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YASAM CEYRESt VE YASAM KALİTESİ TANIMI

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini ifade eden çeşitli sosyal 
ve ekonomik göstergelerin yerini giderek "yaşam kalitesi" kavramı al
maktadır. Yaşam kalitesi, tüm bu göstergelerin bir sentezi olmaktan öte 
rakamlara, oranlara dökülemeyecek psikolojik, estetik ve kültürel öğe
leri, yaratıcılık, üretkenlik gibi değer yargılarını da içermektedir. 
Yaşam çevresi, iyi bir yaşam kalitesinin sağlanmasında önemli bir etken 
olduğu gibi, yaşam kalitesinin düzeyi de yaşam çevresine yansıyacaktır. 
Diğer bir deyişle bu iki kavram da bir etkileşim içinde olacaktır.

"Yaşam çevresi" ve "yaşam kalitesi" tanımına ulaşmak "gereksinim" 
ve "çevre" kavramlarına yüklenecek anlamlara bağlıdır. İnsanın gerek 
bireysel olarak gerek toplumsal olarak, farkında olduğu veya olmadığı 
sosyal, kültürel, estetik, ekonomik, fizyolojik ve psikolojik tüm gerek
sinimleri, çevresini etkileyecek ve çevresinden etkilenecek tüm davra
nışları değerlendirilmek durumundadır. Çevreyi de gerek ölçek olarak 
-bölgesel, kentsel, komşuluk ünitesi, yapı birimleri, yapı mekanları- 
gerekse kapsam olarak -doğal ortamlar, hayvan ve bitki toplulukları, 
jeolojik yapı, enerji, tarihi ve kültürel değerler-ve tüm bunların etki
leşimini içerecek biçimde en geniş anlamda katmak gerekir.

Yaşam kalitesini ve bunu barındıracak yaşam çevresini sadece fizik
sel öğelerle tanımlamak mümkün değildir. Yönetimsel sistemler, kültür 
düzeyi, ahlak normları, örgütlenme, katılımcılık hepsi ayn ayn ve bir 
arada yaşam kalitesinin belirleyicileri olacaklardır. Ancak iyi bir ya
şam çevresi, iyi bir yaşam kalitesinin sağlanmasında yeterli değilse 
bile gerekli ve özendirici bir ön koşuldur. Bu da kentsel çevrenin olu
şumunu doğru olarak yönlendirmek zorunluluğunu getirir.

Yaşam kalitesi, tanımı gereği sürekli bir devingenliği, bir iyileş
meyi ifade eder. Bu yönüyle standart kavramından ayrılır. Kentsel yaşam 
çevresini bir kısım kentsel standartlarla, örneğin kişi başına düşen 
rekreasyon alanı, kişi başına düşen sağlık hizmeti, araba sahipliliği 
oranı ve benzeri ifadelerle anlatmak yeterli olmayacaktır. Bu standart 
ve oranlar bir kent parçası için tek bir zaman kesitinde sağlanmış bir 
takım olanakları ifade eder.



Belli bir zaman kesitinde yaşam çevresinin nasıl olms.sı gerektiği 

sorusuna aşağıdaki kriterlerle yanıt verilebilir :

a. Piziksel konfor ve sağlık koşullarını sağlamalı.

.uygun
Örneğin: Su, hava toprak ortamları temiz, sağlığa/ve doğal yaşa

mın sürekliliğini ve gelişimini sağlamaya elverişli olmalı; gürültüsüz, 

aydınlık, titreşimsiz, kokusuz, radyasyonsuz, biyoklimatik konfor koşul

larına uygun olmalı.

b. Günlük yaşamı kolaylaştırmalı.

Örneğin: Su, kanalizasyon, elektrik, gaz, ulaşım, iletişim dona

tısı gibi altyapı öğeleriyle ve okul, hastane, güvenlik birimleri, alış

veriş merkezleri, ibadet yeri, park, çocuk bahçesi gibi üstyapı öğele

riyle donatılmış olmalı. Aynca konut-işyeri-okul-alışveriş merkezi 

dörtgeni çabuk ve kolay ulaşılabilir olmalı.

o. Güvenli olmalı.

örneğin: Deprem, yangın ve sel, topra.c kayması, çığ risklerinden, 

askeri ve stratejik bölgelerden uzak, hırsızlık ve vandalizm gibi olası

lıklardan arınmış olmalı.

d. İnsan-insan ve insan- doğa ilişkisini kolaylaştırıp, güzelleş

tirmeli.

Parklar, rekreasyon alanları, spor salonları, kütüphaneler, sinema, 

tiyatro, opera ve konser salonları, tarihi ve kültürel olgular yardımıyla 

insanın psikolojik gereksinimi olan insan -insan ve insan- doğa ilişkisi

nin olumlu bir şekilde başlayıp, g elişmesine olanak tanıyacak ortamı sağ

lamalı. Bunu yaparken de kişi mahremiyetine özen gösterilmeli.



TÜRKİYE'DE PLANLAMA SUEECt VE TARİHÇESİ

1. Tarihi Gelişim ve Mevzuat :

Ülkemizde kent ölçeğinde planlama çalışmalarına Cumhuriyetin ilanın

dan hemen sonraki yıllarda başlanmış 1928 yılında 1351 sayılı "Ankara 

Şehri İmar Müdürlüğü Teşkilat ve Vezaifine" dair kanun ile başkentin 

planlı bir biçimde imarı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunu takiben 

1930 yılında yürürlüğe konan 1580 sayılı Belediyeler kanunu ile de tün 

belediyeler için harita, kadastro ve imar planı ayrıca en az beşer yıl

lık uygulama planı zorunluluğu konmuş, aynı yıl yürürlüğe konan 1593 sa

yılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu ile de, nüfusu 20 binden fazla olan beledi

yelerle, nüfusu 5 bin ile 20 bin arasında olup da iki sayım arasında 

% 15 artış gösteren Belediyelerin ve nüfusu ne olursa olsun içmesulanai 

ve kaplıcaları içeren belediyelerin 3 yıl içinde imar planlarını düzen

lemeleri, ayrıca afete uğramış bölgelerdeki belediyelerin de bu planları 

b ay içinde sağlamaları öngörülmüştür.

1933 yılında ise 2290 sayılı mülga Belediye Yapı ve Yollar Kanunu 

ile imar planında bulunması gereken teknik koşullar belirlenmiş, her 

Belediyeyi 5 yıl içinde imar planını hazırlamakla mükellef kılınıştır.

Bu kanunla istenilen bazı hususların teknik eleman ve finansman 
yetersizliği yönünden uygulanmasındaki güçlükler görülerek 1933 yılı 

içinde bu gibi işlere finansman sağlamak amacıyla "Belediyeler Bankası" 
1936 yılında ise Belediyelere teknik yardım sağlamak amacıyla"Belediye- 

ler imar Ben Heyeti" kurulmuştur.

Belediyeler Bankası ile Fen Heyetinin çalışmaları 1945 yılına kadar 
sürmüş, 12 yıllık uygulamadan elde edilen deneyiinler sonucunda Beledi

yeler Bankası ve Fen Heyeti yerine 1945 yılında 4759 sayılı kanunla "Î1 
Szel İdareleriyle Belediye ve Köy İdarelerinin kuracakları birliklerle, 

adı geçen'idarelere bağlı, tüzel kişi-liğe haiz olan veya olmayan ve kat

ma bütçeli idare ve kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğraşmak" 

üzere İller Bankası kurulmuştur.

Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ile 1956 yılına gelinmiş ve 1950'li 
yıllardaki kentleşmenin ve imar faaliyetlerinin hızlanması gibi olgula
rın da etkisiyle 1956 yılında 6785 sayılı imar kanunu yürürlüğe konmuş,



imar düzeni yeniden ele alınarak nüfusu 5000'den yukarı olan yerleşmeler 

iğin imar planı, nüfusu 5000'den az olan yerleşmeler içinde Belediye 

Meclislerince tesbit edilecek belirli yolların istikamet planını yaptır

ma mecburiyeti getirilmiştir.

1959- yılında ise diğer görevlerinin yanısıra, bölge, şehir ve ka

sabaların planlanmasının denetim ve onamasından sorumlu tek kuruluş 

olarak belirlenen İmar ve İskan Bakanlığı 7116 sayılı kanunla kurulmuş 

ve planlamanın bir basamağı olarak Bölgesel Planlama ilk kez bu Bakan

lığın kuruluş yasasında yerini almıştır.

1960 yılında ise planlama kuruluşlarımız arasına üst düzeyde çok 

önemli yeni bir kuruluş katılmış, Devlet Planlama Teşkilatı kurularak 

1963 yılında l'nci 5 yıllık Kalkınma Planı yürürlüğe konmuş ve bunu di

ğer 5'er yıllık kalkınma planları izlemiştir.

Diğer taraftan 1950'li yıllarda hızlı kentleşme sonucu başlayan 

gecekondulaşmanın 1960'lı yıllarda ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle 

"Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının 

önlenmesi ve bu amaç larla alınması gereken tedbirleri" belirlemek ama

cıyla 1966 yılında 775 sayılı Gecekondu Kanunu yürürlüğe konmuş, ayrıca; 

"Düzenli şehirleşmeyi sağlamak, arsa fiatlarını kontrol edebilmek ve ge

lecekteki sanayi, konut, turizm ve kamu hizmet tesisleri ihtiyaçlarına 

Devlet eliyle cevap verebilmek" amacıyla 19b9 yılında 1164 sayılı yasa 

ile İmar ve İskan Bakanlığı'na bağlı, döner sermayeli ve kamu tüzel ki

şiliğini haiz Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü devreye sokulmuştur.

