sadece şehirlerde yer alabileceği kabulüyle, 100c kentsel nüfusa 
asgari 7 yatak gerektiği sonucuna varılır. 3u. ihtiyacın şehirleşme 
tarafından doyurulma'lığını, ancak yatırım şehirlerde olaca ı için 
hesaba katıldığım tekrar işaret etmek gerekir. İlgililerce yatar 
başına 34.30C ila 21.300 TL. inşaat gideri ve gerisi donatım olmak 
üzere 31.GC0 ila 37.000 TL. kabul edilmektedir. 2u rakamlara 

dayanarak kentsel nüfus başına 250 TL. hastahone yatırımı gerekti.,i 
sonucuna varırız. Hastahanelerin personel ve cari giderleri ise 
yatak başına yılca, sosyalleştirilmiş bölgelerde 15.000 TL. kabul 
edilmektedir, Sosyalleştirme az gelişmiş ve az şehirleşmiş bölgelerde 
gerektiğinden şehirleşmiş bölgelerde cari giderlerde yatak başına 
5.000 TL. lık bir tasarrıu ortaya çıkmaktadır. Şehirleşmenin sıhhi 
hizmetlerde yarattığı ucuzluk olarak isiriüenöirilehilecek bu farkın 
önemi ve bu fark ile 6 yılda yeni bir yatak yatırımı imkanı çıktığına 
dikkati çekeriz. 

Koruyucu hekimlik : Koruyucu hekimlikte şehirlerde 10.000 ila 25.000 
nüfusa bfr ocak merkezi kabul edilmektedir. Kırda 7030 kişiye hizmet 
edecek bir ocak 300.000 TL. gerektirdiğine göre şehirlerde daha 
büyük ocak için 600.000 TL. kabul etmek ve nüfus başına 30-43 TL. 
öngörmek mümkündür. Verem Savaş, hıfzısıhha enstitüleri ve sosyal 
hastalıklarla savaş gibi kurum!arın gerektirdiği yatırımlar hakkında 
yukariaki yaklaşıldıkta bile standartlar bulamadık. Ancak, bunlarla 
beraber koruyucu hekimlik yatırımlarının kentsel nüfus başına 50 TL. 
civarında tuttuğu ileri sürülebilir. Koruyucu hekimlikte de cari 
masraflar en büyük gider olmakta, sosyalleştirilmiş bölgelerde bir 
yıldaki bu giderler yatırımın yüzde 50 ila yüz te 70 i olmaktadır. 
Sosyalleştirilmemiş bölgelerde ise bu büyük gider üzerinden yüzde 
30 kaaar hir iktisat meydana çıkmaktadır, ou durumu ve ayrıca 



kentsel bölgelerde taşıt tamir ve bakım atölyelerine ihtiyaç olmayışını 
da şehirleşmenin avantajları olarak değerlendirmeliyiz, Böylece 
şehirlerde sağlık tesisleri için niifus başına 3Co TL. lık bir yatırım 
ve yılda 100 TL. lık oir cari gider hesap etmek muhtemelen pek hatalı 
olmayacaktır. 

Sonuç 

150. Yukarda hesapladığımız rakamlar gayet yaklaşıktır ve büyük hata 
payları taşımaları beklenmelidir. Bunların ilgililerce kontrolü ve 
düzeltilmesi düşünülmelidir. Yaklaşıklığına işaret ettiğimiz bu ra¬ 
kamlara dayanarak okullar ve sağlık tesisleri için kentsel nüfus 
başına 600 TL. sosyal alt-yapı yatırımı gerektiği görülür. Hesaba 
katmadığımız bazı ana alt-yapı yatırımlarının da aynı ölçülerde 
yatırımı gerektireceği tahmin edilebilir. Böylece kentsel nüfus başına 
löoe TL. civarında bir sosyal alt-yapı öngörmek ve önümüzdeki 
20-30 yıllık şehirleşmenin 20 milyar civarında sosyal alt-yapı yatırımı 
gerektireceğini hesaplamak mümkündür. 

151. Her nevi alt-yapı yatırımında ve özellikle sosyal alt-yapıda inşaat 
giderleri üzerinde önemli tasarruf mümkün görünmektedir. Bu konuya 
yapı bölümünde değineceğiz. 

KONUT 

* 

152. Şehirleşmenin en pahalı ve karmaşık (kompleks) yönü konut ihtiyacı 
olmaktadır. Gerçekte bu ihtiyacın da şehirleşme ile mi yaratıldığı 
yoksa kırda mevcut fakat karşılanmayan bir ihtiyacın şehirde su 
yüzüne mi çıktığı sorunu vardır. Sınırlı bilgiye göre köylerdeki 
konut kalitesinin şehirlerdeki fakir konutlardan ve bu araca "gecekondu" 
diye isimlendirilen konut mahallelerinden daha kötü olduğu bilinmek¬ 
tedir. Ayrıca kırdaki nüfus artışından sadece belirli bir oranı şehirlere 
göçtüğüne gere şehirleşme sonucunda köyierae kullanılmamaya bırakı¬ 
lan bir konut yatırımı olduğunu sanmıyoruz. 
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153. Günümüzde konut sorunundan sorumlu geniş bir kamu örgütü vardır. 
Ayrıca üniversiteler, farklı komisyonlar ve değişik kimselerce 
yapılmış büyük sayıda çalışma da vardır. Bu durum" a komisyonumuz 
sorunun ayrıntılarına girmeksizin bazı genelliklere işaret etmekle 
yetinecektir. 

Ruhsatlı - Ruhsatsız Kcnui; İnşaatı 

154. Ülkemizde sen .20 yılda ruhsatsız inşaat sayısının büyük artışı 
sonucunda "gecekondu" diye adlandırılan bu konutlar sorumluların 
ilgisini çekmeye başladı. Gecekondu sorununun kendi başına değil 
bürün konut sorununun bir parçası olarak incelenmesi gerektiği 
tabiidir. Gte yandan büyük şehirlerimizde konut birim sayısının 
bazan yarısından fazlasının ruhsatsız oluşu İstanbul'da 1 ruhsatlı 
konuta karşı 2, Adana'da ise muhtemelen 4 ruhsatsız inşaat yapılışı 
günümüzdeki şehirleşmenin konut ihtiyacının esas itibariyle ruhsatsız 
inşaat yolu ile karşılandığını gösterir. Bu eğilimin milyonlarca 
vatandaşı "kanun dışı” durumca bırakışı yanısıra, kanunları ve kanun 
otoritelerini de keza gayrı meşru duruma itişine dikkati çekeriz. 

Gecekondu Sayısı 

ADANA 18.925 

ANKARA 70.000 

ERZURUM 5.750 

İSTANBUL 120.000 

İZMİR 18. >25 

SAMSUN 5.7C0 

Yapı Oranı ( / ) Nüfus Oram ( / ) 

48,87 
64,60 
39,64 35,11 
39,55 45,00 
24,14 33,42 

40,69 35,75 

Kaynak : Devlet f lanlama Teşkilatı 
Not : Gecekondu sayıları 1963 sonu, Nüfus 1960 
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155. "Gecekondu” kelimesi ülkemizde iki anlamda kullanılmaktadır. Ken¬ 

dine ait olmayan arazide yapılan konut ile arazi kendine ait olsa da 
olmasa da farklı nedenlerle ruhsatsız olarak yapılan konut. Bunun 
yanısıra genellikle gecekondular inşaat ve konfor yönü.iden düşük 
kalitede olmaktadırlar. Ancak bu d ar um 1 ki olmayıp., kaliteli gece¬ 
kondulara da taşlanmaktadır. Ornegitı A dana’rm doğu ve batısında 
raslanıian pek fakir mahallelerle, kuzeyinde imar durumu dolayısı 
ile ruhsat alamayan şehir evlerini sadece ruhsatsız oldukları için 
beraber düşünmek hatalıdır. (Bk. Şekil 17). Ayrıca gecekondu mahal¬ 
leleri kamunun olumsuz müdahalesine rağmen zamanla gelişmekte, 
iyileşmektedirler, ûrneğin İstanbul’da günümüzün Kazlıçeşme’si bun¬ 
dan 15 yıi öncesinin aynı mahallesinden veya diğer yeni bir gecekondu 
mahallesin: en çok daha kalitelidir, Göy 1 ece gecekondu diye soyut bir 
konut tipi düşünmemek, çok farklı gecekondu tipleri bulunduğunu 
hatırlamak gerekir. 

156. Ote yandan gecekondu olgusunun sadece bir konut sorunu olarak 
düşünülemiyeoeği, özellikle arazi ve a’t-vap. politikasına ve imar 
tutumuna sıkıca bağlı bulunduğunu bilmeliyiz. Ankara ve İstanbul 
gecekonduları çoğunlukla ar ra spekülasyonu, souvcu arma edinemeyen 
kimselerin karnu arazisine tecavüzleri sonttcutıda ortaya çıkmıştır. 
Sebep arsa politikası olmayışıdır. Adarımda ise gecekonduların yapıl¬ 
dığı arazi çoğunlukla gecekondu sahibinin tapulu mülküdür. Adana 
daha az genişlemiş olduğundan arazi fiatkarı nisbeten daha düşüktür 
ve genellikle az tamu arazisi t ardır , Böylece konut ihtiyacı olan 
kişi arsasını alıyor. Ancak şehrin imar plan dar bir alanı kapladığın¬ 
dan ve bu alanda arsa fiatlaıı yüksek olduğundan, ten in edilen alan 
iskan hudutları dışında kalıyor ve imar burada ufak parseller yapıl¬ 
masını yasaklıyor. Böylece inşaatı yapacak kirnce hissel: tapu yolu 
ile gayrı kanuni parselasyon yapıyor ve ruhsat alamıyor. Bu durumda 
da neden arazi politikası ile beraber irv vın omru okuyor. Bazı 
hallerde de arsanın durumu im-c: ka r’: r: y ;y Bm:’ "a beraber 
yapılacak konutun ölçüleriniz B mumu '.;. ... v B. no b u alınmış imar 
standartlarına uymaması . so; :u n '■ut m... v, . sı ö:m h.'.crr'ue ras- 
lanıyor. Ancak son zamanlarda i: var et .ndmölm.. m gerçekçi ölçülere 
1 nni :'4Cı1i.Yıi tmvra v 
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157, Gecekonduların hukuki durumları yanısıra yapı kalitesi ve konfor 
yönünden de düşük nitelikte oldukları muhakkaktır. Bu nitelik düşük¬ 
lüğünün ana nedeni alt-yapı politikasıdır. Gecekondu mahallelerinde 
çoğunlukla yollar kötüdür. Su, havagazı, kanalizasyon ve basan 
elektrik yoktur veya yetersizdir. Kamu taşıt araçları çok defa işlemez. 
Okul, dispanser gibi sosyal alt-yapı tesisleri ruhsatlı konut mahalle¬ 
lerine orama daha azaır. Bu durumu üç nedene bağlamak mümkündür. 

a. Gecekondular gayrı kanuni olduklarından Belediye ve diğer bazı 
kamu kurumlan bunlara yardımı ve hizmeti reddetmektedir. 
1963 tarih ve 327 sayılı kanun her ne kadar ruhsat almamış 
konutlara beledi hizmet götürülmesine imkan veriyorsa da 
sorunun çözümlenmesi için ana tutum gecekonduların kanuni¬ 
leştirilmesi olacaktır. 

b. Uzak, kötü veya sarp arazide yerleşmiş veya dağınık bazı 
gecekondulara kamu hizmetlerinin götürülmesinde maddi bir 
güçlük ve d t, ayısıyla pahalılık vardır. Tedricen tasfiyeyi gerek¬ 
tiren böyle bir durum sunan gecekondu sayısının oüyük olmadığı 
tahmininueyiz. Ayrıca ruhsatlı konutlarda da. benzer nitelikte 
alanlar vardır. Kötü yerleşme durumlarının da ana nedeninin 
arsa politikası bulunmayışı olduğuna dikkati çekeriz. 

c. Diğer bir ana neden ise genel tutumdur. Özellikle sorumlular 
gecekondu mahallelerini ikinci derecede mahalleler olarak gör¬ 
mek alış.yanlışındadırlar. 

İ58. Gecekondu sorununun diğer bir temel nedeni ise iktisadidir. Devamlı 
iş imkanı bulunmayışı düşük kazanlarla çalışmak zorunluyu gibi 
iktisadi veriler gecekonduların fiziki durumlarının ve içindekilerin 
sosyal sorunlarının temeli olmaktadır. Böylelikle şehirleşmenin 
sosyal ve iktisadi sorunları ve özellikle sanayileşme dışında gecekondu 
sorununun hallini beklemek anlamsızdır. 
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159, Şimdi de gecekondu konusunda son 20 yılda kamunun güttüğü politikayı 
incelersek, bu politikayı arazi mülkiyetini korumak isteği ile gece¬ 
kondu yapanların baskısı karşısında bunlara bazı haklar tanımak 
zoruniuğu arasında bir bocalama olarak tanımlayabiliriz. Gerçekten 
ikinci Dünya Harbine dek şehirleşme yavaş ve gecekondu baskısı yok 
olduğundan konu genel hukuk kaideleri içinde kalıyordu. 743 sayılı 
Medeni Kanun Czeı Mülkiyeti koruyor, 1580 sayılı Belediye Kanunu 
arsa konusunda Belediyelere bazı görevler veriyor, 2290 sayılı Kanun 
da ruhsatsız inşaatın yıktırılmasında Belediyelere yetkiler tanıyordu. 
Vakta ki İkinci Dünya Savaşıyla şehirlere baskı başladı, meclis genel 
hükümlerle yetinmeyip, çok üefa birbirini tekrarlayan kanunlar yaptı. 
Bunlardan ilkinin sn hızlı şehirleşen Ankara hakkında oluşu ilginçtir. 
1948 tarih ve 5218 sayılı Kanun Ankara Belediyesi elindeki arsaları 
dağıtmak ve kendisine ait olmayan arazi iizerinae yapılan ruhsatsız 
inşaatı kabul etmek ve arsayı bunlara devretmek hakkını tanıyordu, 
Böylece ciddi bir şehir planlaması ilkesiyle tam ters durumda bulunan 
"kamu arazisini dağıtmak" politikasının ilk adımı atılmış oluyordu. 
Aynı günlerde çıkartılan 5228 sayılı Bina yapımım teşvik kanunu ise 
kamu arazisini dağıtma politikasını ülke sathına yayıyor, devlet ara¬ 
zisinin Belediyelere ve bunlar eliyle özel şahıslara devredileceğini 
öngörüyordu, d te yandan kamu arazisinin gecekonduyu teşvik ederce¬ 
sine dağıtılmasına karşılık, özel kişiler elindeki mülkiyeti medeni 
kanuna ilave kanunlarla savunmak ihtiyacı duyuluyor, 1952 tarih ve 5917 
sayılı gayrı menkule tecavüzün def'i hakkında ki kanun bir kimsenin 
zilyetinde bulunan bir gayrı menkule başkası tarafından tecavüz ve 
müdahale def edilir diyor. Kanunun tapulu mülkiyet yanısıra zilyeti 
de koruması ve kazai yol yerine idari yolu tercih etmesi ilginçtir. 
Bu kanun şehir ve kır arazisini beraberce kapsamına almaktadır. 
Bundan sonra hem kamu arsası dağıtımım ve hem de özel mülkiyeti 
korumayı beraberce amaç edinen 1953 tarih ve 6183 sayılı kanun 
çıkıyor. Kanunun birinci maddesi Belediye mülkiyetindeki arsaların 
mesken yapımına tahsisini, 28. maddesi ise kendisine ait olmayan 
arsada yapılan binaların hiç bir hüküm istihsaline lüzum kalmadan 
belediyece yıkılmasına karar veriyor. Yıkma yetkisinin Belediyelere 
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*60. Ruhsatlı konutların ise genellikle geniş oldukları ve hatta bazı hallerde 
lüks aenecek nitelikler taşıdığı bilinmekte ve Devlet Planında lüks 
inşaatı frenleyecek kararlar bulunmaktadır. Ancak alt-yapı yetersiz¬ 
liği ve ev yapı kalitesinin düşüklüğü sonucun- .a ruhsatlı inşaatın da 
tatmin edici olmaktan uzak olduğu açıktır. Gerekli örgütle şrne ile 

verilişi politik yönden ilginç bulunabilir. 6785 sayılı imar Kanunu da 
başkasının mülküne tecavüz ile yapılan binaların Belediyelerce yıkı¬ 
lacağını bir defa <ana tekrarlıyor. 7367 sayılı kanun ise arsa dağıtı¬ 
mına Hazine arazisini dahil ederek, 6188 in tekrarı oluyor. Bu arada 
farklı kararlarla mevcut gecekonduların tescili ve tapu dağıtımına 
gidiliyor, i/eclisoe 1962’de kabul edilen Birinci Beş Yıllık Flan ise 
ilk defa gecekondu olgusunu açıkça ortaya koyup, içinde oturanlara 
konut bulmadan bunların ydalamayacağına İcarar verir. Ancak plandaki 
konut ve arazi politikası ile ilgili farklı hükümler hükümetlerce 
izlenilmedi ğine gere plandaki bu kararın da fazla bir anlam taşımadığı 
kanısındayız. Nihayet günümüzde İmar ve İskan bakanlığınca hazırlan¬ 
mış bir kanun teklifi meclise sunulmuş bulunuyor. Bu teklif te esas 
tutumu bakımından kamu arazisinin dağıtılması ve özel mülkiyetin 
korunması yukc ada işaret ettiğimiz kanunlardan fazla fark etmiyor. 
Bn olumlu tarafı gecekondu olgusunu aç ıkça kabul edip, önemine dikkati 
çekmesi. Buna karşılık farklı kanunlarla zaten dağıtılmış bulunan 
kamu arazisi yanaşıra bu defa da vakıflar arazisinin dağıtılacağını 
söyleyerek arazi politikasının en basit ilkeleri ve Kalkınma Planının 
kararları ile çelişme durumunda. Ayrıca imar planlarını arsa mülki¬ 
yetinin etkisi altında bırakmak tehlikesini taşıyor. Cte yandan uygu¬ 
lanması farklı fonlar teşkiline dayanıyor eysa, bu fonların nasıi 
kurulabileceği öngörülmemiş bulunuyor. Böyiece geçen yirmi yıl 
içinde gecekondularla ilgili büyük sayıda kanun yapılmış olmakla 
beraber, bunlar olgunun esasına inmedikleri, şehirleşmeyi bir tüm 
olarak düşünmedikleri ve özellikle olumlu bir arazi politikasına 
dayanmadıkları için hiç bir ciddi sonuç getirmemiş ve Başketimiz 
nüfusunun yarısından fazlasının iskan yönünden gayrı kanuni bir 
duruma düşmesini engelleyememiştir. 
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ruhsatlı konutlara sarfedilen, bazı hallerde lüzumsuz giderin, belirli 
bir oram alt-yapıya yöneltilecek olsa, hem şehir ve hem de tek tek 
konutun daha iyi bir nitelik kazanacağı beklenebilir. Ruhsatlı ve 
ruhsatsız inşaatta -ortaklaşa raslanılan yapı kalitesi düşüklüğü ise, 
şehirleşmemizin en vahim hir -sorunu Almaktadır. 3u -soruna ileriki 
bir bölümde değineceğiz. 

161, Ruhsatlı ve ruhsatsız konut, kentsel nüfusun derin bir şekilde iki 
sosyal sınıfa ayrılmış buiunmasımn ve bu iki sınıf arasında bir orta 
sınıf bulunmayışının tabii sonucu olmaktadır. Bu sosyal tabakalaşma 
şehirleşmenin iktisadi, sosyal ve politik nedenlere dayanan halli güç 
bir ana sorunudur. Konut bu sorunun nedeni değil sonucu olmakla 
beraber, kamunun ruhsatlı ve ruhsatsız inşaat mahalleleri yaratarak 
bu kesintiyi fiziki plana da geçirmemeye dikkat etmesi, imar planı, 
alt-yapı dağılımı, arazi ve konut politikası gibi araçlarla sosyal 
kesintiyi azaltmaya çalışması gerekir. Tabii bu fiziki tutum yanısıra 
iktisadi ve sosyal alanlarda da gerekli tedbirler alınmazsa bu çabala¬ 
rın yeterli bir sonuç vermeyeceği açıktır. 

Konut Standartları 

162. Ruhsatlı ve ruhsatsız konutlar arasındaki büyük nitelik farkı sonucunda 
ölçü ve gider yönünden belirli bir standart kabulünün güçlüğü görülür. 
Ruhsatsız konutların kendi içlerinde de büyük farklar elmasına rağmen 
bunlar için pek takribi bir ortalama olarak, 43 m. kare alan ve 
7.0GÖ-12.00C TL. yatırım kabul ettik. Şehirieşen alanlarda normal 
konutun bu ölçüler ve gider içinde kalacağına tekrar dikkati çekeriz. 
Buna karşılık ruhsatlı konut ünitelerinde ise ortalama alanın 100 m. 
kare ve ortalama yapı giderinin 35,000-40.000TL. olduğu kanısındayız. 
Birinci Beş Yıllık Plan lüks inşaatın sınırlanarak sosyal meskene 
gidileceğini ve özellikle de gecekonduların ıslahına ve Önlenmesine 
öncelik verileceğine karar veriyorsa da, Emlak ve Kredi Bankasının 
bu yönde hareket edememesi, İmar ve İskan Bakanlığının görevini 
yerine getirmemesi ve özellikle gerekli arsa politikasını izlememesi 
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gibi nedenlerle gürzümüzde şc birlerde yapılan konutlar gecekondu ve 
ruhsatlı r ~ kon*-t üniteleri olarak dev .".i .ıeh eğilimindedir. 
Gecekondular a • Tulü durum • ta vo kaTt-ıc/r. i c IceLeeeh tedbirlerin 
alınacağı kıl... edime k-le. rmirl: L:" ec m.dr ki ye. p .irin şimdiki 
ruhsatlı inşaatın s t.?;tiırrlc t yayar taca. devam edeceğini kabul 
etmek gerekir, va/mue ör d.'a imdeki e tikele ertede kesat ünitelerinin 
yüzde 75 inin 10.000 TL. eu m iteler. gerisinin ise ortalama' 40.000 
TL. lık üniteler olarak yap..’- s.ğ.s. varsaydık. Tabii tu kesintilerin 
azalarak farklı sosyal sr.r.ef rın, La iki rakam ortalamasına çıkan 
konutlara sahip olması imkan ;n yaratılacağı ümid edilir. Yukarıdaki 
varsayıma dayanarak konut basına 17.500 TLr; kentsel nüfus başına ise 
3.500 TL. bir yatırım gerektiği sonucuna varırız. Bu rakamlara gere 
önümüzdeki 20-30 yıllık şehirleşme 70 milyar TL, lık konut yatırımı 
gerektirecektir. 

'ULAŞMA VE HABERLEŞME 

163. Etken ulaşma ve haberleşme şehirleri ver vık nedim olmak yaraşıra 
nitelik yönünden şehirleşmemn bir gesterg eldir ele, Cte yandan 
şehirlerin nicelik olarak L.y t rem ve îizili alan clarak- 
özellikle ud 'Ş-m Lmaeursa kiki m s s er utlar a yol açmaktadır. Bu 
sorunlan.ı . br 1 şehirlerin =. şekilde yaşayabilmesi ve ülkenin 
gelişmesinde" i görevlerim yapabilmesi için önemli bir koşuldur. 

Ulaşma 

164. Beledi alt-yapı konusunda yel ağından bahsettik, kurada doğrudan 
doğruya kentsel trafik konur cu cka alıyoruz. Şehirlerdeki arazi 
kullanılışının ve yol ağıma ı cohanmcsıuda güdülecek ilke şehrin 
farklı noktaları arasındaki se o ».hat sorulduğunu armrc'c irdirmek, 

* 

bu noktalar orasındaki seyahat imkanca ise ,.cc.ps çıkarmaktır. 

165. En büyük trafik doğurucu neden iş-ev bağlan.. olduğundan bunun 
üzerinde ısrarla curmc r yorekv . s .;;:, raf ;... , yönetici 
merkezi parçalayıp de yatmak t elti ile büyük şehirlerde ev-iş yakınlığını 



temin etmek isteği vardır. Ancak böyle bir tutum, çalışan kimsenin 
işine yakın bir °v bularak işini ve evini biı daha değiştirmeyeceği 
anlamım taşır. Gerçekte ise büyük-şehirlerin avantajı özellikle 
işçiye verdiği iş seçme imkanıdır. Ayrıca bir aile içindeki farklı 
fertlerin farklı iş yerlerinde çalışmak isteyecekleri be tabiidir. i, te 
yandan yönetici merkez kendi içindeki temasları kolaylaştırmak için, 
yoğun şekilde sınırlı bir yörede yerleşmek eğilimindedir. Parçalanması 
özellikle eski şehirlerde, imkansız denecek derecede zordur, üöylece 
iş yerlerinin toplu halde olacağını ve bunları farklı konut alanları ür
etken şekilde bağlamak gerektiğini kabul etmeliyiz. 

Taşıt araçlarına gelince, bunları toplum taşıt araçları (tren, metro, 
otobüs, vapur v.b.) ile özel taşıt araçları (otom > il) olarak derleyebi
liriz. üzel taşıt araçları hem ilk yatırım ve işletme masrafı ve hem 
de yolları yu deyerek sebebiyet verdikleri alt-yapı yatırımları bakı
mından toplum taşıt araçlarından çok daha pahalıdır. Türkiye gibi 
fakir bir şehirleşme tanıyacak bir ülkede daha uzun yıllar toplum 
taşıt araçlarının ana ulaşım aracı olacaklarını ve bu durumun devamını 
istememiz gerektiğini hatırlatırız. Zengin ülkelerde ise farklı neden
lerle özel taşıt araçlarına büyük rağbet olduğunu biliyorsak da, bu 
ülkelerde dahi pek büyük kamu yatırımına rağmen yol ağının tıkanmak 
durumuna geldiğine,böylece kamu taşıt imkanlarını tekrar canlandırmak 
eğilimi bulunduğuna işaret edelim. San Francisco veya Toronto'da 
yapılan yeni metro sistemleri, Chicago, Boston veya Paris'te mevcut 
sistemi yenileştirme çabaları, nihayet gelişme şekli sonucunda metro 
işletmesine imkan bulunmayan Los. Angeles1 te ekspres otobüsler 
işletmek için yapılan çaba bu eğilimin örnekleridir. 

Kamu taşıt araçları içinde en etkeni yer altı ve yer üstü trenleridir. 
Tren ve metro gerektirdikleri ilk yatırımın yüksekliğine karşılık 
işletır-e yönünden ucuzdurlar. Ancak böyle bir sisteme gitmek için 
şehrin yeterli derecede büyük olması ve hiç olmazsa belirli saatlerde 
yeterli talep bulunması gerekir, örneğin .New Ycrk’yn Mahhattan'iaki 
yönetici merkezi günde 3.500.000 kişi çekiyor. Bu ölçüde bir hareketin 
tren ve metro dışında taşınması imkansızdır. Gerçekten otomobilin 
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artan önemine rağmen hala bu hareketin yüzde 67 kadarı ray ile 
oluyor. Harpten önce bu oran yüzde 75 kadarmış. Ülkemizde de 
İstanbul büyük-nehrinde ve belirli bir süre sonra Ankara'da metro 
ihtiyacı olacağı düşünülebilir. Metronun bir avantajı da şehrin fazla 
dağılmasına engel olup, güzergahı üzerinde, duraklar civarında 
yoğunluğa imkan verip, ezellikle yönetici merkezi geliştirip yaşatma¬ 
sıdır. Vapur da metro ile benzer karakterdedir, ancak daha yavaştır. 

163. Otobüs vc troleybüs ise raylı vasıtalar kadar atken olmamakla beraber 
ilk yatırımlarının fazla önemli olmayışı ve elastikiyetleri sayesinde 
özellikle orta büyüklükte şehirlerde esas ulaşım aracı olmaya devam 
edecektir. Dolmuş ise özel araçlarla otobüs arasında bir yere sahip¬ 
tir. Dolmuşu, taksi veya özel otomobil ile kıyaslarsak etken bir araç 
olduğunu, buna karşılık otobüs ile kıyaslarsak anlamsız olduğunu iddia 
edebiliriz. Öte yandan dolmuşlar müşteri indirip bindirme şekilleri 
ile trafiği aksatmaktadırlar. Bu tutumlarını değiştirmek çok zor 
olduğu gibi bunda muvaffak olunursa dolmuşların varlık nedenlerini 
temelinden sarsmak durumu ortaya çıkar. Benzin sarfı, amortisman, 
şofcör gideri gibi yönlerden dolmuşun gayrı iktisadi olduğu ileri 
sürülebilirse, gerçekte otobüslerle rekabet edecek Hatlarla yaptığı 
taşıma bu inancı şüpheye düşürür. Böylece dolmuş olgusu pek farklı 
etkenlere bağlı olup, bu konuda etraflı araştırmalar yapmadan karara 
varmak hatalı olabilir. 

Otomobil 

169, Özel otomobile gelince işaret edilen sakıncalarına rağmen, bütün 
dünyada büyük rağbet görmektedir. Farklı gelenek ve rejimde ülkeler in 
halkı otomobil sahibi olmak için aynı isteğe sahiptirler ve iktisadi 
gelişmelerinin imkan verdiği ölçüde otomobil sayısı artmaktadır. 
Otomobilin sür’at, büyük bir hareket serbestisi, nisbeten ucuz fiat gibi 
avantajları bu rağbetin nedenleridir. Türkiye dünyada en az sayıda 
otomobile sahip ülkelerden birisidir ve nüfus başına benzer gelire 
sahip İran, ırak gibi ülkelere oranla ^ahi araba sayısı düşüktür. Ancak 
pek cezri ithalat sınırlamalarına ve yüksek vergilere rağmen otomobil 
sayısı oldukça hızla artma eğilimi göstermektedir. 
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170. Gelecekteki Türk şehirlerinde otomobil sayısı ne olacaktır? Tabii bu 
sorunun cevabı başta devletin yatının ve dış ticaret politikası olmak 
üzere pek farklı etmenlere bavlıdır. Yaklaşıl: ,J.r t k.miu için mevcut 
eğilimi inceledik, 1963 yılında sadece binek ara'.ası olarak ülkemizde 
724032 araç bulunuyor ve 417 ki._r.ya bir arrl : cKy 1 yordu.. 1960 ila 1963 
arasıhda artan her 85 nüfusa bir araba artır, ve. nu. küt.'.ı bu arabala¬ 

rın şehirlerde bulunduğu kabul edilirse, ay:a yk atadı ekşiye bir 
araba düştüğü ve nüfusun 25-30 kişi artışının bir ara.ua artışına yol 
açtığı görülür. İstanbul, Ankara, İzmir ı ahirlerini ele alırsak 1953 
yılında 50-60 kişiye bir araba düşüyor ve artarı cer io-20 kişiye, bir 
araba artışı görülüyordu. Bu rakamlara ve eğilimlere dayanarak 1985 
yılında, 26-30 kentsel nüfusa Kr bin,ek ctctnclrdi oüaeceğiîü tahmin 
etmek mümkündür. 

171. Diğer bir tahmin yolu fark! ü"kelerdeki milli gelir ide araba sayısı 
arasında kıyaslamalarda bulunmak, bu layar’ar-..natıra ve üdsemiSdfe 
beklenen milli gelire göre tahminler yj.n.„ l-’-u d 9. Â. ikutlu. 
1985 te Türkiye'de İV-eve ut Ölccactı Tahmin ../...... Cı ..mcv J. Sayısı), 
Sosyalist ülkeler dışında yap.''"a bu a m şiar,a . gür • n'.'.ıs başına 
gelir ile araba başına düşen nüfus aiavıerh çckkuvv-etU kir korelasyon 
.görülmektedir (Bk. Şekil 18). Eaşm Türkiye cbmuk üzere belirli 
ülkelerde görülen araba sayısı düşüklüğü döviz rıhıntıaı, sosyal bünye, 
şehirleşme endisi gibi nedenlerle açıklanabilir. I una karşılık Seylan, 
Portekiz gibi ülkelerde ise gelire oranla fazla arabaya rasl&nraaktadır. 
Eğer Türkiye otomobil üretimine başlar ve ithalatı rir. keten serbest¬ 
leştirirse görülen sapmanın düzeleceği beklen T "’n , I . nu y : sıra 
1985 yılında nüfus başına gelirde 4.000 TL. civarına rurırra bülüri 
ülkedeki araba sayısının 1,3 milyona yükseleceği ve 40İd yiye bin araba 
düşeceği görülür. Arabaların çoğıvarûda şehirlerde olacağı ve nüfusun 
yarısının şehirlerde yaşıyacağ: varsayıldığın-:’e ’. 1 25 kişiye bir 
araba düşeceği sonucuna varılır 

172. ifabancı ülkelerde öifjek cmmohi’i sayın- a yü. de 10 Tayince 25 kam¬ 
yon veya otobüs ilave olrn ktadır. Gürümün- Türkiye'de Lu tip 
motorlu taşır, araçlarının oranı çok deke yüksekse dekanların sayısının 
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binek otomobillerine oranla daha yavaş gelişeceği beklenmelidir. Bu 
tahminlere dayanarak 1985 yılında ülkemizdeki şehirlerde bir milyon 
kadar motorlu taşıt aracı bulunacağı ve bunun büyük kısmının binek 
arabası olacağı sonucuna varılır. 

173. Belirli varsayımlara dayanan yukardaki tahminler gerçekleşirse 
Türkiye ''otomobil devrine" girmiş olacaktır. Şehirlerimizin bu 
ihtimali düşünerek organize edilmeleri sorunuyla karşı karşıyayız. 
Sorunun uzun süreli hal çaresi trafiği gözönünde tutan şehir arazi 
kullanış planlarının hazırlanması, bunun yanısıra trafiğe uygun yol 
sistemlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesidir. Bu arada "park- 
ing" sorununun önemi üzerinde ısrarla dururuz. Gerçekten, otomobil 
devrine girmiş ülkelerdeki trafik sıkışıklığı, hareket eden arabadan 
çok parking zorluğundan doğmaktadır. Ülkemizde farklı yönetmelikler¬ 
le, yeni binaların parking yerleri ayırması öngörülmekte ise de, 
uygulamada bu kararlar genellikle izlenmemektedir. 

174. Ortaya konulduğu üzere günümüzde Türkiye otomobil çağına girmemiş 
bulunmaktadır. Buna rağmen önemli şehirlerimiz şimdiden trafik 
tıkanıklıklarına tanık olmakta, trafik kazaları oranları pek çok 
ülkeden daha yüksek olmaktadır. Böylece trafiğin organizasyonu için 
alınacak tedbirler hem belirli bir süre alt-yapı yatırımı yapmaksızın 
trafik sorunlarım halledecek ve hem de otomobil devrine giriş için 
bir hazırlık olacaktır. 

a. Ulaşım ağının düzeltilmesi : Ufak müdahalelerle mevcut ulaşım 
ağına, trafik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak bir nitelik 
kazandırmak düşünülebilir. Mahalle içi, mahalleler arası ve ana 
trafik ile parkingi ayıran bir ulaşım sistemi temin için hem 
yolların fiziki niteliklerinde hem de trafik organizasyonunda 
tedbirler alınabilir. Bu arada trafiğin ikinci derecede yollarla 
fazla sık kesilmemesi için bunların trafiğe kapanması veya 
bunlardan geçişleri zorlaştırmak düşünülebilir. Merkezlerde 
parking imkanları artırılabilir. 



Organizasyon : Gerçekte Türkiye'deki az araba sayısı ile trafiği 
< 

planlayanlar, trafik kontrolü yapanlar, araba sürücüleri ve 
yayalar asgari ölçüde trafik kurallarına uyacak olsalar sorunların 
kolaylıkla halledilebileceği söylenebilir. Kurallara uymamanın 
en farklı basamaklarda örneklerini verebiliriz. Bir kere şehir 
trafiği ile şehirlerarası trafiğin farklı olgular olduğu sorumlu¬ 
larca ortaya konulmamış bulunmaktadır ve karayolu teknikleri 
ile şehir trafiğinin halli düşünülmektedir. Oysa örneğin karayo¬ 
lunda hız, emniyet gibi ilkeler esasken şehirlerde durma, 
parking, kesişme gibi olgular önem sunmaktadır. Ote yandan 
şehir iş-'. trafik kuralları açıklıktan yoksundur. Örneğin yol 
kesişmelerinde, sağ yol hakkının mı, kavşağa ilk girişin mi, 
yoksa yollar arasındaki önem sırasının mı öncelik hakkı verdiği 
açıkça bilinmemektedir. Yollarda işaretleme yetersizdir ve 
mevcut işaretlemeye uyulmamaktadır. Araba sürücüleri ve 
trafik polisleri esas sorunlar ile ikinci derecede ayrıntıyı 
birbirinden ayırmamaktadırlar. Örnek olarak iki yönlü bir yolu 
alırsak, trafiğe imkan verecek iki izin serbest bırakılması esas 
amaçtır. Bu durumda eğer yol üç izliyse, sadece bir tarafta 
parkinge izin vermek gerekir. Oysa trafik sorumluları, sağda 
parkingi mecburi kılarak yolun iki tarafında parkinge yol açmakta 
ve trafiğin aksamasının sorumluları olmaktadırlar. Araba sürü¬ 
cüleri ise işaretlere riayetsizlik işaret vermecen iz değiştirmek 
ve manevra yapmak, yanlış yerlerde durmak veya parking, fazla 
hızlı veya, fazla yavaş gitmek gibi tutumları ile trafiğin aksama¬ 
sına yol açmaktadırlar. Yayalar ise kısmen disiplinsizlik, kısmen 
de kendilerine tanınması gereken hakların açık olmayışı sonucun¬ 
da kuralları çiğnemektedir. Yayalarda örneğin trafik yolundan 
yürümek veya yolu her noktadan geçmek eğilimi görülmektedir. 
Eğer yaya kaldırımları yürünecek durumda olsa veya çivili ge¬ 
çitlerde ve özellikle zebralı geçitlerde arabalar mecbur olduk¬ 
ları gibi dursaiar, yayaların tutumunun nisbeten de olsa düzele¬ 
ceği ürnid edilebilir. 



175. Şehir sc-ri’-nh'^rı yukarıda Taret edilen organizasyon tedbirlerini 
almamakta, ancak mali imkan bulduklarında gerekli, gereksiz yol 
genişletmelerinde budurjrnakmuırlar. Yol genişlemeleri yukarıdaki 
tedbir lerie beraber düşünülmez ve nehrin genel plaııı içinde incelenmiş 
bulunmazca olumlu olmaman ihtimali vardır, 1957 İstanbul imarında 

merkezdeki büyük ölçüdeki mtimlak ve yeni yol yapımına rağmen 
trafik İn günümüzdeki durumu bunun ispatıdır» Oysa organizasyon 
tedbirlerinin yol aşmaktan şek daha ucuz olduğu açıktır. Maamafih 
ülkemiz otomobil devrine girdikçe olguların baskısı altında bu teabir- 
lerin ister istemez alınacağı beklenebilir. 

Haberleşme 

176. Haberleşme, şehirleşmenin r helik göstergelerinden birisidir ve 
modern şehir, haberleşme süresini sıfıra doğru indirmektedir. Türk 
şehirlerindeki haberleşme güçl üğüne bakarak şehirleşmenin geriliğine 
hükmedilobileccği gibi br t ;üç! üğün modern amamdaki şehirleşmeyi 
engellediği de söylenebilir, Gere- -kten ülkemiz şehirlerinde telefon 
almak imr-nsjz .iereceoe zordur. Genel telefon sayısı azdır. Olan 
telefonlar kütü isler. Posta kumları ve pul dağıtımı yetersizdir, rosta 
yavaştır ve gerekli gam m-yi vermez. Bu durumun vatandaşları 
rahata u t ünesi yanışıma ık adi ve sosyal gelişmeye ciddi bir engel 
olduğunu hatırlamak gerekir. 