1972 yılında ka -dedilen iki önemli gelişme ise :

- 7/4375 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile özellikle metropoliten 
özellikler gösteren yerleşmelerin planlaması ile ilgili ana konularda 

Bakanlıklar arası işbirliğini sağlamak ve metropoliten yönetimler kurul

ması için gerekli hazırlık ve mevzuat çalışmalarını yapmak amacıyla 

İmar ve İskan Bakanlığı1 nın başkanlığında ilgili diğer Bakanlıklardan 

oluşan Bakanlıklararası imar Koordinasyon Kurulu"nun kurulması,

- 1605 sayılı kanunla 6789 sayılı İmar Kanununda yapılan değişik

liklerdir.

Bu değişiklikler kapsamında SK: 7'nci madde ile deniz, göl ve nehir 
kıyılarının koruması ve değerlendirilmesi açısından daha rasyonel bir



kullanım amaçlanmış ve bu kesimlerdeki yapılaşma ve faaliyetlere bazı 

kısıtlamalar getirilmiştir.

EK: 8'nci madde ile de imar düzenlemelerinin denetim sının iller 

düzeyinde genişletilerek Belediye ve mücavir alanlar dışındaki denetim 

Valiliklere verilmiştir.

1980 yılında ise imar planlarının inceleme ve onama sürecinde et

kinlik sağlamak üzere "Plan Pratiği" adı altında bir yöntem uygulanası 

İmar ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konmuş, bu yöntemle, yerleşmeler 

planlanacak nüfuslanna ve alanlanna göre 4 ana grupta toplanarak, bu 

gruplara göre planlamaya inceleme ve onama aşamalarında farklı yaklaşım

larla sürat ve etkinlik kazandırmak amaçlanmış, nüfusu 300 binden büyük 

gelişme merkezleri veya metropoliten özellik gösteren yerleşme bütünleri 

için plancı, merkezi idare ve mahalli idare ile planlama ve uygulamada 

yeri olan sektör ve kuruluşlardan oluşan "Danışma ve Denetleme Kumlları" 

marifetiyle bu yerleşmeler planlamasına, planlama ve uygulamada daha 

etkin ve dinamik bir anlayışla yaklaşılmıştır.

Planlama faaliyetleri ve mevzuat açısından son olarak izlenebilen 

gelişmeler ise şöyle sıralanabilir :

- 1982 yılında "Turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik 

bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağla

mak" amacıyla yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi ilan edilen, Turizm 

Bölgeleri, Turizm merkezleri ve Turizm alanlarında, İmar ve İskan Bakan

lığınca onanlı veya onanacak nazım imar planlan.no göre hazırlanacak uy

gulama imar planlarını veya değişikliklerini onama yetkisi Kültür ve 

Turizm Bakanlığı'na verilmiştir.

Yürürlükteki İmar Mevzuatına aykırı ve kaçak yapılaşmanın giderek 

artmasıyla, ülke çapında yaygınlaşmasının ortaya çıkardığı sorunların 

çözümlenmesi vre bu yapıların yasal bir çerçeve içine alınması amacıyla

1983 yılında 2805 sayılı kanun çıkarılmış, bu kanunun işlememesi üzerine

1984 yılında aynı konuda 2981 sayılı kanun yürürlüğe konmuştur.

- 1950'li yıllardaki imar faaliyetlerinin bir aracı olarak 1956 yı

lında yürürlüğe giren 6830 sayılı İstimlak Kanunu yerine, esaslam aynı 

olmak üzere ayrıntıda bazı değişiklikleri içeren 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu 1983 yılında yürürlüğe girmiştir.



- 1984 yılında İmar ve İskan -“ajanlığı lağvedilerek Bayındırlık 

Bakanlığı ile birleşmiştir.

- 1984 yılında 3030 sayılı kanun ile Ankara, İstanbul ve İzmir 

büyük kentrerimizde Büyük SUnt Belediyeleri oluşturularak, merkezi ida

rece kabul edilecek nazım imar planlarına uygun 1/1000 ölçekli imar uy

gulama planları onama yetkisi Büyük Kent Belediye Meclislerine verilmiş

tir.

- 1985 yılında 6785 sayılı Kanunu değiştiren 3194 sayılı imar kanunu 

yürürlüğe girmiştir.

Buraya kadar kentsel alanlarla ilgili planlama faaliyetleri ve mev

zuatına değinilmiştir.

Kırsal Alanlardaki Köy Yerleşmelerimizin fiziki düzenlemesi ile il

gili olarak da:

- Kırsal Alanda yerleşimin fiziki düzenlemesi ve uygulamasında seçi

len yeni yerleşim ve iskan gelişme alanlarında imar mevzuatına uygun olarak 

imar planlarının hazırlanması ve bu yerlerde kanun gereğince iskan düzenle

me işleri ile konut ve sosyal tesislerin proje ve uygulamaları ile ilgili 

işleri yapmak,

- Mevcut ve yeni kurulan köylerde: köy içi yollarının, köy kanalizas

yonlarının hazırlanmasıyla ilgili her türlü etüd, proje ve program yapıl

masını ve uygulanmasını yürütmek,

- Baraj, havaalanı, fabrika ve savunma ile ilgili faaliyetler ile 

tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi sebeplerle, konut veya tarım 

alanları ellerinden çıkmış köylerin nakillerini gerçekleştirmek,

- Yerleşim yerinin elverişsizliği nedeniyle, kalkındırılmasına imkar. 

olmj^ran veya çeşitli altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tesbit 

edilen köylerin, daha elverişli bir yerleşim yerine nakli veya mahalle, 

köy, mezra gibi dağınık yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerin

den birinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplanmasını sağlamak,

amacı . la, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı' nın görevlendirildiğini 

belirtir 2510 sayılı İskan Kanununa ek 1306 sayılı kanun 1970 yılında 

yürürlüğe girmiş olup: bu kapsamda yapılar, planların onama yetkisi bila

hare yapılan bir protokolle imar ve Iskan ^kanlı ğı 'ndan, Tarım Orman ve 

Köyişleri Bgkanlığı'na devir edilmiştir.



"Köylünün mecburi olan işleri"ni düzenleyen 442 sayılı Köy Kanuni’nun 

13'üncü maddesinin 6'ncı bendinde, "evlerden dökülecek pissuların kuyu, 

çeşme, pınar sularına karışmayarak ayrıca akıp gitmesi için üstü kapalı 

akıntı yapmak" görevi yer almaktadır. Yine 1593 sayılı Umumi Hr.fzıssıhha 

Kanunu'nun 242. maddesi "dere, nehir ve çayların ve çeşmelerin telvüsünü 

mucip tesisat yapılmasına veya eşhas tarafından bu tarzda telvisat ikama 

mümanaat olunur" hükmü bulunmaktadır.

Köy kanalizasyon yatarımlannın yaygınlaştırılmasında 26.5.198? gün 

ve 19471 sayılı Resmi iazete'de yayınlanan 16.5.1987 tarih ve 3360 sarılı 

İl Özel İdareleri Kanununun 2/13,2/14'üncü maddelerinin yürürlüğe konması 

442 sayılı Köy Kanunu*nu destekler mahiyette olması "Köy yerleşme planı" 

yapılması ve bu plana uygun şekilde köylerdeki yerleşimin disiplin altına 

alınması uygulaması önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Kanuna göre 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce götürülecek hizmetler sınıfında olan 

köy kanalizasyonu hizmetleri esasen Valiliğin yatırımcı kuruluşların İl 

Teşkilatı ile koordinasyon sağlayarak ve 442 sayılı Köy Kanunu'nun "Köy

lünün Mecburi Olan işleri" başlıklı 13'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde 

daha etkili bir şekilde yürütüleceği, hizmetlerde halkın katılımını sağla

manın 1988 yılı Programı’nın XXV. Köye Götürülen Hizmetler bölümünün Ted

birler bahsinin 6'ncı maddesinde sözü edilen "kırsal alana kamu kruluşlan 

vasıtasıyla götürülmekte olan hizmetlerde, mahalli işgücünün değerlendi

rilmesi" ifadesiyle de uyum içerisindedir.

3194 sayılı İmar Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda 

şehirlerde imar planı yapılması zorunluluğu olduğu halde köylerden bahse- 

dilmemektedir.

Yerleşme ve çevre etkileşimini düzenleyen mevcut mevzuatın bir dökümü 

Ek'te yer almaktadır.

2. Planlama Süreci:

Ülkemizdeki mevzuata göre planlama sürecinde plan hiyerarşisi aşağı

daki sıralamadadır :

1. Kalkınma planları
2. Bölgesel planlar

3. Çevre Düzeni Planlan

4. Kazım İmar Planları

5. Uygulama İmar Planları.



Ulusal clçektesi kalkınma planlarının mekan boyutu bulunmamaktadır. 

Mevzuatta yeri bulunmakla birlikte bölgesel planlar da hazırlanmamıştır.

Ülkemizde fiziksel planlamanın en somut ifadesini bulduğu.karar ka

demesi imar Kurumunuu yönlendirdiği İmar Planları'dır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 3. be maddesi, varsa üst ölçekli planla

ra uyulması koşulunu getirmiştir. Bl bağlamda, imar Planları Çevre Düzeni 

Planı kararlarına uymak zorunluluğundadır. Aynı zorunluluk plan hiyerar

şisi sırasındaki bütün karar aşamaları için geçerlidir.

Çevre Düzeni Planı: "Konut, sanayi, tarım, turizm gibi farklı alan 

kullanımı taleplerinin yoğunlaştığı kentsel ve onunla bütünleşen kırsal 

alanların birlikte oluşturduğu seçilen ve sınırlan belirlenen "çevresel 

bütünlüğü olan alanlar"da düzenlenen, üst düzey plan kararları çerçeve

sinde ve imar planlarına yol gösterici ve çevreden yaklaşımı sağlayıcı 

nitelikte hazırlanan, getirdiği tüm yerleşme alan kullanımı, koruma ve 

kısıtlama kararları açısından plancı, uygulayıcı, yatırımcı sektörler ve 

kişiler için uyulması gereken bir nazım plan olup, ölçeği genellikle 

1/50 000 ve 1/25 000 olan bir plandır" şeklinde tanımlanabilir. Buradan, 

Çevre Düzeni Planları, bir anlamda kentsel ve kırsal gelişmeler ile çev

resel değerlerin dengelendiği bir araç olarak yorumlanabilir.