Güderler 

177. Haberleşme ve ulaşma giderlerinden kentsel yol yatırımları, beledi 
alt-yapı yatırımında ele alındı Ancak otomobil devrine girecek olursak 
bu tahminlere büyü.: ilaveler gerekecektir, örneğin 2,5 milyon 
nüfuslu PhiT'rMfhia şehri hazırladığı 30 yıllık gelişme projesinde 
3u milyar TL. lık yatırım öngörmektedir. Bu paranın yarısı kadarı 
ana otomobil yelim.nm ve kısmen metroya gidecektir. Nüfus başına 
yatın .r 6.GGG TL. kadardır stanbukic aynı büyüklükte olan San- 
Prancisco bölgesi metro ağı is i 10 milyar TL. gerektiriyor. Otomobil 
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yollarımı: ■' '.mısmarında, bu. lan kullananların ve özellikle binek 
otomobili sahihlerinin iştir; yolları araştinlmalıaır. Avrupa ülke¬ 
lerinde oldv.u gibi benzinden alınacak yüke ek vergiler bu yönde bir 
imkandır. 

178. Haberleşme yar~ o m v. lal ğk i1 kike-: ' "MiTiin-elame- 
dik„ Kamu taşıt araç’ : için c ■ gerrkii hesabı yapamadık. Bu konular¬ 
da inseivmeler yapılmasını salık veririz. Özel binek araçlarına 
gelince, yukardaki rahmine-göre nüfus 1. aşma 50C TL. yatırım gereke¬ 
cektir. Bu son ya.mm, bir tüketim niteliği de taşır. 

SONUÇ 

179. Yukarıda yapılan pek yaklaşık hesaplara göre şehirle şen bir nüfusun 
gerektirdiği yatırımlarının asgari olarak 7000-10.000 TL. 
ölçüsünde olduğu ortaya çık':.-' Bu r.J.krar.'in 2, ' ZJ-S.SOS TL. sı beledi 
alt-yapıya, 1.10; TL., kadarı sosyal ak:--yarıya, 3.000-4.000 TL. sı 
konuta ve ç riri de ulaş, .s, n ...ocr’eyma ve diğer farklı al t--yapıya 
gidecektir, u rakamlara gcı: ü mm--'i 20-30 yıllık şehirleşme 
150 milyar iki 25 C milyar T..,, 1 -A ir s .t- yatırımı gerektirecektir. 
?u miktar:, sanayileşmenin e -sektirdiği yatırımın en az bir misli 
fazla olduğum diki.-iti ç:. . .. , ene yukarıdaki takribi hesaplara 
göre şeiıiri ı.i.n km-et alanlı, vındu İd-: meme kareye düşen direkt kamu 
yatırımı, net yoğunluk 100 200 kişi/hektar hesabıyla 50-100 TL. tut¬ 
maktadır. Tavsiyemiz bu gide, .er konusunda çek daha ciddi çalışmalar 

ı 

yapılmasıdır. 

180. Sosyal alı-yapı, milli plana sağlık ve eğitim bölümlerinde ayrıntılı 
olarak v.ektocd - Bizim işaret et:nok istediğimiz yen, şehirleşme 
sürecinin kazanacağı hız ve şehir nüfusu-Iar nüfusu oranında beklenen 
değişildik açısından şehirlere tanınma.':. ’ • ,.;e iv e önemdir. Ayrıca 
şehirlerde aynı kalitede m ■ m ait-yarnr.n krrrakinden daha ucuza 
mal old-şğuna ve uüyük sooy.i to d derin şehirler ve katta büyük-şe¬ 
hirler o.şmda yapılmasının imkmruz ğ u. da tekrar dikkati çekeriz. 



Plan, konutu da ayrı bir sektör olarak ele almakta ve gerektirdiği 
yatırımları sektöryel olarak hesaba katmaktadır. Bizim üzerinde 
duracağımız; yön, konut ihtiyacının yetersiz nitelikte de olsa özel 
sektör tarafından karşılandığı ve kamunun müdahalesini gerektiren 
gerçek yönün arsa politikası ile alt-yapı temini sorunları olduğudur. 
Etken bir arsa politikası gütmekle hem gayrı kanuni duruma düşürülen 
gecekonduların hukuki durumlarını düzeltmek ve hem de kamuca 
yapılacak beledi alt-yapı giderlerini finanse etmek mümkün olacaktır. 
Günümüzde gecekondularla iigili mevcut ve teklif edilmiş kanunlar 
özel arsa mülkiyetini korumak ve kamu arazisini dağıtmak amacına 
yönelmiş bulunmakta ve arsa politikası ve şehir planlaması ilkeleri 
ile çelişme durumundadır. 

Beledi alt-yapıya ise planda "Diğer Kamu Hizmetleri" bölümünde 
tamamen yetersiz şekilde değinilmiş ve gerekli yatırım plana açıkça 
dahil edilmemiştir. Oysa beledi alt-yapı, konut ve sanayi yatırımları 
yamsıra şehirleşmemizin en pahalı yönlerinden biri olmak durumun¬ 
dadırlar. Özerinde ısrarla durulması gereken bir husus da beledi 
alt-yapınııı şehirlerdeki yaşama standartları üzerindeki büyük etkisi 
yamsıra iktisadi 'aaliyetin gelişmesine ve özellikle sanayileşmeye 
olan katkısıdır. Su, yol ve elektrik sanayi için kaçınılmaz ihtiyaçlar 
olup, bunların yokluğu pek çok hallerde sanayi tesislerinin kurulma¬ 
sında büyük bir engel teşkil etmektedir, beledi alt-yapının özellikle 
bu açıdan değerlendirilerek sanayileşmeyi destekleyerek alt-yapıya 
tam bir öncelik vermek gerekmektedir. 

Beledi a İt-yapıdaki diğer bir sorun ise bunların fiziki dağılımı ve 
zaman içindeki programlanması konularında belediyelerce hiç bir 
plan yapılmayışı ve bu dağılımla imar planı arasında bir bağ kurui- 
mayışıdır. belediyelerin örgütleşmelerinin genel zayıflığı yamsıra 
mali imkanlarının tesadüfiliği ve ihtiyaçların öncelik sırası hakkında 
cicıdi ilkelerin ortaya konulmamış bulunması bu durumun muhtemel 
nedenleridir. Oöylece bir taraftan şehirleşmenin ihtiyaçları ve bunların 
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karşılanması hakkında genel bir tutum, devlet ve mahalli idareler 
tarafından tanımlanırken, öte yandan bu imkanların şehirlerin imar 
planları ile uygun ve programlı şekilde yatırılmasının yöntemi 
araştırılmalıdır. Kuzey Amerika şehirlerindeki Yatırım Bütçe ve 
Programları kurumlan (Capital Pudget, Capital r rogramming) bu 
konuda olumlu örnekler olabilir. 

184. Ulaşım ve haberleşme konusuna Kalkınma Planının "Ulaştırma" 
bölümünde genel olarak değinilmekte ancak bunun kentsel yönü 
üzerinde durulmamakta ve ilgi karayolları'veya köy yolları üzerinde 
kalmaktadır. Oysa şehir içi ulaşım ve haberleşmenin etkenliği 
şehirlerin görevlerini yeterli şekilde yapabilmesi, yani iktisa ii ve 
sosyal gelişmemiz için ana koşullardan birisidir. Bu amaçla şehir içi 
trafiği şehirler-arası trafikten ayrı bir sorun olarak ele almak, yel 
yapımı, işaretleme, taşıt araçları seçimi yönlerinden ülkemiz kent¬ 
lerine uygun ulaşım sistemini geliştirmek, haberleşmede zaman 
kaybını sıfıra ıcğru indirmek gerekir. 

185. Kentsel alt-yapının pahalılığına karşı bu konudaki yatırım imkanlarının 
sınırlı kalac . ı düşünülürse ucuz ve kaliteli alt-yapı yapımının önemi 
ortaya çıkar. Yapı bölümünde işaret edileceği üzere konut ve diğer 
yapılarda büyük bir israf vardır. Trafik sorunlarının çoğunlukla 

t 

organizasyon yolu ile halli mümkünken pahalı yol açımlarına gidil¬ 
mektedir. Şehir planlamasına saygısızlık sonucunda konut ve diğer 
alt-yapı hazan 10-15 yılda bir yenileşmek durumunda kalmaktadır, 
barklı alt-yapının yapılış kalitesi düşüktür ve istenen görevi yapa¬ 
mamaktadır. Bütün bu durumun değişmesi için kentsel alt-yapı 
teknolojisinin, programlama ve uygulama tutumunun ciddi bir şekilde 
incelenmesi, araştırma ve deneme yolları ile Türk koşullarına uygun 
duruma getirilmesi gerekmektedir. 
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KAİ 

186. 

137. 

138. 

FİZİKİ ÇEVRİ 

■ SAM 

Şehirleşmenin incelemeye çalıştığımız farklı etmenleri şehirlerin 
yer seçişinde, şehir şekillerinde, arazi kullanışıma, mahalle ve 
yapıların şekillenmesinde ve kalitesinde, yapı teknolojisinde nihai 
ifadelerini bulmaktadır. Şehirdeki yaşama düzeni zaman içinde hızla 
değişse dahi fiziki çevre genellikle büyük bir atalet sunup bu değişen 
fonksiyonlara hizmet etmek ve bunları etkilemek durumundadır. 
Yukarıdaki bölümlerde incelediğimiz konut, alt-yapı, çalışma yerleri, 
fiziki çevrenin parçaları oluyor. Böylece bütün bu pahalı yatırım 
eğer gerekli fiziki kalitede olmazsa kaliteli ve etken bir yaşama ve 
çalışma ortamı temini imkanı bulunmuyor. 

Ülkemiz şehirleşme sürecinin başında bulunduğuna göre, bizden önce 
şehirleşrniş ülkelerden ders almak ve onların yaptığı hataları tekrar¬ 
lamamak gerekir. Sanayileşmiş farklı ülkeler günümüzde konut 
kalitesinin kötülüğünden, şehir şekillerinin günümüz ihtiyaçlarına 
uymamasından, yeşil alanların ve diğer kamu ihtiyaçlarına ayrılan 
alanların azlığından, çirkinlikten, insani bir kentsel çevre bulama¬ 
maktan şikayet etmekte ve bu çevreyi temin için çok büyük yatırımları 
göze almaktadırlar. Oysa, Türkiye'deki mevcut eğilimlerle elde 
edilecek kentsel çevre i9. yüzyıl sanayileşmesinin yarattığı çevreden 
de daha kötü olmak tehlikesindedir. 

Sorunun büyük önemine karşılık hal çareleri çek güç görünmektedir. 
Hızlı bir şehirleşmede zamanın yarattığı sorunlar bu zorluğun bir 
yönü olmaktadır. Gerçekten, kısa sürede olumlu bir yerleşme şekli 
uzun sürede olumsuzluk kazanmaktadır, örneğin küçük veya orta 
büyüklükte bir şehirde yoğun bir merkez ve radyal bir ulaşım sistemi 
iktisadi ve sosyal hayat yönünden olumlu iken şehir büyüdükçe, yoğunluk 
tıkanma tehlikeleri yaratmaktadır. Gene bu hızlı şehirleşme içinde 
farklı sınıflar arasında fiziki çevreyle ilgili değer yargısında kesinti 
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olmatkta, yeni şohirleşen nüfusa uygun bir çevre bir kuşak ünce 
şehirleşmiş bulunanların ihtiyaçlarına karşılık verememektedir, i,te 
yandan genel iktisadi, sosyal ve teknolojik derişme içinae değer 
yargılan da hızla değişmektedir. Şehir ve yapıların şekillendir ilme - 
sinden sorumlu kişiler bir kuşak öncesinde yapılanı beğenmeyen, 
bir kuşak sonrakiler tarafından beğenilmeyeceğim bilen, hangi köklü 
değerlere dayanacağında tereddütlü, farklı modalara sığınan bir 
durumda bocalamaktadır. Böylece Adana, Samsun gibi en hızlı gelişen 
şehirler en kötü fiziki çevreyi yaratmakta, buna karşılık Mardin, 
Bitlis gibi yavaş gelişen şehirler geleneklerinin kuvveti sayesinde 
karakterlerini koruyabilmektedir. Oysa, ülkenin gelişmesi yönünden 
nüfusu hızla artan, sosyal ve iktisadi hayatı hızla çelişen şehirlere 
muhtacız ve şehirlerin korunması için ülkenin sanayi öncesi bünyesini 
koruması, şehirleşmenin yavaş olması gibi isteklerde bulunmak hak 
ve imkanına sahip değiliz. Böylece sorun hızlı bir şehirleşme ve 
değişen bir bünye içinde kaliteli bir fiziki çevre yaratmak olarak 
tanımlanabilir. 

189. Kentsel fiziki çevre sorununda en genel basamakta şehirleşmenin 
cağılımı ve milli yerleşme planı sorunu vardır. Bu konuyu ikinci bir 
bölümde, şehirleşmenin dağılımı olarak ayrıca ele alacağız. Bu 
bölümde doğrudan doğruya şohirin fiziki çevresini incelemekle yeti¬ 
niyoruz, Fiziki devrenin ilk bir bölümü olarak dc.^al fiziki verileri 

ele alacağız, ikinci bir bölümde şehirin insanlar tarafından şekillen¬ 
dirilmesi ve bunu izleyen bölümde de kentsel yapıların mimari 
kalitesi sorunlarına değineceğiz. 

ŞEHİRLEŞMEDE DO DAL VERİLER 

190. Doğal fiziki verilerin şehirleşmenin dağılımı ve şehirlerin gelişmesi 
üzerindeki etkisinin geneliikle sınırlı olduğu ileri sürülebilir. New- 
York ve Lonra’mn iklimleri kötüdür. Tokyo zelzele bölgesindedir, 
Los Angeles su temininde çok büyük zorluklar yenmek zorunluluğun- 



dadır. 7 milyonun üzerinde nüfusa sahip bu dört büyük-şehir gibi 
diğer pek çok büyük-şehir ve şehir fiziki yönder uygun doğal verilere 
sahip değildir. Türkiye’de ds suptropikal iklime sahip Adana veya 
2000 metre yükseklikte bulunan Erpurum doğal verilerinin uygunsuz¬ 
luğuna rağmen hızla gelişmekte büyük-şehir elmaya yönelmektedir» 
Bcylec.. diğer veriler ve özellikle beşeri imkanlar uygun olduğunda 
fiziki engellerin şehrin genel gelişmesi üzerindeki etkisinin ikinci 
planda kaldığı söylenebilir. 

Şehirlerin Şekli. Üzerinde Doğal Verilerin Etkisi 

191* Genel gelişme üzerinde fiziki verilerin etkisinin önemsizliğine karşılık 
bu verilerin doğrudan doğruya şehir şekli üzerinde etkisi Önemli 
olabiliyor, iv oy iller, sahil, rüzgar y nleri, zemin kalitesi, fay hatları 
v.b. doğal veriler yüzyıllar boyunca şehirlerin şekillenmesini etkile¬ 
miştir. Günümüzde, teknolojinin ilerlemesi ile insanlarda bu engeller¬ 
den kurtulma inancı var. Kötü zemin üzerinde yüksek binalar yapıla¬ 
biliyor, Dış iklime karşı korunulup suni bir iç iklim yaratılabiliyor* 
su yolları değiştiriliyor, meyiller diizeltilebiliyor» Katta Addpazari 
örneğinde olduğu gibi birinci derece zelzele mıntıkasında» kotu 
alüvyona! zemin ve yüksek su seviyesinin yarattığı en uygunsuz 
koşullara rağmen şehir hızla gelişmektedir. Ancak büyük bir zoruniıik 
ve ihtiyaç, olmadıkça tabiatın zıddına gitmek anlamsız, çirkin ve 
özellikle de pahalı ve tehlikelidir. Gene Adapazarı örneği ele alınırsa 
zemin kalitesi ve su yüksekliği dolayısıyla burada etken bir kanali¬ 
zasyon sistemi yapmak çok pahalı oluyor. Köyle bir sistem yapılır - 
ymca da pis su ile temiz suyun karışması tehlikesi ortaya çıkıyor. 
Yapılar için de durum aynı. Gerekli yapı teknolojisini kullanarak 
sağlam yapılar temini mümkündür. Ancak bu pahalıya çıkmaktadır. 
Gerekli teknoloji kullanılmayınca da zelzele halinde büyük hasar 
tehlikesi ortaya çıkmaktadır.. Far1:7-, örnekler bunu ispat etmiş 
bulunuyor. 
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192. Şehirlerin bünyesini etkileyen doğal verilerden bazıları bir imkan 
niteliği taşıyorlar. Çekici bir sahil, tatlı bir meyil v.b. gibi. Tür¬ 
kiye’deki şehirler günümüzdeki gelişmelerinde b.ı imkanlardan gerek¬ 
tiği gibi faydalanmıyorlar. brıteğin kükrr.-. ikUnünin sıcaklığına 
rağmen Seyhan nehrinden, barajdan, tepelerden faydalanma yönünde 
değil (3k. Şekil 17). Samsun ve Trakzcr.: da in,-e denizle bağlantı çok 
sınırlı (ök. Şekil 19). İstanbul gibi bünycmn eıı mutena yörelerinden 
birine yerleşmiş bir şehir de bu fevkalade doğal verilerden faydala¬ 
namıyor. Gerçekte Türkiye’deki şehirleşme yarJız bu doğa! verilerden 
faydalanmamak değil aynı zamanda ca bu imkanları bozmak durumunda. 

193. Doğal verilerden faydalanmama yanısıra doğal engelleri dikkate 
almamak eğilimi de var. Heyelan ve deprem belgelerinde önemli 
gelişmelere Taslanıyor. İstanbul’un batısında, heyelan bölgesinde 
yapılan kooperatif binaları dikkatli bir i -şaaia rağmen, zemin çü¬ 
rüklüğü sonucunda kayıyorlar. Böylece çok daha sınırlı imkanlarla 
yapılan gecekondu tipi konutların, heyelan vo deprem belgelerine 
yerleşmesinin yaratacağı tehlike ao;kça a"rü’'"/pr. Tabii ki şehrin 
gelişmesi ve görevlerini gereıo: ..i gibi .esi için bazı hallerde 
gelişmenin kötü doğal şar*"ara r,. . o, v.koi c-v 'em ge rekiyor. 
Birçok batı şehrinde şehir •* erkozieri kötü, dollurnm zemin üzsrin'e 
gelişmiş bulunuyor. Zaruret varsa, bu dorumu kaoul etmek, ancak 
böyle bir gelişmenin pahalı olacağını bilmek ■ e ortaya çıkan gider 
fazlalığını bundan faydalanana, yari inşaat, salıi-rine yüklemek gerekir. 
Ülkemizde ise ,u durumlarda alt-yapı v.b. gider fazlalıkları kamuya 
yüklenmekte :ir. 

194. İürkiye’deki şehirleşmede doğal verilerin gerektik! gibi kıymetlen- 
dirilemeyişini iki ana nedene bağlamak m;!uT ' ür : 

a. tir kere fiziki verilerin sağladığı hr anlar veya yarattığı 
sorunlar şehir plancıları, idari veya pai.üdk sorumlularca ve 
kamu uyunca yeterli der cec 1 V v ilan hazırlanırken 
jeolojik, topogratik veriler kt'i ur. " r .iyo..’, incelense de 
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değer yargılarında tereddütler var. Şehirlerimi:?, Anadolu gele¬ 
neklerine uyarak dağ-ova eşliklerinde meyilli arazilerde mi 
gelişmeli, yoksa geçen yüzyıl alışkanlıklarıyla ovada mı yayıl- 
malıdır? Değer yargılarım ve teknik bilgiyi kapsıyan bu konuda 
yukarı basamakta bazı ilkeler koymaya, yetkili kururnların 
çabası ve genel bir eğitim yolu ile açık-seçik bazı görüşler 
kazanmaya çalışmalıyız. 

b. Ote yartdan doğru yargılara ve iyi teknik bilgiye dayanarak 
hazırlanan bir olanın ise uygulanma zorlukları var. Bu sorun 
genellikle imar planlarının uygulanma konusu ile bağlanıyor. 
Doğal engellerden sakınmamahm yarattığı tehlike dolayısıyla bu 
konuda ezel mevzuat var. Ancak Belediyelerin ve sorumlu İmar 
ve İskan Bakanlığının farklı nedenlerle görevini tam yapmaması 
ile bu hükümler de etken olamıyor. 

Jeoloji ve Topografya 

195. Zemin yapısı, yeraltı su durumu, çeşitli zemin hareketleri ve deprem 
gibi bölümlerde incelenebilecek jeolojik verilerin şehrin bünyesine 
etkisi oiabilir. Bu verilerin önem derecesini tanımlamak, bunları 

kendi aralarında ve diğer iktisadi, sosyal veya estetik verilere oranla 
değerlendirmek, şehir plancısının görevidir. Jeologdan bir arazi için 
inşaata uygundur veya değildir diye kati bir hüküm istemek hatalıdır. 
Kötü bir zemince hangi şartlarla inşaat yapılabileceğinin veya uygun 
bir zeminin ne gibi avantajlar sunduğunun ortaya konulması ve imkan 
olduğu ölçüde bu. avantaj veya sakıncaların maliyet üzerindeki etkisiyle 
ifade edilmesi gereklidir. Ayrıca ülkemizde yapılan jeolojik araş¬ 
tırmalar yeterli nitelikte olmamaktadır. Gerekli imkanlar yaratılarak 
bunların jeo-fizik etiidlerle geliştirilmesi düşünülmelidir. 

196. Yeraltı su durumu zemin kullanışına yaptığı etki yanısıra şehrin 
su ihtiyacını karşılamak yönünden de önem taşır. Ankara ve İstanbul 
gibi şehirlerde kuyular su ihtiyacının önemli bir oranını temin 
etmektedir ve yeraltı suyunun çok defalar kaynaktan isaleye oranla 
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daha ucuz, olduğu görülmektedir. Uygun inşaat malzemesi temini 
yönünden de jeolojik araştırmalar önemlidir. 

197. Jeolojik yönden önem taşıyan topografik arızalar yanısıra, meyil¬ 
lerin şehrin şekillenmesinde önemli bir etkisi olması gerekir. 
Günümüzde bu etlinin olmayışının diğer konulardaki gibi, değer 
yargılarındaki terüddüt, teknik bilgisizlik ve uygulama zorluklarına 
bağlandığı söylenebilir. Topografya, şehirlerdeki genel yaşama ve 
yerleşme ortamım etkilemek yanısıra, doğrudan doğruya yapı ve 
alt-yapı giderlerine de etki yapmaktadır. Bu konularda da yeterli 
araştırma bulunmadığı kanısındayız. 

İklim 

198. Şehirlerimizin gelişmesinde şehir planlaması ve mimari yönlerden 
iklim verilerinin yeterli derecede göz önünde tutulmadığı bir gerçektir. 
Ülkemizin en sıcak veyr en soğuk belgelerinde aynı mimarinin 
kullanılma crr^’dei'i bu nurumun ispatıdır. Bu konuda teknik hazırlık¬ 
sızlığın ve rr.oG'.cılığın etkisi vardır. Ankara Ma yapılan veya yaptırılan 
şehir planlarının, standart okul v.b. resmi tip bina planlarının da 
olumsuz etkisine dikkati ç.eks-'z. 

Tabii Zengin-ikler 

199. Türkiye tarihi ve tabii y öncen çok zengin bir ülkedir ve çoğu az¬ 
gelişmişliğe dayanan nedenlerle bu zenginliklerini dünyada en iyi 
korumuş ülkelerden birisidir. Ancak nüfusun artması, ulaşım imkan¬ 
larının kolaylaşması, şehirleşme gibi olumlu etmenlerin bu konuca 
olumsuz etkileri olması ve tarihi ve tabii kıymetlerimizi baskı altında 
bırakması tehlikesi vardır. Bu baskı şimdiden başlamıştır ve tabii 
zenginlikleri, tarihi zenginliklerle beraber, korumak için Özel yöntem¬ 
ler tanımlanması çok ivedi ir sorun haline gelmiştir. Konunun yetkili 
bir kuıumca öncelikle ele alınmasını salık veririz. 



203* Şehirleşme* sanayileşme ve gelir artışı beraber getirdikleri -yaşama 
düzeni ve fiziki çevre dolayısıyla, rekreasyon ihtiyacım hızla arttıra¬ 
caktır. Özellikle büyük-şehirlerde insan-tabiat temasının zorlaşması, 
büyük-şehir bölgelerindeki tabiatı korumaya büyük bir önem kazandır¬ 
maktadır. Yıpratıcı şekilde çalışacak geniş bir kentsel nüfusun, 
dinlenmeye imkan verpn bu tabii zenginliklerden fay alanma haklarına 
sahip olduğu ve ‘ s imkanların tahribine veya sınırlı bir zümrenin 
inhisarına .bırakılmasına mani olunması gerektiği sorumlularca açıkça 
ortaya konulmalıdır. Ayrıca bu zenginlikler, gelişmesini istediğimiz 
turizm sanayii için de en büyük imkandır. 

201* Sahillerimiz üzerinde büyük ve tahripkar bir nasbi vardır. İstanbul 
büyük-şehir bölgesinde yüzlerce kilometre sahil ya ezel mülkiyetin 
inhisarcı kontrolü altına girmiş, ya da karayolu, depolama, fabrika 
gibi kullanışlar tarafından işgal edilmiş bulunmaktadır. Boy?, ece, 
günümüzde büyük-şehirde yaşıyan 2 milyon hemşeri ve gelecek 
kuşakta yaşayacak 4 milyon vatandaşın çok büyük bir oranı kamuya 
ait denizle temas imkanını bulamayacaktır. Baskı, büyüle-şehir bel¬ 
gesinden diğer sahillere taşmakta Ege ve Akdeniz’in en zengin sahil 
parçaları ülke içi baskılar y mısıra şimdi de yabancıların mülkiyetine 
geçme eğilimi göstermektedir. Sahillerimizin korunması için gayet 
zecri tedbirlere ihtiyaç olduğu farklı sorumlularca ifade edilmesine 
ve bu konuda batının farklı ülkelerinde planlama., arazi politikası ve 
özel kanun yolları ile gayet açık tedbirler alınması örneği bulun¬ 
masına rağmen, ülkemizde hiç bir tedbir alınmamakta ve sahilleri¬ 
mizin ellen gidişine anlaşılmaz bir ilgisizlikle göz yumulmaktadır. 

202, Ülkemizin sahip bulunduğu diğer bir tabii zenginlik te şifalı sulardır. 
(Lk. Ek: A 10. Tabii Kaynaklar, Kaplıcalar, Sahil Yerleşmeleri. T. 
Cansever) şifalı sular da şehirleşmenin yaratacağı cinlenme ve tedavi 
ihtiyacının karşılanmasında en etken imkanlardan biridir. Tarih 
boyunca şifalı sular asillerin, zenginler* rahiplerin inhisarı altında 
kalmış, ancak günümüzdeki demokratik düzen içinde en geniş halk 
kütlesinin i .Miyarına sunulması tikesine varılmıştır. Ayrıca daha 



sınırlı kaynaklar t; sahip olan ancak iyi donanmış İtalya'nın 1964 
yılında kapiıcacılıktan 400 mi. yon dolar döviz temin ettiği düşünülürse, 
bu tabii zenginliğin turizm yönünden de önemi anlaşılır. Ülkemizde 
büyün şifalı sulardan en yetkisiz şekilde faydalanılmakta, bazan başı 
boş bırakılmakta, bazan ise i:ilgisiz müdahalelerle suların kaybol¬ 
masına, kaynakların ve civarının tahribine yel açılmaktadır. Pek çek 
ülkede olduğu ve geleneklerimizle bağdaştığı üzere bu konunun bir 
devlet sorunu yapılması gerektiği, kaynakların mahalli idarelerin 
yetersiz imkanları ile işletilemeyeceği ve özellikle de sez konusu 
olduğu üzere bunları özel .şahıslara tevdi etmenin, on yıkıcı müdaha¬ 
lelere yol açacağına dikkati çekeriz. 

Tarım Arazisi 

203. Şehirleşme esnasında şehirlerin gelişmesi iyi tarım arazisi üzerinde 
önemli bir baskı yapacaktır. Türkiye gibi tarımsal tarihi olan bir 
ülkede şehirlerin iyi tarım arazisi civarında kurulmuş bulunması, 
gelişmeleri esnasında tarım arazisine tecavüzü muhtemel kılmaktadır. 
Böylece örneğin İstanbul’da tarım arazisi 600.000 kişiyi beslerke 
bu yarıya inmiştir. Oysa büyük-şehirler yarattıkları taleple civarla¬ 
rında tarımı geliştirmek durumundadırlar. 

204. Türkiye’nin genellikle iyi tarım arazisi sınırlı olduğundan bu arazinin 
korunmaya çalışılması tabiidir. Ancak şehir gelişmesi gibi çok entan- 
sif bir arazi kullanılışının rekabeti söz konusu olduğunda, şehirin 
olumlu gelişmesi için gerekli araziyi tarımda muhafaza etmeye çalış¬ 
mak anlamsız ve suni olacaktır. Sadece şehirin aynı şanslarla gelişe¬ 
bileceği yönler arasında seçme yaparken iyi toprağı korumaya 
çalışmak bir anlam taşır. Böylece uzun süreli planlama yolu ile şehrin 
gelişme baskısını mümkiin ölçüde iyi topraktan uzak tutmak plancının 
görevidir.. Ancak ülkemizdeki planlamanın uygulamada çektiği zorluk 
karşısında bu konuda bazı planlarda yapılan çaba hiç bir olumlu sonuç 
vermemiştir. 
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235. Günümüzde şehirlerimizdeki fiziki şekillenme, scsyai ve iktisadi 
hayatı olumlu sekilae etkileyecek, kentsel görevlerin yapılmasına 
yardımcı olacak yönde değildir. Ayrıca şehirler şaşırtıcı bir çirkin¬ 
likte gelişmekte ir. Bu teşhis genellikle farklı ortamlarca benimsen¬ 
mekle oerahar, tanım ve nedenler üzerinde görüş birliği yoktur. Kimi, 
gecekondu ırahr İtelerini bu kotıi şekillenmenin başlıca nedeni olarak 
görüyor, diğerleri ise gecekoncu mahalleler inin gerçekte hiç teçirkiıi 
olmadığını, asıl, sorumlunun spekülasyonun etkisi ve kamunun sorum¬ 
suzluğu sonucunda yaratılan yeni apartman mahalleleri olduğunu ileri 
sürüyor. Kimi kimselere göre İstanbul'da 1957 imarı şehire kentsel 
bir hava kazandırmış, trafik sıkışıklığını azaltmıştır; başka kimselere 
göre ise, bu imar hareketleri bib in tarihi bünyeyi soysuzlaştırmaktan 
başka hiç bir işe yaramamıştı*. boğun şehirleri savunanlar var; 
bahçeli alçak yoğunluğu savunanlar var. _.rnekleri çoğaltmak ve 
şehirlerimizin çirkin olarak şekillendiğinde hemfikir olan kimselerin 
bu kötü şekillenmeyi hazan tamamen karşıt anlamlara bağladıklarını 
söylemek mümkündür. )z İlikle estetik konularda farklı görüşlerin 
ileri sürülmesini tabii karşılamak gerekir. Ancak bu görüşler hiç bir 
ortak yargı değerine dayanmaz ve belirli bir yüzeyde objektif varsa¬ 
yımlara göre tartışılması yapılamazsa, şehirlerin olumlu şekillenme¬ 
sine yönelecek ilkelerin ortaya çıkması imkansızlaşır. 

206. Şehirlerimizin şekillenmesindeki olumsuzluğun daha tanımında anlaş¬ 
mazlık varken, bu olumsuzluğu düzeltecek tedbirlerin ortaya konulma¬ 
sında da büyü, görüş ayrılıkları bulunacağı tabiidir. Kimi suçu bütün 
şehirlerimizin imar planı bulunmayışında arıyor. Gerçekte ise ülke¬ 
mizdeki 1069 belediyenin dörtte üçünün planlan var ve Dunların 
istendiği şekilde şekillendiğini söylemek güç. Ci er bir neden olarak 
planların 'tyguianmadığı, bunların belediye reisinin ouvarmı süsleyen 
ölü bir doküman olarak kaldığı ileri sürülüyor, '‘bini bu durum bir 
gerçek. Ancak, diğer bazı İtimseler de özellikle belirli bir süre önce 
yapılmış imar planlarının uygulanmamış olmasından kıvanç duyuyor 



ve ülkemizde şehircilik dersi vermiş bir yabancı profesörden naklen 
"İmar planları uygulanmış olsa idi Türkiye’de karakterini korumuş 
şehir kalmazdı." diyorlar. Fu sefer şehir planlarım hazırlayanların 
mesleki, yetenekleri sor korusu, /'--.yer.. Oyca. Türkiye'de günümüzde 
sayıca yetersiz olmakla beraber gayet iyi yetişmiş şehir plancıları 
varı Bunlar dünyanın her hangi sanayileşmiş ülkesinin bir şehrinde 
yukarı basamakta olumlu iş yapmak durumundalar, fakat kendi 
memleketimizde görevlerini tam yapamıyorlar. Meden i Tabii bir kere 
olumsuz baskı ve müdahaleler var. Takat bu da bazılarınca yeterli 
bir açıklama değil. Bu teknisyenler de Türk şehirlerinde hangi yargı 
değerlerine, hangi varsayımlara, hangi programa, hangi mali ve 
diğer imkanlara dayanacaklarım bilmek durumunda değiller. Beylece, 
ülkenin bütün sosyal ve kültürel değişmesi ve tereddütleri şehirlerin 
şekillenmesinde olumsuz etkiler yapıyor. Oysa, şehirlerin olumlu 
şekilde şekillenmesini temin için iktisadi, sosyal ve kült ürel değişme¬ 
linizin durgunluk kazanmasın?, beklemeye imkan yek. Bu değişme 
esnasında şimdiki kentsel r'uusu 3-4 miski rkturm barındıran bir 
fiziki çevre ortaya rhirya’. Tvoruz ve hu çevre olumsuz olursa 
kuşaklar boyunca değiştirmek imkanı b:ılunmay ?.caktır. O halde arzu 
ettiğimiz hızlı şehirleşme ve gelişmeye, yatırım imkanlarının sınır¬ 
lılığına, değer yargılarının ve ihtiyaçların hızla değişmesine ve 
uygulama araçlarının etken olmamasına rağmen şehirlerimizin olumlu 
şekilde şekillenmesi temin edilebilir mi? 

Sorunun büyük güçlüğü karşısında her şeyden ence bu konuda Türkiye’ 
de fikirlerin yeterli ölçüde geliştirilmemiş bulunduğunu bilmek ve 
ülkemiz koşullarına uygun şehir şekillendirme ilkelerinin ortaya 
çıkması için çaba yapmak gerekmektedir. $mdi olduğu gibi bu konu¬ 
sun sadece birkaç teknisyen veya birkaç teknik büro tarafından 
incelenmesinin yetersizliğine elikken çeker ve ülkemizin bütün çehre¬ 
sini etkileyecek bu kon t *c “ ö. sayı ve ha rl kta teknisyenler 
yanısıra, düşünürler' y cU ' ’kr. llkkk..T: ' ; d-iştirmeye 
çalışmaları gerektiğin/ iş/. .... ede:;-; , 
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208. Komisyonumuzda ortaya sürüten bazı görüşleri özetleyelim: Bunlardan 

alanlara yöneltmemiz bcyiece hiç olmazsa bu z enginlikleri koruyabiie- 

lerin, yeşil alanların uğradığı tahribat dolayısıyla gözönünde tutulması 
gerekli bir konudur. Diğer taraftan alt-yapı ve yapıların mimarlık 
kalitesi düzeltilecek olursa, şehirlerin nisbeten daha iyi şekillenmesi¬ 
nin temin edilebileceğine de işaret edildi. Ayrıca şehir planlamasının 
farklı yönleri olan arazi kullanışı planlaması, yoğunluk, komşuluk 
ünitesi, genel fiziki şekillendirme ve mahalle şekillendirmesi, zaman 
içinde planlama gibi bazı görüşlere de burada değiniyoruz. 

209, Şehir arazisinin farklı fonksiyonlar" a, yaşama ve çalışma şekillerince 
kullanılışı, şehir çehresini etkileyen en önemli yönlerden birisi oluyor. 
Arazi kullanışı bîr taraftan bu farklı kullanışların yer seçme eğilimi 
ve mevcut bünye tarafından etkileniyor; diğer taraftan da şehir 
sorumluları bazen doğrudan doğruya bu kullanışlara yönelmiş zoning 
v,b. kararları, diğer taraftan da dolaylı olarak fiziki bünyeyi ve 
alt.yapıyı kontrol yolu ile arazi kullanışım etkiliyorlar. 

210, Türk şehir planlaması, fonksiyonların arazi kullanışında genel kararlar 
getirmek durumunda değil. Bazan verilen kararlar çok sert ve uygula¬ 
ma yeteneği yok, bazan da hiç bu konuya değinilmiyor. Ge çekten 
şehir planlarımızda diğer ülkelerin genel fonksiyon zoningıne karşı 
belirli bir parselin hastahane, diğerinin otel veya sinema fonksiyonuna 
tahsis edildiğini işaret etmek alışkanlığı var. Oysa bu parseller özel 
mülkiyette ve arsa sahipleri pek haklı olarak duruma gere otel yerine 
işhanı, sinema yerine lokanta yapmayı daha karlı buluyorlar. Bu 

Arazi Kullanışı 
mm 
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durumda ya uzun formalitelerle plan tashihine gitmek, ya da plan 
kararını çiğnemek durumu ortaya çıkıyor. Kamu kullanışlarına tahsis 
edilen arsalar:a da durum benzer oluyor. Bir parsel okul için tahsis 
ediliyor, fakat o anda sorumlu kamu idaresi bir okul yaptırmak imka
nına sahip-değil veya arsa parasından iktisat etmek için planda gös
terilen yer dışında kamuya ait bir parseli tercih ediyor, (lök. Ek: A 11. 
Arazi Kullanılışı. A. K. Raporu, .mşkan R. Beyru ve Ek: 12. Arazi 
Kullanma A. K. İçin Not. G. Özdeş ve A, Keskin) E öylece hem parsel 
sahibinin arsasını kullanmak hakkı faydasız şekilde sınırlanmış bulu
nuyor, hem de çoğunlukla,, verilen kararın uygulanma imkanı olmuyor. 
Batı tipi zoning kararları genellikleri sonucunda daha adil oluyorlar 
ve uygulama imkanları daha fazla oluyor. 

211, öte yandan şehirlerimizin sorumluları fiziki bünyeyi ilgilendiren 
kararlar kat yükseklisi, komşu mesafesi v.b.- ve alt-yapı darılımı 
kararları ile de arazinin fonksiyonel kullanışını istedikleri bir şekle 
yöneltmek için çaba göstermiyorlar. Gerçekten yukarda bir bölümde 
işaret edildiği üzer?, İstanbul belediyeni sanayi mıntıkalarına elektrik, 
su v,b. vermemekle sanayiin istenmeyen mıntıkalara gitmesine kendisi 
önayak oluyor. Diğer taraftan, örneğin şimdiye dek 2-3 katlık bahçeli 
evlere izin verilmiş bir Ankara sokağında birdenbire 7-3 katlık bina
lara izin verilince binanın arazi kullanış eğimleri ne olur, iskanın 
yerine veya yanısıra başka hangi arazi kullanışları gelmesi ihtimali 
ortaya çıkar, bunlar için ne gibi başka hazırlıklar yapmak gereklidir 
gibi sorunlara günümüzde gerekli önem verilmiyor. 

212, Türk şehir planlamasında şehirlerdeki arazi kullanış planlaması için 
açık-seçik bir tutum bulunmadığım ortaya koyduk. Kentsel arazi 
kullanışının Türkiye gibi hızla şehirleşecek bir ülkede ne gibi ilkelere 
dayanabileceği ele gerektiği gibi araştırılmamış bulunuyor, şehir 
Planlama Dairesince yürütülmüş olumlu bir ilk inceleme dışında, 
şehirlerimizdeki arazi kullanış şekillerinin planlama amaçlarına uygun 
bir sınıflandırması dahi halen resmi bir şekilde yapılmamış bulunmak
tadır. Ote yandan ülkemizin gelişme süreci içinde bu kullanışların 
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nasıl değişeceği konusunun da ele; alınması gereklidir. Türkiye 
şehirlerinde hangi fonksiyonların birbirinden açık bir şekilde ayrıl¬ 
ması istenmeli, hangilerinin birbirleri içine girmesi kaçınılmazdır 
ve hatta arzu edilmelidir. Şehirlerde fonksiyonların dağılmasında 

* şimdi olduğu üzere eğilimlere mi Öncelik vermeli, yoksa farklı 
planlama araçları ile, bu eğilimleri etkilemeye mi çalışmalıyız? 
Etkilemeye alışacaksak bu etkinin hangi tip fonksiyonlar üzerinde 
olmasını istiyoruz \ Günümüzde sadece sanayi ve zenaatı imar planları, 
sağlık ve fen kontrolü gibi değişik araçlarla belirli mıntıkalara 
derlemek tutumu var ve bu tutum çoğunlukla sanayii teşvik etmek 
değil frenlemek yönünde. Sanayileşmesini istediğimiz şehirlerde 
sanayi fonksiyonunu destekleyici bir arazi kullanışı tutumu düşünüle¬ 
bilir mi? Alt-yapı programlaması ile arazi kullanış planlaması nasıl 
beraberce ele alınıp birbirini destekleyebilir? 

Genei Şekillendirme 

213, Fonksiyonların dağılımı yanısıra Türk şehirlerinin genel şekillenmesi 
nasıl olmalıdır? Örneğin şehirlerin farklı semtlerindeki yoğunluklar 
ne şekilde seçilmelidir? Alt-yapıdan iktisat etme ve kentsel bir çevre 
yaratmak için oazı kimselerin ileri sürdüğü gibi eski Avrupa şehir¬ 
lerini aşan gayet yüksek yoğunluklar mı aramalıyız? Yoksa şehirleş¬ 
memiz kırdan göç yolu ile olacağına göre kırdan geçmelerin sosyal 
alışkanlıkları, iktisadi imkanları ve günümüzde devletin konut yapımına 
dolaysız katkısı beklenmediği gözönünde tutularak alçak inşaata 
gidileceği ve bu tipte inşaatta fazla yüksek yoğunluk temininin imkan¬ 
sızlığı mı kabul e ilmelidir? Alt-yapı bölümünde işaret edildiği gibi 
gerekli ait-yapı yapılmazsa yüksek yoğunluk sağlık v.b. yönden daha 
büyük tehlikelere yol açmaz mı? bakir ve az yoğun bir ülkede en bol 
şey boş arazidir diyip şehirlerde geniş serbest alanlar korumalı 
mıyız? Yoksa idari yönden bunları ele geçirmenin zoriuğu, bunların 
bakım sorunları vs çelişen bir şehirde boş alanların olumsuz etkilerini 
öne alıp yeşil alan teminini ileriye mi bırakmalıyız’. Yol sistemimiz,■- 
günümüzdeki ihtiyaçların darlığına bakarak çok sınırlı mı tutulmalı, 
yoksa gelecek ihtiyaçlara cevap verecek şekilde mi planlanmalıdır? 



214, muhtemelen şehir şekillenmesinde daha da güçlükle cevaplandırılacak 
husus genel şekil estetiği hakkında kararlara varılmasıdır, barklı 
devre ve ülkelerce, farklı uzmanlar estetik yönden çok değişik şehir 
şekillerini savunmuştur. Ülkemiz de sanayi öncesi devrelerde kuvvetli 
geleneklere dayanarak ihtiyaçlara cevap veren olumlu şehir şekillen¬ 
dirmeleri yaymış, ancak bütün iktisadi ve sosyal etkilerin baskılarıyla 
şehirlerimizde de farklı mcOa ve etkilere göre şekillenme eğilimleri 
ortaya çıkmaya başlamıştır. 

215. şehir şekillenmesinde özellikle estetik yünden çene', ilkeler olamaya¬ 
cağı her şehrin özel koşulları bulunduğu ve bu koşullara e-vap veren 
en iyi hal çarelerini ortaya koymak görevinin şehir plancısına ait 
olduğu ileri sürülebilir, buna karşılık, Türk şehirleşmesinin genel 
ve objektif koşulları bulunduğu, bu koşulların araştırılma ve tanım¬ 
lanmasının uevletçe yapılması gerektiği ve özel şehir planlama 
çabalarının bu ana koşullar işine yerleçürrmesi gerektiği de bir 
gerçektir. Zaman anlamımın şthir şekillenmesine katkısı bu ana 
koşullara bir örnek olabilir. Hızlı şehirleşme sonunda belirli bir 
tarihte şekillendirilen fiziki bünye ile hızla değişen ihtiyaçlar arasında 
bir kesinti meydana geldiğine, fiziki bünyenin 10-15 yılda bir yıkılıp- 
yapılarak ihtiyaçlara uyaurulmaya çalışıldığına, bunun binalar ve 
alt-yapı yrnünoon çok büyük servet kaybına yol açtığına ve şehri 
çirkinleştirici etkilerine işaret ettik. Ote yancın bu değişmeleri 
İdari yoldan engellemek te aynı ölçüde olumsuz bir tutum olmrfkcaoır. 
Amaç, şehrin değişen ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir fiziki bünyede 
dondurulması değil, bu ihtiyaçları uzun süre yıkıp-yapmaya gitmek¬ 
sizin karşılayacak tarzda şekillendirilmesidir. Şehrin yayılan tek bir 
kütle yerine birbirine ilave olunan parçalar şeklinde gelişmesi, 
belirli bir fonksiyona hizmet edecek "ihtii tsJvşiTe mahalle ve bina 
şekilleri yerine farklı fonksiyonlara uya:: "çek emeçü" bir şekillen¬ 
dirme araştırmak gibi goril,T:rin Türk koşulları içinde uygulanmak 
•imkanlarının a ra «tırıl ma m. • h. ‘ .'eaiPTc'edc Tü i i'r ■ ra'nc-lnn ÖPİevo- 
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bilir. Üzerinde durulması gerekçn diğer bir ilke de şehrin fiziki 
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şekillendirilmesinin şehrin ileri bir sosyal ve iktisadi nitelik kazan¬ 
masına bir engel değil, bir destek olmasıdır. Fonksiyonel yönden 
şehirlerimizin ihtisaslanması, farklılaşması, örgtitieşmesi gerektiğine 
işaret edildi. Fiziki bünyenin de bu isteğe uyacak şekilde gelişmesi 
yollarını araştırmalıyız. 

Komşuluk Ünitesi ve Mahalle Şekillendirmesi 

216, Şehirlerin sosyal, Tt-yapı ve fiziki yenlerden belirli bir basamaklama 
(hiyerarşi) içerisinde üniteler yaratması için çaba göstermek olumlu 
bir planlama tutumudur. Şehirlerin ve hatta büyük-şehirlerin en yukarı 
basamaktaki iktisadi, sosyal, kültürel yönetme fonksiyonları tek bir 
merkezde torlanmak eğilimi gösterir. Bu açıdan şehir tek bir ünitedir. 
Buna karşılık • ığer bazı fonksiyonlar, örneğin orta ve ilk eğitim, 
gereğinde veya gündelik ticaret şehir içinde belirli bir basamaklarsa 
içinde dağılmak ve farklı üniteler yaratmak eğilimindedirler. Yabii ki 
bu basamaklardaki üniteler çok defa teorik kalmakta, fiziki olarak 
açık bir ifade buJamamaktadır. Maamafih, planlama dışında bile 
kendiliğinden böylebir üniteleşme olmakta örneğin, Ankara'da Cebeci, 
Bahçelievler, gibi semtler veya Kavaklı semtinde Güvenevler, Farabi 
gibi mahalleler belirli bir ölçüde ayırt olmaktadır. Planlamanın bu 
eğilimi desteklemesi gerekir. 

217, Bu planlama üniteleri içerisinde en aşağı basamaktakiler yani en 
küçük üniteler "komşuluk ünitesi" ve "mahalle" olarak isimlendi¬ 
riliyor. Komşuluk ünitelerinin sosyal temasları kolaylaştıracak ve 
özellikle ortak sosyal alt-yapıdan faydalanacak şekilde planlanması 
sorunu varoır. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler -iniği, İngiltere gi.oi pek farklı ülkelerin komşuluk 
üniteleri, nüfus, alan, yoğunluk ve sosyal donatım yönlerinden ele 
alındı. (Bk. Ek: A 11. Arazi Kullanışı A. K. Raporu. Başkan II. Beyru). 
Günümüzde Türkiye’de devlet, tarafından yapılan mahallelerde bile 
komşuluk ünitesi fikrinin yeterli olarak gelişmediği görülmekte, 



özellikle sosyal donatım ihmal edilmektedir, Bunda genellikle sosyal 
donatıma gerekli önemin tanınmayım yaraşıra ilgili örgütler arasındaki 
koordinasyon eksikliğinin de etkisi görülmektedir. Spekülatif amaçlarla 
yapılan özel sektör parselasyonunoa ise, sosyal alt-yapı ya tamamen 
ihmal edilmekte, ya da 100-150 metre karelik parseller okul alanı, 
park yeri olarak gösterilmektedir. Bu halin sorumluluğunu tedbir ve 
imkanların yokluğunda aramalıyız. ...^ellikle il: e d'kedl koşnil ura 
bağlı, kamu menfaatini koruyan bir kurum haline getirilmesi sorunu 
vardır. İmar planları rok defalar komşuluk ünitelerini göstermekçe 
bunlar araşınca yeşil alanların ve kamu kul] anı şiarın rı yer alacağını 
işaret etmektedir. Gerçekte' ise arazi politikası bulunmayışı sonucunda 
bu planlama kararlarını uygulama imkanları bulunmamaktadır. 

Mahalle ölçüsünde ele alınması gerekli diğer önereli bir konu da 
bu basamaktaki şekillendirme sorunlarıdır. Liunlar birbirine oranla 
nasıl yerleştirilmeli, mimari şekillerin birsixd.ee uyması zeri temin 
edilmeli, sokak, meydan düzenlemeleri nasıl yapılmalı, ağaçlar v.b. 
yeşil elemanlar veya sokak c ;ınıı estetik yönden i ..sil ele alınma¬ 
lıdır? Bu sorunlar bütün bir şehir ve özellikle bir büyük-şehir ölçü¬ 
sünde ele alınamayacak kadar ayrıntılıdır. Binczkrı tek, tek yapanlar 
ise bu sorunlarla uğraşmak imkan ve yetkisin- - sahip değildirler. 
Böylece mahalle ölçüsünde ciddi bir planlama yöntemi gereklidir. 
Günümüzde imar olanlarında bu konuya hazan değinilmekte ancak 
getirilen kararlar çoğunlukla ayrıntılı çalışmalara day anma sığından 
ve bir arsa sahibine, diğer arsa sahibine oranla zarara soktuğundan 
itiraza uğramakta ve çok defalar uygulanamamakt: dır. Sorunun köklü 
hal çaresi parsellenme yapılmadan veya parsellen sn arazi büyük arazi 
bölümlerinde "hamur" edilerek buralarda şehircilik kurallarına uygun 
bir bina şekillendirilmesi»» gitmektir, i*arktı n,- ..vouüe bu yolagidi- 
lemediği hallerde ise izlenecek yol, şehir uu -imim; ve parsel 
sahipleri arasında adalet ilkesine uygur. ayrıntılı yerleşme planlarının 
sorumlu "mahalle mimarlarınca” yapılması::.-:- mmini olabilir. 



Y AFIT VE MİMARİ KALİTE SORUNLARI 

Kanunun Önemi ve izciliği 
k 

219. Günümüzde Türkiye'de yılda 4 milyar TL. lık bina yatırımı yapılmakta 
olduğu tahmin soilnaektedir. Böylece bina yatırımı milli yatırımımızın 
üçte birini teşkil etmektedir. Hu miktar yol, baraj v.b. diğer inşaat 
yatırımlarını içine almamakta :iır. Toptan inşaat yatırımı ise ülkede 
yapılan yatırımların üçte ikisini teşkil eder. Rakamların anemi 
yanısıra binaların insan bayatını, yaşama ve çalışma düzenini en 
dolaysız şekilde etkileyici üzerinde de ısrarla durmak gerekir. 
Ayrıca bu etkinin yapılan inşaat eğer 70-80 yıl yaşarsa tek bir kuşak 
üstünde değil 3-4 kuşak üzerinde olacağı unutulmamalıdır. Bahsetti¬ 
ğimiz 4 milyar TL. lık bina yatırımı ufak istisnalarla şehirlerde yer 
almakta, şehirleşmenin nihai üretimi olmaktadır. 

220, Şehirleşmenin yarattığı binaların pek büyük bir çoğunlukla kullanma 
amacına' uymayan, olumlu bsrnraa imkanları vermeyen, kütü inşa 
edilmiş, tabiatla, şehirle ve di::' iriyle hağ.V rtı kuramamış çirkin, 
pahalı re düzensiz yapıtlar olduğu hakkında görüşler ileri sürülmek¬ 
tedir. Buna karşılık bu konuda metcd..k ve çbjektiî çalışmalar yapıl¬ 
ması genellik!/* zordur ve İleri sürr’.ep tedbirler çok defalar kişisel 
ve eksik kalmaktadır. Böylece komisyonum:; bu konuda komisyon 
çalışmalarından çoküyelerimiz:r. şahsi görüşlerini istemek yolunu 
seçti. kapılan derlemede özellikle Mimarlar Odası çalışmalarına 
dayanarak B. Haluk Baysal ve. L. Arman Güran tarafından yapılan 
çalışmadan (Bk. Ek: A 13) ve Dr. Turgut Car sever tarafından verilen 

• 

rapordan (31:. Ek: A14)faydalanıldı. Ayrıca Prof. j. Özdeş ve S Beygo 
(Bk. Ele: A. 15) B. i. ustam îzb Bayan C-önr.l Aslanoğiu tarafından 
yapılan çalışmalar, Dr. Bülent Ozer’in "Mimaride üslup, Batı ve Biz" 
adlı yazısı ve komisyonna yap:.7«ti Lv ‘*o in ki sırr:1ı tartışmalar 
da dikkate alındı, 



Genel Sorunlar 

22i. Günümüzdeki yapıt kalitesinin eleştirilmesinde mimarlık tarihine bir 
göz atmak faydalı olacaktır. Osm anlı mimarisi yüzyıllar boyunca 
insanın cemiyet içindeki ve varlık karşısındaki yeri hakkında kesin 
inançlara dayanarak gelişim gayelerinin, sosyal ve iktisadi temellerin 
bir ifadesi olmuştur. Mütevazı ve geçici evlerde oturmayı kabul eden 
Osmanlı şehirlisinin, şehirlerin hakim noktalarına yerleştirdiği büyük 
ve kalıcı mimari abidelerle hayatına bazı cemiyet ve kültür gayeleri¬ 
nin hakim olmasına çalıştığı görülür. Böylecs farklı tarihi, sosyal, 
politik ve özellikle de iktisadi veriler sonucunda genellikle Osmanlı 
İmparatorluğu ve özellikle mimarisi. 19. yüzyıla kadar Avrupa’nın 
Rönesans-Ortaçağ çatışmasının dışında kaldı; -Hıristiyan ortaçağının 
maddeyi reddeden tutumu ile rönesansm egosantrik dünya görüşü 
arasında dengeli bir gelenek olarak devam etti. Bu dengeye karşı insan 
büyük bir hayranlık duysa da bunun sanayi öncesi bir feodal toplumun 
ifadesi olduğunu hatırlamak ve değişen ve değişmesini, istediğimiz bir 
toplumda bu dengenin aynı şekilde teminine imkan olmadığım katiyetle 
bilmek gerekir. 19. Yüzyıldan itibaren İmparatorluğun batı kapitalist 
ülkelerinin bir yarı-sömürgesi haline gelmesiyle bu (ilkelerin mimari 
alandaki etkileri de önem kazanmaya başladı. Dış etkilerin bu devrede 
kısmen yüzeyde kalması, kısmen de mevcut mimarlık geleneğinin 
kuvveti sayesinde mahalli yaratma gücü kendini koruyabildi. İstanbul’¬ 
un doğrudan doğruya sömürücülerle temas halindeki Galata, Beyoğlu 
gibi mahallelerindeki ithal edilmiş şehir ve yapıt: şekillerine karşılık, 
Osmanlı sanatkarları Barok, Rokoko, Ampir üsluplarım belirli bir 
mahalli karaktere ulaştırmaya ve 19. yüzyıl ikinci yarısının usluplar 
karışmasını da kendi kültürünün süzgecinden geçirerek kullanmayı 
başardılar. 20. yüzyılda dış etkilerin daha derinlere inmesi, ülkenin 
Osmanlı düzeninden kopmak için gösterdiği çaba, bu bünyenin yerine 
gerekli bünyeyi kurmakta çektiği zorluk ve çok defalar ithal fikirler 
ve tutumlarla yetinmek mimarice de tam bir soysuzlaşmaya yol açtı. 
Mimar Kemal’in ntf o-klasik bir mimari yaratmak için gösterdiği çaba¬ 
nın rnuvaffakiyetsizligi ise değişen bir dünyada özünden boşaltılmış 
şekilleri canlandırmaya çalışmanın anlamsızlığını ortaya koyar. 
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222. Son 50-60 yıldır ülkemizdeki yapıt kalitesi düşüldüğü önümüzaeki 
20-30 yılda da devam ederse bu devrede beklediğimiz hızlı şehirleş¬ 
menin yaratacağı fiziki çevrenin kuşaklar boyunca değiştirileni iyen 
ve 100 milyarlarca liraya mal olan bir çirkinlik mirası airnası 
tehlikesi vardır. Hal çarelerinin zorluğu, ve bu hai çareleri tanımlanıp 
benimsenecek iahi olsa sonuçların kısa sürede alınamayacağı muhak¬ 
kaktır. Ote yandan yapı kalitesi düşüklüğünü, ülkemizin iktisadi ve 
kültürel yönden geçirdiği büyüme krizine bağlamak ve bütün değer 
varsayımlarını alt-üst eden bu kriz içinde kaliteli yapıt yapmanın 
imkansızlığım kabul ile, şehir şekillenmesinde işaret edildiği üzere, 
hiç olmazsa tabii ve tarihi değerleri korumayı amaç edinmek, ileri 
sürülen bir görüştür. Hu karamsar görüş maalesef birçok yönden 
doğru olmakla beraber, belirli tedbir ve tutumlarla yapı kalitesini 
asgari bir niteliğe vardırmak, belki te imkansız değildir. 

Yerleşme Koşulları 
mm? 

w 

22^_ Şehi ve mahalle içerisine binanın yerleşmesi, binanın komşuları ve 
tabiat ile iyi bağdaşması Osmanii devrinde kuvvetli gelenekler yar¬ 
dımıyla ve en iyi şekilde halline çalışan bir sorun idi. Günümüzde 
İse bu sorun şehir sorumluları ile binayı yapanın ortak sorumluluğu 
altında en kötü hal çarelerine yol açmaktadır. Gerçekten Türkiye’de 
en kabiliyetli bir mimarın, en iyi niyetli bir bina yapıcısının arsasına 
dahi, bugünkü imar verileri içinde iyi bir yapıt yapması imkansız 
derecede güçtür. îmar planları ve özellikle talimatnameler binaların 
iyi bir şekilde yerleşmesi için olumlu hiç bir hüküm getirmiyor, 
fakat iyi bina yapılmasına ve binanın doğru yerleştirilmesine karşı 
aşılması güç bir engel oluyorlar. binaların zemin ve diğer katları 
İçin yükseldikleri, çıkmaların, bina derinliği ve yüksekliğinin tabi 
olduğu kısıtlamaların mimari kalite üzerindeki kısırlatıcı etkileri 
açıkça ortaya -konulabilir. Öte yandan bu kısıtlayıcı verilerden ticari 
amaçlarla kurtulmak isteği ise mimarı mülk sahibinin devamlı baskısı 
abında bırakmakta, mimar amaca uygun bir bina yapmaktan çek, 
imardan hak koparmakla görevli bir komisyoncudurumuna itilmekte ir. 
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224. Buna ilaveten belirli bir arsada binayı yerleştiren mimar diğer 
arsalardaki binaların nasıl yerleşeceği hakkında doğru bir görüşe 
sahip olamamaktadır. Kısıtlayıcıhklarını, eleştirdiğimiz imar hüküm¬ 
leri bütün sertlikleri yanaşıra bazı baskılar altında şaşılacak bir 
kolaylıkla değişmekte veya çiğnenmektedir. Arsasından azami kar 
elde etmek isteyen arsa sahibi farklı yollarla bu arsanın imar duru¬ 
munu değiştirmektedir. Bazı hallerde bu değişme tek bir arsa için 
diğer hallerde ise bütün bir mahalle ve hatta şehir için olmaktadır. 
İstanbul’da son yıllarda bütün arsalara birer kat fazla inşaata iziıı 
verilmesi gibi her nevi ciddiyetten uzak karar bu tutumun bir örneği¬ 
dir. Arsa sahibi bu değiştiımeyi sağlayamazsa, irtifa, komşu mesa¬ 
fesi gibi uyulması gerekli ve zorunlu sınırları açıkça çiğnemekte ve 
bu çiğneme sonradan resmen kabul edilmektedir* .bu durumda belirli 
bir arsada belirli verilere uyularak yapılan bina, de'işen koşullara 
göre yapılın binalarla çevrelenmekte imarın ortaya koymuş olduğu 
yetersiz düzen dahi uygulanamamakta., tesadüf ve baskılar altında 
olumsuz yerleşme şekilleri ortaya çıkmaktadır, 

225, Nihayet mevcut parselasyon durumunun da yerleşme üzerindeki 
olumsuz etkilerine değinmek gerekir, Villalar için düşünülmüş ve 
yapılmış parseller üzerinde sonradan izin verilen 8-10 katlı binaların 
doğru yerleştin ilmesine imlan bulunmamakta, örneğin villa rejiminde 
anlam taşıyan ufak yan ve arka bahçeler apartmanlar arasında 
korkunç birer avlu niteliği kazanmaktadır. 

226* İmarın, yapıtların yerleşme düzeni ve mimaıi kalitesi üzerinde 
olumsuz etkileri ne kadar açıksa bunların düzeltilmesi de o kadar 
güç görünmektedir. Günümüzde yerleşme düzenini etkileyen başlıca 
etmen arsadan azami kâr isteği olduğuna göre bu etmen değişmedikçe 
mimara daha fazla serbesti vermekle de yer.i tehlikeler yaratılacaktır. 
Sorun b öylece arsa politikasında diğümkmuu ektedir. İlgili bölümde 
konuya değineceğiz. Ayrıca İram: mevzuatı yeminden de gene uygulama 
bölümün le bazı tavsiyelerde bu macoğız, Geçen bölümde işaret etti¬ 
ğimiz üzere şehir planlaması ile yapıtların tek tek ele alınması ara¬ 
sında bir "mahalle mimarlı, k’ h.- .n pkızn teşkili de tavsiyelerimiz¬ 
den biridir. 
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Yapıtlarda Disiplin 

227. Türkiye'de bilincine varılması gereken hıısus Dr. •Czer’in tabiriyle 
"mimarinin mevsim modası alamayacağı" veya dr. Cansever’in 
Prof. Gropius'tan naklen işaret ettiği üzere "her pazartesi yeni bir 
mimari kesfedilemeyeceğidir." Oysa Türkiye'de hem sosyal, hem 
de teknolojik gelenek ve disiplinin sarsılmasıyla bazan bina yaptıranın, 
bazan mimarın ve çok defa da her ikisinin "en göze batan binayı" 
yapmak isteğiyle birbiriyle ilgisiz ve o andaki modadan gayrı hiç bir 
ilkeye dayanmayan yapılar ortaya çıkmaktadır. Su disiplin yokluğunu 
binanın iç ve dış şekillendirmesinden malzeme seçimine kadar her. 
yönden eleştirmek mümkündür. Fakir ülkemizin sup- tropikal iklim a 
sahip Adana'smda ve aynı zamanda da sert iklimli dağ şehri olan 

V 

Erzurum'unda raslamlan cam cephelerin yegane yapılış izahı, bu 
cephelerin zengin ülkelerin mutedil iklimli şehirlerinde kullanılışından 
kopya olsa gerektir. Bu disiplinsizlik diğer taraftan şehirlerdeki 
mevcut tarihi bünyeyi sarsmakta, en değerli tarihi eserlerimiz hacim, 
cephe şekillendirmesi ve malzeme olarak bunlarla hiç bir bağıntısı 
kurulmamış binalarla çevrelenmektedir. 

228. Yapıtlardaki ou disiplin yokluğunu da cemiyetimizin gelişme krizine 
bağlamak ve sosyo-kültürei değerler yerleşmedikçe mimari disiplin 
temini zorluğundan bahsetmek mümkündür. Bu icaianın doğruluğuna 
karşılık ülkemizdeki geleneklere, iktisadi verilere, malzeme imkan¬ 
larına, iklime, aklı-selime dayanarak bazı yapıt ilkelerinin ortaya 
çıkartılması Ta mümkün olmalıdır. Hatta ülkenin hızlı değişmesi dahi 
bu açıdan değerlendirilmeli, bu değişmeyi izleyebilecek yapıt şekilleri 
araştırılmalıdır. 

229. Sorunun ortaya konulmasının nıâbeten kolay olmasına karşılık, özellikle 
sübjektif bir karakter taşıyan bu konuda hal çareleri bulmak büyük 
güçlük sunmaktadır. Ülkenin iktisadi imkanlarının sınırlılığını yapıtlar 
için yönelt! i bir etmen olması gerektiğinden bahsettik» Oysa, şehirle¬ 
rimizin sosyal bünyesi içinde burjuva sınıflar zengin ülke standartları 
ile yapılmış geniş ve lüks konutları ödemek imkanlarına sahip bulun¬ 
makta, ülk verileriyle çelişme durumunda bulunan bu yapıtlar için 
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geniş bir talep yaratmaktadır. Bu talebin karşılanmasına maııi olacak 
tedbirler, ülkemizin şimdiki bünyesi ve yapıt sektörünün spekülatif 
organizasyonu içinde mümkün olamamaktadır. Lir: rr\L Beş Yıllık 
Planoa konut sektöründe bu yönde verilen kararlar m izlenmemiş 
olması da bunun ispatıdır. Cephe şekil ve malso.mesir.ee de yan yana 
binalarda modaya ve dolayısıyla ticari kar getirme şansına, bina 
yaptırıcısının ve teknisyenin şahsi zevkine göre mis,sız bir hürriyet 
içinse en farklı ve uyuşmaz tutumlar raslamlmaktaöır. Bunlar ara¬ 
sında malzeme birliği, yapı elemanlarında asgari bir standardizasyon 
gibi yollarla bir uyuşmazlığın kaldırılması .düşünülebilir mi ? Gayri 
menkul sahicinin kâr isteği ve başkasından farklı yapmak tutumu ve 
birçok halde şahsi mülkiyet haklarının kamu menfaatine karşıt olması 
pahasına, dokunulmaz kabul edilişi bu konudaki müdahale imkanlarını 
sınırlamaktadır. İY.amafih, bu sınırlamalara rağmen yapı malzemçsin- 
sinde ve yapı elemanlarında standardizasyon ve olumlu fiyat politikası, 
mimarın yaratıcılığına ve arsa Rahibinin kârıma dokunmayan bir 
kontrol sistemi gibi yöntem? erle bekr’i kir birlik ve dGGpILı teminine 
çalışılmalıdır, öte yandan uke t erileri d 7. tsrr.yan ve anlıyan 
kabiliyetli mimarların yaptıkları eserlerin izle ; m Örnekler olmasına 
çalışmak, başta mimarlık fakültesi, ve okulları ve mimarlar edası, iyi 
örneği kötüden ayırıp meslek adamlarım, yapı yaptıracakları ve 
genellikle de halkı bu konuda eğitmeleri gerekmekte t ir, Özellikle yapı 
hacminin yarısına yakınını kontrol eden kanunun yaptırdığı B oaların 
mimariye yön verecek bir kaliteye erişmesi yöntemi araştırılmalıdır. 
Nihayet arazideki ve bina yapımındaki spekülasyonu frenlemek, konut¬ 
ların tek tek yapılmak yerine kooperatif v.b. yollarla bir k .rrr. eylemi 
haline getirilmesi gibi daha urun vadeli, faka, köklü tedbirler de 
araştırılmalıdır. 

230, Üzerinde durulması gereken diğer önemli bir konu da cari'-'mizden 
miras aldığımız yapıt stokunda , midi ab,: . •’ :,ny.ı, r-im ;i karaktere 
sahip şehir, mahalle "■ 71 m ak . 7 1; rdgj 7 r. b , " fayda¬ 
lanmaktır. Günümüzdeki tur i r :!e 7 7b .a : n f . ... neusnerle 
yıkılmakta veya bakımsızlb. n yıkılmaya bırak-\rnakta tur. Bazaııda 
en yüksek amaçlar için yapumış tariki bunlar ıb .İm7;, atölye gibi 



görevlerle yüklenilmektedir: İstanbul’un bazı sarayları veya Bizans ve 
Osmanlı yapısı hanları bunun örnekleridir. Nihayet bu binaları korumak 
için yapılan restorasyon da çok defalar istenen nitelikte olmamakta, 
veya eserlerin etrafının bilgisiz şekilde düzenlenmesi de diğer bir 
bozma nedeni olmaktadır. Omrı ou tarihi yapıların korunması, kültü¬ 
rümüze ve dünya kültürüne karşı bir görevimiz olmaktan başka yeni 
yapıtların kalitesi için de en önemli bir kılavuz olabilir. Eski mima¬ 
rimizden mimarların ve diker ilgililerin alabileceği ders, tarihi 
yapıtlar yolu ile geniş halk kütlesinin mimari değerler hakkında bilgi 
kazanması, bu yapılara nisbaue yeni yerleşme düzeninin meydana 
getirilmesi, imkanlardan bazılarıdır. 

Kamu ve Ezel Sekter 

231. Jlkemizöe ezel sektör çoğun! öde. konutları ve bazı ticari binaları 
yapmakta, farklı karan kullanış' :ruu:; p rektirdiğ.l binalar ise kamuca 
yapılmaktadır. Bövlece iki sektör tarafından yapılan binalar yanlız 
finansman kaynağı ve yapılıştaki örgütle şme yönlerinden değil, fakat 
kullanış amaçları yönünden de temelli farklar sunarlar. Bu farkların 
mimari yönden ifadesini bulması gerekir. Csmanii mimarisini özet¬ 
lerken işaret ettiğimiz üzere, bu devredeki yapıtlar, halkın hayatını 
çevreliyen sayıca çoğunluğu teşkil eden mütevazi karakterde ve geçici 
olduğu önceden kabul edilen kerutiar veya "halk mimarisi” ile, şehir 
ve toplum hayatının merkezini ve sembolünü teşkil eden ve kalıcı 
olarak yapılan toplumsal binalardan veya "büyük mimariden" teşekkül 
ediyordu. Şehirleşmenin baskısı altında yaşama törelerinde büyük 
değişmeler gösterecek olan günümüz Türkiye'sinde bu ayırma yeni 
ve özel bir önem kazanmaktadır. lieriki yılların getirmeği yeni davra¬ 
nış ve yaşama şekilleri özellikle konutları yaı.i halk mimarisini etki¬ 
leyecektir. r öylece bu mire m d!. değiren ihtiyaçlara uyabilecek bir 
nitelik taşıması zorunluğu v.ır: . Bu uymanın yıkılıp baştan yapılacak 
ucuz inşaatla mı, farklı ihtiva: ir re cevap verecek bir şekillendirme 
ile mi, yoksa farklı ilave ve değişmelere kolaylıkla imkan veren yapı 
teknolojisi ile mi temin edile eği koruları üzerinde araştırmalar 
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gerekmektedi r. Büyük, abidevi, toplumsal görevleri yüklenen yapıtların 
değişme sorunu çok daha sınırlı bir önem taşır. Bir olculun, bir 
kütüphane binasının, bir idare yapısının kalını olması ve değişik 
kuşakların birbirinin .levamı olan çabalarına ortak biı çerçeve teşkil 
etrpesi tercih edilir. Kamu ve özel sektör yapıtları arasındaki bu esas 
farklar yanısıra pratikte de farklı orgütleşme sorunları görülmektedir, 

232, Özel Sektör Yapı Sorunu : bıllık ortalama 8 milyar tutarında inşaat, 
sektörü yatırımın 4 milyar kadarının sosyal yapılara harcandığını 
gördük. Bu miktarın 2,4 milyarı özel sektör yatırımı olarak belirmek¬ 
te, bunun da 2 milyarı konuta gitmektedir. 1964 de şehir konutuna 
1 milyar 660 milyon yatırıldığına göre konut yatırımlarının yüzde 83 
ünün şehirleşme tarafından emildi ği ve ezel sektör yapı yatırımlarının 
bir şehir konutu sorunu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bu yatırım 
eğer olumlu şe.cilde, kullanılmış olsa idi elde edilmiş bulunan 60,030 
birim konut yerine 100.000 birim elde edilmiş ve mevcut konut açığı 
kısmen kapanmış olurou. Jzel sektör tarafından yapılan şehir konutları 
gerçekte, şehirleşmemizdeki sosyal kesintinin en açık ifadesi olarak 
birbirinden caraaraen farklı gecekondu konutları ve burjuva konutları 
olarak iki tiote ortaya çıkmaktadır. 

233. uecekondu diye isimlendirilen ruhsatsız inşaatın temel sorunları 
üzerinde konut bölümünde durduk ve gerçek problemin her şeyden 
önce iktisadi olduğu, diğer taraftan daha kısa vadeli hal çarelerinin 
konut yapımında, değil arsa politikası ve alt-yapı temininde araştırıl- 

. ması gerektiğine işaret ettik. Ayrıca gecekondu ismi altında çok 
farklı konut tiplerinin beraberce ele alındığı, bunlar arasında burjuva 
meskenlerine yaklaşanlar olduğu gibi, kırsal karakterde olanlar 
bulunduğunu da ortaya koyduk. Bu bölümde gecekonduların yapı ve 
mimarlık problemlerine değiniyoruz. 
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234. Gecekondular hakkında yerleşmiş şehirlilerin reaksiyonu olumsuzdur. 
Bunlara göre gecekondu çirkindir. Kötü inşa edilmiştir» pistir, inti¬ 
zamsızdır v.b, Ancak son 10 yılda özellikle teknik çevreler gecekon¬ 
dular hakkmdaki bu olumsuz yargıların tam aksine bir tutumu belki 
de mübalağalı şekilde savunmaya başladılar. Gecekondular kır konut¬ 
larına ve diğer bazı fakir ülkelerin gecekondularına oranla çok iyi 
niteliktedir denmekte ve kamunun, çıkardığı bütün zorluklara ve mali 
imkansızlığa rağmen bu kalitede konutlar yapmanın büyük bir teşebbüs 
kabiliyetine ve mücadele ruhuna işaret olduğu ilave edilmektedir. 
Görünüş bakımından ise gecekondu mahallelerinin yerleşme düzeni, 
mimari ifade, çevre ve birbirleriyle bağlantı gibi yönlerden burjuva 
mahallelerinden daha olumlu oiouğu da söylenmektedir. Gecekondu 
yapıcısının karşılaştığı engellere ve elindeki imkanların darlığına 
oranla yaptığa konutun olumlu olduğ unu kabul etmek vs bu mahallelerin 
bazı burjuva mahallelerinin şaşırtıcı çirkinliğine oranla daha güzel 
olduğunu söylemek doğruysa ~a, gecekonduları ideal bir hal çaresi 
olarak nitelendirmek hatalı olacaktır. Özellikle yeni gecekonduların 
sundukları kırsal şekiller ne kadar "pitoresk" bulunursa bulunsun, 
modern şehir yaşayışı ve organizasyonu ile uyuşmamakta, gerçek 
şehirleşme ile çelişme yaratmaktadır. Diğer taraftan gecekondular 
pahalıya çıkmaktadır. Teknik bilgi noksanlığı sonucunda beton gibi 
modern malzemeler kötü kullanılmakta ve lüzumsuz giderlere yol 
açmaktadır, 

235. ileri sürülen bir görüş bu asgari konut sorununda devletin aktif 
müdahalesidir. Devlet yatırımları içerisinde konut sektörüne öncelik 
vermenin zorluğu üzerinde durulmasa dahi, İmar ve İskan Bakanlığın¬ 
ca İstanbul Osmaniye’de 5 yıl önce yapımına başlanıp hala kullanıla¬ 
mayan sosyal konutlar veya Ankara Aktepe'de yapılan nüve konutların 
pahalılığı, bu konuda devletin şimdiki organizasyon ve tutumuyla 
olumlu bir şey yapmasının güçlüğünü gösterir. Aktepe hakkında yapılan 
bir araştırmaya göre gecekondularda oturanlar için yapıldığı iddia 
edilen bu konutlarda m2 inşaat 312 TL. na çıkmaktadır. Oysa, Ankara’ 
da çoğu kaloriferli ve bazıları lüks kalitede özel apartmanların 
ortalama re?- si de aynı paraya, 320 TL. na mal olmaktadır. Gene 



236. 

İmar ve İskan Bakanlım Afetler (' mel KiMürlüğünce yapılıp kimse 
tarafından iskan edilmeyen Muğla'daki evler gibi ölü yatırımları, 
veya İzmir'de kamuca yapılan nüve konutlara taşınmayı red eösh 
gecekondu sahiplerinin taşlı, sopalı mücadel eci ve kamu yapı yatırım** 
larını 1İK Cİ6I .* \fy ' -İ- • * ' • \A -i i. İ..İ. Jtb vîiiv'l 1S.O-İ*w! C ■ - ‘ ' ~i a da kamunun bece¬ 
riksiz davranışı, kamunun iştirakinin zorluğunu gösterir. Tabii ki 
devlet köklü bir reorganizasyon ve amaçların doğru tosbiti ile konut 
sektöründe aktif oir eylem gösterebilir. Buna varıncaya kadar arsa 
ve alt-yapı politikası yanısıra kamu kredilerini asgari konut yapacak¬ 
lara yöneltilmeni gerekirdi. Farklı nedenlerle Birinci Planda karar¬ 
laştırılan bu husus gerçekleşememiştir. Diğer taraftan teknik yönelen 
gecekondu yapanlara yardım öngörülmekte ise de, bu tip konut yapımı 
kanunilik kazanmadan teknik yardımın imkansızlığı açıktır. Bu arada 
prefabrikasyon ve standardizasyon yolları ile gecekondunun kapı, 
pencere, lento, tavan giiei kısımlarının kalitem cin iyileştirilmesi ve 
fiyatlarının düşürülmesi mümkündür. 