Ancak; bu aracın kapsamının geliştirilmesi gerekirken, son dönemlerde 

çevre düzeni planlan işlerliğini yitirmeye başlamıştır. Mevcut planların 

değiştirilmesi ve yenilerinin hazırlanması konusunda sorumlu kuruluşlar 

açısından tartışmalar sözkonusudur.

Ülkemizde imar Kurumunun elli yıla varan geçmişinde İmar Yasalan. bir 

önceki bölümde de belirtildiği gibi çeşitli değişikliklere uğramış, ama 

özde değişen fazla birşey olmamıştır. İmar "urum;:, belirli temel özellik

lerini hep korumuştur. Bunlar şöyle özetlenebiliri

1. Bütün İmar Yasalarında, batının durağan, yavaş gelişen kentleri 

BOdel alınmıştır. Oysa ülkemizde yılda % 6'lık bir artışla her 13 yılda 

kent nüfusu iki katma çıkmaktadır.

2. Kentleşme hızına koşut olarak hızlı karar üretmesi gereken kamu 

yönetim kademeleri, bu hıza ayak uydaramamaktadır.

3. İmar Kararları, bugüne kadar sorun olmuş alanlar için üretilegel- 

miştir. Bu süreçte, kaynak yönetimi ve geliştirilme-si hiçbir zaman konu 

olarak gündeme getirilememiştir. Uzun yıllardır yürürlükte olan yasa,



kentlerin konumu ve diğer özellikleri gereği farklı karar alanlarının 
gündeme getirilebilmesine olanak sağlayacak esneklikteyken, karar alan

ları dondurulmuştur.
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S O R U N L A R

Yerleşme ve gevre etkileşimindeki sorunların ana kaynağı planlama 

ve uygulama süreçlerindeki bazı nedenlerde yatmaktadır. Bunlar aşağıdaki 

gibi sıralanibilir :

A)- Planlama Sürecindeki Sorunlar :

1- Ülkemizde temel nitelik taşıyacak bölgesel planlar hazırla- 

namamıştır. Bu nedenle küçük ölçekteki planlarla, makro düzeydeki planlar 

aynı temele oiurtulamamakte, birbirivle çelişen planlar ortaya çıkabil

mekte, çevre kalitesi gittikçe düşmektedir.

2- Planlamada genellikle sektörel planlamaya gidilmekte, parçacı 

nitelikteki planlar arasında koordinasyon kurulamadığı için, uygulamada 

çelişkiler doğmakta, paralellik ve bütünlük sağlanamamaktadır.

3r Yapılan planlar politik tercihlere göre ve arsa spekülasyonu 

amacıyla sık sık değiştirilmektedir. Planlama aşamasında politik baskılar

la, . plan yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle planlar kısa vadeli 

olmakta vs , planlar uygulamanın gerisin

de kalmakta, sonuç plansız bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadır.

4- Planlama sürecinde geleceğine ilişkin önemli kararlar alman 

halk, bu sürece katılamamaktadır. Ya da belli bir çıkar grubu halta, tem

sil ettiği gerekçesiyle plana müdahale edebilmektedir.

5- Öte yandan planlama sürecine katılımı beklenen haltan yeterli 

çevre bilincine sahip olduğu söylenemez. Bunun da temel nedeni eğitimdeki 

eksiklikler olarak gözümektedir.

6- Mevcut İmar Yas» anın,//erleşme ve çevre etkileşimini dinamik 

olarak irdeleyip planlara yansıtılmasını sağlayabilecek nitelikte olmadığı 

sonuçlarından anlaşılmaktadır.

7- Planlamanın ilk basamağı olan araştırma ve veri toplama çalış

malarında, genelde ülke çapında çevresel değerlerin topluca bir envante

rinin bulunmayışı ve standart-normlarm eksikliği nedeniyle güçlüklerle 

karşılaşılmakta, planlar sağlam bir veri tabanına oturtulamamaktadır.
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8- Kent planlaması, bir ekip işidir, üysa ülkemizde kent plan

ları bir tek plancıya yüklenmektedir. Bu nedenle hazırlanan planın nite

liği, bir tek plancının niteliği ile sınırlı kalmaktadır.

9- Toplu konut alanları, gecekondu önleme bölgeleri gibi çeşitli 

yerleşme biçimleri için parçacı planlar hazırlanmakta, bu nedenle bu yer

leşmelerin kent bütününe entegrasyonu sağlanamamaktadır.

B)- Uygulamadaki Sorunlar :

1- Planlamadan sonra, uygulama aşamasında uygulamayı gerçekleş

tirecek kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanamamakta, zaman, işgücü ve 

parasal kaynakların rasyonel kullanılamaması sonucu uygulamada aksaklıklar 

ortaya çıkmaktadır.

2. îmar planı hazırlanması sırasında, planlamadan uygulamaya geç

meden önce, öngörülen düzenlemelere göre arsa spekülasyonlar^, yapılmakta, 

arazi fiyatlarındaki artışla birlikte planın uygulanmasında güçlükler baş- 

göstermektedir.

3- Çeşitli çıkar gruplarının politik baskılan sonucu uygulama

lardan vazgeçilmekbe, hazırlanan planlar sık sık değişikliğe uğratılmak

tadır.

4- 1/1000 ölçekli imar planlan yapılırken, beraberinde hazırlanan 

"Plan Raporu" planda yeralmayan bazı bilgileri içermesi bakımından çok 

önemli bir doküman olma»xa* rağmen uygulamada dikkate alınmamaktadır.

5- îmar Yasası, plan sorumluluğunu, plan müellifi için sürekli 

kılmaktadır. Bu nedenle, müellif yaptığı işin korunmasını istemek hakkına
I

sahip bulunmaktadır. Bu maddenin uygulamada gözardı edilmesiyle, planın 

özgün biçimini koruması sağlanamamaktadır. Planı uygulamakla yükümlü ida

reler üzerinde herhangi bir denetim mekanizması bulunmayışı da yine zaman 

zaman planların delinmesine yol açmaktadır.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

k ent

Sorunları bir önceki bölümde sıraladıktan sonra,/planınla nasıl olması 

gerektiği konusu üzerinde durmakta yarar görülmektedir. Hazırlanacak 

planda çevresel açıdan aşağıdaki ilkeler gözetilmelidir :

1. Demokratiklik: Halkın veya temsilcilerinin (belli çıkar grupla

rının değil) kararlara katılımı sağlanmalıdır.

2. Tümleşiklik: Sektörel politikaların koordinasyonu ile, bütüncül 

planlar yapılmalıdır,

3. İşlevsellik-estetiklik: Yerleşim yerine ilişkin alt ve üst yapı

nın planlanmasında işlevsellik kriteri ile estetiklik kriteri bir denge 

içinde ele alınmalı, biri için diğeri gözardı edilmeden optimum çözümler 

aranmalıdır.

4. deniş bir zaman perspektifi: Uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültü

rel, ekolojik ve çevresel eğilimleri ve gelişmeleri gözetebilmeli, deği

şimleri öngörebilmelidir.

Sıralanan bu ilkeler ışığında gelecek plan döneminde sorunlara ge

tirilebilecek çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir;

1. Türkiye çapında, bölgesel planlar zaman geçirmeden hazırlanmalı, 

makro düzeyde alınacak fiziksel planlama kararlarından, en küçük ölçekteki 

imar planlarına kadar bütün yerseçimi, arazi kullanımı v.b. kararlar bu 

temele oturtulmalıdır. Yapılan planların uzun vadeli olmasına özen göste

rilmeli, politik tercihlere ve kısa vadeli değişikliklere açık olması ön

lenmelidir. Bütün planlama aşamalarında bütüncül bir yaklaşım güdülerek, 

sektörel planlamalardan vazgeçilmeli, bölge planı-çevre düzeni planı- imar 

planı üçlü hiyerarşisi sağlanmalıdır. Her üç planlama aşamasında da çevre 

boyutu gözönünde tutulmalıdır. Aksi takdirde, planlar, hedef, amaç, açı

sından birbirleriyle çakışmayacağı için tasarlanan eylemler uygulamaya 

dönüştürül emeyecektir.

2. Planlama aşamasında halkın katılımını sağlamak amacıyla, çevre 

bilincini arttırmak üzere her'yaşa uygun eğitime önem verilmelidir. Ka

tılımın en verimli ve etkin şekilde nasıl sağlanabileceği konusunda or- 

ganizasyo.nel ve yasal düzenlemeler bakımından bir model araştırması ya

pılmalı ve elde edilen sonuçlar uygulamaya yansıtılmalıdır.