Şehirleşme iç in: e gecekondulara oranla av sayıda olan ruhsatlı 
konut inşaatı ise çok daha geniş, mali imkanlarla yapılmasına rağmen 
daha olumlu bir nitelik sunmamaktadır. Yukarıda işaret edildiği üzere 
değer yargılarının yerleşmemiş olması, amaçların bilinmemesi,sey¬ 
yal değişme, malzemeleri tanımama, kâr yapmak ve binayı yaptıranla 
teknisyenin şahsı arzularını tatmin isteklerinin yegane ilke oluşu bu 
durumun nedenleridir. Bunlara ilaveten günümüzdeki özel konut yapımı 
organizasyonunun olumsuz birkaç noktasına da değinmek gerekir, 
ezellikle büyük şehirlerimizde .ruhsatlı konutların büyük bir cam 
bazı kimselerce yapılıp kat mülkiyeti sistemiyle satılmaktadır. Bu tip 
bina yapıp çatanların, zevksizliğin satış için gerekli koşul olduğu 
hakkmdaki inancı, proje hazırlat masına ver ,"’ leri önemin yetersizliği 
deriştirilecek olsa kalitede bir iyileşme beklenebilir. Keza gittikçe 
önem kazanan kooperatifler de, finansman organlarının daha olumlu 
tutumu ve genellikle orv^'Tasye '^mv '0 <r; ‘ "kiimecû ile olumlu etki 
yapabilirler. 
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237. Devlet Sektörü *apı Sorunu : Yılda 2 milyarlık kalıcı karakterde 
kamu binası yapmakla görevli devlet sektörünün bu binalarıyla hem 
ülkenin sosyokültürel davranışlarını ve hem de mimari kalitesini 
olumlu şekilde etkilemesi gerekirdi; Oysa devletin yaptığı inşaat 
pahalılığına ve inşaat yavaşlığına rağmen büyük çoğunlukla mimaride 
yön gösterici bir nitelik kazanamamakta kopya şekiller kullanmak, 
ooğru malzeme seçememe, amaca uygunsuzluk gibi mimarimizin 
genel kusurlarından kurtulamamaktadır. Finansman, arsa seçimi, 
programlama, proje ve keşif hazırlanması, inşaatın yapımı ve 
kontrolü safhalarında genel bir örgütleşme eksildiği görülmekte lir. 
İnşaat parasının yıllık tahsisler halinde bütçeye rcnulması yatırım¬ 
ları aksatmakta, gelecek yıllara sari bir sistem kurulması hakkmdaki 
birinci planın tavsiyesi, uygulanmamış bulunmaktadır. Amaca uygun 
arsayı seçmek yerine, arsa spekülasyonunun olumsuz etkisiyle devlet, 
bedava kamu arsalarının kullanılmasını tercih etmekte "ir. Programlar 
kötü hazırlanmakta, uzmanlardan faydalanıknamakta, çok defa lüzumsuz 
genişlikte alanlar programlanmaktadır. Projeler yeterli nitelikte 
hazırlanmadan inşaata geçiş ise, kamu yapı yatırımlarının kötü kali¬ 
tede oluşunun başlıca nedenlerinden biridir. Birinci Planın yıilık 

, programlarda projeleri hazırlanmamış yapıların yer almaması, ge¬ 
lecek yılki yatırımların projelerinin o yıldan hazırlanması, uygulama 
projeleri ve tip detayları hazır olmadan ihale yapılmaması konuşunaaki 
kararları ciddi şekilde uygulanmamıştır. Bcylece yatırımların yüzde 
40 ı eksik projelerle ihale edilmeye devam etmektedir. Keşifler eksik 
verilerle ve yetersiz şekilde bir kendi kendini aldatma şeklinde 
yapılmaktadır. İhaleler en iyi ve ucuz inşaatı yapacak müteahhide değil, 
en ucuz yapacağım ispat etmeden iddia edene verilmektedir. Kontrol 
mekanizması yetersizdir. 0te yandan kamu inşaatımn yüzde 30 u 
yerine ve bölgesine uymayan, yani mimariyi temelinden reddeden cip 
projelerle yapılmaktadır. 

238. Yukarıda özetlendiği üzere yapı ile ilgili kamu tutumunun her yönden 
hatalı oluşu mimari kalite sorunları yaraşıra inşaatı aksatmakta ve 
korkunç derecede pahalüaştırmaktadır. 1963 yılı programında kamu 
inşaat sektörünün yüzde 50 oranında okşayışı tüm milli gelişmemizi 
tehlikeye düşürmüştür. Öte yandan ortaya konulan rakamlara göre 
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yanlış programlama, kötü proje ve uygulama gibi nedenlerle yapı 
sektöründe 4 milyarlık yatırımda yüzde 25 yaııi bir milyar lira heba 
edilmiştir. Örneğin sağlık binalarında alanların lüzumsuz ölciide 
geniş tutulması (yatak başına yabancı normlardaki ortalama 46,60 mr 
yerine fakir ülkemizde 73,78 m") ve inşaattaki pahalılık sonucunda 
100 liraya karşılanacak ihtiyaç 250 liraya karşılanmıştır. Turizm 
sektöründe ise durum çok daha korkutucudur. Yatak başına maliyet, 
turizm özel ihtisas raporundaki normlara nazaran 9,5 misli pahalı 
olmakta cır. Yenzer durumları idare binalarında, okullarda da gör mek 
mümkündür. 

239, Milyarlarca lira para kaybına ve mimari kalite düşüklüğüne yol açan 
bu durumun düzeltilmesi için bahsedilen genel tedbirlerin yanısırs. 
programlama ve proje hazırlanması ve giderleri ile doğrudan değ rüya 
inşaat giderlerinin birbirinden açık seçik şekilde ayrılması, şimdi 
olduğu üzere proje hazırlanması esnasında yapılan zaman ve paradan 
iktisadın bütün inşaatı her yönden olumsuz yola ittiğinin kabulu 
gereklidir. Bu arada projelerin hangi standartlarla hazırlanacağı 
konusu da açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Teknik Personel 

240. Ülkemizde yapılan ruhsatlı özel sektör yapılarından ancak yüzde 28,5 i 
mimarlar tarafından yapılmaktadır. Gecekondular da hesaba katılacak 
olursa bu oraıı yüzde 15 in altına düşer. Oysa, ülkemizin büyük yatırım 
yaparak yetiştirdiği mimarlık gücünün dörtte bire yakını ülke dışında 
çalışmakta, ülkedeki güç ise yüzde 40 oranında görünür veya görünmez 
işsizlik durumunda bulunmaktadır, hu çelişmenin halli için şimdiye 
dek bazı tedbirler alınmışsa da sonuca varılamamıştır. „zei sektörün 
iyi bir mimar kullanmakla her yönden kazançlı olacağını anlaması 
bir alışkanlık ve eğitim konusu olmaktadır, devlet yapı sektörü ise, 
beceriksiz bir organizasyon içinde teknik olmayan elemanlara fazla 
para sarfetmekte ve yatırıma oranla genel masraflar, yüzde 29 a 
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varmaktadır. Oysa aynı hizmetin özel sektcr tarafından yüzde 10 a 
yapılabileceği ve böylece 300 milyonluk bir iktisat temin edileceği 
öne sürülmektedir. Devlet mimarlık hizmetlerini olumlu şekilde 
örgütleşme yollarının araştırılması, ciddi özel mimarlık bürolarına 
iş tevdi etmek veya kamunun kendi mimari hizmetlerini becerikli 
çekikle yapabilmesi yöntemi temini gerekmektedir. 

241. Mimarlık işgücünden optimum faydalanma büyük bir önem taşımakla 
beraber mimari kalite sor umarının yalnız bu yolla halledileceğini 
sanmak hata olur. Mimarların değer yargıları ve hazırlık yönünden 
yaptıkları hatalar yanısıra şimdiki sistem içinde mimarı, özel veya 

ı 

kamu işverenin olumsuz müdahalesinden kurtarmak koiay olmayacak¬ 
tır. Bu konuda da kamunun öncü olması ve iş tevdiini kalite esasına 
bağlaması yöntemi araştırılmalıdır. Mimarlık yarışması kurumu bu 
konuda yeterli bir yöntem olmamakta, anlamsız bir çaba sarfına yol 
açmaktadır. Ote yandan mimarlık eğitimi yapan müesseselerle iş¬ 
birliği ve bu konuda yargı değerleri ve genel bir politika tesbit 
edecek bir koordinasyon merkezi yaratmak fikirleri üzerinde durul¬ 
malıdır. 

242. Üzerinde durulması gereken bir husus da yapılardaki işçilik kalitesi¬ 
nin düşüklüğüdür. Ülkedeki sosyal kesinti sonucunda mühendis ve 
mimar seviyesinden sonra, her alanda olduğu gibi yapı sektöründe 
de büyük bir boşluk vardır. Zaten sayıca yetersiz olan ustabaşı ve 
yetişkin işçiler mesleki ve genel hazırlıkları yönünden sıra işçisine 
yaklaşmaktadır. Sosyal bünye değiştirilmeden halledilmesi zor olan 
bu sorunda para ödeme sistem ede değişiklikler ve eğitim, kurs v.b. 
yollarla bu boşluğun kısmen de olsa doldurulması için büyük bir çaba 
gerekmektedir. 
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ŞEHİRLE 3MENİN DA Ğ1LIMI 

243. Bir ülkede şehirlerde yaşıvan mutlak nüfus sayısı ve bu sayının artışı* 
kentsel-kırsal nüfus oram ve bu orandaki değişiş gibi global şehirleş¬ 
me eğilimleri yanaşıra şehirleşmenin dağılımı da büyük önem taşır. 
Kentsel nüfus küçük, orta veya büyük şehirlerde mi yaşıyor, ve hangi¬ 
lerinde artmak eğilimi gösteriyor? Şehirleşmenin böigelerarası deği¬ 
lim durumu v; eğilimi nedir? öu konularla komisyonca ele alman 
sınırlı araştırmalara dayanarak genel bir görüş vermeye çalışacağız. 
3. Aydın Germen tarafından " 1965 Sayımı Telgrafla Alınan. Sonuç¬ 
larına" dayanılarak yapılan bir inceleme çalışmaları yöneltti (Bk. Ek 16) 
Şehirleşmenin dağılımı konusunda daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç 
vardır, iv ve ut dağılma eğilimlerinin ülkenin optimum gelişmesi 
açısından uygun olup olmadığının tartışılması ise çok ciddi araştırma¬ 
lar gerektirmektedir. Sorunun varlığına işaret etmekle yetiniyoruz. 

r ARKLI NÜi' US GLUi- LAKINDA ŞEHİRLEŞME 

Günümüzdeki Durum 

244. Dağılma eğilimleri hakkında genel bir görüş verebilmek için şehirleş¬ 
me ile sadece dolaylı ilgisi olan köy ve küçük kasabaları da kısaca ele 
alıyoruz. Belirli bir şehirleşmeye rağmen nüfusun yüzde 70 ten 
fazlasının 10. S30 in altındaki kırsal karakterde topluluklarda yaşadı¬ 
ğını biliyoruz. Bu nüfusun da en büyük oranı 2.Cm ve özellikle de 
1.000 nüfusun altındaki köylerde yaşamaktadır. 19C0 yılında (Bk. Şekil 
2ü) ICO • nüfusun al ındaki 31992 köy 13,2 milyon, 1 j00 ila 2000 nüfus 
arasındaki 33./O k y ise 4 milyona yalcın nüfus barındırıyordu. D öylece 
nüfusun yüzde 63 a yakını 35.000 ufak toplulukta dağılmış bulunuyordu. 
930 adet kasaba ise nüfusumuzun yüzde 12 kadarını barındırıyor u, 
2.6 milyon kişi 2'000-5000 arası 786 kasabada, 993 bin nüfus ise 5000- 
10.000 arası 144 kasabada yaşıyordu. 
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245. 10.(XX) in üstündeki toplulukları şehir olarak kabul e:an tanımlınıza 
göre 1960 da 7 milyon kadar r.üfurumuz kentseioir. Bu kentsel nüfusun 
yarısına yakını İO'C.OGÛ m ümünccki şehirlerde, diğer yarısı ise altın- 
Bakilerde yaşıyordu. Böyleeu şehir olgusunu özellikle büyük şehirler 
açısından düşünmek gerektiği..? görürüz. 50.000-103.000 grubunu da 
bunlara katarsak oran 2/3 ü geçer. Kasaba ile gerçek şehir arasında 
bir geçit şekli olarak tanımlayabileceğimiz 10.000-50.000 grubundaki 
küçük ve orta şehirler ise kentsel nüfusun üçte birinsen azını barın¬ 
dırıyordu. 

246. Buna karşılık nisbeten az nüfus barındıran küçük ve orta şehirler 
sayıca büyük çoğunluğu, teşkil ediyordu. 1960 da 148 şehrimizden 
121 i ou gruplarda bulunuyor, 27 şehrin ise nüfusu 50.003 i aşıyordu. 
100.000 in üstündeki şehirler,:c sayısı ise sadece 9 du. Bu durum 
bütün şehirleri birbiriylo e ; şekilde ele almak tutumunun eleştiril¬ 
mesi için önemlidir. Kele Bütün il ve ilçe merkezleriyle nüfusu 
2.003 i aşan toplulukları ;.yı ‘külcüm.Terle baIlıyan Baleciye kanununda 
bu sakınca dana da açıkça görü’‘ir. cu kanuna gere 1.963 te 1050 kadar 
topluluk belediye idi ve bunlar 10 milyon kadar nüfus barındırıyordu. 
Bu toplulukların sayıca yur:" s 2,5 unu teşkil eden 50.030 nin üstündeki 
şehirler yüzde 97,5 u teşkk ed n diğer şehir ve kasabalarla aynı 
nüfusa sahipti (Bk. Şekil 21), 

Oelişme Eğilimleri 

247. Şehir grupları bakımından 1960 yılı için verdiğimiz rakamları 1940 
ve 1950 yılları ile kıyaslarsak (Bk. Şekil 20, .22, 23) mutlak nüfus 
olarak en büyük artışın 1.000 den küçük köylerde ve 10.000 den büyük 
şehirlerde olduğunu görürüz. 1.300 den kiiçük köyler üstündeki gruba 
atlamadan sonucunda say:s t ""mim Barına rağmen, 23 yılda 2,4 milyon 
kadar nüfus kazanm? ş -m’.uih: yorlar. löO.GCO in üstündeki şehirler ise 
hem aşağıdan gelen şehirler it i atılmasıyla, hem ae İstanbul ve 
Ankara'nın gelişmesi sonucum. . 2,2 milyondan fazla nüfus artışı 
gösteriyorlar.. i.331 ila 2,009 arası nüfusu olan leyler sayıca bir 



misli artmış ve bu arada nüfusları da 1,5 milycn çoğalmış bulunuyor. 
2.00G-5.00C arası kasabalar ve 50.0G0-1CÖ.G0G arası şehirler sayıla
rının hızlı artışı sayesinde 1.4 milyon ve 355 bin nüfus kazanmışlar. 
5.0CG-10.Ö06, 1G.OGG-2Ö.OOG ve 20.003-50-000 gruplarındaki küçük ve 
orta şehirler ise sayıca ve nüfus oıarak rksbeevn yavaş gelişmiş 
bulunuyorlar, bu gruplardaki nüfus artışı sıracıyla 440 bin, 180 0in 
ve 550 bine ir. 

248. Yukardaki kıyaslamaları bu sefer de 1940 nüfusunu 100. endisi olarak 
kabul edip nispi olarak yapıyoruz (Bk. Şekil 24). Köylerin nüfusu 
mutlak artışlarının önemine karşılık nispeten yavaş bir gelişme hızı 
gösteriyorlar: 1.000 in altındaki köyler 121,9 endisiııe yükselmişler 
1.000 - 2.00 arası köyler ise sayıca bir misli artmalarına rağmen 
ancak 163 e nal s i ne varmışlar. 2.000-5.000 grubu 232 enoisine varmış. 
Bu hızlı artış 2.000 in altındaki köylerden üç, dert yüz tanesinin 
belirli nüfus artışları ile bu gruba yükselmesine karşılık bu gruptan 
yukarıya atlıyan kasabaların azlı mı a meydana çıkardığı bir yığılma 
niteliği taşıyor. 5.000 -10,000 ararm ve özellikle ir.GOG-
20.000 arasındaki küçük şehri!er.:1e erekle”"a görülüyor. 3u son 
grupta nüfusu artan şehirler bir yv eri geupa mlıyardc 20.000-5C.0ÖC 
grubundaki oldukça hızlı nüfus artışına imkan vermiş bulunuyorlar. 
j£n büyük gelişme ise 50.000-100.000 arası nüfusu olan şehirlerde. 
Bu hızlı gelişme ezellikle gruptaki şehir sayısının üç misline çıkışı 
sayesinde olmuş. Bunun yamsıra şehirlerin ortalama büyüklüğü 
•de hafifçe artmış bulunuyor. 100.000 nüfusun üstündeki şehirler ise 
hem sayıca artışları ve hem de Ankara'nın artış hızı sayesinde 
önemli bir gelişme göstermiş bulunuyorlar. 

249. Yukardaki araştırmada gruplardaki şehirlerin nüfus artışları ve 
gruplardan birbirine geçen şehir sayısı oirm-'k üzere iki değişken 
bulunduğundan sonuçlar yanıltıcı oİalzO nemmiz. Özellikle büyük 
şehirlerin hızlı arttığı intifa: uy ’ ' r. '/m:, bu görünüş yanıltı
cıdır ve bu gruplardaki artış ş : Y ri :• ıs -artışlarından çok 
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bu gruplardaki şehir sayısındaki çc'alma sayesinde olmakta ve bir 
ölçüde kendi altmo.aki grupların dinamizmini göstermektedir.Üzerinde 
durulması gereken yön gelişmelerin 0-5.000 veS.00G-10d.000arasında 
gosteıdigL iki üelezoni şekildir. 

250, Çakardaki gruplar arası kaymaların yanıltıcı etkisinden kurtulmak 
için bu sefer de farklı sayım yıllarında belirli gruplarda bulunan 
şehirleri ele alıp, bu aynı şehirlerin sonraki sayımlardaki durumunu 
izledik : 

a. 1935-1965 (Ok. Şekil 25). 1935 sayımım temel aldığımızda, 
250.000 in üstündeki tek şehir olan İstanbul’un yavaş geliştiğini 
ve 1965 te ancak 236 midisine vardığını görürüz. Bu endis aynı 
yıldaki genel şehirleşme endisinin açıkça altındadır. Aynı yıllar 
arasında endisi 450 ye varan 120.000-250.0GQ grubundaki hızlı 
artış ise Ankara’nın büyük gelişmesi sayesinde olmuştur. 1935 
te nüfusu 40.000-100.000 arasında bulunan 6 şehir, başta Adana 
olmak üzere hızla gelişmişler ve 25.000-40.000 grubundan 
bazı şehirlerin de ilavesiyle günümüzün 100.500 lik şehirleri 
olmuşlardır. Nüfusu 2.000 in altındaki koy-şehirler muhtemelen 
ilçe merkezlikleri sayesinde önemli bir artış hızı göstermiş¬ 
lerdir. Ancak bu. artış mutlak rakamlarla önemsizdir. Bu koy- 
şehirler istisna edilirse 1935 te nüfusu 25.000 in altında olan 
küçük şehirlerin yavaş bir gelişme sunduklarını ve 1965 en lisinin 
190 ila 215 arasında kaldığını görürüz. F öylece en büyük geliş¬ 
menin Ankara istisnasıyla 1935 yılında nüfusları 25.000-100.000 

♦ 

arasındaki şehirlerde yer aldığı sonucuna varılır. 

b# 1940-1965 (£k. ğekil 26). Bu devredeki gelişme de gruplar yönün¬ 
den bir önceki ile benzerlik sunmaktadır. İstanbul yavaş, Ankara 
sayesinde 120.000-250.000 grubu hızlı gelişmeye devam etmek¬ 
tedir. 10.000-12,000 grubunda görülen nispi hızlanma dışında 
25.000 in altındaki küçük şehirler yavaş, 25.000-100.000 arasın¬ 
daki orta şehirler ise hızla gelişmiş bulunmaktadırlar. 40.000- 
50,GUo grubunda görülen ufak duraklama ise bu grubun en dina¬ 
mik şehirlerinin yukarı gruba atlamış bulunması sonucu olsa 
gerektir. 
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c. 1945-1963 (Bk. Şekil 27). Ankara’nın etkisiyle hızla gelişmeye 
devam eden 120. OGCA250*000 grubuna ilaveten, 1945 te nüfusu 
İOC.GCO i aşan Adana’nm yarattığı 100.000-120.000 grubu da 
hızlı gelişen bir grup olarak ortaya yıkıyor. 25.3Q0-1GC.CQC 
arası şehir gruplan gene ortalamada hızlı, İstanbul ve 25.GX in 
altındaki gruplar ise ortalamadan yavaş gelişmelerine devam 
ediyorlar. 

d. 1950-1965 (Ak. Şekil 28). Ankara’nın 195G yılında 250.000 nüfusu 
aşmasıyla, İstanbul’un nispeten yavaş gelişmeye devam etmesine 
rağmen Ankara’nın dinamizmi sayesinde 250.C0G den fazla 
nüfuslu şehirler grubu ülke ortalamasını aşan bir gelişme hızı 
kazanıyor. Buna karşılık 12Q.000-25G.000 grubunda yanlız kalan 
İzmir ise ülke ortalamasından düşük bir araş hızı sunmaktadır. 
25.OCG-İ20.C0G grupları, başta 4C.0CG-50.GG0 ve 1CO.GOO-12Q.OOC 
lik şehirler olmak üzere ülke ortalamasından daha hızlı, 25.000 
in altındaki küçük şehirler ise daha yavaş gelişmek eğiliminde 
devam ediyorlar. 

e. 1955-1963 (Fk. Şekil 29). İzmir’in de katılmasıyla 1955 yılında 
sayısı üçe çıkan 250.000 den büyük şehirlerin, Ankara’nın hızlı 
gelişmesine rağmen ülke gelişme ortalamasını izlemekte zorluk 
çektiğini görüyoruz. İzmir’den "kurtulan” 12C.0GC-250.000grubu 
ise aşağıdan gelen üç şehrin dinamizmi sayesinde en büyük 
gelişme hızını gösteriyor. 25.000-100.000 gruplarındaki orta 
büyüklükteki şehirler gene ülke ortalamasından hızlı, 25.000 in 
altındaki küçük şehirler ise ortalamadan daha yavaş gelişmek 
durumundalar. 

f. 1960-1965 (Ak. Şekil 30). Son 5 yılda İstanbul, Ankara, İzmir 
grubunun gene ülke şehirleşme ortalama hızını zorlukla izleye¬ 
bildiğim görüyoruz. Büyük gelişme ağırlığı bu defa nüfusu 1950 
da 103. XB-250.000 arasında bulunan 6 büyük şehre geçmiş 
bulunuyor. Fundan önceki sayımlar arasında en önemli gelişmeyi 
gösteren 25.000-103.300 gruplarında görülen duraklama (ülkedeki 
en hızlı gelişmeyi gösteren 40.000-50.000 grubu hariç) ve bunla¬ 
rın ülke ortalama hızının altına düşerek 25.030in altındaki şehir¬ 
lerin gelişmesine benzer bir duruma geçişi ise bu devrenin eıı 
ilgin- tarafıdır. 
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251. Şehirlerin farklı yıllardaki nüfuslarını esas alarak yaptığımız bu 
incelemenin sonuçlarım ilerlemeye çalışalım : Hangi grupta bulu¬ 
nurlarsa bulunsunlar Ankara hızlı, İstanbul ve İzmir ise yavaş geliş¬ 
mek eğilimi sunmuşlardır. Böylece başkent olmanın imkanlarından 
faydalanan Ankara dışında iki büyük-şehrimizin yavaş geliştikleri 
üzerinde İsrarla durmak gere kir. Maamafih bu iki büyük-şehirdeki 
yavaş gelişme kısmen "büyük-şehir bölgesi" olgusunun ortaya çıkışı 
ve nüfusun şehir sayım sınırları dışında, yerleşme sonucundadır. 
Konuya aşağıda değineceğiz. 1960-1965 devresi dışında büyük gelişme, 
farklı sayım yıllarında nüfusu 25.000-100.000 arasında bulunan orta 
büyüklükte şehirlerde gözlemlenmektedir. Özellikle erta büyüklükte 
şehirlerin tipik örneği olarak düşünülebilecek 40.0C0-50.000 grubu, 
1940 ertesi hariç, daima ülke ortalamasının üstünde bir hızla gelişmiş 
vs defalarca ülkenin en hızlı gelişen bir iki grubu içinde yer almıştır. 
Crta büyüklükteki şehirlerin dinamizminin nedenleri araştırılmak 
önemli bir durumdur. Ote yanda sınırlı sayıda şehrin 1960 yılında 
100.000 eşiğini atlıyarak hızla gelişmeye devam etmesi, 100.000 in 
altında kalanların ise nispeten yavaş gelişmesi üzerinde de durmak 
gerekir. Nihayet 25.000 in altındaki şehir grupları, hangi sayımdan 
itibaren izlenecek olursa olsun yavaş bir gelişme gösterinişlerclir. 

252, 1960 yılı sayımlarında farklı nüfus gruplarında bulunan şehirleri 
geriye doğru izleyerek bu grupların farklı devrelerdeki yıllık gelişme 
hızlarını ara ştırdık. (Bk. Şekil 3i) Bu araştırmada göze çarpan bir 
özellik 1927-1935 ve 1935-1910 aralarında ufak istisnalarla bütün 

şehir gruplarının birbirine yakın ve orta bir hızda artışlarıdır. 
1940-1945 çevresinde harbin etkisiyle bütün gruplarca hız düşüşü 
oluyor. Özellikle 1960 da nüfusu I2.0G0-40.öw arasına varacak 
şehirlerde, bu devrede mutlak nüfus kaybına, bile r slanıyor. Buna 
karşılık büyük şehirler bu krizden pek müteessir olmuyorlar. Harp 
ertesinde başlayan hızlı nüfus artışı 1950-1955 te en hızlı devresine 
varıyor, farklı gruplar yüzde 3 ila yüzde 8 yıllık artışlar gösteriyor. 
1955-1960 devresinde genellikle artış hızlarında bir düşüş görülüyor. 
Ayrıca farklı gruplar arasında en büyük artış hızı farklarına da bu 
devrede raslamyor. .1960-1955 devresinde ise farklı gruplardaki artış 



hızları arasındaki farklar tekrar azalıyor ve. artış hızları yüzae 4- 
yüzde 5 civarında bir ortalamaya yaklaşıyor. İşaret edilmesi gerekli 
bir özellik ie büyiik şehirlerin farklı devrelerde büyük artış hızı 
farkları göstermemesine karşılık, orta büyüklükteki şehirlerin en 
büyük farkları göstermesidir. 

İstanbul ve İzmir Büyük-şehirleri 

253. İstanbul ve İzmir, 1960-1965 yıllarında ‘önemli şehirler arasında, 
Eskişehir hariç tutulmak üzere en düşük artış oranını gösteriyor. 
Bu düşük rakamlar gerçek gelişmeyi mi gösteriyor, yoksa her yerde 
bilinen yirminci yüzyıl şehir dışı biiyük-şehir gelişmesinin mi bir 
sonucu oluyor? G. Aydın Cermen'in notunda İstanbul ele almıyor 
(Ek. A 16). Buna göre Bakırköy'ün kırsal 47.000artışının büyük kısmı, 
Eyüp'ün 44.000 kırsal artışının yarıdan fazlası, Gaziosmanpaşa’nın 
10.000 kırsal artışının büyük kısmı, Şile'nin kırsal 41.000 artışının 
hemen hepsi Kartal’ın kırsal 27.OOÖartışının büyük kısmı, Kocaeli’nde- 
ki Gebze’deki ...000 kişilik küm.: artış ve İzmit'te de artışın 15.000 
kadarı belki İstanbul büyük-şehrinin artışı oluyor. Bu yaklaşık tahmin¬ 
lere göre İstanbul'un gerçek artışı 140.000 kişi daha fazla. Böylece 
1960 yılı 100 kabul edilirce 19-35 endisi İstanbul için 115 yerine 12.0 
kadar bulunuyor. Su endis ülke k ntsel artış endisinden gene de düşük 
olmakla beraber fark önemsizleşiyor Sadece büyük-şehir mücavir 
alanları için yapılan pek kaba bir tahmine göre ise şehir dışındaki 
gelişme yüzde 36 olarak çıkıyor. İzmir büyük-şehri için B. Rauf 
Beyru tarafından çok daha ayrıntılı bir çalışma yapılmaktadır. Bu 
çalışmaya göre İzmir’de şehir ûişı gelişmesinin İstanbul’dan da daha 
önemli olduğu ve günümüzdeki İzmir büyük-şehrinin gerçek nüfusunun 
600.000 civarında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

254. İzmir ve İstanbul hakkındaki bu gözlemler şehir gruplarındaki gelişme 
eğilimlerine yeni bir ışık tutmak yanısıra, büyük-şehir bölgelerinin 
ele alınışı yönünden de önem taşır. Bir kere statistik bakımdan bütün 
dünya büyük-şehirleri nde olduğu gibi gerçek, topluluğun tanımlanmasın¬ 
da fayda olacaktır. 0te yandan büyük-şehir planlanması,'idaresi gibi 
konularda da bu şehir dışında gelişme eğilimi -dikkate alınmalıdır. 
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ŞEHİRLEŞMENİıd COGRÂHİ DA JILIMI 

255. Şehirleşmenin fiziki dağılımı hakkında 1960-1965 sayımlarını kıyasla¬ 
yan belirli çalışmalar yaptık. Gerçekte bu araştırmaların daha 
ayrıntılı olarak ele alınması ve 5 yıl yerine daha uzun bir süreyi 
kapsaması gerekirdi. İlerde ilgililerce bu araştırmaların geliştirile¬ 
ceğini ümid - eriz. 

İllerdeki Şehirleşme Hızı 

256. İllerdeki şehirleşme hızını iilke ortalama şehirleşme hızı ile kıyasla¬ 
dık (Bk. Şekii 32). En hızlı şehirle şen 4 ii sırasıyla Hakkari, Van, 
Bingöl ve Giirttir. 5 yılda yüzde 40 ila yüzde 37 bir gelişme gösteren 
bu. dert ilin o.e cğuda bulunuşu ilginçtir. Bunları sırasıyla Ankara, 
Muş, Ântal; a, Zonguldak ve Ordu izlemektedir, ülkeye oranla önemli 
derecede daha hızlı bir şehirleşme sunan illerin bölgelere dağılımı 
şeyledir : 

Doğuca az şehirleşmiş iller 0 
Dc:'-' \a çok şehirleşmiş iller 2 
Orta yayla 1 
Yayla kenarı 2 
Akdeniz sahilleri / 

Karadeniz 3 

Marmara 1 

Bu bölgeler dışında : Gümüşhane. 

257. En yavaş şehirle şen iller ise Kastamonu, Çankırı ve Muğla. 1963 yılı 
ICO olarak kabul edilirse bu illerin kentsel nüfusu 113,7 ila 110,9 a 
varmış. Jlke şehirleşme hızından açıkça daha az şehirleşen illerin 
bölgelere dağılışı şeyledir : 

Orta Yayla Kenarı : 12 (Ankara ve Konya etrafındaki 16 ilden 
1.2 si bu sınıfta) 

*• * 

Ege 4 (Bölgenin bütün illeri) 
Marmara ; 5 

Bu bi lgeler dışında: Amasya , Erzincan, Kastamonu, Muğla ve 
Rize. 
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258. Bu araştırmadan çıkan ilk bir sonuç Doğu bölgesinin özellikle en az 
gelişmiş illerinde ülkenin en hızlı şehirleşmesinin yer aldığıdır. 
Ancak bu yüksek yüzde artışlar çok küçük bir kentsel nüfusa oranla 
olduğu için mutlak olarak büyük bir önem taşımamaktadır. Örneğin 
en hızlı şehirleşen Hakkari ilindeki kentsel nüius kazancı sadece 
4.000 kişi ka kirdir. Doğudan sonra en hızlı şehirleşen belge Orta 
Yayla, yani Ankara ve Konya’dır. 6u iki il şehirleri yüzde artışlarının 
önemi yanısıra emdikleri 36Ö.0GG kişi ile şehirleşmenin gerçek 
ağırlığını taşımışlardır. Özellikle Ankara ili şehirleri, İstanbul’u 
dahi ilk defa olarak geride bırakmaktadırlar, Boylece ülkemizde 
şehirleşme önderliğinin batıdan Orta Yayla’ya geçtiği açıkça görül¬ 
mektedir. Bu durumun ülkenin bütün bölgeler ar.ası gelişme politikası 
üzerine yapabileceği etkiye dikkati çekeriz. Akdeniz sahili illeri de 
üçüncü bir hızlı şehirleşme belgesi olarak görülmektedir, bu da geçmiş 
eğilimlerin tersinedir, özellikle ge-, niş devr derde ouraklayan bir il 
olan Antalya’nın ülkenin en hızlı şehirleşen illeri arasına geçişi ilginç¬ 
tir. Türkiye’nin şehirleşme öncüsü olan Marmara ve Ege bölgeleri 
ise açıkça yavaşlamışlar ve ülke ortalamasının altında bir .gelişme 
göstermişlerdir. İstanbul ve İzmir büyük-şehirleri, şehir dışı ğeiişme 
hesaba katılırsa belki ülke ortalamasına varabilir. - akut bu en şehir- 
leşmiş iki bölgemizdeki diğer iller de, Bursa ve bir ölçüde Kocaeli 
istisnaları iie ülkenin en az şehirleşen illeri arasındadır. Orta .ayla’ 
deki hı. lı şehirleşmeye karşılık Yayla Kenarı illerindeki çok yavaş 
gelişme de büyük önem sunar. Bu yavaş gelişme ve temel tarım 
şartlarının kötülüğü arasındaki bağın araştırılması ve bu bölge şehir¬ 
lerinin hangi fonksiyonlar yükleneceği, ulaşım ve sanayi ile desteklen¬ 
me imkanları gibi konular araştırılmalıdır. Karadeniz bölgesi için 
açıkça bir şey söylemek daha güçtür. Doğu Karadeniz’ce Ordu 
istisna idilirse illerin şehirleşme hızı ülke ortalamasından ya daha 
düşüktür ya da güçlükle bu ortalamayı izleyebilmektedir. Zonguldak 
özel fonksiyonları dolayısıyla Karadeniz bölgesi dışında, üşürtilmc- 



Dinamik ve Statik İller 

259. 1960-1965 devresinin bir özelliği de ikinci Dünya Harbinden itibaren 
en hızlı şehirleşmeye sahne olmuş "dinamik" illerin duraklaması, 
buna karşılık geleneksel olarak "statik" bir karakter sunan illerin 
nispeten hıziı şehirleşmesidir. Gerçekten harpten sonra çok hızlı 
bir şehirleşme gösteren Sakarya ve Eskişehir illeri bu defa ülkenin 
en az şehirleşeri illeri arasında yer almaktadır, dene bundan önce 
iıızia gelişmiş olan Samsun, Erzurum gibi iller de ülke ortalamasının 
açıkça altına düşmüş bulunuyorlar. Buna karşılık Antalya’nın geçmiş 
eğilimlerinin aksine bu devredeki büyük gelişmesine işaret ettik. 
Sinop muhtemelen Cumhuriyetten beri ilk defa ülke ortalama şehirleş¬ 
me hızının üstüne geçmiş bulunuyor. Gene statik bir il olan Gümüşhane 
hızlı şehirle şen iller arasınla. Hatta sınır illeri aile, ülke ortalama¬ 
sına erişemen ekle beraner geçmişe oranla belirli bir canlılık 
gösteriyorlar. Bu "dengeleşme" eğiliminin nedenlerini incelemek, 
bunun ülkenin 1960-1965 devresindeki genel ortamının mı, yoksa 
şehirlerin kendi gelişme sorunlarının mı bir sonucu olduğunu araş¬ 
tırmak ilginçtir. 

İllerde Kentsel ve Genel Nüfus Artışı 

260. Bu konuda yaptığımız araştırmada Ankara, Hakkari gibi çok hızlı 
gelişen, Antalya gibi hızlı gelişen ve Konya gioi oldukça hızlı gelişen 
şehirlerde kentsel nüfus artışı ile genel nüfus artışı arasında açık 
bir benzerlik görülmektedir (Bk. Şekil 33). Bu benzerliğin doğurganlık 
yüksekliği, ilin bir tüm olarak çekimi veya şehirlerin il içindeki 
önemlerinin sonucunda il ortalamasını etkilemesi gibi nedenlerdi-jn 
hangisine bağlandığı araştırılmalıdır. Gerçekte kıyaslamanın kentsel 
nüfusla, genel nüfus yerine kırsal nüfus arasında yayılması sonuncu 
etmeni bertaraf edebilirdi. Çankırı, Kastamonu, Uşak, Erzurum gibi 
illerde ise kentsel ve tüm nüfus artışları benzer şekilce yavaş geliş¬ 
mektedir. Başta İstanbul ve İzmir olmak iizere bazı Marmara ve 
bütün Ege illerinde tüm nüfus nispi olarak kentsel nüfustan daha hızlı 
artmaktadır. Bazı Güney-Doğu illerinde de benzer bir -.turuma rasıa- 
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maktacUr. ÎGtanbul ve İzmir’de tüm artış craüinitii kentsel artıştan 
daha yüksek oluşu yukarda bahsettiğimiz şehir dışı gelişmenin 
bir sonucudüii Zonguldak, Bingöl i kuş gibi iller ;.c ise kentsel nüfus 
artışı nispi olaraktari il artışından çok daha hızlıdır. Bu durumun 
nedenleri arasında 'devlet'in yatırım, genel idare ve ordu harcamaları 
yolu ile bu illerin şehirlerinin çekimine yaptığı katkının önemi olduğu 
düşünülebilir* 

* 

.Cc-ğum İllerine Göre 1 Nüfus 
.1 

261; İllerin çekiciliği büyük ölçüde şehirleşmeye bağlı olduğu için tüm il 
nüfusuriu ele alan .bu araştırma, gerçekte başka il doğup bu ilae 
yaşiyahlar yönünden kentsel niteliktedir (Ek. çekil 34). Buna karşılık 
bir ilde doğup ciğer illere göçenler kırdan ve şehirlerden olabilir. 
Benzer bir araştırmanın sadece kentsel nüfus için yapılması düşünü- 
leoilir, Ote yandan yaptığımız araştırma 1960 yılındaki durumu statik 
şekilde göstermektedir. Bunun yanısıra 1965-1960 ve diğer devreler¬ 
deki değişmeleri ile alarak göç hareketini dinamik bir şekilde ince¬ 
lemek te ilginç olacaktır. 

i 

262, İstanbul ilindeki .1960 nüfusunun yarısından fazlası bu il dışında doğmuş 
bulunuyor. Ankara ve İzmir'de de bu oran üçte biri geçiyor. Tabii bu 
durum büyük*şehirlerin çekimi sonucunda ortay:, çıkıyor. Adana'da' 
ise bu oran yüzde 20ye yaklaşıyor. İstanbul'da eğup dışarıya geç inler 
de nispeten önemli, bu da il nüfusunun genel oynaklığını gösteriyor. 
Başta Sakarya ve Eskişehir olmak üzere dinamik diye tanımladığımız 
illerde le nüfusun dörtte biri kadarı başka illerde doğmuş. Bu iller 

. ... ,,dç ayBiyzamaoas.dışarıya niifus yolluyor. Marmara belgesi illeri hem 
dışarıya nüfus yolluyor, hem de nüfus çekiyor. Bu durumda hudut 
- dJ * • 4 \ - • ;' * illeri olmanın, harplerin, ordunun, dış ülkelerden geren göçmenlerin 

etkisi aranabilir. Ege bölgesinde Manisa ve Aydın önemli nüfus çeken 
,a \ _ \ m . • **» ..... . , ;.. 

iller. En çok nüfus gönderen iller ise Dcğu Karadeniz bölgesinde’!/ 
Başta Rize olmak üzere bu illerde doğan nüfusun yüzde 25 ila 17 si- 
başka illerde yaşıyor. 
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Gümüşhane ve Erzincan da bu kategoriye dahil. Kastamonu ve 
Çankırı'da doğanların da büyük bir oram dışarı gidiyor. Doğunun 
az gelişmiş illeri ise çektikleri ve yolladıkları nüfus bakımından 
hareketsiz. Bu illeraeki nüfusun dışarı göçmek yeteneÇl bila anlaşılan 
yok. Buna benzer bir durumu Muğla, Burdur, Afyon gibi farklı neden¬ 
lerle ülke hayatından kopuk illerde de görmek mümkün. 

Kentsel Merkezleşme 

263. Kentleşen nüfusun önemli merkezlerde mi, yoksa çok sayıda küçük 
topluluklarda mı toplanmasının ülke gelişmesi yönünden daha faydalı 
olduğu konusuna burada girmiyoruz. Sadece genel eğilim hakkmaa bir 
görüş vermek için iki araştırma yaptık. 

264. Bunlardan ilkinde her ilde merkez şehrin gelişme hızı ile, ilin toplam 
kentsel nüfusunun gelişme hızını kıyasladık (Bk. Şekil 35). Genellikle 
illerde merkez şehirde yoğunlaşmak eğilimi var. Bu anlamda en 
önemli merkezleşme Tunceli, Gümüşhane ve Boİu'da görülmektedir. 
Ters eğilime gelince özellikle Siirt ve Zonguldak illeri başta gelmekte, 
buralarda merkez-şehir, ilin diğer kentsel topluluklarından çok daha 
yavaş gelişmektedir. Zonguldak'da bu durumun muhtemel nedeni bir 
taraftan Ereğli ve Karabük’ün hızlı gelişmesi, ete yandan Merkez'deki 
gelişmenin Zonguldak şehir sınırları dışına taşmış olmasıdır. Doğuda 
bir grup ilde, Yayla Kenarında, Trakya'da ve Oüney'de de bazı illerde 
görülen benzer durumların nedenleri araştırılmalıdır. İstanbul şehri 
ildeki kentsel gelişme ile tam aynı hızda, İzmir'de ise pek yakın 
olmaktadır. Yumar büyük-şehir gelişmesinin tabii sonuçlarıdır. An¬ 
kara'da görülen benzer durumun nedeni ise başta Kırıkkale, il 
şehirlerindeki hızlı artıştır. Bu eğilimin Ankara büyük-şehir olgusu 
ile hangi ölçüde bağlandığı araştırılmalıdır. 

265. Diğer bir incelemede ise, nüfusu 100 bini aşan 13 önemli şehir ile, 
bunlara en yakın diğer il merkezlerindeki gelişme hızını kıyasladık 
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(Blc. Çekil 36). Amacımız bu 13 şehrin bölge merkezi olarak diğer 
şehirlerden daha hızlı gelişip gelişmediğini araştırmaktı. Bu açıdan 
^ooguldagı* komşu- -olmamaema rağmen, İstanbul ile;3urdur, İsparta 
ve Antalya'yı ise Ankara iLe kıyasladık, da kil okunaklı olmadığı için 
-açıklamaya çalışalım. Düz siyah daireler 100.000 in üstündeki şehir¬ 
lerdir. İç dairesi, siyah, etrafı beyaz olan il merkezleri kıyaslanan 
büyük merkezden daha yavaş gelişen şehirlerdir. İçi beyaz, dışı 
siyah olanlar ise daha hızlı gelişenlerdir. İzmir ve İstanbul etrafın¬ 
daki il merkezleri bu büyük-şehirlerle yakın bir hızda gelişmektedir. 
Aynı gözlemi Doğu-Karadeniz şehirleri ile Adana etrafındaki il 
merkezleri için de yapmak mümkündür. Erzurum ise civarındaki 
diğer il merkezlerinden çok daha yavaş gelişmektedir. 0-una karşılık 
Ankara, etrafındaki şehirlerden çok daha hızlı gelişmektedir. Du 
çalışmanın diğer bölgesel bağları gözönünde tutarak geliştirilmesi 
büyük önem taşır. Söyloce gerçek bölge merkezlerinin teşhisine 
bunların "gelişme kutupları" olması imkanları konusu ele alınabilir. 
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tutulup inşaat ayrı bir sektör olarak gösterilmiştir. 

2-Sektördeki inşaat payının hesaplanmasında 1950- 
1950 yılları ortalaması alınmıştır. 

3-inşaat yatırımı içinde konut dahildir. 
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SORUMLULUK YE ÖRGÜTLEŞME 

KAPSAM : 

266. Şehirleşme üe ilgili uygulama sorunları iki bölümde ele alınacaktır: 
Sorumluluk ve örgütleşme konularım ele alan bu bölüm ile belirli 
uygulama araçlarını ele alan diğer bölüm. 3u ilk bölümde şehirleşme 
sürecinin sahibinin kim olması gerektiği, bu sorumluluğun genel 
şehirleşme politikası ve tek fek şehirler olarak kimde bulunduğu ve 
bulunmasının doğru olabileceği sorunlarına değineceğiz. Sorumluluk 
dağılımına göre örgütleşme imkanları üzerinde duracağız. Böylece bu 
bölüm merkezi ve mahalli basamaktaki sorun ve imkanları beraberce 
ele alacaktır. 

267. İkinci bölümde şehirlerin daha belirli sorunları ile ilgili uygulama 
araçlarını ele alacağız. Bunlar doğrudan doğruya şehir basamağında 
olacaktır. Mali imkanlar konusunda şehirlerin alt-yapısını v.b. yatı¬ 
rımlarını kim, hangi imkanlarla karşılayacaktır sorununu tartışaca¬ 
ğız. Buna karşılık şehirleşmenin esas sorunu olduğuna defalarca 
değindiğimiz sanayileşmenin kim tarafından, nasıl finanse edileceği 
gibi konuları görevlerimiz dışında kabul edip tartışmadık. 3u bölümce 
gene şehirleşmenin yöneltilmesinde ana uygulama araçlarından olan 
arsa politikası ve şehir planları konularını ele alıyoruz. Personel 
konusunda da doğrudan doğruya şehir ile ilgili teknik ve idari per¬ 
sonel sorunlarını ele aldık. 

268. Ülkemizde planiama kararlarının uygulanması için gerekli mali imkan, 
arsa politikası, yeterli personel gibi araçlar bulunmadığından sık 
sık şikayet edilmektedir. Oysa, raporumuzda tekrar tekrar ortaya 
koymağa çalıştığımız üzere bu araçlar bulunsa dahi esas zorluk 
doğru kararlara varamamaktan, bu kararlara yöneltecek ilkelerin, 
yöntemlerin tanımlanmamış olmasından doğmaktadır. Gene defalarca 
işaret etti imiz üzere belediyeler çok sınırlı imkanlarını esas ihti¬ 
yaçların karşılanmasından çok, politik baskıların, bilgisizliğin, şahsi 
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zevkin yönelttiği alanlara yatırmaktadır. Merkezi idarenin müdahe- 
leleri de hiç bir temele dayanmamakta, üstelik mahalli durumu ta¬ 
nımamak sonucunda çok defalar düzeltici değil büsbütün bozucu ol¬ 
maktadır. Özel kişiler ise bir yandan yalnız kazanç amacı ile hareket 
ettikleri, öte yandan sosyal ve kültürel değer yargıları haklandaki 
tereddütleri sonucunda olumlu bir katkıda bulunamamaktadır. 

269. Doğru kararlara yöneltecek ilke ve yöntemler tanımlanmadan uygu¬ 
lama araçları, mali imkanlar, ö-rgütleşme sistemi hakkında ileri 
sürülecek görüşler şekilcin "ten ileri gidememek tehlikesindedir. 
Ancak bu ilke ve yöntemler nasıl gelişecektir ? Etken araçlara ve 
özellikle mali imkana sahip sorumlu organlar kurulmadan, şehirleşme 
ile ilgili değer yargıları nasıl geliştirilebilir, bu yargılar nasıl 
denenip, doğrulanabilir ? Boylece belirli bir şekilciliğe düşmek paha¬ 
sına da olsa, şehirleşme ve şehir ile ilgili kararların kim tarafından 
alınacağı, uygulanacağı ve bunıın ne gibi bir örgütleşme gerektirdiği 
sorunlarım ele alıyoruz. !?u sorunları iki bölümde inceliyoruz: genel 
şehirleşme politikası ve tek. tek şehirler. 

ÇEKİKLEŞME POLİTİKASI : 

270. pikenin farklı sorunlarını şehirleşme sürecine oranla değerlendire¬ 
cek; genel idarenin, mahalli idarenin, özel ve tüzel kişilerin farklı 
sektörlerde alı kları kararlan şehirleşme ilkelerine oranla yönelte¬ 
cek ; şehirleşme konusunda ülke ölçüsünde incelemeler yapacak; 
şehirleşmenin en az yatırımla, en iyi kalitede olması için teknolojik 
araştırmalar yapacak, yön ve standartlar tanımlayacak; şehirleşme¬ 
nin optimo n dağılımı için çaba gösterecek ve ezellikle de bu eylem¬ 
leri yönelten ilke ye yöntemle ' :.aııım.i.ayac ak genel tutumu " şehirleş¬ 
me politikası " olarak isimlendi, abiliriz. 

271. Şehirleşme politikasının farklı y-:hr.e~i birbiriyle sıkıca bağlı olduğun¬ 
dan, bunun bir tüm olarak düşünülmesi gerekmektedir. Gerçekten 
şehirleşmenin farklı bölümlerine ne ölçüde yatırını yapacağımızı 



bilmeden standartlar tespit etmek, buna karşılım bu standartlar hak¬ 
kında bilgi sahibi olmadan yatırım ihtiyaçlarını hesaplamak imkanı 
yoktur. Genel ilkeler tanımlanmadan şehirleşmenin darılım politi¬ 
kasından bahsetmek anlamsızdır. Ancak şehirleşme politikasının 
bir tüm olduğunu unutmaksızm bunu dört bölümde ele almak müm¬ 
kündür. 

âı Temel ilkeler : Şehirleşmenin olumlulu'una inanıyor mu- 
yua, inanmıyor muyuz ? Sanayileşme dışında olumlu bir şehir¬ 
leşme düşünülebilir mi?' Şehirlerdeki alt-yapı yatırımının ülke 
gelişmesine katkısı nedir? Şehirlerin gelişmesi kirâ ne gibi bir 
etki yapıyor; Talihi eserlerin, tarihi kiymetlerin şehirleşme 
Bükesi boyunca karşılaşacağı baskiyl nasıl karşiiiyöimz, bu 
zenginliklerin korühmasihd vöifdiğiniiz gerçek önem neoir ? 
Ülkemizde büyÜk-şeHirlerih gelişme eğilimi hâkkitidâ ne düştU 
hüyoruz ? dibi Şehirleşmenin temel sorunları ÜâkkiHtlâ âçik-ös* 
çik genişler geliştirmek zorunluluğundayız. Bununla ilgili araş¬ 
tırma ve incelemelerin yapılması, farklı kurumlar ve şahıslarca 
yapılan çalışmaların derlenmesi ve kıymetlendirilmesi, ilke ve 
görüşlerin ortaya konması, duyurulması,sorumlu kurullarca 
kabulü bu bölüm içersinde düşünülebilir. 

b. Şehirleşme Politikası ve Miİli ? lan : Yukarıda işaret 
ettiğimiz temel ilkeler son ifadelerini büyük ölçüde Milli 
Kalkınma Planında bulacaktır. Milli Kalkınma Planının genel 
perspektif kararları, ilke ve hedefleri içinde şehirleşme süreci¬ 
nin yerini oulması gerekmektedir. Öte yandan Milli Kalkınma 
Planının sosyal ve iktisadi sektör kararlarının da şehirleşme 
sürecini gözününde tutması, şehirleşme giderlerini açık şekilde 
hesaplarına dahil etmesi, şehirleşmenin yarattığı ihtiyaçlarla, 
imkanlar arasında denge araştırması sorunları mevcuttur, ni¬ 
hayet Milli Planın makro-planlama metotları yaraşıra, yersel 
sorunlara eğilmesinde şehirler ve şehirleşme önemli bir plan¬ 
lama aracı olacaktır. 
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b. Şehirleşme Politikası • •’n T' zknolojik ve Estetik 
Kararları : b/d21i şehirleşme politikası içinoie ele alınması 
gerekli diğer bir seri seı /.. ise ş zzdeşme giderlerinin opti
mum kullanılması teknoloji esîcdk kalitenin düzeltilmesi 
olarak ortaya : ı' nnktnd *. \k -yr.pı vs i kiki çevre bölümlerinde 
işaret ettiğimiz ürere m-d:: le;;z' - i- esas pahalı yönü konut, 
beledi alt-yapı vb. a ,.z; . d m yatır omların pahalılığı ve 
kalitesizliği sonucunda ICO v:.-y m-.z Cr;c rvield şehirleşme yatı
rımı ile elde edil/m,: B:,rî evimiz iskan v çalışma yönünden 
olumsuz bir çevre teşkil ezecektir, dedik. Kalitenin düzeltilme
sinin mahalli bir sorun olduğu, farklı şehirlerin farklı hal 
çareleri gerektirdiği ileri .sürülebilir. Buna rağmen, ucuz fakat 
kaliteli uir şehirleşm. :• te: İn etmen için milli basamakta bazı 
genel gdriiş ve staj .lar. 1 1 kopzvmm ve olumlu örnekler 
vermenin imkan;/:.: İne. ey. ■ k. .zuekı farklı arazi 
kullanış alanlar/", y/.///..'.eh, u :. e /ter/ha oranı gibi 
özellikleri yönünden iş: v .e ..ta: dari: tesbitı şeklinde hiç 
bir araştırma veya karan er/:/:, .doğru dürüst bir şehir yolu 
bir elektrik dağıtıra ağı r .1 v mİ. /. kaça çıkar, 1900 teknolo
jisinden kurtulu:///"?a :k-s t z !. .z. kazanmak imkanları var 

mıdır 7 Bilmiyor;, z d e dik . •: ' •; :.ı yol profilleri ve 
kaplamacı ne olm zıp / ki /- r e er tesbit edilmemiş 
bulunuyor. ‘Vapıtiarr günde m/d':-z/z/e kurtarmak, belirli bir 
karakter disiplini yar atmak, iklimi, yerleşme düzenini gezentin
de tutmak üzere bazı çan. dİ t yapılamaz mı? Bütün bu konularda 
teknisyenlerin, mahalli i /// noru: uludennın ve vesayet maka
mının kararlarına, çerç've t-z;' z. .. / • / / ipi görüş, standart 
v.b. hükümlerin sorumluluğu : d' d . //.zı düşünülmelidir. 
Ote yandan devlet kez/k yzx .: yo -. : v.b • şimdi olduğunun 
aksine, kaliteli d; . ':;/. • z.z ' z i , t: ürecdne olumlu 

şekilde katkıda bulu//; .ir. 

d. Şehir I .- ş m enir, koyi' . d ar/l; büyüklükteki şehirlerin 
avantaj ve dezavantajzz., . m. ezzd r coğrafi dağılımı 
konularında niacd' o raz z. z bukz / • zzz bu zcnularda açık, 
seçik görüşler go ’ ,r'; due^ P; b-dd :o.ğdv/ İşaret ettik. Oysa 
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bölge planlaması ve bölgeler-arası denge-sorunları tüy tik ölçüde 
şehirleşmenin dağılımı ile karışmakta, bölgesel şehirleşme 
dışıncıa belgesel gelişmeden bahsetmek anlam taşımamaktadır. 
Böylece şehirleşmenin dağılımı konusunda kabul edilecek ilke7 
ler, şehirleşmeden faydalanmak ve şehirleşmeyi etkilemek du¬ 
rumundaki en farklı kamu ve özel sektör yatırımlarının ülke 

içersinde yerle şiş kararlarında köklü bir gösterge olabilecektir. 
Ote yandan bu ilkeler tek, tek şehirlerin yatırım programlarının 
hazırlanmasına da temel teşkil edecektir. 

0 ünümüzdeki Durum 

272. Günümüzde ülkemizin şehirleşme sorunlarından milli basamakta 
sorumlu açık-seçik bir kurum yoktur. Şehirleşme Politikasının oazı 
yönleri Devlet Planlama Teşkilatı, İmar ve İskan Bakanlığı, uygulayıcı 
bakanlıklar yetkisi içinde kalmakta, diğer yönleri ise sahipsiz bulun¬ 
maktadır. 

\ 

273. Şehirleşme ile ilgili temel ilkelerin tespiti için üniversiteler, özel 
kişiler ve bazı resmi kururnlarda yapılan şahsi çabalar dışında, 
komisyonumuz ilk " kurumsal çaba ” niteliğindedir. Zaten konunun 
karmaşıklığı sonucunda ilkelerin tek bir kurum tarafından ortaya 
konulması söz konusu olamaz. Ancak ilgili araştırma ve görüşleri 
derleyecek, yöneltecek bir merkez bulunmayışı Önemlidir. 

274. Şehirleşme sürecinin Milli Plana dahil edilmesinin sorumluluğu, bu 
planı hazırlamak durumunda bulunan Devlet Planlama Teşkilatmaadır. 
Bu teşkilatın başta bakanlıklar olmak üzere farklı kamu kuruluşlarının 
ve özel kişilerin işbirliğinden faydalanabilmesi ve hazırlanan planın 
büksek Planlama Kurulu, Hükümet ve T.B.M.M. nin kontrol ve tasdi¬ 

kinden geçmesi, şehirleşme politikasının devletçe benimsenmesi ve 
farklı kamu eylemlerini yöneltmesi bakımından büyük bir imkandır. 
Birinci Beş bıllık ilan, ülkemizde Genellikle şehirleşme sürecinin 
öneminin tanınmaması Devlet Planlama Teşkilatının "makro-model" 
alışkanlığı ve yersel sorunlara inmekteki güçlüğü ve özellikle de şe¬ 
hirleşmenin sektöryel yönlerinden sorumlu imar ve İskan Bakanlığının 
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görevini yapmaması sonucunda şehirleşme sorunlarım çok sınırlı 
şekilde ele almıştır. Planda şehirleşme ile ilgili genel görüşler 
yoktur; mahalli şehirleşme giderleri yeterli ölçüde hesaplara katıl¬ 
mamıştır ; ve özellikle de yatırımların pek büyük bir oranının şehir¬ 
lerde yer alacağı, şehirleşme ve şehirler gerektiği gibi organize 
edilmezse bu yatırımların tehlikeye düşeceği veya istenen randımanı 
vermiyeceği gerçeği gözönürıie tutulmamıştır. 

I 

275. İVıerkezi basamakta ele alınması gereken şehirleşmenin teknolojik ve 
estetik sorunları, bu sorunlar hakkında göstergeler, tutumlar, stan¬ 
dartlar tespiti, böylece tek tek şehirlerin ele alınmasında objektif 
bir çerçeve yar tmak zorunluluğu günümüzde imar ve İskan Bakan- 
İlgındadır. Bakanlık görevini tamamen yetersiz' şekilde yapmaktadır. 
Gerçekte bakanlığın görevleri hakkında açık, seçile bir görüşe dahi 
sahip olduğu şüphelidir. Şehir Planlama Dairesi Araştırma D en Kuru¬ 
lu bu konuda bazı temel çalışmalar yapmak, mevcut çalışmaları der¬ 
lemek çabası gösterirken.lağvedilmiştir. Bölge Planlama Dairesi ele 
aldığı belgelerin şehirleriyle i-gili bazı standart eleştirmeleri yapmış¬ 
tır. Beledi alt-yapı kontrol katı olan Amme Tesisleri Dairesi ve İller 
Bankasının ilgili müdürlükleri de farklı çalışmalar yapmaktadırlar. 
Bu çabalar yetersizdir ve bunların olumlu şekilce geliştirilme eğilimi 
görülmemektedir, bakanlık dışında üniversitelerde, mimarlık odasın¬ 
da yapılan bazı çalışmalar varsa da bunların uygulamaya bir etkisi 
olabildiğim sanmıyoruz. 

275. Şehirleşmenin dağılımı konusunda merkezi idare, alt-yapı ve kamu 
iktisadi sektörü yatırımlarının dağılımı ve özel sektörü yöneltmek 
yolları ile etkili olabilir. Böylece bu konuda da etki imkanına sahip 
kurum Devlet Planlama Teşkilatıdır. Konunun bölgeierarası denge 
sorunu ile karıştığına işaret ettik, dünümüzde İmar ve İskan Bakanlığı 
Bölge Planlama Dairesi ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
bölgelerin ve şehirlerin gelişme eğilimleri hakkında bazı genel çalış¬ 
malar var ir. .yene bu iki kurum belirli bölgeleri ayrıntılı olarak ele 
almış, bu bölgeler içindeki şehirleşme eğilimlerini araştırmış ancak 
bu çalışmalardan şehirleşmenin genel dağılımı stratejisine geçmek 



imkanı bulunamamıştır. Bey1 ece yatırımların şehirlere dağılımınla 
tutarlı bir tutum yoktur; uygulayıcı bakanlıklar ve özel sektör yatı¬ 
rımlarının şehir seçimini birbirinden habersiz, kendi kriterlerine 
gere yapmaktadırlar. 

i.rgütleşme Görüşleri 

277. Şehirleşme ; itikasımn bir yönünün Milli ı- lanın şehirleşme sürecini 
gczönünde tutularak hazırlar -ıası olduğuna işaret ettik, ı u amaçla ne 
gibi bir örgütleşme düşünüler:’lir ? İmkanlardan biri, sorumlu Devlet 
Planlama Teşkilatının, kendi bünyesi içinde bu konuda bir nüve 
kurmasıdır. Ancak bu nüvenin bütün planı etkileyecek kadar kuvvetli 
olması zorunluluğunu, teşkil; . mevcut şekliyle başa ştırmak kolay 
oimayıcaktır. jte yandan şehirleşme politikasının diğer yönlerinin 
sorumluluğunu da bu nüveye vermek zorluklar yaratacaktır, ikinci 
bir imkan bu konuttaki çalış; adarın Imair ve ıskan Bakanlığınca 
yapılması ve geliştirilen .erin Devlet Planlama Teşkilatı süz¬ 
gecinden geçerek I .ülı Plana . arel edilmesidir. Bu imkan çok çekici 
görünebilir ve imar iskan D ;■■ ..anlığının bir çok ülkede olduğu gibi 
" Şehirleşme ve Şehir Bakanl.ua " olarak açık, seçik, bir amaca yönel¬ 
mesi genel şehirleşme politika? ndan, tek, tek şehirlerin kontrolüne 
kadar kamu ile ilgili farklı basamaktaki sorunların sorumluluğunu 
yüklenmesi düşünülebilir. Balo:dikta bazı yetişmiş elemanların bulu¬ 
nuşu, günümüzde amaçsız ve c;ü ak randımanla çalışan büyük sayıdaki 
teknik personel de olumlu imkanlardır. Buna karşılık bakanlığın kuru¬ 
luş ve gelişmesindeki kusurlar ve günümüzdeki tutumu, düşünüldü¬ 
ğünde, bu önemli görevi yüki nebileceğinöen ciddi şüpheler doğabilir. 
Gerçekten, Bakanlık konut ve yapı malzemesi konularındaki coktcryel 
sorumlulukları ile şehir ve l k • planlama konusundaki yatay sorum¬ 
luluğu arasında mütereddit dm madadır, ite yandan ştnirleşme ve 
şehir planlama o konusunda e 1 çalışmalar yapılmamakta, beledi¬ 
yelerce yapılan imar planları. ti:-yapı projelerinin hiç bir ilkeye 
dayanmaksızın kontrolü ile ye t>. ••ilmektedir. D öylece Bakanlığın bu 
görevi yüklenmesi köklü bir turum değişmesi ve reerganizasyon 
gerektirecektir, b/illi Planıı:, ş ııirleşme sürecini gczönünde tutarak 
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hazırlanması için üçüncü bir imkan ise bu amaçla yeniden kurulacak 
bir kurumun devlet i lanlama Teşkilatına müşavirlik etmesidir. Bu 
kurumun devamlı bir " şehirleşme ihtisas komisyonu " olması düşü¬ 
nülebilir. Komisyonun, farklı çevrelerden ilgili kimseleri toplaması 
olumlu ise de, çalışmaları "asli" bir nitelik kazanmaması olumsuz¬ 
dur. Komisyon yerine bir "Şehirleşme Araştırma Leerkezi "kurulma¬ 
sı ve müşavirlik görevinin bu merkezde derlenmesi de bir imkandır. 
Bilimsel Araştırmalar Merkezi tu alanda, bir örnektir. Bu son teklifin 
olumsuz yönü ise yeni bir örgüt kurmanın gelen olumsuzluklarından 
doğmaktadır. 

278. Şehirleşmenin teknik ve estetik konularında standartlar, kriterler v.b. 
yollarla objektif bir çerçeve yaratmak sorumluluğunun İmar ve İskan 
Bakanlı Anda •bulunduğuna, ancak bu Bakanlığın günümüzdeki tutumu 
içersinde bu görevini yüklenmediğine-işaret ettik. '• ukarıdaki parag¬ 
rafta da ortaya konulduğu üzere köklü bir reorganizasyon yolu ile 
bu Bakanlığın bir 11 Şehir ve Şehirleşme Bakanlığı " niteliği kazanarak 
görevini yapması düşünülebilir. Aksi halde sorumluluğun gene bu 
E akanlıkta kalarak, araştırmaların bir müşavir kurum, örneğin yuka¬ 
rıda söz konusu edilen "Şehirleşme Araştırma r.öarkezi" nce ele 
alınması mümkündür. 

279. Şehirleşmenin dağılımı konusunun hölgelerarası denge sorunu ile 
beraber düşünülmesi gerektiğine ve günümüzde bu konudaki sorum¬ 
luluğun Devlet t lanlama Teşkilatında ve imar ve İskan Bakanlığında 
bulunduğuna işaret ettik. Tu arada büyük şehirlerin veya özel bir 
önem taşıyan diğer şehirlerin, bölgelerinin dışında kendi önemleri 
açısından ele alınmaları, daha doğrusu bölgelerin bu şehirlere oranla 
düşünülmesi gerektiğini ilave etmek isteriz. Yatırımların dağılımı 
konusunda uygulayıcı bakar Aklarım önemini gözonünöe tutarsak temel 
sorumluluğun Başbakanlık z tına Devlet Planlama Teşkilatında olması 
gerektiği sonucuna varırız. Buda karşılık şehirleşmenin dağılımı 
hakkında araştırmaların yapılması, ilke ve tutumların ortaya konul¬ 
ması Devlet Planlama Teşkilatı içinde, Anar ve iskan Bakanlığında 
veya söz konusu ettiğimiz müşavere kurum unda olabilir. 



280. 

281. 

282. 
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Şehirleşme politikasının temel ilkelerinin geliştirilmesi için, yukarıda 
bahsedilen kuru mel çabalar yansıra konunun en farklı ortamlarda 
düşünülmedi, tartışılana t irmcnlcrı nraştırılmab, yeni fikirlerin 
meydana çıkması desteklemek dr. Sorumlu kurum veya kurumlar, 
kendi çalışmaları yanışına, h -. araştırı a, fikir ve tutumların derlen¬ 
mesi, eleştiri:. ;-clr. ve du;>ruruim;uıı görevini de yüklenecek bir koor¬ 
dinasyon ı rkesi o i ava '<* ça boncuklardır. Üniversiteler, eğitim üye¬ 
lerinin ve . "Itrleıi::.!;. yyy r:.çk.:i araştırmalar ve eğitim prog¬ 
ramlarında şe-\:;;İ£Giiie konuş- na verecekleri önemle olumlu bir kat¬ 
kıda bulu. 1 iıier. DüşüıBBl, sanatkarlar çabaları ile bir "Şehir¬ 
leşme Kültürü "nün ortaya ... asma yardım etmelidirler. Basının, 
radyonun, sinemanın, sergilerin :e şehirleşme sürecine kamu oyunun 
dikkatini çekmesi ve bu konuda ulusça bir tutum yaratılmasına çalış¬ 
ması imkanlar:, araş tırılm alıd1 w 

Ivtiili basamaktaki şehirl ne yol itil s.ı ile ilgili görüşlerimizi şöyle 
özetleyebiliriz : şü.r.ıl i me yolin c ti Milli Ha:1 a dahil edilmesi ve 
şehirleşmenin dağılım, konular ur ,<:nt.'.u.c. ı. Devlet Planlama Teş¬ 
kilatlan. İlgili çalışmalar bu kurumda yapılabileceği gibi, bunların 
İmar vı Iskan Bakanlığında veya bu - arnaçiu kurulacak bir merkezde 
yapılmak.;.: imkan ■ yarar.:. ç....n.;n enin estetik ve teknik sorun¬ 
larında bir çnroeve yarat.:.: k . tuzluluğu İmar ve İskan Bakanlı çın¬ 
dadır, Bakanlık bu çalışmaları k: udisi yapmak s -ya söz konusu 
kurumun yardımından faydalanmak yol-.arını seçebilir, Parklı yenler¬ 
den incelediğimin Şehirleşme Politikası gerçekte bir tüm olduğundan 
çalışmaların tek bir kurum mi umudan yürütülmesi faydalıdır. Bu 
kurum "Şehirleşme ve Şerir Bakanlığı" niteliği kazanmak şartıyla 
İmar ve İD.:e: . mkaniıyı ckkil; ceği gibi bu amaçla kurulacak " Şehir¬ 
leşme ve Şehir Araştırmalar kkıezi "de olabilir, 

Bakanlık veya Merkez şeklinde c.- . ne sez kcuuzv kumunun şehirleşme 
sürecinin önemini ortaya koy; silecek, sorumluları uyarabilecek ve 
etkiliyefcileeek, sürecin çok şm.rasın yönlerini beraberce ele alabile¬ 
cek bir kur ' •şib elmam ger cır, k. umun İtendi yapacağı çalışmalar 



yanısıra başkalarınca yapılan çalışmalar için bir koordinasyon mer¬ 
kezi nitelimi taşımalıdır. Önemli bir yön de şehirleşmenin sosyal, 
iktisadi, estetik, idari, teknolojik sc.:omlarım beraberce ve üst 
basamakta ele alacak bir grum-.ki kişilerin nitelikleridir, istenilen 
nitelikte bir grup kurmanın 2; lukları gözönünden uzak tutulmamalı¬ 
dır. Ayrıca bu kurum işaret edildiği inere şehirleşmenin en geniş 
bir kütle tarafından tanına:', b kkA.ken bir konu ci nası için ..e çaba 
gösterecektir. 

ŞEHİR BASAMAĞI: 

233. Maili basamakta, şehirleşme ile ilgili tutum yüksek bir seviyede 
tanımlansa ve bu basamaktaki uygulama ve vesayet sorumluları bu 
tutuma oranla eylemde bulunsa, ar ok; 'tek. tek şehirlerdeki uygula¬ 
manın istenilen nitelikte olması tem in eöümiyebilir« 3erçekten şehir¬ 
lerde her bir evin yapım:-, etim pil . c.ctekllyici tekbirler, kaliteli ve 
ucuz ait-yapı temini, tarih: v m M' kıymetlere saygı, milli basamak¬ 
tan yürütülüp, kontrol ek İrk ■ y r r _ ■ ; ayrıntılı sorunlar yarat¬ 
makta, mahalli bir sorur...V: te :d .: bir mahalli örgütieşme gerek¬ 
tirmektedir. Raporun bu. bölM-kok: yaz:-.' .omda komisyon üyemiz 
Prof. F. Yavuz'un " ika halli Ma* k : :n Reorganizasyonu n konusundaki 
raporundan fay dala ndık, 

Günümüzdeki Durum 

28d. Günümüzde şehirlerin sahib belediyelerdir. Ancak bu "sahiplik" 
farklı açılardan teorik kalmaktadır. Bir kere belediyelerin şehirler¬ 
deki görevi gerçekte iki ar ı no! . da topla:" novtcöır; Beledi yatırım¬ 
ları ve hizmetleri yapmak ve .razı kullunaşını tespit ve kontrol 
etmek. Şehirin iktisadi ve - --yal gelişmesi,, sanayileşmesi gibi 
gelişme konularında ok Ay. ' gerçek bir sorumlulukları ve 
eylemleri yoktur. Gelişme koro.: - cm.l ; . o'm İ:: ve devletin sorumlu¬ 
luğunda olup, ticaret odaları gibi yan-resmi kurumlar dışında 
genellikle şehir basamağı ra irclrkbrtemiş bulunmaktadır. Sosyal 
alt-yapının yapım ve işletme set. e-uluyu Mc ne men genel idare¬ 
nindir. Beleni alt-yapı ve hizmetçe o ile arazi kullanılışı dışında 
belediyelerin şehir hayatına etkisi olmayışı gerçek durumun ifadesi¬ 
dir, yoksa kanun bu görevleri çok daha geniş tutmaktadır. 



285. Belediyelerin şehir sahibi olmasını zorlaştırıcı diğer bir neden 
imkanlarının sınırlılığıdır, Her söz konusu edilen mali imkansızlık, 
bunların cacece bir yenüuiir. ülkede zaten sınırlı sayıda bulunan 
teknik personelin özellikle küçük belediyelere gitmesi imkansız dere¬ 
cede zordur. İdari personel zayıftır. Nihayet belediyelerde doğru değer 
yargılarının gelişmesi de zorluk sunmakladır. 

286. öte yandan belediyeler hükümetin çok sıkı vesayeti altındadırlar. 
Genellikle bu vesayet bir müdellele niteliği sunmaktadır. Görevlerin 
ve gelir imkanlarının gerçekleri izlememiş kanunlarla sıkıca sınır¬ 
lanmış bulunuşu müdalıelenin bir yönüdür. Vesayet görevini genellikle 
idari ve mali yönden İçişleri Bakanlığı yürütür. Daha teknik konularda 
vesayet katı diğer bakanlıklar o1-3bilir, özellikle, belediyelerin esas 
görevini teşkil eden beledi öt-yapı yapımı -ve arazi kullanışı 
konuları İmar ve İskan Bakanlığının vesayeti altındadır. Bakanlıklar 
da vesayet haklarını şehirler .te konusunda tanımlanmış ilkeler 
bulunmadığından, tesadüfi olarak kullanmakta, ayrıca vesayet anlayış¬ 
lar-bazı belediye memurların '-e*.-..'ileri atayacak kadar bir müdahale 
niteliği suni -' «Çıtadır. 

287. Buna karşılık devlet, farklı şekerlerde kendi yaptığı sosyal alt-yapı 
ve diğer yatınmlar-.ıa h . ün .r i • V pre . '. mn, koordinasyon çabası 
göstermemektedir, devi vc yatırımlarının şehirlerdeki yer seçimi 
konusu, şehir planı yolu ile belediyelerin kontrolunda ise de devlet 
bu konuda da bedava kamu tll c>... seçmek nedeniyle plan kararlarına 
çok defalar kendisi tecavüz ermektedir. 

288. Günümüzdeki örgü deşme sisteminin diğer zayıf bir yönü ise bütün 
belediyelerin eşit olarak kabulünden ortaya çıkmaktadır. Köy Kanunu 
köy, kasaba, şehir, büyük-şehir sınıfla maşım ngermüşken; Belediye 
Kanunu bu sınıflamayı eJe almamıştır. Sadece gelirlere göre yapılan 
sınırlı bir basamaklama ise enflasyon sonucunda bütün anlamını 
yitirmiştir. D öylece nüfusu iki milyona yaklaşan İstanbul büyük-şehri 
ile nüfusu bir kaç bin olan bir kö' belediye icanunen benzer durumda¬ 
dırlar. İdari organizasyonu rı, görevleri, mali kaynakları birbirinin 
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aynıdır, Bu durumun düzeltilmesi için yapılar* teklifler günümüze dek 
uygularım emiştir. 

289. belediyelerin görevleri 1930 tarihli Kanunla tanıtmanmış bulunup, 
sonradan bunlara belirli ilaveler yapılmıştır. Belediyeler, kanunen 

sosyal yardımdan imara, ticareti kontrol ve hatta desteklemekten 
güzel sanatları himayeye kadar 76 adet görevle yükümlü bulunmak¬ 
tadır, Bu görevler günümüz gerçeklerine uymayan tesadüfi bir sırala¬ 
ma niteliği kazanmış bulunuyorlar. Bazıları (örneğih hastanelerin 
yapım ve işletilmesi) gerçekte merkezi hükümet tarafından yüklenil¬ 
miş durumdadır. Diğer bazıları zaman içinde önem ve anlamlarını 
yitirmiş bulunuyorlar. Ayrıca belediyeler, başta mali imkansızlık 
farklı nedenlerle görevlerinden birçoğunu yapamamakta ve başta 
işaret ettiğimiz üzere beledi hizmet ve yatırımlarla, arızi -kullanışını 
kontrol görevlerini, onları da tamamen yetersiz olarak, yapmakla 
y etinmekt eüirle r. 

4 

290. Belediyeler Kanununca tanımlanan örgütleşme şekli de, farklı büyük¬ 
lükteki şehirler arasındaki farkı düşünmemek ve günümüz ihtiyaçla¬ 
rına uymamak sakıncalarını sunuyor. Kanunaa taıdat edilen 3 müdür¬ 
lükten biri olan veteriner müdürlüğü, yüzbinlik veya milyonluk şehir¬ 
lerin en önemli fonksiyonlarından birine mi tekabül ediyor ? Sağlık 
konusu , genel idarenin sorumluluğunda iken, belediyenin de bir sağlık 
müdürlüğü bulunması gerekli midir ? Buna karşılık şehirlerimizin 
ana sorunu olarak isimlendirebileceğimiz imar ve arazi kullanışı 
sorunlarının sorumlu bir müdürü yoktur. Katta İstanbul'da bile imar 
ve planlama müdürlükleri kanuni değil, idari kuruluşlardır. Aynı tip 
sorunları belediyelerin bütün kuruluşunda görmek ve özellikle politik 
yolla seçilen belediye reisi ve belediye meclisinin teknolojik ve este¬ 
tik konularda olumsuz kararlar vermesi ihtimalini eleştirmek müm¬ 
kündür. 

291. Belediyelerin yeterli teknik elemanı da yoktur. ICöOe yakın belediyede 
yapılan ankete göre sadece 12 sinde mimar veya mühendis, 46 smöa 
tekniker, 180 kadarında fen memuru olduğu görülür, fen memurları 
teknik eleman olarak kabul edilse bile 5 COG nüfusun altındaki beledi- 



yelerden yiizds 70ten fazlasın - mknik elemanı yoktur. (Bk. Şekil 44 ) 
Mali imkansızlık bu durumun nedenlerinden birisidir. Ayrıca teknik 
elemanlar - haklı* haksız - küçük topluluklarda, yaşamak istemiyorlar. 
Zaten 5 OGÖ -10 OCO in altındaki beledî yelerin i? hacimleri mimar 
veya mühendis kullanmaya uvgı : değildi", Böylece küçük belediyelerde 
teknik eleman bulunmasın'a zorunlu ve mümkün, olmadığının kabulu 
gerekir. 

Orgütleşme Görüşleri 

292. Yukarıda, günümüzdeki orgütleşme şeklini eleştirdik ve şehirlerin 
birçok sorununu gerçek sr.l. -.A w. madiği, sorumlu gibi görünen 
belediyelerin ise gerekli şekli t Örgütlenmemiş bulunduğuna işaret 
ettik. Bu arada devletin sosyal ve iktisadi hayattaki etkisi dolayısıyla 
şehirlerin hayatıyla bir bağıntısı ok no sı % gerektiğine değindik, öte 
yandan farklı büyüklükteki seldi .ordu benzer şekilde örgütleşmesinin 
hatasını ortaya koyduk. ku eleştirmelere oranla bazı orgütleşme 
imkanlarını gözden geçiriyoruz. 