3. Mevcut imar yasası, çevresel etkileşim boyutu gözönünde tutula
rak yeniden gözden geçirilmelidir. İmar yasasına getirilecek değişiklik
lerde ,

a. planların Uç boyutlu ele alınarak kent tasarımına yönelinmesi,

b. bir yandan gelişme eşikleri bakımından doğal ve yapay çevrenin 
incelenmesinin yanısıra, yerleşmenin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz 
etkilerini, diğer bir deyişle, yerleşme ve çevre arasındaki etkileşimi 
irdeleyip, muhtemel dolaylı ve dolaysız, kalıcı ve geçici, kısa, orta, 
uzun vadeli etkileri öngörebilen bir yöntem geliştirilerek, bir fiziksel 
planlama sonucu ortaya çıkacak çeşitli olgulardan etkilenebilecek alanın, 
insan, hayvan ve bitki gruplarının, sayılarının, hava, su ve toprak v.b. 
doğal ortamlar ve kaynaklarla, tarihi ve yapılı çevre üzerindeki etkile
rin tahmin edilebilmesi,

c. planlamanın bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi,

d. plansız bölgeler üzerindeki gelişigüzel, sağlıksız yerleşmeyi 
önleyebilmesi,

unsurları gözetilmelidir.
nin

4. Büyük yatırım projeleri^ çevre üzerinde yaratacağı sosyal, fizik
sel ve kimyasal etkilerin önceden belirlenmesi, gerekli önlemlerin alın- 
maBi ve alternatiflerin yeniden gözden geçirilerek optimum çözümlerin ge
tirilmesini sağlayan Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu,karar aşamasında 
hazırlanmalı dır. Böyleoe, bu tip projelerin yerleşmeler üzerindeki olumsuz 
etkileri önlenmelidir.



ARAŞTIRILMASINDA YARAR GÖRÜLEN KONULAR

Yaşam kalitesinin yükseltilmesine ilişkin ilkesel bazdaki öneriler 

ve politikalar bir önceki bölümde yeralmaktadır. 3u bölümde, belirtilen 

politikaların somuta indirgenmesi ve uygulamaya yansıtılması işin gele

cek plan döneminde üzerinde çalışılması gereken araştırma konulan be

lirlenmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır :

1. İmar Yasasının Kevizyonu Projesi :

Mevcut imar yasasının eksik ve aksak yanlan sorunlar bölümünde be

lirtilmişti. Bu aksaklıkları gidermek, daha dinamik bir planlama süreci, 

bir ekip çalışması, demokratiklik ve çevresel boyut getirmek amacıyla 

mevcut İmar Yasası gözden geçirilmeli, organizasyonel değişiklikleri de 

içeren yeni bir "Kent Tasarım Yasası" ayrıntılarıyla hazırl&nmalıdır.

l.a)- Planlama Süreçine Halk Katılımı Projesi :

Bir önceki projenin alt projesi olabilecek bu araştırma özel

likle imar planı ölçeğindeki planlama sürecine rıalkın katılımını sağlamak 

amacıyla, İmar Yasasında ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği, yurt 

dışındaki uygulamaları da inceleyerek ele alınmalıdır.

l.b)- Kentsel Gelişme Projelerinde Çevresel Etkileşim Projesi :

Kentsel gelişme projelerinde çevre ve yerleşme arasındaki her türlü 

dolaylı-iolaysız, olumlu-olumsuzş geri döndürülebilir-geri döndürülemez 

etkileri öngörerek, imar planlarını yönlendirebilecek bir çevresel etki 

değerlendirme yöntemi geliştirilmelidir.

2. Bölgesel Planlar Projesi :

Ülkemizde bölgesel planlama süreci yasalar çerçevesinde bulunmakla 

birlikte, uygulamada gerçekleşmemektedir. Oysa, gerekçeleri daha önceki 

bölümde anlatılan Bölgesel Planlama bir zorunluluk olmuştur. Bu projede 

mevcut yasal ve organizasyonel yapıdaki hangi aksaklıklardan dolayı bu 

planlama sürecinin işlemediği araştırılmalı, sürece işlerlik kazandırir- 

labilmesi için gerekli yasal ve organizasyonel düzenlemeler için öneri 

üretilmelidir.



3. Çevresel Denetim Mekanizması Projesi

Her türlü fiziksel planlama ve planların uygulanması aşamalarında 

çevresel boyutun gözardı edilip edilmediğini denetleyebilecek bir meka

nizmasının kurulabilmesi için bir organizasyonel model geliştirilmelidir.

4. Çe.vre Duyarlılığının Artırılması Projesi :

Çevre kalitesinin artırılması, bireylerin çevre konusundaki duyar

lılığı ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle planlama sürecine katılımı 

beklenen halkın çevre bilinci belli bir düzeyde olmalıdır Her yaşta çocuk 

ve yetişkinler için çevre duyarlılığını geliştirmeyi amaçlayan eğitim 

programları, eğitim araçları ve eğitim konuları araştırılmalı, bu konuda 

yabancı ülkelerin deneyimleri incelenerek, ülkemize uyarlanmalıdır.



EK: YERLEŞME YE ÇEVRE KONUSUNA İLİŞKİN MEVZUAT

- TÜRKİYE CUKHURİYETİ ANAYASASI (1982)

A-KANUNLAR

1- UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU :

Kanun No: 1593 Kabul Tarihi: 24.4.1930 Yayın tarihi: 6.5.1930.309 
madde olup, 305 maddesi yürürlüktedir.

Madde 181 - 199 : Yenilecek ve içilecek şeyler ile kullanılacak 
bazı maddeler hakkında.
Maden sulan ve kaplıcalar hakkında 
Mezarlıklar ve ölülerin defni hakkında 
Ölülerin çıkarılması ve nakli hakkında 
İçilecek ve kullanılacak sular hakkında 
Mecralar ve müzahrefat imbası hakkında 
Yeni Tesis olunacak veya tevsi edilecek şehir ve 
kasabalar.

Madde 23 - 28 : Vilayetler ve Kazalar Umumi Hıfzıssıhha Meclisi
hakkında.

Düstur : 111. tertip Cilt 11 Sayfa 324 Mer'i Kanun: Cilt 3 Sayfa 579

2- 1017 SAYILI (KABUL TARİHİ: 9.6.1936) SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEŞKİLAT VE MEMURLARI KAMUNU

3- SULAR HAKKINDA KANUN :

Kanun No: 831 Kabul tarihi: 28.4.1926 Yayın tarihi: 10.5.1926 3. Mad
desi 6830 sayılı kanunla kaldırılmıştır.
Düstur: 3. tertip Cilt 7 Sayfa 887 Mer'i Kanun: Cilt a Sayfa 457

4- SULAR HAKKINDA KANUNA EKLENEN KANUN:

Madde 200 - 210
Madde 211 - 226
Madde 227 - 234
Madde 235 - 243
Madde 244 - 249
Madde 262 - 267

Kanun No: 2659 Kabul tarihi: 23.12.1934 Yayın Tarihi: 1.1.1935 
Düstur: 3. tertip Cilt 16 sayfa 464

5- SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI 
HAKKINDA KANUN:

Kanun No: 927 Kabul tarihi: 10.6.1926 Yayın tarihi: 30.6.1926 
2376 sayılı kanunla 2 ek madde eklenmiştir.
Düstur: 3. tertip Cilt 7 sayfa 1549 Mer'i Kanun: Cilt 3, Sayfa 700



6- Ş.ICAK VS SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAESSCALAK TESİSATI 
HAKKIMDA KAMUMA EK KAMUN :

Düstur 3. tertip Cilt: 16 Sayfa 1549
Kanun No: 2809 Kabul tarihi: 14.5.1935 Yayın tarihi: 21.6.1935

7- 275 SAYILI GECEKONDU KAMUMU:
Düstur: 5. tertip cilt 5 sayfa 2626 Mer'i kanun: cilt 2 sayfa 499

8- 167 SAYILI YEK ALTI SULARI HAKKIMDA KAMUM :

Düstur: 4. tertip cilt 1 sayfa 814 Mer'i kanun: cilt 5 sayfa 775-2

9- BADYOİOJÎ-RADYUM 73 ELEKTRİKLE TEDAVİ YU DİĞER 7İZY0T3RAPI MÜESSESE
LER! HAKKIMDA KANUM :

Kanun No: 3153 Kabul tarihi: 19.4.1937 Yayın tarihi: 28.4.1937 
Düstur 3. tertip cilt 18 sayfa 508 Mer'i kanun: Cilt 3 sayfa 695

10- 442 SAYILI KOY KAMUNU :

Düstur: 3. tertip cilt 5 sayfa 692 Mer'i kanun: Cilt 5 sayfa 509

11- 7478 SAYILI KÖY İÇME SULARI HAKKIMDA KAMUN ;
Düstur: 3 tertip Cilt 41 sayfa 1019 Mer’i kanun: cilt 5 sayfa 775

12- 1380 SAYILI SU ÜRÜHLERİ KAMUMU :

Düstur: 5. tertip cilt 10 sayfa 2056 Her’i kanun: Cilt 5 sayfa 533

13“ 178 SAYILI ASKERİ GARNİZONLARIM ÎŞME VE KULLANMA SULARI HARKIMDAKİ K,:

Düstur: 4 tertip cilt 1 sayfa 833 Mer'i kanun: cilt 5 sayfa 775

14- 1580 SAYILI BELEDİYELER KAMUMU :

15. maddesi Belediyelere düşen gevre sağlığı hizmetlerinden bahseder. 
Düstur: 3. tertip cilt: 2 sayfa 161 Mer'i kanun: Cilt 2 sayfa 413.

15- 5516SAYILI BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE BUMDAM KİPE EDİLECEK TOPRAKLAR 

HAKKIMDA KAMUM :

Düstur: 3. Iertip Cilt 31 Sayfa 710 Mer'i kanun: Cilt 1 Sayfa 971.

16- 1423 SAYILI ASlLLAR HAKKIMDA KAMUM :

Düstur: 3. tertip cilt 10 sayfa 748 Mer'i kanun: cilt 5 sayfa 545



17- 3039 SAYILI ÇSLTÎK EKİEİ KANUNU :

Düstur: 3. tertip cilt 17 sayfa 1365 Her'i kanun: cilt 5 sayfa 437

18- 5202 SAYILI DENİZ KIYILARIMDA GÖRÜLECEK BAjlBOj KAYIN-PATLAYICI MADDE 

VE ŞÜPHELİ CİSİML3P.IN YOK KDİLKESİ HAKKINDA KANUN :

Düstur: 3. tertip cilt 29 sayfa 986 Ker'i kanun: cilt 5 sayfa 715

19- 1705 S A:. ILI TİCARETTE TaHSİSI MEN'İ VE İHRACATIN IvıURAKABESI VE KPRÜH- 

MASI HAKKINDA KANUN :

Düstur: 3. tertip cilt 11 sayfa 1843 Ker'i kanun: cilt 5 sayfa 950.

20- 2372 SAYILI ÇEVRE KANUNU (YAYIN TALİHİ) 9.3.1983

21- 2872 SAYILI Q EV NE KAIfUNU * NUH 5AZI HADDELERİNİN DEÜ1 JTİRILİkESİ HAKKINDA 

KANUN (KANUN NO: 3301-KABUL TARİHİ: 4.6.1988)

22- 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU :

23- 3030 SAYILI BÜYÜKgBHİR BSLEDlYELİHİIİİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜN

DE KARARNAMENİN DEOİgTİRİLBREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

(9.7»1984 gün ve 18453 sayılı 3.0.)

24- 2560 SAYILI İSKİ ŞENEL MÜDÜRLÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA ?IANUN

25- b!8 SAYILI LlMAN KANUNU (1943)

26 - 181 SAYILI SAĞLIK VS SOSYAL YARDIM BAKANI! 31'SIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

HARKINDAKİ KANUN HÜKMİNDE KARARNAME

(Yayın Tarihi: 13.12.1983)

27- 181 SAYILI SAÖLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANLI01’KIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

HARKINDAKİ KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİ DE5İŞTİRBN 210 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

(Yayın Tarihi: 19.6.1984 tarih ve 18495 sayılı resmi yazısının müker

rer sayısı)

28- 2372 SAYIH ÇEVRE KANUNU'NUH BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 

KANUN. KANUN NO: 3416, KABUL TARİHİ: 3.3.1988

11.3.1988 TARİH VE 19791 SAYILI RESMİ SAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE 

GİRMİŞTİR.
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29- TÜRK CEZA KAMUNU (1926)

30- ORMAN KANUNU (KANUN NO: 6831 (1956) ve
2896 (1983)

31- 31.8.1956 TARİH YE 6831 SAYILI ORMAN KANUNU'NUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN :

Kanun No: 3302, Kabul Tarihi: 5.6.1986
19 Haziran 1986 gün ve 19139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

32- 28.5.1987 GÜN VE 3378 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN :

33- BOĞAZİÇİ KANUNU :

Kanun No: 2960, 22*11.1983 tarih ve 18229 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

34- ESKİ ESERLER KANUNU :
Kanun no: 1710 (1973)

35- ŞEHİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU :

Kanun no: 1738, Kabul tarihi: 30.5.1973)
7 Haziran 1973 gün ve 14557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

36- İMAR KANUNU :

Kanun no: 3194 (1985)

37- MİLLİ PARKLAR KANUNU :
Kanun no : 2873
11 Ağustos 1983 gün ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanareık 
yürürlüğe girmiştir.

38- 1982 TARİH VE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU :

16.3.1982 gün ve 17523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

39- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU :

Kanun no: 2863 (1983)



40- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN BAZI MADDELERİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 

Kanun no: 3386 (19872

41- KARA AVCILIĞI KANUNU (1937)

Kanun no: 3167

42- VAKIFLAR KANUNU (1935)

43- 2692 SAYILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (1982)

44- 4759 SAYILI İLLER BANKASI KANUNU :

(23.6.1945 tarih, 6039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır).

45- 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİR

LERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN •

(25.5.1959 tarih, 10213 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır).

46- KÎYI KANUNU : ■

47- 3394 SAYIL: BÜYÜK ŞEHİRLERİN YAKI ■? gSVRESİHDSKÎ YERLEŞİM YERLERİNİN 

ANABEL3DİYELERE BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN :

(30.6.1987 tarih, 19503 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır).

48- 2985 SAYILI TORLU KONUT KANUNU :

(17.3.1984 tarih, 18344 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır).

49- 2918 SAYILI KARAYOLLARI VE TRAFİK KAMUNU :

(18.10.1983 tarih, 18195 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır).

50- 1164 SAYILI ARSA OFİSİ KANUNU :

(10.5.1969 gün, 13195 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır).

51- 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU : (23.6.1965)

52- 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU :

(10.5.1969 tarih, 13195 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır).

53- İSTİMLAK KANUNU :

54- 6200 SAYILI DSİ UMUK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN: 

6200, R.G. 25.12.1953, 8592 no.
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B- TÜZÜKLER

1- MEZBAHA YAPI TÜZÜĞÜ :

Karar ^o: 3/5661 Kabul Tarihi: 14.4.1947 Yayıtı tarihi: 28.4.1947 
Düstur: 3. tertip cilt 28 sayfa 1138 Resmi Gazete Ho: 6593

2- HUSUSİ HASTANELER-NİZAMNAMESİ :

Karar no: 2/1122 Kabul tarihi: 8.8.1934 
Düstur: 3. tertip cilt 15 sayfa 604.

Bu nizamnamenin 53. maddesi değişmiştir. Karar tarihi 3.8.1942,
Sa.yı: 2/18502 Düstur: 3. tertip cilt 23 sayfa 666

3- PARLAYICI PATLAYICI TEHLİKELİ TE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞAN İŞYER
LERİNDE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR TÜZÜK :

Karar tarihi: 12.9.1952, sayı: 3/15556 
Düstur: 3. tertip cilt 34 sayfa 12

Bu tüzüğün 15. maddesi değişmiştir. Karar tarihi: 17.1.1957,
Sayı: 4/8593, Düstur: 3. tertip cilt 38, sa fa 422

Bari ayıcı patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyer
lerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük:
Karar tarihi: 27.11.1973, sayı: 7/7551, Resmi Jazete 14758/24.10.1973

4- MEZARLIKLAR HAKKIMDA NİZAMNAME :

Karar tarihi: 1.7.1931, sayı: 11410 
Düstur: 3. tertip cilt 12 sayfa 392.

5- RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ :

Karar no: 7/9038, karar tateihi: 12.11.1974, Resmi Gazete 30.11,1974/
15078.

6- SU KANUNU'NUH SURETİ TATBİKİNİ MÜBEYIİN NİZAMNAME :

Karar no: 7044, karar tarihi: 12.8.1982 
Düstur: 3. tertip.cilt 9 sayfa 793.
Bu nizamnamenin 8.maddesi değişmiştir. Karar tarihi: 22.8.1946/3-3819 
Düstur: 3. tertip, cilt 27, sayfa 975.

7- RADYASYON GÜVNİÎĞİ TÜZÜĞÜ (7.9.1985-18861 sayılı R.G.)



C-YÖNETMSLİKLER :

1-UMUMİ HIEZISSIHHA KAHUHU ’MUU 245. HADDESİ ’ HE TSV?İXAU LAĞIM MECRALARI 
İNŞASI MÜMKÜN OLMAYAN MAHALLERDE YAPILACAK ŞUKURL.-tRA MAHSUS TALİMAT

NAME :

251. yayın no.lu yönetmelik. Sağlık mevzuatımız sayfa 333

2- 26 EKİM. 1983 'TARİHİMDE YAYINLANAN 508■ SAYILI GAYRİ S1KHİ- MuSSSISSLEEE 
AİT YÖNETMELİK :

3-ŞEYHE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME ROMU YÖNETMELİSİ :

17 Mayıs 1985 gün /e 12757 sayılı Rssni Gazete’i* yayımlanarak yürür- 
lilğ* girmiştir.

4-İİAVA KALİTESİNİ;; KORUNMASI YÖNETMELİSİ:

2 Kasım 1986 gün ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür
lüğe girmiştir.

5-GÜRULTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ:

11 Aralık 1986 gün ve 19378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe girmiçtir.

6-GEMİ VE DENİZ ARAŞLARIHA YERİLECEK CEZALARDA SUÇUM TBSBİTİ YE CEZANIN 

KESİLMESİ USULLERİ İLE KULİASILACA:: KAKBUZLARA DAİR '£ HETHBLİK :

3 K.sım 1987

7-3030 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK:

(Yayın Tarihi: 12.12.1984)

8-BÜYÜKŞBHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON HERKESLERİ VS EON YÖNETMELİSİ :

(15.4.1985-1826)

9-ATIK SULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ :

(13.311984-18340)

10-MADEN SULARI (MİNERALLİ SULAR) YÖNETMELİĞİ :

(1.9.1988 gün ve 19916 sayılı Resmi Gazete)

11-OTOPARK YÖNETMELİĞİ :



12- BÎLLt PARKLARIN AYRILMA, PLANLAMA, UYGULATA VE YÖNET t BİN'i AİT 
YÖNBTMBLİK ;

13- ŞEHİR YE KASABALARIN HARİTA VE İMAR PLANI UYGULAMALARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK :

14- A?ST EÖLG3LERİNE YAPILACAK YAPILAR HARKINDAKİ YÖNETMELİK :

15- BAZI 3BLDDİYELERİN İMAR YÖNETMELİKLERİNDE DESİŞİKLİİI YAPILMASI V E 
BU YÖNETMELİKLERE YENİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK :

(16.1.1935 gün, 18637 sayılı Resmi Gazete).

16- SU KİRLİLİĞİ KONTROL '£■ HBTM3LİĞ1 :

(4.9.1983 tarih, 19919 sayılı Resmi Gazete).

17- ÖZEL ŞSYRE KORUMA BÖLGESİNE İLİŞKİN ESASLAR HK. BAKANLAR KURULU KARARI ■; 

(16.9.1988 tarih, 19931 sayılı Resmi Gaeete).