293. Merkezi ve mahalli idareler .. m'.. ; bolümü genel bir tartışma 
konusu olup, devlet - belediye iş o ölümü burun sadece bir yönüdür. 
Merkezi idarenin bürokratik ağırlığından şikayet edilir. Mahalli 
sorunları tanımadığı ve merkeze ...ı ”ezbere n kararlar vermek eğili¬ 
minde olduğu ileri sürülür. Erim karşılık markaziyetçi kimseler 
belediyelerin hükümetten de fazla ol-tik baskıların, küçük menfaatle¬ 
rin baskısı altında olduklarını söykrıer Belediyelerin teknik ve mali 
zorluklarını ileri sürerler, o ,,sr i et. önemlisi değer yargıları hak- 
kındaki tereddütler bu basamakta daha da önemlidir, derler. Böylece 
değer yargıları ve genel bir görüş içersine yerleştirmek yönünden 
devletin; sorunları ayrıntılı olarak tanımak, uygulama kolaylığı, 
hailem ilgi ve yardımmı iare. . :c yününden mahalli idarele¬ 
rin aaha olumlu olacaklarını söylem ak mümkündür. 
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294. Şehirlerdeki milli önemdeki sorunların merkezi hükümetçe mahalli 
önemdeki görevlerin ise belediyece yüklenilmesi ilkesi önem taşır. 
Ancak, :>rneğin İstanbul’un su sorunu milli riıi, mahalli mi oir 
sorundur? Şehirleşmenin mili:; basamaktaki önemini defalarca gös¬ 
terdiğimize gere, bü ilkeden, devletin ' enirlerde büyük bir sorum¬ 
luluk yüklenmesi gerekti ji sonucuna vara; idriz. 

295. Şehirlerdeki kamu sorumluluğu bir yandan planlama ve programlama, 
öte yandan uygulama olarak iki bölümde düşünülebilir. Bir şehirin 
sorun ve imkanlarının araştırılması, farklı yatırımların program¬ 
lanması, bunların yer ve zaman bakımından planlanması ilk bolümü 
teşkil eder. Dolaylı ve dolaysız şekilde yatırım kararlarını kontrol 
eden merkezi idarenin ou bölümde çok daha etken olması gerekir. 
Buna karşılık belediyenin, yerinde uygulama imkanları daha geniştir. 
Ayrıca uygulamanın geniş bir kısmını yüklenecek Özel kişilerin de, 
yerinde, mahalli idarece kontrolü daha kolay olacaktır, hatta merkezi 
idarenin sorumluluğundaki baz: mahalli yatnımlarır (konut, okul, v.b.) 
birçok batı ülkesinde olduğu gibi, merkezce finanse edilmesi, ancak 
kontrollü sübvansiyon yolu ile uygu.1 zınamu mahalli idareye bırakıl* 
ması da düşünülebilir. 

296. Şehirlerin hayatında devletin büyük rolü olacağına göre, merkeziyet¬ 
çiliğin bürokratik ağırlığından kurtulmak üzere bu görevin merkez 
tarafından taşra örgütüne verilmesi düşünülemez mi? Günü i:i .iSUS 
valilikler böyle bir görevi yüklenmek y.deneğinden mahrumdurlar. 
( ok. Şekil 38). Bazı uygulayıcı bakanlık veya diğer resmi burumların 
bölge örgütleri ise genellikle karar yetkisine sahip değildirler. 
Birilirleriyle• bağlantısız çalışmaktadırlar ve sorunları şehirleşme 
açısından kıymetlendirmek alışkanlığında değildirler. İmar ve ıskan 
Bakanlığının ve Devlet Planlama Teşkilatı rân yaptığı Bölge Planlan 
ise uygulayıcı kurumlar üzerinde etkileri Gkurmadığından şehirlerin 
programlanmasında da etken olama::.: clrd’.ı. Şehirlerdeki teknik 
personel eksikliğine karşılık İller I? .:.G. : a mklj.f ettiği belge teknik 
büroları da, konunun tek bir yönünü G.c almak durumundadırlar. 



Kurulması söz konusu olan belge valilikleri, öngörüldüğü üzere ikti¬ 
sadi ve sosyal sorunlarda yetki sahibi uzmanlarla donatılırsa şehir¬ 
leşme konusundan, şehirlerin gelişme ve yerleşme program ve plan¬ 
larının milli görüşler içinden hazırlanmasından sorumlu kalınabilirler. 
Ancak işaret edildiği gibi bu bölge valiliklerinin bir yandan milli 
basamakta hazırlanacak genel ilkeler ve özellikle şuhirleşmenin 
bölgelerarası dağılımı konusundaki karar ve görüşlerle çevrelen¬ 
mesi, Öte yandan bir çok konuda şehirlerin sahibi kalacak belediye¬ 
lerle olumlu oir iş birliği kurması gerekecektir. 

297. Nihayet şehirlerin önem ve niteliklerine göre bir sınıflandırma, ve 
buna göre devlet ile belediye arasında bir iş bölümü gerektiği unutul¬ 
mamalıdır. Milli hayat üzerinde dolaysız bir etki yapan büyük-şehir¬ 
lerde ana sorumlunun devlet olması gerektiği açıktır. Çok hızlı 
gelişen, milli ölçüde - sanayi, turizm, v.b. - farklı yönlerden büyük 
bir önem sunan ve özellikle e e bir gelişme merkezi elması beklenen 
belediyeler de bu sınıfa dahil edilebilir. Diğer uçtaki kiiçük belediye¬ 
ler ise, mali ve teknik imkansızları yönünden merkezi idarenin yardı¬ 
mına muhtaçtırlar. Orta büyüklükte, nispeten yavaş gelişen ve belirli 
bir özerklik geleneğine sahip şehirler bir ölçüde merkezi idarenin 
sorumluluğu dışında düşünülebilirler. 

D arklı Gruplardaki Orgütleşme 

298. Küçük 2t el 2 diyeler : Nitelik yönünden şehir olup olmadıkları 
tartışılabilecek küçük belediyeler ( 5 000, 10000, 15 003 nüfusları sınır 
olarak ileri sürülmektedir) ekonomik ve sosyal yönden kırsal bir 
karakter sunmakta, ihtiyaç ve imkanları ile köylere yaklaşmaktadır¬ 
lar. Ayrıca şehirleşmenin dağılımı bölümünde gösterdiğimiz üzere 
bu toplulukların nüfusu genellikle yavaş gelişmektedir. Köylerle ben- 
zerliklerine bakarak, köylerde teklif edildiği üzere bunların gelişme 
sınırları tek, tek ele alınmayıp gruplar halinde düşünülmeleri gerek¬ 
tiği ileri sürülebilir. Geleneksel nedenlerle belediye ismini koruması 
öngörülen bu topluluklar, bazı mahalli yetkilerini korumakla beraber, 
teknik planlama ve uygulama görevini, ya toplum kalkınması meto¬ 
duyla ilçe ölçüsünde veya bölge planlama metoduyla belge valilikleri 
kanalı ile karşılanması veya da bu iki örgütün beraberce kullanılması 
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299. 

ileri sürüldü. Zaten şehirleşme yönünden küçük belediyelerin önemi 
sınırlı olduğundan, konu esas itibariyle komisyonumuz sorumluluğu 
dışmdi kalmaktadır. 

% i-' 

2üy İik* şehir Belediyeleri : Basamaklantanın diğer ucunda 
nüfusu 250*300,530.300 veya, milyon üstünde lcabul edilebilen büyük 
şehirler bulunmaktadır. Tanımlar bölümünde işaret ettiğimiz üzere 
büyük şehirler, diğer şehirlerden yalnız nicelikleri bakımından değil 
nitelikleri yönünden de fark etmekte* iktisadi, sosyal* kültürel yönden 
geniş belgeleri, ülkeyi ve hatta dünyâyı yöneltmek -durumunda bulun- 
maktadırlar t £ öylece nitelik ve nicelik yönünden özel bir önem taşıyan 
büyük-şehirlerin örgütleşme yönünden de diğer şehirlerden farklı bir 
bünye kazanması gereklidir (Ek. EK-17 T.Akçura* Bölge rİaıiiamada 
Örgütleşme): .üyük şehirlerin örgütleşmesinde gözönüjıde tutulacak 
ana veri bunların milli hayat üzerindeki önemleridir* Gerçekten 
Türkiytî#de sanayiin yüzde 33 kadarının,dolaysız verginin yüzde 40 
kadarının İstanbul'da teksifi bu milli öııemi açıkça ortaya koyar. 
Şehirleşme yönünden de büyük-şehirler nispi gelişme hızlan çok 
yüksek değilse da mutlak rakamlarla sürecin ağırllğüutaşımaktadır¬ 
lar, Ayrıca bütün dünya çilimleri de bu yöndedir^ Sanayileşmiş, 
sanayileşmemiş bütün ülkelerde kentsel nüfus büyük»şehir bölgele¬ 
rinde teksif olrnaktaoır. Böylece ülkemizde de büyük*şehirlerin sayı¬ 
ca ve Önemce artacağım beklemek gerekir* Büyük*şehirlerin ikinci 
bir özelliği de çok defalar tek bir mahalli idarenin özğil, çok sayıda 
belediyenin ortak sorumluluğu altında bulunuşlarıdır^ Geleneksel ola¬ 
rak farklı idari birimlerden meydana gelen bölg:w hızli bir gelişme 
sonucunda fonksiyonel ve fiziki yönden tek bijr topluluk haline gelince, 
ortak olarak ele alınması gerekli konulan çok pay;da belediye 
tarafından yürütülmesi serunu ortaya çıkıyor# ÖzeUjkla mahalli idare 
önerklîğjne kuvveti; bağlı anglo-sakson füfcslejfinna bu durum ana 
sorunu yaratmakta ve büyük*şehir idıjcosi koıtısu bölgede mevcut 
mahalli idarelerin koordinasyonu veya tek btfv mahalli idarede derlen¬ 
mesi olarak vazedilmektedir, ülkemizde mahallî iaareler zayıf ve 
gelenekten yoksun oldukları için sorunun bu yönff nispeten önemsiz 
görülebilir, Mamafih İstanbul ve İzmir'de* böz konusu ettiğimiz bele¬ 
diye sınırını aşan büyük-şehir olgusu* özellikle arazî kullanüışmaa 
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sor unlat yara tınıya başlamıştır.. Eğer mahalli idareleri kuvvetlen¬ 
dirmek yönünde bir tutum benimsenecek olursa bu öorünlar daha çok 
önem kazanacaktır, Böykace yeni büyükvşehir idarelerinin^ bütünbüyük^ 
şehir bölgesini beraberce ele alması gerekecektir* 

j j 
300, Büyük şehirlerin milli önemini gözönünde tutan, işletme tekniklerine 

ve mümkün ölçüde mevcut idari bünyeye uyan bir örgütleşme şekli 
ne olabilir ? Bü konudaki dış örneklere de bakarak büyük-şehir idare¬ 
sinin iki basamakta düşünülmesi görüşü savunulabilir. Büyük şehir 
bölgelerinin ana planlama ve uygulama sorunlarını tek elden idare 
eden ve özellikle milli önemdeki gelişme sorunlarından sorumlu olan 
bir büytik#şehir idaresi, üst basamağı teşkil edecektir* Bu idarenin 
sorumluluğu , tam yetkili bir hükümet temsilcisi ile bölgede mevcut 
veya yaratılacak mahalli idare temsilcilerinde (mevcut belediyeler 
ve belki de özel idareler ve kentsel sistemde derlenecek köyler) 
olacaktır, Hükümet temsilcisi bölge valisi niteliğinde düşünülebilir, 
veya İçişleri] Maliye veya İmar ve îsiari bekahlıklarjrUn,. Devlet 

1 l ' 1 ı 1 i 
Planlama Teşkilatının yüksek memurları arasından seçileceği öngö¬ 
rülebilir* Önemli yön, temsilcinin çok geniş bir yetki ile hükümeti 
temsil edebilmesidir* Büyük* şehir idaresi ile mevcut taşra örgütü ve 
özellikle valilerle söz konusu temsilcisi arasındaki bağlantının dik¬ 
katle incelenmesi gerekir. Bölge valilikleri için teklif edildiği üzere 
büyük-şehir idaresinin gelişme sorunlarına dönek olması, klasik idari 

t 

sorumlulukların ise valiliklerde kalması izlenecek iş bölümü esası 
olabilir. İktisadi ve sosyal gelişme kararları ile ana fiziki yerleşme 
kararlarım içine alan "büyük-şehir gelişme planı "m hazırlamaktan 
büyük*şehir idaresi sorumlu olmalıdır. Tarihi ve tabii zenginliklerin 
korunması, arazi stoku yapmak, ana trafik ağı, su# enerji, kanalizas¬ 
yon gibi ternel beledi alt-yapımn planlama ve uygulanması bu basa¬ 
makta düşünülmelidir. Devletin iktisadi ve sosyal yatırımlarının 
koordinasyonu, programlanması ve belki de uygulanması gene bu 
basamakta olmalıdır. Boylece büyük-şehir idaresi, milli önemde olan 
veya bütün bölgeyi ilgilendiren araştırma, programlama, planlama ve 
büyük milli yatırmaların uygulanması sorumluluğunu taşıyacaktır. 



301. Buna karşılık hale milyonluk büyük-şehirlerde üst basamaktakıidare- • 
nin, mahalle içi yollarının yapım ve bakımı, ayrıntılı imar uygulama 
planlarının hazırlanması ve kontrolü, tek, tek yapılara ruhsat vermek 
ve bunları kontrol gibi görevleri yüklenmesi praiik zorluklar reuparr 
ve basamağın esas görevlerini aksatır, ööylece büyük-şehir idare¬ 
since hazırlanan plan ve programların ışığında, bu .idarece yüklemi¬ 
ni iyen ayrıntılı planlama ve özellikle de uygulama, işletme, bakım, 
kontrol görevlerinden sorumlu bir alt-basağm zorunluğu görülür. Bu 
alt basamağın rnevcut idari bünyeyi fazla değiştirmemesi içiıı imkan 
ölçüsünde mevcut belediye veya' belediye şubalerine tekabül eden, 
takriben lOG.GOOor nüfusa hizmet eden üniteler olması mümkündür. 

Örneğin İstanbul'da Kartal’ın, Küçükçektnece’nin, veya Kadıköy’ün, 
Kazlıçeşme’nin alt-basamak birimleri olarak reorgenizasyonudüşünü¬ 
lebilir. 

302. Orta Belediyeler : Küçük belediyelerle büyük-şehirler arasında 
kalan belediyeler hakkında örgütleşme görüşleri geliştirmek, bu 
belediyelerin çok daha heterojen karakter sunması sonucunda daha 
gliç olmaktadır. 100.000 ila 250,000 arasındaki şehirler, büyük-şehir 
niteliğinde olmamakla beraber, milli ölçüde taşıdıkları önem, bölge 
merkezi olmaları veya olmak eğilimi göstermeleri, hızlı gelişmeleri 
sonucunda merkezi hükümetin özel bir katkısına ihtiyaç göstermekte¬ 
dirler. 25.000 ve özellikle 40.000 ila 100.000 arası şehirler ise 
şehirleşmedeki hızları bakımından cnem taşımaktadırlar. Bu gurubun 
altındaki şehirler ise, nüfus ölçüleri bakımından küçük belediyelerden 
çok daha önemli olmalarına karşılık nispeten az gelişmekte, şehirleş¬ 
me sürecinin bir ölçüde dışında kalmaktadırlar. Bu belediyelerde esas 
itibarıyla şimdiki sisteme benzer, ancak görev ve imkanları denge¬ 
le ştirilmiş ve özerklikleri geliştirilmiş bir sistem düşünülebilir. Bu 
tutum, milli ölçüde önem taşıyan, nüfusu 40.000-5G.GUC i aşan, hızlı 
bir şehirleşme gösteren ve özel fonksiyonlarla yükümlü şehirlere 
merkezi idarenin özel bir ilgi göstermesine engel olmamalıdır, 
hükümet, bu şehirlerin gelişmesine, buralarda yetkili bir temsilci 
bulundurmak, şehirin yatırım programlamasına kendi yatırımları ve 
genal ilkeler yönünden katılmak, teknik yardım gibi yollarla katkıda 
bulunabilir. 
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UYGULAMA. ARAÇLARI 

303. Şehirleşmenin ve şehirlerin hayatları ile ilgili tutunılarıiLuyvularıma- 
sında bazı araçlar ezellikle önem taşımaktadır. Her konuda olduğu 
üzere rnaiLimkaniar bunlardan ilkidir. Beylece ilk bolümde şehirler¬ 
deki uygulama ile ilgili mali sorunları ele alacağız ve belediyelerin 
imkanları üzerimle duracağız. Şehirleşmenin devlet sorumluluğundaki 
pek çok sorununun vo özellikle de sanayileşmenin mali imkanları 
konusunun, raporu nuz sınırları dışında kaldığı karaşındayız. İkinci 
bir bölümde, şehirlerin arazisi konusunu ele alacağız. Şehir arazisi 
ile ilgili tutumun da, şehirleşme konusundaki en önemli araçlardan 
birisi olduğu kanısındayız. Bunu izleyen bölümde şehir planları konu¬ 
sunu inceiiyeco-iz. Nihayet son bölümde şehirlerdeki farklı uygula¬ 
mayı yöneltmek durumundaki teknik personeli ele alacağız. 

MALI İMKANLAR 

304, Yüklenilen görevle, verilen imkan arasında uygunluk, her konuda 
olduğu gibi şehirleşme sorunlarında da temel olmalı, farklı kamu 
basamaklarına verilecek sorumluluğa orantılı mali imkan teminine 
çalışılmalıdır. Öte yandan, pratik kolaylık amacı üs konuyu ters 
yönden ele almak, farklı mail imkanların idareler arasındaki bölü¬ 
münden hareketle bu imkanlara oranla bir görev dağılımı düşünmek 
de mümkündür. Gerçekte bu iki tutum beraberce yürümelidir, 
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305, dünümüzde, şehirleşmenin sorumluluğu, farklı idareler arasındaki 
görev bölümü ve örgütleşme konusundaki tereddütlerle beraber mali 
imkanlar yönünden de tutarlı bir politika olmayışını tabii karşılamak 
gerekir, Belediyeler açısından bu : urumu kısaca açıklayıp, eleştir¬ 
dikten sonra bazı görüşler sunmaya çalışacağız. 



Günümüzdeki Durum 

306. Belediyeler günümüzde 8C kadar kaynaktan gelir sağlamaktadır, ait 
çoğu önemsiz olan bu kaynakların önemlilerini üç bölümde derlemek 
mümkündür. Devletten alman paylar, özel idare gelirlerine dayalı 
olanlar, belediyelerin kendi gelirleri. Bunlara belediyelerin borçlan¬ 
ma imkanlarını da katabiliriz. 

307. Devlet vergilerinden Ayrılan Paylar : 1948 tarih ve 5237 
Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Gelir Vergisinden ve Kurumlar 
Vergisinden yüzde 5, Tekel safi hasılatından yüzde 5, Akaryakıt istihsal 
Vergisinden yüzde 8, Motorlu kara taşıtları vergi ve cezalarından 
yüzde 25, gümrük vergilerine konan yüzde 15 zam, devletçe belediye¬ 
lere ayrılmaktadır. Su paylardan yüzde 80i belediyelere, nüfuslarına 
göre dağıtılır. Yüzde 20si ise (tümü dağıtılan Motorlu Taşıt Araçları 
Vergi ve Cezaları hariç) İller Bankasında ortak bir fonda toplanır. Bu 
ortak fondan; sadece 50.000 nüfusdan küçük belediyeler faydalanır. 
(bk. çekil 41) Böylece devletten ayrılan paylarda genellikle nüfus 
sayısına dayanan bir eşitlik görüldüğü, ancak fon yolu ile küçük bele¬ 
diyelere fazladan bir hak tanındığı görülür. Devlet payından belediye¬ 
lerdeki beher nüfusa ortalama 20- 30 TL. düşmektedir. 

308. Czel İdareden Alınan Pay : Bina ve arazi vergisi gelirleri 
1936 tarih ve 2871 Sayılı Kanunla özel idarelere verilmiştir, bu ida¬ 
reler belediye sınırları içinde topladıkları verginin yüzde 25 ini ilgili 
belediyelere verirler -Arazi Vergisinden ise belediyelere hiçbir pay 
vermezler -Böylece şehirlerdeki bütün gelişm. sorumluluğu beledi¬ 
yelerde olmasına karşılık, gayrı mankul gelirlerinden sadece pek 
ufak bir oranı belediyelere gitmektedir. 0te yandan vergilen cirme 
tabanları eskimiş bulunduğu ve köklü bir tahrir, bütün ihiyaca rağmen 
yapılmadığı için, pek çok tilkede ana mali kaynağını taşkil eden gayrı 
menkul vergisi Türkiye’de zaten düşük olan belediye gelirleri içinde 
yüzde 1,5 civarında çok düşük bir oranda kalmaktadır. 



Belediyelerin Kendi Gelirleri i Belediyelerin resim, harç, 
iştirak payı i sahibi bulunduğu emlakin sâtış ve kira gelirleri v.b. şe¬ 
killerde büyük sayıda gelir kaynağı vardır. Ancak, bunlardan bir çoğu 
önemsizdir Ve hatta bazıları toplama masrafım imle karşılıyamamak- 
taaır. Gayrı menkule dayanan kaynaklar ele alındığında» temizleme 
ve aydınlatma resmi bu konudaki giderleri karşılayamamaktadır, 
barklı kanunlarla belediyeye devredilen arazinin satılması günümüzde 
bazı şehirlerde önemli bir kaynak teşkil ediyorsa da, bunun arazi 
politikasına tam karşıt bir tutum olduğuna ve zaten satılabilir beledi¬ 
ye arsalarının tükenmekte bulunduğuna işaret gerekir. Değerlenme 
resmi ise sadece kamulaştırma yolu ile yapılan imardan dolaysız 
olarak faydalanan gayrı menkule yüklenilaiği için auaietsiz ve etkisiz 
bir usul olmaktadır. Belediyece yapılan alt-yapı yatırımlarına komşu 
mülk sahiplerinden alman iştirak da, bir gelir kaynağından çok arazi 
politikasının bir bölümü olarak kıymetlendirilmelidir. 

Borçlanma : eiediyeler kanunen her kaynaktan borç alabilirse de, 
mali durumun kötülüğü sonucunda, sadece iller Bankasından Ödeme 
kapasitesine orantılı şekilde kredi alabilmektedir. .3u. kredinin küçük 
belediyelere uzun vadeli, büyüklere ise kısa vadeli duşu gene büyük 
şehirler aleyhine bir tutum olarak ortaya çıkar. 

Günümüzdeki durumun eleştirilmesinde, üzerinde ciurulabilecelc ilk 
bu yön belediyelere veri len mali imkanların yeterli olup olmadığıdır. 
Raportörümüz T.Brsoy tarafından derlenen aşağıdaki tabloya göre son 
yıllarda belediye har amaları 8Gb ila 930 milyon TL. civarında idi. 
Aynı tarihlerde yaşıyan nüfusun 10 milyon civarında olduğu görüjür, 
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Böylece kentsel nüfus başına yaklaşık olarak 80 • 100 TL * beleoi gelir 
düşmektedir. Belediyelerin günümüzclekine benzer görevlerle yüklü ka¬ 
lacağı, ÖZa ilikle de beledi alt-yapı sorumluluğunu yüklenmeye davar' 
edecegt kabul edilirse, bu gelir açıkça yetersizdir. ( Bk. EK-18 Bele¬ 
diyeler Anketi) Günümüzdeki nüfus başına beledi gelirin takriben 
2,0-30 TL. kadarı imara gitmektedir. (Bk. Şekil 4 ü) Oysa, alt-yapı 
bölümünde yaptığımız kaba hesaplara göre, şehirlerde artan her bir 
nüfusun gerektirdiği alt-yapı gideri 2.500 TL,, kadardır. Şehirlerimi¬ 
zin ortalama yüzde 6 hızla gelişeceği düşünülürse, global nüfus başına 
150 TL,, sadece artan nüfusun ait-yapı ihtiyarlarını karşılamak için 
gereklidir. Tuna alt-ya^ı açığını kapamak, işletme, bakım ve diğer 
bütün cari masrafları da katarsak açığın önemi görünür. Sırf bir 
büyüklük ölçüsü vermek için nüfus başına belediye gelirinin Zürich’te 
2.500 TL., Paris’te 870 TL., Şikago’aa 1.500 TL., Bükreş’te 80G TL. 
olduğunu hatırlatalım. Ancak bu tip kıyaslamaların yanıltıcılığım ve 
bu şehirlerin yükümlü bulunduğu görevlerin farklılığını unutmayalım. 

312, Belediyelere verilen kaynakları çoğaltmak yolları nelerdir ? Devlet 
katkısını yükseltmek bunlardan ilkidir. Bir mali tevzin konusu olan 
bu imkanda, şehirleşme yönünden üzerinde durulacak husus, bu tak¬ 
tirde devletin şehirlere yaptığı dolaysız katkının sınırlanıp, sımrlaıı- 
mıyacağıdır. devlet belediyelere daha çok para verip, buna karşılık 
şehirlerin gelişmesi ile ilgili iktisadi ve sosyal görevlerini ve özel¬ 
likle sanayileşme yatırımlarını sımrlıyacak olursa, ou şehirler için 
olumlu değil, '-kumsuz bir tutum olur. Diğer bir imkan belediyelerin 
kendi gelirlerini artırmasıdır. Gayrı menkul vergisi ve mahalli rüsum 
yolları ile beledi gelirlerin büyük ölçüde artabileceği görüşü vardır. 
Bu gerçekleşirse, devlet katkısının, daha çok belediyeler arasındaki 
farklı adaletsizlikleri düzeltmeye ve farklı kıstaslara gere yapılması 
gerekli yatırımların teminine yönelmiş bir denge ve kontrol aracı 
olarak, tanımlanması mümkündür. Belediyelerin kendi gelirlerini 
büyük ölçüde artırmanın da, dolaylı olarak devlet gelirleri ve özel 
yatırımlar üzerindeki etkisi göz önünde tutulmalıdır, Bu konulardaki 
kararlar, şehirlerdeki su, yol, ener il gibi beledi alt-yapının iktisadi 
gelişmeye etkisini ihmal etmeyen ye dolayısıyla bunların milli 
önemini kanui eden bir anlayış içinde verilmelidir. Görevleri ve 
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varille nedenleri hakkında ciddi şüpheler bulunan II Özel İdareleri 
gelirleri ise, gayrı menkul vergilerinde işaret edileceği üzere, büyüle 
ölçüde belediyelere aktarılabilir. 

Günümüzdeki belediye gelirleri sisteminde, global gelir yetersizliği 
yanısıra, bu gelirin farklı belediyeler arasındaki dağıtıiışı da eleş
tirilebilir. Devlet paylarında - kredi sisteminde küçük belediyelere 
avantaj tanınmıştır. Nüfus başına toplam gelir bakımından da farklı 
önemde belediyeler arasında eşitlik aranmıştır. (Ok. Şekil 39). Sınırlı 
bir adalet anlayışı içinde, en küçük belediyelere dahi asgari bir gelir 
teminine yönelmiş bu tutum tutarlı görünebilir. Ancak bu açıdan 
adaletin niçin daha ileri götürülüp, köyleri de kapsamına almadığı 
sorulabilir. Gerçekte asgari ihtiyaçların karşılanması yanısıra, bele
di gelirlerin dağılmasını etkileyebilecek başka ilkeler de ileri sürü
lebilir. Milli gelişmeye katkı, şehirleşme hızı, gerçek ihtiyaçlar gibi. 

a. Oerçekten, büyük-şehirlerdeki şehirleşme tıkanıklıkları, milli 
gelişmeye katkıları dolayısıyla, yalnız o şehri değil bütün ülkeyi 
ilgilendirir. Defalarca teki arla ilgamız İstanbul’un su, enerji 
tıkanıldı’.ı bunun örneğidir. 

b. Nüfusu duraklayan bir b Im ye, yıllar boyunca sabit bir ihtiyacı 
karşılamak durumundadır. Oysa, nüfusu hızla artan bir şehir 
bir anki ihtiyacım karşılamaya çalışırken, 7-8 yıl sonra tekrar 
aynı ölçüde ihtiyaçlarla karşı karşıya kalacaktır. 

c. Alt-yapı bölümünde işaret ettiğimiz üzere belirli bir nüfusun 
üstündeki şehirlerin eş standartta alt-yapı temini için yapmaları 
gerekli gider, nüfus büyüm semden daha hızlı artmaktadır. Ayrıca 
bu gider artışının oiums _.z olmadığına ve büyük- şehirlerin iktisa
di ve sosyal yaratıcılıkları ile bu gideri rahatça karşıladıklarına 
da değindik. Ote yandan büyük-şehirlerdeki daha kentsel hayatın 
etkisi (nüfus başına daha çok su tüketimi, aha çok otomobil v.b.) 
ve bu toplulukların bütün bir belgeye hizmet ettikleri gözönünde 
tutularak buralardaki alt-yapı standartlarının da daha yüksek 
olması kabul edilmelidir. Oav/j menkul yercilerine ve mahalli 
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rüsuma önem kazandıran bir sistem içinde, daha büyük beledi¬ 
yelerin alt-yapı gider fazlalıkları karşılanmış olacaktır. Suna 
karşılık, özellikle küçük belediyelere, asgari ihtiyaçlarını kar¬ 
şılayacak; nüfusları hızla artan şehirlere bu nüfus artışım 
emebilecek; ve milli önemde kabul edilen ihtiyaçların karşılan¬ 
masını temin edecek mali imkanların yaratılması ise devlet 
katkısı yolu ile düşünülmelidir. 

dünümüzdeki Kanun Tas a rıları 

114. Günümüzde, Maliye ve içişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanıp 
T.3.ÎV .M. ne sunulmuş, belediye gelirleri ile ilgili 5 kanun tasarısı 
vardır. Bu tasarıların, şehirleşme sürecini bir tüm olarak ele alma¬ 
mak, bu sürecin farklı tip: i şehirler arasındaki dağılma eğilimle¬ 
rini düşünmemek, şehirleşmedeki görev ve gelir bölümleri, arasında 
açık seçik bir bağ araştırmamak ortak eksikliklerini sundukları 
söylenebilir. Şimdi bu tas. rıları devlet payları ve gayrı menkul ver¬ 
gileri yönünden gözden geçire'im. 

°15. İçişleri Bakanlığı tasarıt . ütün oeviet gelirlerinden yüzde 6sının 
belediye payı olmasını t m : etmektedir. Böylece bu tasarı devlet 
iştirakini büyük ölçüde art m aktadır. Bu payın dağıtılmasına gelince, 
şimdikine benzer bir yol iz"' nrnekte, yani küçük belediyeleri büyükle¬ 
re oranla korumak düşünce, devam etmektedir. Mâliyenin tasarısında 
ise, bütün devi t gelirlerini mosamıyah fakat şimdikine oranla geniş¬ 
letilmiş kaynaklardan, yüz 4-6 bir pay ayrılması öngörülmektedir. 
Böylece devlet katkısı dr' sınırlı şekilde artmaktadır. Dağılıma 
gelince, yüzde 60ı nüfus e asma, yüzde 40ı belirli iiskalite göster¬ 
gelerine göre öngörülmek sdir. Bu teklifte de 250,000den küçük 
belediyelerin biraz korunduğu ileri sürülmektedir. Bu iki tasarının 
ortak yönü devletin gelirlerinden belediyelere ayırdığı payı artırma¬ 
sına karşılık, bu payın dağılımında şehirlerin gelişme hızını ve 
gerçek ihtiyaçlarım hesaba 1 mamalarıdır. 



216. içişleri Babalığı Tasarısı* belediye siniri içindeki arazi, arsa ve 
binalfcrdanj gerçek kıymetlerinin yüzde lUnirı geçmemek şartıyla 
v-oggi 4dmâC£sini ve bu verginin temininin belediyelere verileceğini 
crigöjtüyori Matrahın doğriiluğu ve yüzde i'in yeterli olup olmadığı 

iVHI#' -glpriularına -irmeden» Iıelediye sınırları içinde torlanan verginin 
belediyelere gitmesi teklifini alkışlamak gerekir. Ancak aynı bakan¬ 
lıkça hazırlanan diğer bir kanun tasarısında ise, belediyelere gene 
yüzde 25 pay verilmesi, yüzde 75 in ise» şimdi olduğu üzere Czol 
İdarelere bırakılması yönteminin devamı teklif edilmektedir» Maliye 

, 1 i 
Bakanlığı Tasarısında ise, Emlak Vergisi gelirinin yüzde 10mm be¬ 
le aiyelerci yüzde oOıriin özeli İdarelere Bırakiiması öüşühülmektedir. 
Özel İdarelerin ne görev yaptığı* ne yapacağı hakkında ciddi şüpheler 
varken, bunların Anayasa hükümleri bulunmasa, kaldırilmasl düşü¬ 
nülürken» ve özellikle ae bu idarelerin şehirleşmede hiç bir yükleri 
yekken bu son iki tasarıdaki tutumu anlamak güçtür. Eğer amaç 
şehirlerin köylere yardımı ise bu vilayet basamağında değil milli 
basamakta, genel bütçe yolu ile yapılmalıdır. Nihayet İçişleri Bakan¬ 
lığı tasarısı, şehir içinde boş bırakılan arsaların vergilerini her yıl 
yüzde 10 artırmak yolu ile spekülasyon ile savaşmak vs şehir planla¬ 
masına yardımcı olmak isteğindedir, Amaç olumlu olmakkla beraber, 
arsa değerinin, binde biri ölçüsünde vergi artışlarının etkenliğinden 
şüphe edilebilir. 

Müşterimiz 

317. Yukarıda geliştirmeye çalıştığımız görüşlere dayanarak, devletin 
• belediyelere mali katkısı ve belediyelerin kendi gelirleri hakkında 

bazı genel öğütlere varmıya çalışacağız. 

318. Devletin Belediyelere Katkısı: Kanımızca devlet, belediye¬ 
lere verdiği paylarla, belediyelerce yapılan yatırımların kalite ve 
standartlarım denetlemek; şehirleşmenin genel dağılımım etkilemek; 
milli gelişmeye etkili şehirleşme yatırımların yapılmasını temin ve 
bu amaçla gerekli şehir ve büyük»şehirleri desteklemek; milli 
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şehirleşme politikası içinde önem taşıyan se-törîere öncelik verdir¬ 
mek; kiiçük belediyeleri:-., as gam bir cakam mhi? olman mâ çalışmak; 
hızla büyüyen şehirlere virdim . \b: i:. : nak-unş a naclar gütmelidir. 
Bu görüşler içinoe, devi-■ içe yi.ok m ek . . : • t f • - Iı şehirlere, farklı 
oranlarda olacağı ve bu cranın • "mor:// . m . re gere tespit edil¬ 
mesi gerektiği açıktır. 
I 

319, Katkının şekline gelince, belirli tip şehirlerdeki belirli görevlerin 
doğrudan doğruya devletçe yüklenilmesi Hr imkandır. Okul v.b. sosyal 
ihtiyaçların devletçe karşılanması veya köy suyunun dev i etçe temini 
gibi, şehirlere su tetnirinir, sanayi m* istikalarının hazırlanmasının 
veya kentsel arazi politikasının da devlet görevleri oldu u kabul edile¬ 
bilir. Devletin uygulayıcılıktaki ve işletmecilikteki beceriksizliği ve 
bu teklifin mevcut gelenekler dışında kalışı aleyhte noktalardır. Suna 
karşılık, devlet katkısım istenmen y. dramlara gitmesi vs şimai 
olduğu gibi belecdycnin e.ori giderleri m' enmearmi j.se teklifin 
avantajlı yönüdür. Zaten m ma! m ar d r .arö, c: fonundan küçük 

9 

belediyelere yapılan yare: m bu yörem;".;*, örgemin daha r a*.işletilerek 
özellikle milli bir cnem m riyaca şk * ve 1 :; ,*; r »birleri Je kapsamına 
alması düşöre;lebi?.'r. 

<3^Qn Geçen bölümde işaret ettiğimiz, devletin, yatırım alan ve standarlarım 
tespit ve kontrol, ancak uygular.'.ayı belediyeye bırakması anlamındaki 
"şartlı ve amaçlı yardım yöntemi ise, başta A.B.Jj. olmak üzere 
pek çok batı ülkesinde muvaffalds. e* ’e kullanılma• itadır. Bu yönteme 
göre ’evlet, mahalli Ma re V» vs, projeler 1 o Uma mecra: darda ha¬ 
zırlanmış olmak şartıyla ve belir1'. Mı: amaçta kullanılmak üzere, 
borç veya hibe şeklinde giderin yarısı, öçte irisi gibi oranlarda nara 
vermektedir. Söz kcm .su '"kek r - ubkk :rr ;U lerir öc ıslahı, şehir 
ve belge planlarının hr mrb ura a ç :'r - y karırım ■ e me trosunun 
yapımı, su ve hava ö 1 nr . a ar; ö. . .'a ğö . e; "emler bu 
yöntemden faydalanma hr, ' . şehirleşme 
politikasına crarJa "şark; v ; a:... ; ;ra 'o an faydalan¬ 
mak ciüşünüla’':ör 
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321, Diğer yöntem şimdi olduğu gibi devletin belediye gelirlerine şartsız 
olarak belirli oranda bir katkıda bulunmasıdır. Bu sistem basitlik ve 

belediye özerkliğine saygı avantajlarını taşır. Ancak devleti, bir 
şehirleşme politikası varsa, bu politikayı yöneltecek en etken araçtan 
mahrum bırakır. Şartsız devlet katkısı yönteminin devamı öngörü¬ 
lürse, yukarıda işaret edilen göstergelere gere farklı büyüklük ve 
farklı tipteki şehirlere bu katkının farklı oranda dağıtılması imkanı 
gene de araştırılmalıdır. Mali tevzin sorumlularınca, belediyelere 
global olarak verilmesi öngörülen mali kaynakların, tüm kamu gelir¬ 
lerinin yüzde 4,5,6 ölçüsünde olduğuna da değindik. 

322, Belediyenin Kendi Gelirleri : Devlet katkısı hangi yollarla 
yapılırsa yapılsın ve hangi dağılım sistemi içinde olursa olsun, mali 
tevzin açısında yukarıda işaret ettiğimiz oranın üstüne çıkması zor 
görünmektedir. Diğer bir deyimle genel ortalama olarak kentsel nüfus 
başına devlet katkısının azami 60-70 lirayı geçroiyeceğini tahmin 
edebiliriz. Eu imkan, gene tahminlerimize göre, belen, alt-yapı yatı¬ 
rım giderlerinin yarısı kadarım karşılıyacaktır. Yatırımların diğer 
yarısının, bakım ve yenileme masraflarının, bütün cari giderlerin 
böylece mahalli idarelerin kendi kaynaklarınca karşılanması gerekir. 

\ 

Bu kaynakların ayrıntısına girmeyip önemli imkanlar yaratacağı ön¬ 
görülen ikisi üzerinde durmak istiyoruz: Mahalli rüsum ve emlaktan 
alınacak gelirler. 