YENİ KURULACAK KIRSAL YERLEŞİMLER VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖRNSC BİR KÖY

Yeni kurulacak köy yerleşim yerleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca yer seçimi ve kuruluş aşamasında aşağıdaki asgari kriterler geliştirilmiş 
ve sağlık teşkilatı tarafından uygulanmaktadır:

1-KÖYÜN KURULUŞ YERİ:

a-Arazi hafif meyilli,sağlam zeminli,kuru ve insan sağlığına zarar vermeyeçek
bir yapıya sahip olmalıdır.

b-Toprak Kayması,sel baskını gibi doğal afetlere maruz kalmamalıdır. 

c-Köylünün geçim durumuna uygun olmalıdır.

d-Ulaşım,su temini ve benzeri gereksinmeleri kolayca karjılanabilmelidir.

e-Köyde konut ve ortak kullanılan yapıtların bir plan dahilinde olmasına 
özen gösterilmelidir.

f-Köy yerleşim alanı su kaynaklarına göre düşük kotta olmalıdır.

2-KONUT DURUMU:

a-Köylünün ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına cevap verebilecek şekilde plan- 
1 armalıdır.

b-İklim özellikleri dikkate alınmalıdır.

e-Yapı malzemesi sağlam ve yöreden kolayca temin edilebilecek cinsten seçil
melidir.

d-Aydınlatma,ısıtma ve havalandırması yeterli olnalıuır. 

e-Yeraltı suyu yükse»; ve nemli yerlerde yapılmamalıdır. 

f-Ahır,ağıl,kümes gibi yerlerden ayrı yapılmalıdır.

5-SU IURUKU:

a-Kövün suyu yaşayanların içme,kullanma ve diğer her türlü ihtiyaçlarına 
yetecek miktarda ve nitelikle olmalıdır.

b-Çeşmeier ve kuyular evlerden fazla uza/, olmayacak şekiloe yapılmalıdır.

e-Çeşme,kuyu ve diğer su temin eaiıen yerlerin dış etkenlerden kirlenmeyecek 
şekilde olmasına dikkat edilmelidir.
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d-Hela çukurları ve gübreliklere göre daha yüksek kotta ve onlardan uzak 
olmalıdır.

e-Su temin edilen kaynaklar ve tesisleri(depc,şebeke v.b) iyi korunmalıdır.
f-Gerek duyulduğumda desenieksiyon yapılacak şekilde olmalıdır.
g-Köye su getirilmeden önce suyur. niteliklerinin Gıda Maddeleri Tüzüğüne 

uygunluğu Sağlık Teşkilatınca saptanmalıdır.
4-HELA DURUMU:

a-Her evin bir helası olmalıaır.

b-Helalar evden fazla uzakta olmamalıdır. 
c-Kabinler muntazam olmalıdır.

d-Her helanın mutlaka bir çukuru olmalıdır.(Kanalizasyon yok ise) ve bu çukur
lar hela tipine (Kuru,sulu v.b) uygun olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca hazırlanan 251 sayılı Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde 
yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılmalıdır. 

e-Hela ve çukurları su kaynaklarını kirletmeyecek uzaklıkta ve su Kaynakları
na göre düşük kotta olmalıdır.

ı-Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde çukurlar sızdırmasız yapılmalıdır.

g-Köyün nüfusuna ve dağılımına göre umumi hela yapılmalıaır.
(NOT:Buraaa sıhhi helanın yer seçimi,bir helada aranacak özellikler v.b gibi 
ayrıntıya girilmemiştir)

5-çgplük ve gübrelik durumu:

a-Çcpler ve gübreler gelişigüzel atılmamalıdır.

b-Kümkünse köyün dışında yapılan toplama yerlerinde muhafaza edilmelidir.

e-Muhafaza yerlerinin üstü ve etrafı kapalı içine karasinek,fare,kedi,köpek 
gibi canlıların giresiyeceği şeniide olmalısır.

d-Yeraltı ve yerüstü sularını kirletmemelidir.

e-Hayvar. leşleri,çeşitli ürür, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde imha 
edilmelidir.

f-Bulaşıeı hastalık nedeniyle elen hayvan laşleri,Kurt,köpek,çakal gibi hay
vanlar tarafından çıkarılmayacak kadar aerin ve üzerine sönmemiş kireç 
atılarak gömülmelidir.



e-Tarımsal ilaç.pestisit ve diğer ilaç atıkları ve ambalajları açığa atıl
mamalı, bunların çocukların çıkaramayacağı şekilde toprağa gömerek imha 
edilmesine dikkat edilmelidir.

f-Giibrelerin taşınmasında çevrenin kirlenmemesine dikkat edilmelidir.

6-UKUKI YERL3R:( Cami, okul,kahvehane,kütüphane,köy odası, pazar yeri.v.'b) 

a-Yapılış amacına uygun olmalıdır.

b-Aydmlatma,havalandırma ve ısıtma yeterli olmalıdır.

«-Mümkün olduğu kadar tüm köylünün yararlanacağı yerde yapılmalıdır. 

d-Bu yerlerin bakım ve temizliğinden sorumlu kişiler tayin edilmelidir. 

e-İhtiyaca cevap vermelidir.

7-MEZARLIKLAR:

a-Toprağın yapısı kuru,süzek ve az meyilli arazi seçilmelidir. 

b-Köye ha.-cim rüzgarların aksi istikametinde olmalıdır. 

c-Yeraltı su kaynaklarından uzak olmalıdır. 

d-Köyün kenarında ve fazla uzak olmamalıdır.

e-Kayvanların girmemesi için etrafı muntazam duvarla çevrili olmalıdır, 

f-Köyün ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olmalıdır.



Vt7.tjfSET, PLANLAMA KARARLARI İLE ÇEVRENİN KARŞILIK ETKİLEŞİMİNİ İRDELEMEK
İÇİN YARARLANILABİLECEK KONTROL LİSTESİ 

I. DOĞAL ÇEVRE FAKTÖRLERİ 

. HAVA KALİTESİ

A) Hava Kalitesindeki Olumlu ya da Olumsuz Değişiklikler

- Havanın şimdiki kalitesi
- Hava kalitesinde ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz değişiklik

ler neler olabilir?
- Dağılım modeli

B) Hava kalitesindeki değişiklikten etkilenebilecek öğeler

- Hangi yaş gruplarından kaç kişi etkilenebilecek?
- Hangi bitki ve hayvan topluluklarından ne kadarı etkilenecek?
- Ne kadar bir alan etkilenecek?
- Malzemeler üzerindeki muhtemel etkileri neler olabilir?

C) Hava kirliliği yaratan kaynakların durumu

- Trafik yoğunluğunun artış trendi nasıl olabilir?
- Bölgedeki endüstriyel gelişim trendi nasıl olabilir?
- Konutlarda kullanılan enerji kaynakları ve yakma sistemlerinden 

ortaya çıkabilecek kirlilik miktarı ne olabilir, trendler 
nasıldır?

SU KALİTESİ

A) İçme ve kullanma suyu kaynaklarının durumu

- Yüzey ve yeraltı su kaynaklarının kalitesi ve miktarı
- Su kaynakları hangi kullanımlar için uygun ve yeterlidir?
- Evsel ve endüstriyel su tüketimi eğilimi nasıl olabilir?
- Su kaynaklarının kirlenmesi söz konusu mu? Nasıl?
- Kirliliği önleyici ne gibi önlemler alınabilir?

* KAYNAK: (Çelen, B., özgen, S.)
"Kentsel Gelişme Projelerinde Çevresel Etkileşim" 
TÜBİTAK-YAE
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GÜRÜLTÜ

A) Gürültü kaynaklarının durumu

- Gürültü kaynaklarının sayısı ve dağılımındaki değişim
- Trafik yoğunluğu artış trendi

B) Gürültüden etkilenecek öğeler

- Gürültü kaynaklarından yayılan gürültünün şiddeti
- Gürültüden rahatsız olabilecek insan sayısı ne kadardır?
- Gürültüden etkilenebilecek diğer canlı grupları hangileridir? 

Ne kadar sayıda canlı, ne ölçüde etkilenebilir?

C) Gürültünün önlenmesi

- Gürültü kaynaklarının, yerleşim alanlarına ve yaban hayatına 
uzaklıkları

- Gürültüyü engelleyici ne tip önlemler alınabilir?

YABAN HAYATI VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

A) Yaban hayatı ve bitki örtüsü üzerindeki etkiler

- Hayvan tür ve çeşitleri envanteri
- Bitki örtüsünün konumu, cinsleri, yaklaşık yükseklikleri, en 

alçak dalın yerden yüksekliği, korunma değerleri
- Canlı tür ve sayılarında azalma olabilir mi?
- Türlerin çeşitliliğinde azalma ya da belli bir türde artış 

olabilir mi?
- Hayvan türleri, yeşil örtü ve yetişkin ağaç miktar ve kalitesin

deki olumlu ya da olumsuz değişiklikler neler olabilir?
- Hayvan topluluklarının üre me ve göç paternlerinde değişim 

olabilir mi?

DOĞAL AFETLER

A) Sel, deprem, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğal afet riski

- Deprem haritaları, su baskını alanları envanteri
- Yerel topografya



- Kanalizasyon sisteminin kapasitesi ve tasarımı su baskınları 

gözöniinde bulundurularak mı tasarlanmış?

- Toprağın geçirgenliği, su tablasının durumu?

- Yerleşme konumu gereği, çığ düşmesi, toprak kayması gibi tehli

kelere açık mı?

TOPOGRAFYA

A) Topografyanın yerleşme açısından uygunluğu

- Topografik haritalar

- Eğim, altyapı, ulaşım ve yapıların inşaat teknolojisi açısından 

uygun mu?

- Yiikseklik-ısıl konfor açısından yerleşmenin konumu uygun mu?

- Havalandırma açısından yerleşmenin konumu uygun mu?

- Topografya ve yerleşme biçimi, manzara, dağ ve su sporları 

olanakları açısından uygun mu?