323, Birçok batı ülkesinde başarıyla kullanılan " mahalli rüsum sisteminin” 
ülkemizce de etken olacağı inancı vardır, özellikle Adana, Kars, 
Gaziantep gibi şehirlerin sorumluları bu görüşü savundular ve bunun 
hayat seviyesi üzerinde olumsuz etkisi olmıyaeağı ve hemşehrilerse 
memnunlukla ödeneceğini ileri sürdüler. Ayrıca ou kaynağın genel 
idare gelirleri ve özel sektör yatırım imkanları ile de rekabet etmi- 
yeceği inancı vardır.Rusum alınacak kaynaklar ve rüsum oranlarında, 
belirli ana karalar içinde, belediyelere tanınacak elastiklik, belediye¬ 
lerin özerkliği ve mahalli şuuruna hizmet yönlerinden avantajlıdır. 
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374. belediye gi erlerinin pek çoğu dolaysız olarak gayrı menkullere hiz¬ 
met ettiğinden ve bu giderlerin arazi kıymet artışına ve bina şartları¬ 
na dolaylı ve dolaysız katkısı bulunduğundan, gayrı menkul vergilen¬ 
dirmesinin belediye gelirlerine esas olması, pek çok ülkelerde kabul 
edilen vc günümüzde Türkiye'de de ileri sürülen bir görüştür. Yapılan 
tahminleıe göre, ciddi bir tahrire dayanan mantıki bir vergilendirme 
ile, gayrı-menkul v rgi gelirinin şimdikinin 10 misline çıkması bek¬ 
lenmektedir. öte yandan, özel idarelerin şehirleşme ile ilgisi bulun¬ 
madığı nedeniyle, gelirin tümü veya yüzde 80-90 gibi bir oranı bele¬ 
diyelere verilecek olursa, belediyelerin bu alandaki gelirleri 30-40 
defa artarak, şimdiki tüm belediye gelirlerinin yüzde 50ı kadar yeni 
bir kaynak temin edilmiş olacaktır. Batı ülkelerince gayrı menkul 
vergileri belediye gelirlerinden yüzde 40-60mı teşkil ettiğinden, bunu 
normal karşılamak gerekir, belediyelere büyük bir gelir temin etme¬ 
si beklenebilecek gayrı menkul vergilendirmesinin mali tevzin yanışı- 
ra, adalet ilkesi ve şehir planlamasına etkileri yönünden de kıymet¬ 
lendirilmesi gerekir. 

325. Sosyal adalet açısından vergilendirmenin asgari konutlarda oturan 
aileler üzerinde baskı yapmaması yöntemi araştırılmalıdır. Eğer 
gayrı menkul vergileri sadece orta sınıf ve özellikle lüks konutlara 
ve arsa ticaretinden elde edilen gelirlere yöneltilebilirse, adil bir 
usule gidilmiş olur, üoylece arsa spekülasyonunun ve lüks konut 
inşaatının frenlenmesi de temin edilebilir. Ayrıca, orta sınıf ve lüks 
konutta oturanların İçendi konforları yönünden de bu tutum olumludur, 
diğer bir deyimle, elli bin liralık bir evde oturup pis bir şehirde 
yaşıyan bir ailenin, vergi yolu ile, kırk bin liralık bir evde oturup 
temiz bir şehirce yaşaması temin edilirse bundan bu ailenin de mem¬ 
nun olması gerekir. Ete yandan kamunun dolaysız olarak yaptığı yatı¬ 
rımlar veya planlama kararları sonucunda ortaya çıkan kıymet artış¬ 
larının en etken şekilde vergilendirilmesi gerekir. azla kat verme 
bunun en açık örneğidir. Bir mahaldeki veya şehir teki arsalara 
belirli sayıda kat verilirken, bir arsaya daha yüksek bir inşaat emsali 



vermekle bu arsa sahibine kamu açıktan para vermiş olmaktadır. 
Bu ”hediyelerin '* geri alı.'.-.ması sadece adalet ilkesi yönünden değil, 
takat arsayı fazla kullanmak baskılarım frenlemek acısından da önem 
taşır. A/m şekilde kana mm yaptığı alt-yapı yatırımlarının yaratacağı 
kıymet a rrı skecim da, dol ey sız olarak, buncan faydalananlardan, 
kısmen geri alınması dTmUıüi menidir. Şimdiki şerefiye ve iştirak 
kısımlarında yetersi?; olarak crgörülen bu yöntem de, alt-yapı dağı¬ 
lışındaki adaletsizliği kısmen düzeltecektir. 

326. Taşınmaz mallar vergisi, özellikle planların uygulanması için on etken 
bir 4ra; olarak değerlendirilmelidir, öerçektan imar sınırlarını teca¬ 
vüz, yüksek inşaat emsali almak üzere planlama kurumu üzerinde 
baskılar, kaçak kat yapmak, komşu mesafelerini çalmak, arsaya plan 
kararlarının dışında fonksiyonlar yerleştirmek, spekülatif amaçla 
arsaları boş bırakmak v.b, hep arsa ticaretinden azami kar kazanmak 
arzusunun sonuçlarıdır, öcylece bu açıdan elde edilmesi ürnid edilen 
karlar, azami ölçülerde sergilendirilecek olursa, plana saygısızlık 
eğilimini?! de nispeten fre::J : ileceğini ümid etmek mümkündür. İçişleri 
Bakan!: / tasarısında kcnv.rz n bir cephesinde (boş arsa bekletilmesi) 
yetersi , de olca vergi mİ: d ınm artırmak yolu ile bir tedbir getiril¬ 
mek ir. t; ' d çini gördük. Soru;; un deha çek taraflı olarak ele alınıp 
daha etken tedbirlerin araş/.rılması gerekir. 

KENTSEL AR \Zİ ■ Ol /TIKASI 

Konu 

327. Her nevi kentsel çalışma ve yaşama şekilleri kentsel arazi üzerinde 
yer almaktadır, Böyİec kentsel arazi politikası şehirleşmenin olumlu 
olarak gelişmesinin on Ö. T uygulama araçlarından birisidir. Önü¬ 
müzdeki 70-25 yalda o ‘ odc azacak 15 milyon kişi' milyomarca 
metre karelik ov T ■’<=> • ö' -açaktır. Kentleşmeye açılacak bu 



arazinin delerinin 100 milyar TL. civarında olacağım tahmin edi¬ 
yoruz. Günümüzde arsa politikasını eleştirmeden ve görüşler ileri 
sürmeden, bazı genel konulara değiniyoruz. 

İşaret etmek istediğimiz ilk bir husus, taşınmaz mallar (gayrı men¬ 
kul ) adı akında genellikle tek bir bölümde ele alınan kır arazisi, 
kentsel arazi, arsa, ve binanın temelden Harkiı olduklarıdır. Gerçekten 

arazi, tarih doyunca her şeyden ence tarım kesiminin bir "hammad¬ 
desi" olagelmiştir. Bu açıdan arazinin tarımsal nitelikleri, arazinin 
kıymetini /tanımlıyordu. Kıymet değişmeleri genellikle olmuyor veya 
yavaş oluyordu. Vakta ki şehirleşme süreci harekete geçti, şehirle şen 
arazi, bulunduğu mahal ve üzerinde yerleşmek isteyen kentsel kul¬ 
lanışlara bağlı olarak yepyeni bir önem kazandı. Belirli bir mahalde 
yaşamak veya çalışmak isteyen kimselerin rekabeti ile bir metre kare 
kentsel arazinin fiyatı binlerce, onbınlerce liraya yükseldi, (tarımda 
ise metre karesi, Orta Anadolu'da -10-50 kuruş, Çukurova’nın zengin 
topraklarında 100 kuruş civarında) b öylece, kullanış şekli, fiyat, 
fiyatın artış hızı bakımınsan tarımın hammaddesi olan tarım arazisi 
ile, üzereni kullanmak hakkı satın alınan kentsel arazi tamamen 

değişik niteliktedirler. Kentsel araziyi de gerçekte iki bölümde der¬ 
lemek mümkündür: arsa ve di er kentsel arazi. Özerinde inşaat 
yapılmasına izin verilen, bu amaçla parsellenen ve belirli alt-yapısı 
temin edilen kentsel arazi arsa niteliği kazanır. Arsanın şimdiden 
kentsel amaçlarla kullanılabilmesine karşılık, bulunduğu mahallin 
uygunluğu sonucunda bir süre sonra kentsel amaçlarla kullanılması 
beklenen diğer kentsel arazi ise kumruların "mücavir alan", "geliş¬ 
me alanı", "iskan alanı dışı" diye isimlendiköiklsri kavramlarla 
karışmaktadır. Bu arada, özellikle gecekonduların hukuken arsa nite¬ 
liği kazanmamış kentsel arazi üzerine taşması ile, arsa ve diğer 
kentsel arazinin birbirina karışmasına dikkati çekeriz. Arsa üzerine 
yapılan kentsel bina ise, arsa ile fiziki olarak bağlanmasına karşılık, 
belirli kişilerin, belirli çabası ile yaratılan bir "imalat ürünü" 
niteliğindedir. 



329. Üzerinde durulması gereken diğer bir yön, şehirleşme sonucunda 
arazic ' ortay* çıkan art:.:; kıymetin kim tarafından yaratıldığıdır. 
Arsa niteliği kazanmam: g kentsel arazi , hiç olmazsa kanunen, kentsel 
amaçlarla kullanılamayacağına göre bundaki değer artışı, arsa olmak 
" şansına" bağlıdır, İskan dışı lanlar bulundukları mahale, şehrin 
bu tarafa yayılma eğik vene. mevcut a;i>yapının yakınlığına, arsa 
olmak konusunda, karar verecek sorumluların muhtemel tutıimuna 

göre fc„r de-.er kazanırlar. Böylece bu değer artışı, ezellikle arazinin 
bulunduğu y ereye bağlı olup, civardaki şehirde özel ve tüzel kişilerin 
yaptığı farklı yatırımların bir sonucudur* denebilir. ıskan dışı arazi¬ 
nin arsalık niteliği kazanarak elde ettiği kıymet artışı ise, çok daha 
açık seçik bir safhayı gösterir, Karar, şehir planlaması yolları ile 
verilir. Bu kararla, şehir sorumluları, bir taraftan arsa sahibine 
arazisini kentsel amaçlarla kullanmak hakkı verirken, öce yandan da 
kamuyu, buraya beledi ve sosyal alt-yapı yapmak ve buranın hizmet¬ 
lerini görmekle görevlendirmiş olurlar. Böylece, arsa durumuna 
geçmekçe arazüiin kazandır: kıymet artışı, kamunun yüklendiği veya 
yüklenmeyi vaadettiği girerlerin dolaysız bir sonucudur. Bir arsanın 
bu niteliği kazandıktan sonra maruz kaldığı kıymet artışları (pek 
nadiren de kıymet düş:'ele-1.) ire daha karmaşık etkenlerin sonucu 
olmaktadır., Baha yüksek inşaat emsaline izin vermek (dolayısıyla 
gerekli alt-yapı ve hizmetleri yükümlenmek) gibi planlama kararları, 
veya daha iyi yol v.b. gir- yatırımlar, arsaların kıymetini yükselten 
dolaysız harcamalardır. Öte ya:.dun. Şehrin büyümesi, şehirde veya 
mahallede devlet, belediye, özel kişiler tarafından en farklı harcama¬ 
lar da belirli bir :ea':.ynz?tini yükseltiyor. Bunları da genel 
anlamında, toplumun dolaylı harcamaları olarak nitelendirmek gere¬ 
kir. Nihayet başta "moda’ olmak üzere diğer bazı kıymet artışlarının 
nedenlerinin analizi deha güçtür. Bunların da, genellikle dolaylı bir 
şekilde, kamu tarafındau. .-umar. :ğ:«. söylenebilir. 

330. ?öylece, arsb..lardr>i artık kıymeti yaratan, başta beledi alt-yapı 
giderleri (metre kareye em ulumu "9 TL. civarında olduğunu gördük) 



kamunun yaptığı- dolaysız harcamaların, kıymet artışından faydalanan 
arsa sahibinden geri alınmam gerektiği açıktır. Kamunun dolaylı 
olarak yarattığı kıymet artışlarınca ise, durum daha karışıktır. Bazı¬ 
larınca, her nevi ticaret ve imalatta ar tık kıy met kamuca yaratıldığına 
göre, arsa ticareti de bundan farketmez. Ancak, arsa arzındaki 
elastikiyet düşüklüğü, arsa kıymeti artışına arsa sahibinin hiç bir 
katkısı bulunmayışı, gibi nedenlerle, kentsel arsa ticaretinin diğer 
mallardan fark ettiğini ispatlamak mümkündür. Zaten, en liberal 
ülkelerde dahi,kamu., arsa, ticaretini kontrol etmek ve artık kıymeti 
kamuya geri almak eğilimindedir. Konunun, özellikle iktisatçılar 
tarafından, ülkemiz için de incelenmesini salık veririz. Ote yandan, 
arsa ticaretinin şehirleşme üzerindeki olumsuz etkileri, bu ticaretin 
kontrolünü gerektiren ana nedendir. 

3ünümtizdeki Durum 

331. Günümüzde kentsel arazi konusunda tutarlı bir politika bulunduğunu 
söylemek güçtür, çarklı vesilelerle, şehirlerde arazi stoku yapılması 
gerektiği söylenmekte ve hatta başta Belediye Kanunu, bu istek mev¬ 
zuatta da yer almaktadır. Bu? a karşılık, gecekondularla ilgili kanun¬ 
lar ise, kentsel arazi stoku ıpmayı imkansız kılmakta ve kamu 
arazisinin dağıtılması amacım gütmektedir. Diğer taraftan belediye¬ 
lere verilen sınırlı mali imim ularla, bunların arazi satın almaları 
şöyle dursun, devletten devir aldıkları araziyi satmaları bile engel- 
lenememektedir. Nihayet, kamuca kentsel arazi stoku yapılmasını 
niçin istiyoruz r o.maç, arsada olacak artık kıymeti üçüncü şahıslar 
yerine kamunun alması mıdır ? Bu takdirde kamu, ne vakit ve hangi 
yollarla bu artık kıymeti geri alacaktır? doksa amaç, arsanın doğru 
kullanılmasını temin midir ? Bunun için mümkün yollardan kira, kul¬ 
lanma hakkı vermek, şartlı satış v,b. yöntemler hukuki ve idari 
yönden imkansızdır veya pek güçtür. Arazi stokundan amaç, bu 
arazinin kamu kullanışlarına tahsis kolaylığı mıdır ? La vLırnun ise, 
çok defalar, şehir planlama kararlarını çiğnemeye önayak olduğuna 



işaret ettik. 3te /ondan, bu arazi stokundan, kanunen yapılması cngc- 
rüİen tanzim satışlarının gerçek anlamı nedir V lu ve benzeri daha 
bir çok soruya, ilgililerce doyurucu cevaplar verilebileceğini san¬ 
mıyoruz. 

Bütün batı ülkelerinle eğilim kentsel arazinin büyü!-; 'ölçüde kamu eline 
gsçmesinedir. Stockholm*de mevcçt şehirden defalarca daha gere ş bir 
alan belediyeye aittir. Hollanda'da kamu arazisi dışında hemen hemen 
hiç bir kentsel inşaat yapılmamaktadır. İngiltere* Hindistan, Branşa 
ve belirli bir Ölçüde A.B.D. aynı yoldadırlar. Gerçekte, bü yolun da 
belirli sakıncaları vardır, l unlardan en önemlisi, arz* talep kaideleri 
aışında kalan arazide hatalı tahsislere gidilmesi tehlikesidir. Makbul 
bir iskan arsası sn çok parası olana rnı, belirli göstergelere veya 
kura çekimine gere buna hak kazanana mı, yüksek memurlara mı, 
yoksa tahsisi yapanın "bildiklerine" mi tahsis edilecektir ? C idece 
yoğun faaliyet şekillerinin beraberce bulunması gereken Yönetici Mer¬ 
keze, arsaya para ödeme müeyyidesi kalkınca, burada yer almaması 
gerekli ekstarisif kullanışların girmesi tehlikesi doğmaz mı ? Bu 
sakıncalara karşı ileri sürülen yöntem, kamunun sahici olacağı arazi 
parçalarının kullanma hakkını normal piyasa bedeliyle satmasıdır. 
Bütün teknik sorunlar yanışı ra bu durumda bu sefer kamu kullanışla¬ 
rının gene "keyfi" olarak yerleşmek, ihtiyaçlardan fazla araziyi 
ellerine geçirmek tehlikesine dikkati çekeriz. Diğer bir yöntem ise, 
arazi tahsisinin etken bir şehir planlaması yolu ile yapılmasıdır. 
Buna da günümüzde ne ölçüde imkan vardır ? Nihayet Anayasamız 
muvacehesinle kentsel arazi ancak, bedeli karşılığında kam ulaştırı¬ 
lacağına göre, bu ölçüde bir yatırımın kamuca yapılmasının güçlüğü, 
ve bu ölçüde bir paranın inaktif şekilde bağlanmasının olumsuz yönle¬ 
ri de tartışılabilir. 

6388 ve 7367’ye göre devletin belediyelere devrettiği arazinin ne 
olduğunu bir anket yolu ile araştırdık; ve aşağıdaki nedenlerle be¬ 
lediyelerin bundan tahmin edildiği ölçüde fay dalana madiği sonucunu 
elde ettik : 
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a. Devlet, iskana uygun arazisini devretmemek eğilimini gösteresi, 

b. Devredilen afazinin -önemli bir ja&nu gecekonduların işgaliB'- 
deydi, 

c. Bir kısım arazi davalıydı, 

d. Bazıları çok ufak parçalar halindeydi, 

e. Devreoilen birçok arazi, imar planının öngördüğü gelişme- 
alanlarının dışında idi. Bu arazinin kullanılması planlamayı 
büsbütün tehlikeye düşürecektir. 

Ote yandan gerekli kayıtlar bulunmadığından, şehirlerin içinde ve 
civarında ne ölçüde kamu arazisi bulunduğu bilinmemektedir. Üyele¬ 
rimizin şahsi bilgilerine gere, amaca uygun kamu arazisi azdır ve 
buna güvenmemelidir. Ayrıca, doğru bir tespitin ve bu amaçla kentsel 
bölgelerdeki kaöostronun yapılması öncelik taşımaktadır. 

334, Kentsel arazi stoku yapmanın gerekli bir koşulu kamulaştırma yetki¬ 
sine sahip olmaktır. İstimlak Kanunu "istimlak” ancak bunu yapacak 
idarenin kanunen ifasına memur bulunduğu amme hizmetinin veya 
teşebbüsünün yürütülmesine lüzumlu gayrı menkullerin ve kaynakların 
bu kanun hükümleri dairesinde değer pahası peşin verilmek suretiyle 
yapılır" der. Genellikle amme hizmeti değiminin, en dar anlamıyla 
kıymetlendirildi ği ve planın uygulanmasının bir amme hizmeti kabul 
edilerek bu amaçla kamulaştırmaya imkan bulunmadığı görülmektedir. 
Kamulaştırma imkanı verilse de, bunun kim tarafmoan yapılacağı bi¬ 
linmemektedir. Üte yandan kamulaştırma yapılırsa, elde edilen arsa¬ 
nın üçüncü şahısların hizmetine devri nasıl olacaktır? Arsa stokunun 
yapılış amacı hakkmdaki soruları cevaplandırmadan buna da bir cevap 
vermek güçtür. Diğer bir sorun ise "değer pahası" kavramının tanı¬ 
mında ortaya çıkmaktadır. Kanun koyucunun belirli ölçülerle tesbit 
edeceği objektif değer mi, piyasadaki değer pahası veya sübjektif 
değer mi, yoksa da arazinin günümüzdeki kullanış değeri mi esas 
olmalıdır? Kanun rayiç bedeli yeni sübjektif değer pahasını esas 
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almıştır. Değer pahası konusu, kamu arsa stoku çok defalar şehir 
arazisinde değil, gelişme alanlarında yapılmak durumunda olduğunsan 
belki de sanıl ağından az önem taşır. 

35. Kamu arazi stokunun kim tarafından yapılacağı sorununa gelince, 
günümüzde cundan belediyeler ve bir ölçüde de imar ve Iskan Bakan¬ 
lığı sorumludur. Oysa belediyelerin bunun için mali imkanı bulun¬ 
madığın:. -defalarca işaret ettik, imar ve ıskan Bakanlığınca teklif 
e Jilen "Arsa Ofisi "nin, arsa stoku yapmak, arsayı alt-yapı ile teçhiz 
etmek ve şartlı olarak belirli kullanışlar için üçüncü kişilere devret¬ 
mek görevleri ile yükümlü, döner sermayeli bir kamu teşebbüsü 
olması öngörülmektedir. Günümüzde genel şehirleşme politikasında 
ve özellikle kentsel arazi konusunda bu kadar tereddüt varken, bu 

kurumun no ölçüde faydalı olacağı ve bu yolla kamu parasının kötü 
kullanılması tehlikesi bulunup, bulunmadığı tahkik edilmelidir. 6te 
yandan 1961 yılınsa İstanbul Belediyesi ve Dcgu Marmara Gölgesi 
plancılarınca iler sürülen Arsa Ofisi fikrinin, bu 5 yıllık sürede ciddi 
bir gelişme göstermemiş olması da konuya cnem verilmeyişinin bir 
göstergesidir. 

336. Kentsel arazi politikasında diğer bir tutum, arazi stoku yerine veya 
beraberce, özel kişiler elindeki arazide ortaya çıkan artık kıymeti 
geri almak eğilimidir. Bu tutum kamu tarafından yaratılan kıymet 
kamuya gitmelidir ilkesine uymak yamsıra, kamuya, kentsel arazi 
içi* yapacağı yatırımlara finansman imkanları temin etmek, öte yan¬ 
dan da, plana uymamak baskılarını frenlemek avantajlarını sunar. 
Bu tutumu, kamu giderlerine arsa sahibinin katılması, artık kıymetin 
dolaysız olarak geri alınması ve şeref iye,gayrı menkul vergilendir¬ 
mesi olarak üç bölümde ele alıyoruz. 

337. Belediye, gelişme alanlarında yapılan ifrazlarda mahalli alt-yapının 
yapımını ifrazı yapana yüklemek ve genellikle de ken ti yaptığı mahalli 
alt-yapı giderinin belirli bir oranına, bundan dolaysız olarak istifade 
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edeceklerin iştirakini istemek yetkilerine sahiptir, O arklı bölümlerde 
eğildiğimiz bu sistemin ayrıntılara girmeksizin, olumlu ve olumsuz 
yönlerini derlemeye çalışalım.. Sistemin gelişmiş ve gelişmeye açılan 
alanlarda yarattığı adaletsizlik eleştirilebilir, iştirakin, çok defalar 
artış kıymetinden faydalanan arazi sahibi tarafından değil, arazide 
bir parsel satın alan tarafından yüklenildiği de bir gerçektir, ete 
yandan bu sistem arazideki d laylı kıymet artışlarını ihmal edip sa¬ 
dece kamunun, daha doğrusu belediyenin, dolaysız yatırımlarını ele 
almaktadır. Ayrıca ele alman gider, beledi alt-yapı giderinin tümü 
olmayıp sadece mahalli nitelikte olanıdır. Oysa mahalli giderin, tüm 
giderinin sadece yüzde 25 oranında olduğuna ilgili bölümde değindik. 
E öylece iştirak sisteminin büyük sakıncası konuyu çok sınırlı şekilde 
ele almasıdıE. E una karşı olumlu tarafı ise " hiç olmamaktan iyi 
oluşudur ". 

338. Yalnız beledi alt-yapınm giderlerinin değil arsanın tüm kıymet artı¬ 
şının belirli bir oranının kamuca geri alınmasına " artık kıymet" 
metodları diyebiliriz. Ülkemizdeki Değerlenme (şerefiye) Kurumu 
bu anlayışın en ilkel bir şekli olmaktadır. Suna gere "kamulaştırma " 
sebebi ile "sokağın v.b. yüzüne çıkmak "la değerleri artan gayrı 
menkullerde, eski ve yeni değerler atasındaki farkın yarısı değerlen¬ 
me resmic.ir. Görüldüğü üzere değerlenmeyi kamulaştırmaya ve bu 
kamulaştırmadan dolaysız faydalamaya bağlamakla, kanun çok sınır¬ 
layıcı davranmıştır. Zaten ülkemizde bu yolla kamuca geri alınan 
kıymet artışları gayetle düşüktür. Buna karşı başta İngiltere, İtalya 
v.b. birçok ülke, bir arsanın belirli bir tarihte kıymetini tespit ile, 
bundan itibaren hangi nedenle olursa olsun arsada ortaya çıkan bütün 
bedel artışının belirli bir oranım, kamuya geri vermek denemesinde 
bulundular. Artık kıymetin geri almışı, genellikle arsanın el değiştir¬ 
mesi veya bina yapımı anlarında gerçekleştirilmektedir. Teorik ola¬ 
rak pek olumlu olan bu sistemin gerçekte, pratik nedenler sonucunda 
batının iyi örgüde şniş ülkelerin le Öahi pek etken işlemediğini itiraf 
etmek gerekir. 
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339, Geçen 'çölümde incelediğimiz arazi vergisi ise, artık-kıymeti geri 
almaktan çok, arsanın belirli anlardaki kıymetinin, şiirli bir oranını 
kamuya alan bir sermaye vergisi niteliğindedir. ^zeiukle vergi kayıt¬ 
larının tamamen hatalı oluşu sonucunda bu sistemin ülkemizde adalet 
ve etkenlikten mahrum bulunduğuna işaret etmiştik, etken bir gayrı 
menkul vergisi için y apılması zorunlu olan tahrir giderlerinin, gelir¬ 
de elde edilecek 10 misli artma ile bir yılda geri alınacağı tahmin 
edilmektedir. Buna rağmen, yıllardır söz konusu edilen tahririn neden 
yapılma lığını anlamak kolay değildir. 3te yan lan, mahalli idarelere 
gelir temini için çok etken bir araç olan vergilendirmenin, planlama 
amaçlarına hizmet eder hale getirilmesi önemli bir zorundur. 

34C. Günümüzde, Türkiye'de tutarlı bir arazi politikası bulunmayışının 
olumsuz sonurgularına farklı bölümlerde değindik. Bunları Özetli- 
pijm j """" 0 ' •   
a, Ayşa ticaretinin en olumsuz bir etkisi şehri genişletmek, par¬ 

çalamak, dağıtmak yönünde oluyor. Arsa fiyatlarının yükselmesi 
sonucunda iskan alanlarının boş kalmasına karşılık, bu fiyatları 
Ödiyemiyenier, iskan sınırları dışında veya kamu arsaları üze¬ 
rinde baskı yaratıyorlar. Gecekondular bu baskının sonucu olu- 
yorlar. İstanbul, Topkapı sanayi mıntıkasında aynı nedenle, 
sanayi tesislerinin sanayi mıntıkasının dışına yerle şişi de diğer 
bit örnektir. Gte yandan şehir dışında arazi sahibi olan kişiler 
de* arazinin arsa niteliği elde etmekle kazanacağı kıymet artışı- 
nt c üşünerek bu alanların iskan sınırları içine alınması için 
baskı:.?, bulunuyorlar. İskan alanının geni şlem süse, belediyenin 

_ 

a İt* yapı ve hizmet ceminle görevli olduğu alanın genişlemesi, 
yani şehirleşmemin pahalılaşması anlamım- taşıyor, Şöylece 

V -• j “***■ ’ 'T • • * 
belirli bir alanın alt-yapışım temin edip, burası dolana dek yeni 
• i ‘ . 

iffl ;an alanları açmamak ilkesi uygulanamıyor. /Gana'da olduğu 
üzere kanuna uyup imar sınırlarının dar tutuluşu, yapılan inşa- 
* ( ■ : >|*Uİ 

atın yüzde 30-90 imar kurumlarıyla hiç bir ilgisi olmaksızın 
t > UZ> t h ' :■ . • ■. . . j • . 1,1; j . ur 
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iskan s «.anlan dışında yapılmasına yol acıyor; iskan alanları, 
Van örneğinde olduğu gibi, geniş tutulursa bu sefer de alt-yapı 
temini pano Ulaşıyor veya imkansızlaşıyor. 

Şehirdeki arsa sahipleri, arsalarının kıymetini artırmak amacı 
ile daha fazla kat, dah i yüksek inşaat emsali istiyorlar. barklı 
baskı yolları ile bunu •remin ediyor, temin edemeyince de, şok 
defalar kaş ak kat v.b. yollarla planlama kararlarını çiğniyorlar. 
Bu kat kazanmaların ise binaların yıkılıp, yapılarak milli gelire 
açtığı ziyana, alt-yapının yetersiz kalıp baştan yapılma zorun¬ 
lulu?, una, estetik, sıhhi v.b. sakıncalarına ise uefalarcadeğindik. 

Dolaylı, olaysız yatırımlar ile arsa kıymetlerini yaratan kamu 
bu artık kıymetleri geri alamadıktan başka, yükümlü bulunduğu • 
görevlerin gerektirdiği, araziyi temin etmek isteğinde, bunu, 
rayiç bedel, yani kendi yarattığı kıymet üzerinden satın almak 
zorunlusunda kalıyor. Büylece şehirlerde okulları ufacık parsel¬ 
lere sıkıştırmak, hiç bir yeşil alan koruyamamak, tabii zengin¬ 
liklerden toplumun faydalanamarnasını ve tar ihi eserlerin yıkıl¬ 
masını kabul etmek, şehir planını kamunun çiğnemesi sonuçları 
doğuyor, , aşta İstanbul, şehirlerimizin sahilden, Le Carbusier' 
in tabiriyle bir " menfaat duvarı" ile kesilmesi de gene arsa 
spekülasyonunun kaçınılmaz sonucu oluyor. Bu arada, arazinin 
ifrazı esnasında, kamu kullanışları için, arazinin yüzde 25 inin, 
bedelsiz olarak kamuca kullanılmasına izin veren 42. maddenin 

” Anayasa oışı " bulunarak lağvedildi dne işaret ec elim. 

Belki bütün bu dolaysız etkilerden de nemlisi, kentsel arazi 
ticaretinin dolaylı etkileri üzerinde durmak gerekir. Sermaye, 
özellikle kırdan şehire, şehirlerden büyük-şehirlere akan para¬ 
nın, üretici kesimlere değil de araziye gitti i sanılıyor. Bu 
tutumun iküaa U teşebbüs üzerindeki etkileri incelenmeiidir. 
Oto yandan, t epluma bir katkıca bulunmaesn, çek defa da şehirin 
soysuzlaşmasına yol açarak, artan kıymetten faydalanmanın 
adillik < '.erecesi de tartışılabilir. Nihayet arsa tüccarının beledi- 



yeler ve devlet üzerindeki baskısı idareye ve kanuna olan itima¬ 
dı da ciddi şekilde sarsmaktadır. 

Komisyon Görüşü 

3 il. Komisyonumuz, ülkemizdeki şehir politikasının meskun alanlar ve 
gelişecek alanlarda farklı nitelik taşıması gerektiği kanısındadır. 
Gerçekten, günümüz şehirlerinde 8-10 milyon nüfusun 20-25 milyona 
yükselişi ile, esas yerleşme sorunları şimdi meskun olmıyan alan¬ 
larda yer alacak, bu artacak 15 milyon kadar nüfusun pek büyük bir 
oram, mevcut şehirlerin mücavir alanlarında yerleşmek eğilimi gös¬ 
terecektir. E una karşılık, şimdiden şehirleşmiş kentsel arazide yer¬ 
leşme baskısı ve dolayısıyla fiyatlar duraklıyacak, hatta bazı hallerde 
geriliyecektir. 

342. Ana problemin yer alacağına işaret ettiğimiz gelişme alanlarında 
izlenecek arazi politikası, bu alanların ivedilikleri ve geniş ölçüde 
kamu eline geçmesi esasına dayanmalıdır. Zaten aktif bir arazi 
politikası izliyen ülkelerde de, kamu arazi stoku meskun alanlarda 

değil, gelişme alanlarında yapılmaktadır. Bu parsellenmemiş, alt-yapı¬ 
sı temin edilmemiş, spekülatif hareketlere maruz kalmamış, yani kent¬ 
sel bir nitelik ve kentsel kıymetler kazanmamış arazinin, kamuya çok 
büyük bir yük elmadan ele geçirilmesi mümkündür. Loğu Marmara 
Bölge Planında İstanbul büyük-şehrinin bir mislinden fazla artacak 
nüfusunun arazi ihtiyacını karşılamak için 300 milyon TL.İık arazi 
stoku gerektiği iieri sürülmekte ve bu arazinin şehirieştikten sonra 
5-10 milyar TL. değer kazanacağı tahmin edilmektedir. Gerçekten 
İstanbul civarında dahi, şehirleşme eğiliminin günümüzue zayıf olduğu 
alanlarda, arazinin rayiç fiyatı tarım arazisinden pek yüksek olma¬ 
makta, metre karesi birkaç liraya arazi temini mümkün görünmek¬ 
tedir. Kamulaştırma hakkından da faydalanarak, gerekli arazi stoku 
yapıldıktan sonra, planlama kararları içersinde, gerekli arazinin 



alt-yapısı yapılmalı ve araziyi plana göre kullanmayı taahhüt eden 
kişilere devredilmelidir. Bütün batı ülkelerinin kullandıkları ve Fran¬ 
sızların "iorai planlama- planification operationnelle " diye isimlen¬ 
dirdiği bu yöntem, esas olarak aynı kalmakla beraber şekilde farklar 
sunmaktadır. Arazi kamuca rayiç fiyatlarla mı, yoksa kullanış değeri 
üzerinden mi alınmalıdır, sorusuna, kanımızca gerçek rayiç fiyatla 
almakta mühim bir kayıp cimıyacağı şeklinde cevap vermiştik. Konu¬ 
nun daha ciddi bir şekilde incelenmesi gereklidir. Asıl tehlike, belirli 
alanların kamuca satın alınması tutumundan sonra, buralarda büyük 

bir spekülasyon olması ve rayiç, fiyatın suni olarak yükseltilmesidir. 
Buna karşı, söz konusu arazi fiyatlarının karar tarihinden itibaren 
dondurulması yöntemleri araştırılmalıdır. Fransızlar bu amaçla, 
ilerde kamulaotırılacak arazide kamu lehine bir şuia hakkı tesis 
etmektedirler (Z.U.P. v.b.). Böylelikle hem bu alanlarda spekülatif 
hareketler engellenmekte, hem de karrıu gerekli bütün arazi stokunu 
bir defaaa yapmak külfetinden kurtarılmaktadır. Arazi, kamuca ele 
geçirilip ait-yapısı yapıldıktan sonra üçüncü şahıslara nasıl devre¬ 
dilecektir ? A.B.L., Fransa gibi ülkeler, hazırlanmış araziyi, derhal 
ve planlama kararlarına uygun olarak inşaat yapmayı garanti eden 
özel veya kamu kişilerine satmaktadırlar. Eu sistemin avantajı, 
kamunun arazi ve alt-yapıya yatırdığı parayı bir an :'nce geri alma¬ 
sıdır. Buna karşılık, kamunun sattığı arazideki kontrol imkanlarının 
azalması ve istimlak edilen aleyhine, satın alan lehine ortaya çıkabi¬ 
lecek adaletsizlik ise, satma sisteminin olumsuz yönleridir, uzun 
süreli irtifak ve kira sistemleri ise tam tersine adil va kontrolü kolay 
olmalarına karşılık kamuyu büyük bir parayı bağlamaya zorlamakta¬ 
dır. Bu son sakıncayı bertaraf etmek için, örneğin Hindistan’da 
olduğu gibi, uzun bir sürenin kirasını veya kullarıma bedelini peşin 
olarak almak mümkündür. Kanunlarımız istimlak edilen arazinin 

üçüncü şahıslara satılmasına engel olduğundan, ülkemizde irtifak vs 
kira yöntemi rinin kullanılması öngörülmelidir. Fiyat takdirinde, 
arazinin satın almış bedeli ve alt-yapı giderleri esas olacaktır. Ancak 



farklı kullanışlara ve piarlajna amaçlarına güre fiyat tespitinde ve 
ödeme e isteminde büyük bir elastiklik düşünülmelidir. Arazinin ele 
geçirilmesinde ve üçüncü şah::.mim dav: v de keyfi hareket ve suisti- 
mali engelleyen, ancak ■- n'e’ ..y• v' y\ vusa : m yan yöntemin temini 

önemli bir rgütleşme konusudur. 3e ara la en İkimizin tapuya alış¬ 
kanlığı ve irtifak veya I -irer. em.myct T e .miyeceği ve inşaat yapa¬ 
caklara: kabul edllmlyeneyi :-d re pay1 asır ıyoruz. Pek çok 
gecekondu sahibinin hiç. bir hakları bulunmayan arazide dahi İG.OCO 
liralık yatının yaptıklar: düşünülürce, bunların 30-40 senelik bir 
hukuki baya sahip olduklarında, haydi haydi yatırım yapacakları kabul 
edilebilir. 

Meskun alandaki arazi ise, şimdiden kıymetlenmiş bulunduğu ve bura¬ 
larda hüyiik fiyat artışları beklenmediği için, kamunun burada arazi 
satın alması genellikle çok pahalı ve gereksiz olacaktır. Meskun 
alanda, boylere, kamunun arazi politikası, yüksek gayrı menkul 
vergisi politikası oimalıcLr, kumlan, önceki bölümlerde incelediği:aiz 
vergi ke. muşuna geri i irmeyin u.nn, kv uy: gelir temini yamsıra 
önemli bir planlama rr • "a . .ıvy,m.u, - yğ .Aenairme ile planlama 
ve alt-yapı uygulaması a: an.mön l-.rk Lk. r:: gerektiğini hatırlatalım, 
öte yandan meşkur, al..:- a g'. 'i . k \‘:kre •: vergi politikasının, 
gelişme alanların-a yaratımca': arzla, bereler, arsa fiyatlarını îreh- 
liyeceğini ve .-şehirde kişi mı.: : yayb'-n arsa stoklarını eriteceği tah¬ 
min edilebilir. Nihayet, av. 3. kir a.uai pektik;..:,: için, şehir ve şehir 
civarında kadastronun ve ara : i fiyat tahririnin kaçınılmaz ön-şart 
olduğuna da tekrar işaret eder.vs, 

İR r LANLA MAoî 

Şehir ilanla ması konusuna f ::..ı bldüuc-cvüe, Özellikle de Arazi 
Kullanıl: ve örgütle ş. •••• ' ob . r •: .' ' .. me y.n.dın, fiziki 
anlamda ki Şehir il?L.:r;v , : Ll ■>:■ :z • ’.tlsaa komisyonu 
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Raporunda (Devlet Planlama Teşkilatı Mayıs 1966) ayrıntılı şekilde 
ele alınmaktadır. böylece bu bölümda gayet kısaca bazı ana sorunları 
hatırlatmak ve görüşler sunmakla yetiniyoruz. 

0 ünümüzdeki Durura 

345. İmar planlarının amaçları, kapsamları ve genellikle " ne oldukları" 
hakkında ülkemizde açık seçik bir resmi görüş bulunmadığı kanısın¬ 
dayız. 1 ünümüzdeki uygulama içinde imar planlarının, şehrin belirli 
bir süre sonra kazanması arzu edilen fiziki bünyeyi gösteren dokü¬ 
manlar oldu"u söylenebilir. Böylece imar planları, şehrin gelişmesi 
hakkında karar ve tavsiyeler getiren bir doküman değildir, şehir 
planlarının, milli plan ve özellikle de bölge planları gibi, şehrin ikti¬ 
sadi ve sosyal gelişme sorunlarını ve kamu yatırım programlanma¬ 
sını da içine alan bir "tüm planlama - ccrnprehencive planning " nite¬ 
liği kazanması mümkün müdür ? Şehirleşme sorunlarının sıkıca 
gelişm ; ve özellikle de sanayileşme sorunları ile karıştığına defa¬ 
larca işaret ettiğimize göre, şehir planlamasının bu konuda etken bir 
rolü olması istenmelidir. Buna karşılık, ülke ve bölge planlarına 
üçüncü bir gelişme planlaması katı ilavesi bir çok sakınca sunabilir, 
öte yandan ülkeyi, bir ölçüde de bir bölgeyi iktisadi ve sosyal yönler¬ 
den bir birim olarak ele almanın nispi kolaylığına karşılık, bir şehir 
için bu çok zordur. Nihayet özel sektör ve hatta farklı kamu sektörü 
yatırımlarına devlet planlama bile etken bir müdahalede zorluk çe¬ 
kerken, şehir basamağında da bir müdahale düşünmek anlamsızdır. 
Kanımızca sorunu küçük ve orta şehirlerle, Önemli şehirler ve 
özellikle de büyük-şehirler için farklı şekilde düşünmek gerekir. 
Büyük şehirlerde, ilgili bölümde işaret ettiğimiz yukarı basamak 
idarenin, belge planlama metodları ile çalışması ve böylece iktisadi 
ve sosyal sorunlara eğilmesi düşünülmelidir. Diğer önemli şehirler 
için de buna benzer bir tutum düşünülebilir. Buna karşılık daha önem¬ 
siz şehirlerin, bölgelerinin bölümleri olarak değerlendirilmesi gere- 



kir. Ciğer taraftan şehir ölçüsünde yapılacakfarklı araştırmalar da, 
bölge ve ülke geiişme planlarına yardımcı olabilir. 

Tüm planlamanın diğer bir kısmı olan kamu yatırımlarının program
lanmasına gelince, şehir seviyesinde çok daha etken bir tutum müm
kün ve zorunludur. Günümüzde farklı devlet kesimlerinin şehirlerde 
yapacakları yatırımların, şehir imkan ve ihtiyaçlarını düşünen, ciddi 
bir programlama yöntemi yoktur. Farklı devlet idareleri, kısa süreli 
kararlarla, birbiriyl,e koordine edilmemiş şekilde kendi kesimlerinin 
yatırımlarım yapmaktadır. Cte yandan, belediyelerin kendi yatırımları 
ile ilgili olarak yaptıkları "4 yıllık imar programları "ise, başta ana 

' ' - • ı ..i 

ilkelerin kararlaştırılmamış olması, mali sınırlılık ve kararsızlık, 
farklı nedenlerle ciddi bir yatırım ve çalışma programlaması niteliği 
kazanamamaktadır. Oysa, şehirin gelişmesi hakkında, kamu yatırım
ları ve özellikle de belediye yatırımları hakkında ciddi bir program 
yapılmadan fiziki planlamanın :1a tehlikeye düştüğünü göreceğiz. 

•- . ' i :» • :} ;.m ■ . . . . . . *. , :s>. y .. ı it 1') 1 

Gir fiziki şekillendirme planı niteliğinde olduğunu ortaya koyduğumuz 
ülkemiz İmar Planlarının, üç farklı konuda kararlar getirdiğine işaret 
ettik: arazi parsellerinin kullanış fonksiyonları, yoğunluğu v.b. ile 
ilgili olanlar; sosyal ve beledi alt-yapının yer seçimi kararları ve 
bazı binaların, meydanların mimari şekillendirme kararları. Bo üç 
tip kararın, tek bir dokümanda, birbiri içine girerek, hiç bir yönteme 
tabi olmaksızın ifadesi imar planlarımızın önemli bir zaafıdır, ülke
miz gibi ezel mülkiyete bağlı bir ortamda, arazi mülkiyet hakkının sı-
rtiriârtmasi anlamım taşıyan arsaların fonksiyori ve inşaal yoğunluğunu 
bolirleyeh hükümlerin, büyük bit açıklığa ve genelliğe sahip olması 
gerekirdi. Oysa, ülkemizde imar planlarının her bir parsel için farklı 
hükümler getirmekten çekinmediğine işaret ettik. Bu temel çelişme, 
komşusuna oranla, hakkı çiğnenenin idari ve sonra da kazai yola 
başvurması ve çoğunlukla komşusu ile eş haklar kazanması sonucunu 
doğuruyor. Bu durumun ussal bir sonuca varması için ya arazi poli
tikası v.b. yollarla arsa mülkiyetine olan "bağlılığı" koparmak, ya 
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340. 

da eşitlik, genellik, açıklık ilkelerine bağlanan ve özel mülkiyete 
müdahale değil ou mülkiyeti korumak amacını güden anglo-sakscn 
zoning anlayışına Dağlanan bir tutum izlemek gerekir. Alt-yapının 
yerleşmesi ile ilgili planlama kararlarına gelince, şehirlerde hangi 
alt-yapınm ne vakit ve hangi imkanlarla yapılacağı hakkında ciddi bir 
programlama olmadan, bunların bir anlam taşımadığı açıktır. _u 
kararların değiştirilmesi için ilgili özel arsa sahiplerince ve 
idarelerce yapılan devamlı müracaatlar bunun ispatıdır, mimari şe¬ 
killendirme üs ilgili kararların şehir planlamasında yer alması ise, 
söz konusu oio-ıiarm, fonksiyonları, işleyişleri hakkında inceleme 
yapmadan, binaları yapacak mimar veya mülk sahibi ile işbirliği kur¬ 
madan, olumlu bir etki yapamam ktadır. 

İmar planının hazırlanması Uç bölümde dUşUnülsuiIir. Araştırma saf¬ 
hasından amaç, şehrin iogal verileri, fiziki ve mimari bünyesi, 
iktisadi ve sosyal hayatı hakkında fiziki planlamaya faydalı olabilecek 
azami bilgiyi derlemektir. Son yıllarca özellikle İller Bankası bu 
konuya büyük bir nem vermektedir. Böylelikle planlanacak şehir 
hakkında, halta hazan lüzumsuz ayrıntılara giren, geniş bir araştırma 
ve tespit yapılmaktadır. Başta belediye, kamu idarelerinin şehirde 
yapmayı öngördükleri yatırıra hakkında bilgi ee şahsi temaslar yolu 
ile, bu saf had* derlenmektedir. Araştırmayı izlemesi gereken program 
kararlaştırma safhası ise, ülkemizde resmi bir nitelik kazanamamak¬ 
tadır. Yapılan araştırmalar ne kadar dikkatle değerlendirilecek 
olursa olsun yeterli olmamakta, belirli seçmeler gerekmektedir. 
Genel şehirleşme ilkeleri, her bir şehir hakkında yeterli bir görüş 
ve kamu yatırımları konusunda gerekli programlama bulunmadığından 
fiziki plana temel olacak program çok defa sorumsuz teknisyenlerin 
şahsi kararları niteliğinden kmrt «alamamaktadır. Bunun sonucu olarak¬ 
tan bu yetersiz programa dayanan fiziki plan da, teknisyenlerin bütün 
çabasına rağmen gerçekçi ve etken bir nitelik sunmamaktadır. 



349i Yukarıca işaret ettiğimiz farklı nedenler sonucunda imar planlarının 
şehriii fiziki şekillenmesindeki etkisi bile çok sınırlıdır. Bingöl, çok 
kisa bir sürede ve özellikle kamu yatırımları yolu ile geliştiği halde 
planlama kararlarının bir çoğu izlenmemiştir. (Tik. Sekil 38). Zaten 
şehirdeki imar hareketi ile imar planı olup olmaması birbirine bağlı 
değildir. İmar planı olmayan şehirler yapı ruhsatı vermektedirler. 
(Bk. Şekil 42) ete yandan imar giderleri ile plan olup olmaması da 
bir bağ sunmamaktadır. Ayni nüfus grubunda olan şehirler içinde 
bazan imar planı olmayanlar, imar uygulamasına, olanlardan daha 
çok para harcamaktadır. (Bk. .Şekil 43). 

350. İmar planlarının idari yönüne gelince, burada da orgütleşme ve mali 
sorunlar bclümlinde değindi ğ niz sorunlarla karşılaşıyoruz. İmar 
Planlarını yaptırmakla belediyeler görevlidir. Ancak nadir istisnalar¬ 
la belediyeler bunun için gerekli mali imkana sahip •bulunmadıkların¬ 
dan görevlerini İller Bankasına devrederler. İller Bankası planı ya 
kendisi yapar, ya da yarışma, ihale v.b. yol 1 arla bir özel şehir plan¬ 
cısına veya mimara yaptırır. Böyiece olaıı yerinde oeğiL merkezde 
yapılır. Bankanın teknik kontrolünden sonra plan belediyesinin onayına 
sunulur. Belediye Başkanı ve Meclisi, mahalli sorunları iyi tanıyan, 
ancak teknik bilgiden mahrum, kişisel ve politik baskılardan tam 
kurtulamayan kurumlar olarak teklif edilen planı eleştirmek ve onay¬ 
lamak durumundadırlar. Belediyenin onayından sonra plan, nihai bir 
kontrol ve onaylama için İmar ve isken Bakanlığına sunulur. Bundan 
amaç planın objektif şekilde değerlendirilmesi ve düzeltilmesidir. 
Oysa, defalarca işaret ettiğimiz üzere genel şehirleşme ilkeleri 
tanımlanmamış ve gerçekçi bir şehir gelişme programı hazırlanma¬ 
mış bulunduğunsan bu son onaylama da sübjektif görüşler içinde 
yapılır. Bakanlık onayından geçmiş imar planı kanun niteliğindedir. 
Özel ve kamu kişilerince yapılacak her yapının bu plana uyması 
gerekir. Ancak kısa bir süre sor.*;a, plan kararları dışına çıkmak 
istekleri başlar. Bunun için *:i„ planııı, her seferinde tashihi gerekir. 
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.üu tashih isteklerinin de, sırasıyla Belediye ve bakanlık onayından 
geçmesi şarttır, bu yöntem korkunç bir vakit kaybına ve bakanlığın, 
ülkedeki her şehrin, lıer bir parseli hakkında ayrıntılara inmesine 
yol açtıktan başka, varılan sonuçlar da olumlu olmaktan uzaktır. 

Görüşler 

351. Şehir planlarının ne olduğu açıkça tanımlanmalıdır. Özel bir önem 
taşıyan şehirler ve büyük şehirler dışınsa buniann bir fiziki yerleş¬ 
me planı niteliğini taşıyacağını öngörmek gerekir. Ancak bu yerleşme 
planlarının iktisadi ve sosyal gelişmeyi destekleyici olması ve ciddi 
bir programa göre yapılması yolları araştırılmalıdır. 

352. Ciddi bir program temini için, şimdiden yapıldığına işaret ettiğimiz 
araştırma çabası yaraşıra, ana şehirleşme ilkelerine dayanan bir 
kıymetlendirme, şehirleşme standartlarının bilinmesi ve özellikle de 
kamu yatırımlarının zaman içinde ve yersel olarak programlanmış 
olması gerekir, belediyelerin, özellikle mali imkanları genişliyecek 
olursa, yatırımlarım kısa ve uzun süreli olarak planlamaları gerek¬ 
tiğine işaret ettik. Ote yandan şehirdeki devlet yatırımlarının :1a 
önceden tanınması, bir protokole geçirilmesi yöntemi araştırılmalıdır. 
Şehirdeki kamu yatırımlarının yersel sorunları imar planının dışında 
özel oir doküman haline getirilmeli, ancak bu iki dokümanın birbirini 
destekleyici bir nicelik kazanmasına çalışılmalıdır. 

353. Şehirdeki bina, meydan v.b.niıı mimari şekillendirilmeleri ile ilgili 
kararların da planın dışında bırakılması gerektiğine işaret ettik, 
jzel bir önem taşıyan mıntıkaların ve mümkün olursa mahallelerinin 
şekillendirilmesi için, gerekli ayrıntılara inen çalışmanın ise, mahalle 
mimarları yolu ile yapılması imkanını ortaya koyduk. 



354. Böylece imar planlarının her şeyden önce arazinin kullanılış fonksi¬ 
yonlarını ve inşaat emsalini, gerekliyse kar. yüksekliğini v.b. fiziki 
kullanış şekillerini genel kaidelerle sınırlayan, açık seçik bir hukuki 
doküman niteliği kazanmasına çalışılmalıdır. 

354. Gerçekte imar planı diye isimlendirdiğimiz doküman, çevre düzeni 
planı (mücavir alanlar planı), ana plan (nazım plan), imar planı 
(düzen planı), uygulama plc.nl vs harita olmak üzere farklı türleri 
içine almaktadır. Bunların her birinin neyi aöpöödıp^ı hukuki 
niteliğinin ne olduğu açıkça tanımlanmalıdır. 

355. Şehir planlamasının örgütlenmesi, şehirleşmenin genel örgütleşmesi 
ile beraber düşünülmelidir. Küçük belediyelerin kentli planlarını ha¬ 
zırlayacak ve uygulayacak imkanlar bulmaları güç göründüğünden 
bunların gruplanması düşünülmektedir. Bit amaçla Bölge Valiliklerin¬ 
den, en .nemli komşu şehrin hizmetlerinden faydalanmak veya 
belediyelerin birlik kurmaları ileri sürülmektedir. Bu konuda iller 
Bankasının yapıcı bir teklifi vardır. Planların onaylanması ve özel¬ 
likle de plan değişikliklerinin temini için, plan türüne, şehirin öne¬ 
mine v.b. bağlı bir yöntem araştırılmaktadır. Böylelikle en ufak 
değişmelerin dahi merkeze gitmesi sisteminin yarattığı zaman ve 
enerji kaybının bertaraf edileceği ümit edilmektedir. 

ŞEHİRLEŞME P3I-5GNELİ : 

356. şehirleşme politikasını, şehir planlarını ve şehir hayatı ile ilgili 
görüşleri ve programları ilmi şekilde hazırlayacak, bunların uygu¬ 
lanmasını yöneltecek ve uygulamaya doğrudan doğruya katılacak uz¬ 
man ve yarcırncı elemanların yetişmesinin önemine defalarca değin¬ 
dik. Ayrıca bu elemanların yetişmesinin gerekli fakat yeterli olmayan 
bir koşul olduğu üzerinde durduk. Çimdi bu konudaki durumu ve gö¬ 
rüşlerimizi özet bir şekilde derliyoruz. (3k. EK-19, R.Beyru- Şehir- 



Şehir 

357. 

358. 

l'lf. - k / O “ 

leşme İle İlgili Personelin Yetiştirilmesi, HK-20 T.Cansever Hancı¬ 
ların Eğitimi ve bu konuda H.S. Esrloff'tan bir çeviri, EK-21 G. „z- 
deş vs C. Göçer Şehirleşme İle İlgili Personeli Yetiştirme ve Çalış¬ 
ına). 

Plancıları 

Şehir Plancıları şehir planı hazırlamak; bu plana temel olacak ikti¬ 
sadi, sosyal, fiziki, hukuki, idari, mali vb. bünyeyi incelemek ve 
anlamak; şehrin gelecekteki gelişme ve yatırım programım yapmak; 
planın uygulanışım idari kararlar, koordinasyon v.b. yollarla ger¬ 
çekleştirmek eylemlerinin teknik sorumluluğunu taşır. Ayrıca şehir 
plancıları şehirleşme ve şehirler ile ilgili temel çalışmaların yapıl¬ 
ması, ilkelerin, standartların, yöntemlerin ortaya konulması konula- 
rıncr da sorumluluk sahibidirler. 

şehir gibi karışık bir oluşumu en farklı yönleriyle ele almanın tek 
bir kişiden ziyade bir ekip yolu ile yapılması zorunluğu vardır. 
Türkiye’de ise genellikle ekip halinde çalışma alışkanlığı azdır, 
P arklı bilim kollarından gelen kimselerin tem el tahsillerine ilaveten 
görecekleri planlama eğitimi, konunun tümü hakkında görüş sahibi 
olmak ve birbirlerinin dilinden anlar, koordine şekilde çalışabilir 
bir ekip kurmak için önemlidir., 

* • 

Planlama ekibini yöneltecek veya koordine edecek, yahut şehir plan¬ 
lamasını yalnız yürütecek elemana gelince, bu kimsenin planlamanın 
farklı yönleri hakkında derinlemesine bilgi ile donanmış olması ge¬ 
rekir. 

a. Konunun farklı yönleri üzerinde eğitim görmüş ve 7 yıl kadar 
süren bu uzun eğitimden sonra "genel plancı" ismi kazanmış 
kimselerin, farklı bilim kollarından gelen "uzman plancı”lar 
arasında gerekli koordinasyonu en iyi yapabilecek durumda 
oldukları söylenebilir. 
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b, Diğer meslek kollarından gelen plancıların da gerekli tecrübe 
ve mahareti kazandıktan sonra, yönetici bir rol oynayacakları 
tabiidir. Bu arada, şehir planlaması nihai ifadesini bir fiziki 
planda bulduğuna göre, bu fiziki plandaki şekil meselelerine 
melekesi yönünden, temel mesleği mimarlık olan "Mimar-Şe- 
hirci" nin uzman plancılar arasında ezel bir yeri olduğu söyle¬ 
nebilir. 

Bu imkanlar çelişki halinde değildirler ve projenin niteliğine, proje 
yöneticisinin yükleneceği sorumluluğa ve şahsi kabiliyete göre farklı 
t|pceki şehir plancılarının yöneltilicikleri söz konusu olabilir. 

plancıları akademik eğitim yolu ile yetiştirilecek olursa gerekli 
eğirimi şöyle özetleyebiliriz : 

Genel şehir plancıları, liseden sonra şehircilik eğitimine baş¬ 
larlar, Mimarlık, İktisat, tabii ve tarihi eserleri korumak, 
iaare, sosyoloji v.b. gibi şehir planlamasının farklı yönleri 
hakkında ve şehiri. bir tüm olarak ele almak için gerekli, çok 
taraflı ve sentetik 4-5 yıllık bir eğitimden sonra şehir plancısı 
(Bachelcr) derecesini kazarırlar. Bunu izleyen 2 yıllık bir 
eğitimden sonra ise düksek Şehir p lancısı (Master) olurlar. 

Uzman şehir plancıları ise, farklı meslek kollarında yüksek 
tahsillerini tamaladıktan sonra, genellikle 2-3 yıllık bir şehir¬ 
cilik tahsili yaparak Yüksek Şehir Plancısı olurlar. Bu tip 
plancıların ezellikle temel mesleklerince kaliteli olmalarının 
büyük bir önemi vardır. Mimar olduktan sonra şehir plancılığı 
tahsili yapanlar da bu guruba girerler. Ancak yukarıda işaret 
edilen nedenlerle mimar-şehircilerin özel bir tür olduğu da 
söylenebilir. 

Şehfcr plancılarının yetiştirilmesinde üniversite tahsili esas olmalıdır. 
Ancak farklı nedenlerle normal üniversite eğitimi yanısıra başka 
y*<fştirme yöntemleri de gerekli olmaktadır. 



a. Tam bir üniversite tahsili yerine, okutulan bazı dersleri izlemek 
bunlardan biridir. 

b. Kısa süreli kurslar yapılabilir. Bu arada eski elemanların yeni 
bilgi ve metotları tanıması ca sağlanabilir. 

c. barklı basamaktaki elemanlar için seminerler düzenlenebilir. 

d. Uzmanlardan faydalanarak iş başmda eğitim yolları izlenebilir, 
özellikle büyük belediyelerin bu konuda çaba göstermelerini 
salık verebiliriz. 

e. Dış ülkelerde veya ülkemizdeki tecrübeli kurumlar da gerekli 
elemanların çalıştırılma,' vyla bunlara kısa süreli dış tatbikat 
imkanı verilebilir, v.b. 

Gerçekte bu yolların bir çoğunun bir arada yürütülmesi düşünül¬ 
melidir. 

Genel ve uzman plancıların yar: sıra ülkemizdeki şehir ve şehirleşme 
sorunlarının en üst basamakta ' 'şrnecek yeni görüşler geliştirecek 
bir "intelligentsia " yaratmak büyük önem taşır. Bu nitelikteki kişi¬ 
lerin yetiştirilmesi hor şeyden önce i T luîum konusudur. Gerekli 
kabiliyet ve formasyona sahip ki çilerin det teklenmesi, bunlara imkan 
ve yetki tanınması izlenecek yoldur. Ayrıca bu basamaktaki kişilerin 
doktora v.b. çalışmalar yapmaları da faydalı olabilir. 

Günümüzde Türkiye’de şehir plancısının nitelikleri açık seçik tanım¬ 
lanmamış olduğu, ve plancı titri, oda v.b. yo Tarla, resmen korunma¬ 
dığı için kaç plancımız bulunduğunu söylemek güçtür. Tahminirnizce 
gerekli tahsili, çoğu dış ülkelerde, yapmış plancı sayısı 15-20yi pek 
geçmez. Buna karşılık büyük tecrübeye sahip ve bazıları konuyu 
ciddi şekilde incelemiş, fakat ak ıdemik titre sahip bulunmayan plancı 
sayısı nispeten daha yükse’: m. !' ’-mca guT.nce, Bro.h Beyru 1968 yılı 
için ciddi formasyona sahip .. garı 172 adet plancı ve 90 adet de 
planlamada Dunlara yardımcı elemen b.esaoianiiŞtır. Dr.Cansever ise 



önümüzdeki İO yıl içinde 500-600 plancıya ihtiyaç olacağını hesapla¬ 
makta ve hu amaçla her yıl, değişik ihtisas kollarından 100 seçkin 
üniversite mezununun planlamaya yöneltilmesini teklif etmektedir. 
(Bk. Şeki 44 ) 

V ' 

$64, Plancı yetiştirme imkanlarına gelince günümüzde sadece Orta Doğu 
• Teknik Üniversitesi genel ve uzman plancı eğitimi yapmaktadır, 

î/ imarlık fakökeierince ve okullarında, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
v.b. de ise şehircilik dersleri vardır. İstanbul Teknik Üniversitesinde 
bir Şehircilik Enstitüsü kurulması ve bu enstitünün eğitim görevi de 
yüklenmesi söz konusudur. Ancak bu imkanlar, ihtiyaca oranla yeter¬ 
sizdir. Dış ülkelerde tahsil, planlamada Türk koşullarını tanımanın 
önemi bakımınsan, özellikle genel plancılar için olumsuzdur ve sade¬ 
ce uzmanlık derecesi için söz konusu olabilir, üöylece bir taraftan 
akademik tahsil imkanlarını genişletmiye çalışırken, diğer taraftan 
da bu yolun dışında kalan pratik ve kısa süreli yetiştirme yöntemle¬ 
rinden de faydalanmak gerekir. 

365, Gerekli sayıda ve istenen nitelikte plancı yetiştirmek için bir ana 
koşul ise,bunların en iyi bir şekilde kullanılmasıdır. Plancılık tahsili 
uzun ve çok defalar yüksek tahsile ilave iki Uç yıllık bir uzmanlık 
tahsili gerektirdiği; plancılığa yönelen meslek adamlarının temel 
mesleklerinden fedakarlıkta bulundukları düşünülürse maddi ve ma¬ 
nevi yönden bunlara özel haklar tanımak gerekir. Personel Kanunu 
ile ilgili olarak bu konuda yapılan teklifler maalesef olumlu karşı¬ 
lanmamıştır. Nihayet plancı titrinin resmen tanınması ve korunması 
yolları araştırılmalıdır. "Plancılar Odası”nm kurulması bu amaca 
hizmet edebilecek bir imkandır. 

Şehirlerin Uygulayıcı Elemanları 

366. özellikle Anglo-Sakson ülkelerde, şehirlerin farklı faaliyetinin koor¬ 
dinasyonunda ve genel politika kararlarını veren Eelediye Başkanına 



ro 

müşavirlik etmek üzere " City Manager " veya " A omınıstrator " diye 
isimlendirilen yukarı basamak idare elemanları kullanılmaktadır. 
Bunlar şehirlerin teknik, idari, hukuki sorunları hakkında gerekli 
bilgiye sahip kılınmış kimselerdir. Ülkemizin önemli şehirlerinde bu 
görevi yapan eaşkan muavinlerinden bazıları, tecrübeleri ve şahsi 
çabaları ile bu niteliği zaten kazanmış bulunuyorlar. Ancak artacak 
ihtiyacı karşılamak için bunun bir meslek haline getirilmesi ve bu 
tip elemanların eğitim yollarının tanımlanması gerekir. Amme Ens¬ 
titüsünün, Siyasal Bilgiler Fakültesinin, İşletmecilik Enstitüsünün, 
Belediyeciler Derneğinin v.b. konuya eğilmesini salık veririz. 

367. Belediyelerin farklı uygulama konularında ihtisas sahibi Seieaiye 
Mühendisleri ( fity Engineer) diğer önemli bir ihtiyaçtır. Belediye 
Mühendisleri de koordinatörlük edecek, veya tek başına çalışacak 
"genelci" ierle, belirli bir konuda uzmanlaşmış "uzman" türleri 
vardır. Bunların yetiştirilmeleri de plancılarla paralellik sunar. 
Günümüzde Türkiye’de bu konuda eğitim yapan hiç bir kurum yoktur. 
Teknik Üniversitelerimizin konuya eğilmeleri gereklidir. Jte yandan 
ülkemizde bele:iye mühendisliğine temel teşkil e ebilecek, tesisat 
mühendisliği, su mühendisliği v.b. kollarda yetişmiş çok eleman bu¬ 
lunduğundan, bu konuda orya "tasyor: eğitimi yolu ile kısa süreli 
olarak, yeterli bazı sonuçlar alınabileceği görüşündeyiz. Bu arada 
belediye mühendisliğinin, şehir plancılığı v.b. formasyonlar yanı sıra 
"City Manager"lik için mümkün eğitim yollarından birisi olduğuna 
işaret ederiz. 

. şehir plancılarının hakları ile ilgili olarak söylediklerimiz Belediye 
Mühendisleri ve " City Mana gar " lor için de geçerliciir. Plancı Oda¬ 
ları kurulacak olursa bunların, bu meslek kollarını da kapsamına 
alması mümkündür. 
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369. Plancılar ve yukarı basamak uygulayıcılarda işaret eLtigimiz eleman 
sıkıntısından bellkl de daha önemlisi, orta basamaktaki idari ve özel¬ 

likle de teknik eleman konusunda vardır. Teknik işlerde bizzat çalışan 
tekniker, fen memuru, ustabaşı veya idari konulardaki kalifiye sek¬ 
reter, muhasip gibi elemanların azdığı bilinmektedir. Böylece bu 
elemanların görevini üst basamak elemanlarının veya kalifikasyonu 
olmayan düz işçilerin, kalifiye olmayan memurların yüklenmesi 
sonucu doğmaktadır. 

370. 3u durumu ezel bir hal olarak düşünmemek, ve bunu sanayileşme¬ 
miş ülkelerdeki sosyal tabakalaşmanın, yani yerleşmiş bir orta sınıf 
bulunmayışının bir ifadesi olarak değerlendirmek gerekir. İlgili bö¬ 
lümde işaret ettiğimiz üzere yapı kesiminde mimar ve mühendis ile 
düz işçi arasındaki boşluk, veyahut ta tıp alanında doktorla hatfeme- 
hastabakıcı arasında hemşire bulunmayışı da aynı durumun diğer 
ifadesidir. Bu sorunun halli genel sosy3İ ve ekonomik tutumla ilgilidir. 
Ancak belediyelerin bu orta basamak elemanlarının yetiştirilmesi ve 
korunması için, bunların okul veya pratik yollarla yetiştirilmesi 
yanısıra verilecek ücret, ilerleme imkanları, kendilerine tanınan 

önem ve yetki gibi tutumların önemine de işaret etmek gerekir. 
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Madde 26-32 

Şehirleşme ile sanayileşme arasındaki ilişkinin nedenlerini incelerken, 
şehirlerin sanayii üretim ve tüketim yönlerinden etkilediğini daha 
ayrıntılı olarak belirtmek'mm .kunclür,. 

Madde 32 

Kırdaki alt-yapının şehirlerdeki alt-yapıya oranla genellikle daha 
düşük randımanla kullanıldığı yargısı, ar nüfusa hizmet eden bir 
tesisin minimum işletme büyüklüğüne varamamasının sonucu olarak 
ortaya konulmuştur., Bu minimum ölçü farklı hizmetlerde farklı 
olacaktır, Jte yandan belirli hizmetlerin, randımanlı olsun veya 
olmasın en küçük topluluk' kad-^r götürülmesi zor m1! ’ğu, bu yargı 
ile çelişme durumunda değildir. 

Madde 43-41 

Şehirleşme sürecine kamu yatırımları yanaşıra ezel sektör yatırım¬ 
larının da etkisi olduğu acıktır. Bu paragrafta devlet yatırımlarının 
önemini ortaya koymakla, şehirleşme konuşurdaki planlama kararla¬ 
rının dolaysız uygulama imkanla:” açıklanmak istenmiştir. 

Madde 54 

Bu maddelerde söz konusu, edilen "Şehir ve Şehirleşme Bakanlığı" 
kavramı, bu konularda yeni bir Bakanlık kurulması düşüncesini 
taşımamaktadır. Amaç mevcut İmar ve İskan Bakan.'’ışının Şehir ve 
Şehirleşme konusunun türümü ele alan bir r'toFk kaz-uması ve bunun 
içîn yeterli bir düzene kavuşturulmasıdır. 

Madde 59 

Bu maddede ileri sürülen nüfus tahminleri 1965 sayımından öjıce 
yapılmıştır. 1965 de görülen genel nüfus crrışh:sim:?,ve şehirleşmenin 
yavaşlaması bu tahm; meri yal: -İrmakta redir? Söz konusu yavaşlama 
belirli bir ölçüde 1940-194“ öoğurgarbk di' - ilki "gürün ve dış ülkelere 
olan göçün bir sonucudur, Fu açıdan genel trend içinde arızi bir sap- 
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ma olarak değerlendirilebilir. 3te yandan ülkemiz, önümüzdeki 
yıllarda da sanayileşmemek tutumunda devam eder ve dış ülkelere 
göç imkanlarım arttırmak, tarıma büyük ölçüde yardım gibi davranış
larda bulunursa şehirlere göçü suni olarak belirli bir ölçüde frenleye
bilir. Bu tutumun, ülkenin genel gelişmesini frenlemek anlamı taşıdı
ğına ve bu tedbirlere rağmen frenlemenin sınırlı olacağına işaret 
gerekir. Bu arada tarımın gelişmesinin belirli bir makineleşme yolu 
ile nüfusu kırdan iteceğine de dikkati çekeriz, Göylece önümüzdeki 
şehirleşme, nitelik ve nicelik yönünden devletin tutumu, uluslararası 
çerçeve gibi farklı değişkenlere bağlı olacaktır. Ancak, bu bağlılık, 
ülkemizde "sefalet şehirleşmesi" niteliğinde de olsa büyüle bir şehir
leşme olacağı gerçeğini yalanlamaz. 

Madde 74 

Şehre göçenlerin kırdaki marjinal geçinme imkanlarını şehre taşıyarak 
bunların tüketici bir baskı yapmayacakları görüşü tabiatıyla teorik bir 
niteliktedir. Gerçekte bunların geçinme imkanlarını taşımanın güçlüğü 
yamsıra, tüketim eğilimlerinin de değişeceğine dikkati çekeriz. 

Madde 76-77 

Sanayiin yer seçimi ile ilgili olarak ileriye sürülen etmenler, teknolo
jinin ve özellikle de ulaşım imkanlarının gelişmesi ile belirli bir 
elastiklik kazanmıştır. Ancak bu elastiklik, sanayiin gerektirdiği 
organizasyon ihtiyaçları ve ulaşım inputları yönünden konsantrasyon 
eğiliminin önemini gerçekte ortadan kaldırmamaktadır, öte yandan 
bu eğilim, sadece mevcut büyük-şehirlerle, şehirlerin sanayii çekebi
leceği şeklinde anlaşılmamalıdır. Devlet, gerekli tutumu ile başka 
merkezler yaratmak imkanına sahiptir. Bu amaçla, belirli bir kaybı 
göze alarak "doğurucu" karakterde sanayii mevcut merkezler dışında 
belirli noktalara teksif ederek > iğer sanayi merkezleri ve dolayısıyla 
şehir ve büyük-şehirler yaratmak imkanı vardır. Zaten bu tutum sez-
konusu edeceğimiz genel yerleşme politikasının etken bir aracı ola
bilir 



- 3 -

I 

Madde 162 

Sosyal konut standartları konusunda ilgili Genel Müdürlükçe son 
yıllarda önemli bir çaba gösterilmiştir. Ancak teknisyenlerce ileri 
sürülen konut alanları sonradan genişletilmiş, bulunmaktadır. Böylece 

2 
100 m ye varan alanlar ülkemiz verileri içinde sosyal nitelikte 

2 
olmamaktadır. Ote yandan gerçek sorun bir m konusu olmaktan çok 
yapının çok pahalıya mal edilmesidir. J3u konuya yapı bölümünde tek¬ 
rar değineceğiz. 

Madde 243 
« î 

Şehirleşmenin dağılımını yöneltecek Genel Yerleşme Politika ve 
Planlamasının çok ciddi araştırmalar gerektirdiğine ve bunlar yapıl¬ 
madan bu konuda kati görüşler ileri sürmenin zorluğuna değincik. 
Buna rağmen bazı ana ilkelere şimdiden işaret edebiliriz. Bunlardan 
ilki şehirleşmenin sadece az sayıda mevcut merkez tarafından 
emilmesinin olumsuzluğudur. Gerçekten ülkedeki faaliyet sadece bir¬ 
kaç tane büyük-şehirde yerleşecek olursa bölgelerarası dengeden 
bahsetmek itnkanı ortadan kalkar. Ancak bu görüş, şehirleşmenin 
pek büyük sayıda küçük meirkeze dağılması gerektiği anlamını taşımaz. 
Yoğunluğuri Ve asgari bir Hilfusun birçok kentsel faaliyetin gelişmesi 
için gerekli olduğuna defalarca işaret ettik. Böylece tutarlı bii: yekleş¬ 
me politikası ile mevcut büyük-şehirlere ilaveten yeni ''çekim mer¬ 
kezleri “ yaratmak gerektiği sonucuna varırız. Olkenin doğru yerle¬ 
rinde seçilecek, 8-İO tane "çekim merkezi" hem bölgelerinin üst 
basamaktaki ihtiyaçlarını karşılamak ve bunların gelişmesini yönelt¬ 
mek, hem de İstanbul ve Ankara'nın çok hızlı gelişmesi ihtimalini 
bir ölçüde frenlemek durumunda olacaktır. Böyle bir politikanın 
muvaffakiyeti için gerekli koşul, farklı sosyal ve iktisadi yatırımın 
yoğun bir şekilde bu seçilen merkezlere yöneltilmesi ve bunların da 
büyük-şehir niteliği kazanmasıdır. Öte yandan bu politikaya rağmen 
İstanbul ve Ankara'nın ülke ölçüsündeki fonksiyonlarının devam edeceği 
gözden uzak tutulmamalıdır. 



Madde 277-282 

Şehirleşme politikasının merkezi basamaktaki "Sahibi” kim olmalıdır 
sorununun cevabı İmar v İpkan Bakanlığı olmalıdır şeklindedir. 
Ancak işaret ettiğimiz üzere Bakanlığın bu görevi yüklenebilmesinin 
koşulu bir yandan kanunen a klı v: ş b •-::,me sorunla::ır r dbniik bir 
reorganizasyom tabi tutulması, öte y.ru n da gere ek işleyişinde 
görevlerini yapacak dun ma mirün aslair. MEHTAP Projesinde 
İmar ve İskan Bakanlığının görevleri kısmen bu açıdan değerlendiril¬ 
mekte ve yeterli olmasa'da, olumlu ta ., iyeler ortaya konulmaktadır. 
Diğer bir sorun ise günümüz kamu idaresi sistemi içinde bir Bakan- 

» 

lığın bütün hükümetin eylemin, ilgilendiren Şehirleşme konusunda 
yöneltici bir görev yüklenmesi t in zorluğundan doğmaktadır. Gene 
MEHTAP Projesinin genel reorganizasyon tutumu içinde bıı son 
güçlük te kısmen bertaraf edilmektedir. İmar ve İskan Bakanlığının 
şehirleşme politikasının sahibi elması, Milli Plana şehirleşme sorun¬ 
larının dahil edilmesi korusundaki Devlet Planlama Teşkilatının 
sorumluluğunu tabiat a a or adan kzTcb.rrns z„ Öte yandan şehirleşmenin 
dağılımı konusunda da Devlet PU k . Teşkilatının dolaysız bir ilgisi 
bulunmalıdır. Ülkenin ger el yarînşıae şok ’ -ı ile büyük ölçüde karı¬ 
şan bu son konuda, iiel'andr.’öa ■ ' "ğa : ' . ’ukk'itn arası 
kurullar kurulması düşJmkzbL .. E. ’ t.. 1. t. zamanda 
Bölge Planlarının uygulama sorumluluğunu yüklenecektir. Nihayet 
şehirleşme süreci büyük ölçüde k? un itimi sonucunda meydana geldi¬ 
ğinden kırdan sorumlu sakarlık-a.rtn da konu ile dolaysız ilgisine 
işaret ederiz. 

Madde 301 

Büyük-şehir idaresinde öngörülen devlet temsilcisi mahalli idarelerin 
özerkliğini sınırlayacak ve onlar.n üzerinde bir nitelikle öngörülme¬ 
mektedir. Amaç devletin büyük--şehirdeki tutumunu ve yatırımlarım 
yöneltmek ve koordine etmektir. Bu teklif mahalli idarelerin birlik 

kurması görüşü ila çelişme durumun m ' PhnUr, 



Madde 312-319 

Mahalli idare gelirlerine devlet katkısının, sanayi v.b. yatırımlarla 
rekabet etmeyecek şekilde düşünülmesi ve yatırım alanlarının tanım¬ 
lanması konusundaki tutum belediyelerin cari giderlerini önemseme¬ 
mek anlamında değildir. Bu giderlerin mahalli gelirlerdeki artışla 
karşılanması gerektiği öngörülmüştür. 

Madde 314-315 

Söz konusu kanun tasarıları yaıiısıra MıfîiH.T.A.P, Taşra Teşkilatla- 
I 

rım ve Mahalli idareleri yeniden düzenleme araştırmalarına dikkati 
çekeriz. Ayrıca içişleri Bakanlığının Beledi Gelirler Teklifi, işaret 
edilen eksikliklerine rağmen konuyu geniş bir şekilde ele almakta 
olduğu söylenebilir. 

Madde 33a 

İmar Planına dayanarak sadece belirli bir kamı; hizmetinin göirülmesi 
için kamulaştırma imkanı vardır. Oysa bu imkanın batı ülkelerinde 
olduğu üzere genişletilerek genellikle planın bütün kararları için temini 
gerekir. Örneğin sanayi mıntıkası, iskan alanlarının gerçekleşmesi için 
istimlak yetkisi kullanılabilmelidir. 

Madde 340-a 

Arazi spekülasyonunun şehri genişletici yöndeki etkileri bu arada şehir 
etrafında bir yeşil kuşak kurmayı, zorlaştırmakta, şehir-tabiat bağını 
kopa r m ala adı r. 

Madde 342 

Bu maddede teklif edilen aktif planlama ve arazi politikası tutumu, 
Özellikle gecekondu sorununu da ortadan kaldırmak yönünden enam 
taşır. Teklif edilen arazi politikası izlenebilecek alursa, kamunun 
teşkil edeceği arazi stokundan günümüzde gecekondu yapmak zorunlu¬ 
sunda bırakılan dar gelirli vatandaşların öncelikle ve uygun şartlarla 



faydalandırılacağı tabiidir. Bu arada günümüzde Meclise sunulmuş 
bulunan kanun teklifinin bu tutumla tam bir çelişme durumunda bulun¬ 
duğuna, kamunun arazi stoî vJ yT3pİpj bunları imar planına uygun 
şekilde kullanacaklara irtifak veya kiralama yöntemleriyle vermek 
yerine, mevcut kamu arazisini- imar planım çiğneyerek küçük parsel¬ 
ler halinde satmak yöntem. getirdiğine tekrar dikkati çekeriz. 