B) Topografyadaki değişim

- Yapılaşma sonucu yüzey morfolojisinde bir değişim bekleniyor mu?

- Yapılaşma sonucu rüzgar koridorları oluşabilir mi?

-Topografya, yapıların gruplaşma yerleri, gruplaşma biçimi ve

birbirlerine göre konumlarını ne yönde etkileyebilir?

- Erozyon açısından olumlu ya da olumsuz bir etki bekleniyor mu? 

Olumsuz etkiler nasıl önlenebilir?'

TOPRAK YAPISI

A) Toprağın özellikleri

- Toprağın nemi, su geçirgenliği, tuzluluğu, alkaliliği, zemin 

yapısı, tabakalarının derinliği, su tabakasının yüksekliği, 

zemin c-mniyet gerilmesi

- Toprak kalite açısından kaçıncı sınıf toprak cinsine giriyor?

- Radyoaktif elementler içeriyor mu?

B) Toprak yapısının uygunluğu

- Zemin yapısına uygun yapı yüksekliği, boyutu, bina temel tipi, 

strüktürü nasıl olmalıdır?

- Toprak yapısı hafriyat maliyetini artırabilir mi?

- Toprak yapısına en uygun kanalizasyon, septik çukur ve diğer 

altyapı şekli hangisidir?

- Yapılarda radyoaktif kirlenme söz konusu olabilir mi?



İKLİM

A) İklim özellikleri

- Sıcaklık, yağış, rüzgar hızı ve yönü, nem, türbülans, stalıilite, 
inversiyon, karışım tabakasının yüksekliği

B) İklimsel uygunluk

- Isıl konfor ve aydınlatma açısından yapıların güneşe göre yönlen
dirilmesi, dokusu, konumu ve tasarımı nasıl olmalı?

- Hava . kalitesi-iklim ilişkisi açısından yapıların birbirlerine 
göre konumları ve yerleştirilmeleri nasıl olmalı?

C) İklimsel değişim

- Yapılaşma sonucu, mikroklimada ne gibi değişim olabilir?

II. ALTYAPI

İÇME VE KULLANMA SUYU

A) Su temininin yeterliliği

- Su kaynaklarındaki suyun miktarı yeterli mi? Kalitesi içme ve 
kullanma suyu olarak uygun mu?

- Su temini için gerekli altyapı donanımı yeterli mi?
- Suya talep trendi
- Su kaynakları potansiyelinin artması olasılığı var mı?

ATIK YÖNTEMİ

A) Sıvı atıklar

- Evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksularm miktarları ve alıcı 
ortama getirecekleri kirletici yükü ne olabilir?

- Alıcı ortamın kaldırma kapasitesi nedir?
- Deşarj noktaları nerelerde olmalıdır?
- Atıksularm arıtımında yerel koşullara en uygun arıtım teknolo

jisi hangisidir?
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B) Katı atıklar

- Evsel ve endüstriyel kaynaklı katı atıkların miktarları ve özel
likleri nelerdir?

- Çöplerin en ekonomik toplanma, tasfiye şekilleri nasıl olmalıdır? 
Transfer istasyonlarının sayısı ve dağılımı nasıl olmalıdır?

- Çöp toplama ve tasfiye alanlarının hava kirliliği, yeraltı suyu 
kirliliği, koku ve gürültü yaratma gibi olası etkileri nelerdir; 
bunlar nasıl giderilebilir?

- Atık toplama ve tasfiye sistemlerinde üreyebilecek fare ve 
haşereler ile mücadele yöntemleri nelerdir?

ENERJİ

A )Enerji temini

- Isınma ve aydınlanma için gerekli olan enerji miktarı ne kadar
dır? Enerji talep trendi nasıldır? Bu talep hangi kaynaklardan 
karşılanacaktır?

- Küçük sanayi, organize sanayi bölgelerinin enerji talebi hangi 
türde enerji kaynağı için ne kadardır? Talep trendi nasıldır?

- Enerji kaynaklarının her türlü talebi karşılayabilme emniyeti 
(sürekliliği) ne kadardır?

- Biyogaz, jeotermal enerji, güneş enerjisi, birleşik ısı-güç 
santralları gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile 
yeni teknolojilerin uygulanması koşulları nelerdir?

B) Enerji tasarrufu

- Enerji tasarrufu ve güneş ısısından maksimum yararlanma amacıyla, 
binaların yönlendirilmesi, tasarımı, birbirlerine göre konumları, 
yükseklikleri, yoğunlukları, yerleşimi ve malzeme seçimleri 
nasıl olmalıdır?

C ) Enerji kökenli çevre sorunları
- Enerji nakil hatları, petrol boru hatları, doğal gaz boru hatla

rı, akaryakıt ve gaz depoları, akaryakıt nakli gibi faaliyetle
rin yaratacağı çevre kirliliği sorunları, riskler neler olabi
lir? Bunlar nasıl önlenebilir?



- Isınmadan kaynaklanabilecek çevre sorunları neler olabilir? 

nasıl önlenebilir?

ULAŞIM

A) Toplu taşıma

- Toplu taşım kaç kişiye hizmet veriyor? Talep trendi nasıl ola

bilir?

- Toplu taşım araçlarının sayısı, durakların sıklığı, konutlara 

ve işyerlerine uzaklığı, taşıt seferlerinin sıklığı, toplu taşım 

güzergahları uygun ve yeterli mi?

- Taşıtların kalabalıklığı ve diğer bakımlardan yolcuların toplu 

taşımdan genel hoşnutsuzluk düzeyi

B) Özel otolar

- Trafik sıklığının günün saatlerine ve haftanın günlerine göre 

değişimi, belli noktalar arasında yolda geçen süre, yolların 

kapasitesi, trafik kontrolleri, kaza riskleri, özel oto sayısın

daki artış trendi

- Özel otolar için yollar yeterli mi, güvenli mi, trafik ve kavşak 

düzenlemeleri yeterli mi?

- Otoparkların günün saatlerine ve haftanın günlerine göre sıkışık

lık düzeyi, otoparkların konutlara ve işyerlerine uzaklığı

C) Trafik

- Trafik sıkışıklığından kaynaklanan hava kirliliği, enerji sarfi

yatı, zaman sarfiyatı, stres gibi sorunların boyutları, çözüm 

önerileri

D) Yayalar

- Yaya yollarının genişliği, güzergahı, niteliği, aydınlatılması, 

temizliği, bakım-onarımı, yaya geçitlerinin sayısı ve konumları 

gereksinimi karşılamaya yeterli mi?

- Trafik kazası olasılığı, can ve mal güvenliği, vandalizm riski 

açısından yaya yolları ve yaya geçitleri yeterince güvenli mi?



E) Şehirlerarası ve uluslararası ulaşım
- Şehirlerarası karayolu, demiryolu ulaşım ağları kapasite, 

güzergah, bakım-onarım açısından uygun ve yeterli mi?
- Gar, terminal ve havaalanlarının kapasite ve yer seçimleri

uygun mu?
- Ulaşım ağı ve transfer merkezlerinin çevre üzerindeki gürültü, 

titreşim, hava kirliliği, bitki örtüsünün kaldırılması gibi 
olumsuz etkileri neler olabilir? Önlenmesi ya da azaltılması 
için ne gibi tedbirler alınabilir?

HABERLEŞME

A) Haberleşme olanaklarının yeterliliği

- Telefon, telgraf, posta, radyo T.V.den hangi sosyal gruplardan 
kaç kişi yararlanabiliyor? talep trendi nasıl olabilir?

- Posta ve haberleşme hizmetleri çeşitlilik, erişilebilirlik ve 
nitelik açısından yeterli mi?

YEŞİL ALAN'LAR VE REKREASYON ALANLARI

A) Yeşil alanlar

- Kişi başına yeşil alan miktarı, yeşil alanların kente dağılım 
paterni, erişilebilirliği, konuta uzaklığı, temizlik ve bakımı 
açısından yeterli midir?

- Gölgeleme, mikroklimada değişim, gürültü bariyeri, hava kirlili
ğini önleme açısından yörenin koşullarına da uygun yeşil bitki 
örtüsü hangisi olmalıdır?

B) Diğer rekreasyon tesisleri

- Dinlenme, eğlence, spor ve kültür tesislerinden hangi sosyal 
gruplardan kaç kişi yararlanabiliyor? Halkın eğilimleri ve
tercihleri hangi yöndedir? Rekreasyon tesislerindeki olanakla

rının çeşitliliği nasıl artırılabilir? Halkın kültürel 
zenginliği nasıl geliştirilebilir

- Rekreasyon tesisleri bakım, onarım ve işletme açısından uygun 
ve yeterli mi? Tasarımları ve yerleşimleri uygun mu?



B) Acil sağlık hizmetleri

- Hastanelerin acil sağlık servisleri sayı, personel ve teçhizat 

bakımından yeterli mi?
- Cankurtaran sayısı yeterli mi?

KÜÇÜK SANAYİ VE ORGANİZE SANAYİ

A) Altyapı

- Küçük sanayi ve organize sanayi bölgelerine hizmet verecek teknik 

altyapı kapasite ve tasarım açısından yeterli mi?

B) Küçük sanayi-çevre ilişkisi

- Küçük sanayi bölgesi veya organize sanayi bölgesi ile konutlar 
arasındaki uzaklık kötü etkiler açısından ve ulaşım açısından 

optimumda mı?
- Bu bölgelerden kaynaklanan toz, duman, gürültü, katı ve sıvı 

atıklar, estetik kirlenme gibi sorunlar neler olabilir? Bu 
etkilerin önlenmesi ya da azaltılması için alınabilecek ted
birler nelerdir?

TİCARET

A) Alışveriş olanakları

— Alışveriş merkezlerinin konutlara yakınlığı nekadardır?
— Alışveriş- merkezlerinden hangi sosyal gruplardan kaç kişi 

yararlanabilecektir?
— Alışveriş merkezine hangi taşıtlarla ne kadar sürede ulaşıla

bilecektir?

=_ Alışveriş olanaklarının çeşitliliği ve niceliği bakımından 
halkın gereksinimini karşılayabilecek midir?

B) Ulusal ve uluslararası ticaret merkezleri

— Ticaret limanı, serbest bölge gibi büyük ticaret merkezlerinin 
işgücü, altyapı, haberleşme, ulaşım gibi gereksinimlerinin 
karşılanmasının kentsel gelişme üzerindeki baskıları ve etki
leri neler olabilir?



EĞİTİM VE KÜLTÜR

A) Eğitim kurumlan

- Hangi sosyal gruplardan kaç kişi eğitim kurumlarından yararlana
biliyor? Sınıflardaki öğrenci sayısı, tedrisat sayısı

- Eğitimin tipi ve eğitim tesislerinin kapasitesi gereksinimi 
karşılamaya yeterli mi? talep trendi nasıl olabilir?

- Okula ulaşım tipi ve siiresi

B) Diğer kültür tesisleri

- Büyük, geniş kapsamlı kütüphaneler, halk kütüphaneleri, mahalle 
kütüphaneleri, gezici kütüphaneler kaç kişi tarafından, ne
sıklıkla kullanılıyor? Bu kütüphaneler erişilebilirlikleri 

açısından yeterli mi?

GÜVENLİK

A) Güvenlik hizmetleri

- Polis, jandarma karakolları, güvenlik hizmetlerinde çalışan 
eleman sayısı ve niteliği, bekçilik hizmetleri gereksinime uygun 
ve yeterli mi? Vandalizm, suç işleme sıklığı, olayların niteliği, 
alınabilecek önlemler

B) İtfaiye hizmetleri

- Yangın riski bulunan yerlerin konumları, elası tehlikelere karşı 
alınabilecek önlemler

- İtfaiye hizmetleri, personelin niceliği ve niteliği, araç ve 
teçhizat bakımından yeterli mi?

- Yangın musluklarının sayısı, sıklığı, yangın suyu temini yeterli 
midir?

SAÜLIK

A) Sağlık tesisleri

- Hastaneler yatak kapasitesi, klinik hizmetlerinin çeşitliliği 
ve erişilebilirlikleri bakımından yeterli mi?

- Sağlık ocakları, gezici sağlık ekipleri, ana-sağlık merkezleri 
gibi mahalli sağlık hizmetleri erişilebilirlikleri, kapasiteleri, 
personel nicelik ve niteliği bakımından yeterli mi?



C) Ticaret bölgelerinin yaratacağı çevre kirliliği

- Bu bölgelerin yaratacağı hava, deniz, kıyı, su kirliliği, gürültü 
ve katı atık üretimi gibi olguların kent üzerindeki muhtemel 
etkileri neler olabilir? Bu etkiler nasıl yok edilebilir ya 
da azaltılabilir?

- Ticari ve turistik amaçlı tabelaların yaratacağı görüntü kir
liliği nasıl önlenebilir?

KONUTLAR

- Konut sayısı, dokusu, yükseklikleri, nitelikleri, birbirlerine 
göre konumları ne olacaktır?

- Konutların estetik açıdan mevcut konutlara uygunluğu ne ölçüdedir?
- Konutlar sayı, büyüklük, tasarım ve malzeme seçimi açısından 

hangi gruptan kaç kişinin gereksinimini sağlayabiliyor?
- Toplu konut alanlarının altyapı ve üstyapı sorunları ile kente 

entegrasyon olgusu nasıl çözümlenebiliyor?
- Apartmanlaşmanm getireceği muhtemel sorunlar ve çözüm yolları 

neler olabilir?
- Gecekondu bölgelerinin oluşması nasıl önlenebilir? Bu bölgelerin 

sorunları nasıl çözülebilir?

III. YAPILI ÇEVRE

MEVCUT YAPILAR

A) Koruma değerleri

- Mevcut yapılardan hangileri mimari, kültürel yada tarihi değer 
bakımından korunmaya değer niteliktedir? Sayıları, konumları 
ve birbirleriyle ilişkileri

B) Estetik ölçütler

- Yeni yapılacak yapılar ile mevcut yapılar estetik bakımdan
birbirleriyle uyum içinde olacaklar mı?

- Geleneksel sosyo-kültürel özellikler yeni yapılacak yapılarda 
ne kadar gözetilmekte ?
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- Yeni yapılacak yapılar kentin karakteristiğini oluşturan koruma 
değerli yapıları geri plana mı itiyor?

- Yükseklik, doku, renk, malzeme açısından mevcut ve yeni yapılacak 
yapılar kentin genel görüntüsünü ve formunu nasıl belirleyecek?

- Kentsel işlevlerle (örneğin turistik kent, ticaret kenti, idari 
kent vb.) kent formu estetik açıdan uyum içinde olacak mı? .

- Yeni yapılacak yapılar ile mevcut yapılardan gözlenebilecek 
manzara ne yönde etkilenecek?

C) Fiziksel ölçütler

- Yeni yapılacak yapılar, mevcut yapıların güneşlenmesini, hava
lanmasını vb. fiziksel koşullarını olumsuz yönde etkileyecek mi?

- Yeni yapılaşma ile mevcut altyapıya ne gibi yükler gelecek? 
Mevcut altyapı bu yükleri kaldırabilecek mi? aksi halde ne gibi 
önlemler alınmalı?

TARİHİ SİT ALANLAR VE BİLİMSEL AÇIDAN ÖNEMLİ ALANLAR

A) Korunma değerleri

- Kentsel gelişme alanı içinde yer alan tarihi sitler ve bilimsel 
açıdan öneme sahip (örneğin genetik rezervler, sulak bölgeler, 
ender doğal oluşumlar v.b.) bu alanların konumları, birbirleriyle 
ilişkileri nasıldır?

- Bu alanlar üzerinde ne tür olumsuz etkiler olabilir? Bunlar 
nasıl önlenebilir ya da azaltılabilir?

- Bu alanların etkilere karşı hassasiyet düzeyleri nedir?

B) Erişilebilirlikleri

- Tarihi sitlerin ya da bilimsel alanların halk tarafından erişi
lebilirliğinde olumlu ya da olumsuz gelişmeler neler olabilir?

IV. SOSYAL YAPI

GÖÇLER

A) Trendler

- Kente ya da kentten dışarıya göçler söz konusu mu? Ne ölçüde? 
Hangi sosyal gruplardan, hangi bölgeler(den/e) yılda kaç kişi?



- Göçlerin nedenleri, bu nedenlerdeki kısa, orta ve uzun vadede 
beklenen değişiklikler

- Nüfus değişimindeki trendler ve projeksiyonlar

B) Göç eden grupların gereksinimleri

- Göç eden grupların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarına 
uygun konut ve üstyapı gereksinimi

- Göç eden gruplar için istihdam olanakları

C) Göçlerin sonuçları

- Göçler nedeniyle arazi ve konut fiyatları ile konut kiralarındaki 
değişim

- Göçler sonucu gecekondulaşma söz konusu mu? Nasıl önlenebilir 
ya da nasıl yönlendirilebilir?

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

A) Kentsel gelişmenin komşuluk ilişkileri üzerine etkileri

- Kent formu, komşuluk ilişkilerinin ve sosyal aktivitelerin
olumlu yönde gelişmesi için uygun mu?

- Komşular arası hakların korunması, ilişkilerin düzenlenmesi, 
daha insancıl hale getirilmesi için neler yapılabilir?

- Mekansal düzenlemeler, sosyal yaşamın çeşitliliğini artıracak, 
ilişkileri zenginleştirecek, komşular arası dayanışmayı ve ortak 
hareket etmeyi sağlayacak şekilde mî yapılmış?

B) Mahremiyet

- Yapıların birbirlerine göre konumları, yoğunlukları, malzeme
seçimleri, yapılaşma biçimleri, kişi mahremiyetini gözetir
biçimde mi?

DİĞER SOSYAL FAKTÖRLER

A) Kentiçi göç

- Belli bir fiziksel planlama sonucu ortaya çıkabilecek, belirli 
bölge sakinlerinin başka semtlere göçe zorlanması ve evlerinin 
yıkılması olgusu ne gibi sorunlar yaratabilir? Böyle bir grubun 
konut gereksinimi nasıl sağlanabilir?



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi İle başlatılmıştır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde İlgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür.

özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

özel ihtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel ihtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz.
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G İ R İ Ş

Çevre, en genel anlamıyla "İnsan ve diğer canlıların etkileşim 

işinde bulundukları doğal,yapay ve sosyal sistemlerin ttimii" şeklinde 

tanımlanabilir.

Çevre kirliliği ise, çevresel öğelerin fiziksel, kimyasal ve biyo

lojik etkenlerle doğal durumlarının bozulmasıdır. Diğer bir deyişle, 

bireyler ve organizmaların karşılıklı ilişkilerindeki veya ortamla olan 

ilişkilerindeki doğal dengenin bozulmasıdır.

Doğal ekosistem aşırı yüklere veya şoklara maruz kalmadığı sürece 

bir yere kadar kendi kendini düzenleyebilen ve kendi kendine yeterli 

bir sistemdir. Öte yandan yukarıdaki çevre tanımında yer alan, insan 

eliyle oluşturulan yapay çevre için aynı özellikten bahsedilemez. Bu 

nedenle her durumda yapay çevrenin insan tarafından bozulması ya da dü* 

zeltilmesi sözkonusudur. İnsan eliyle gerçekleştirilen her türlü düzen

leme sonucu, doğal ve yapay çevre "yaşanılası"olup olmama niteliğine 

bürünecektir. Bir yerleşmenin insan eliyle düzenlenmesinde en geçerli 

araç planlamadır. Planlama ve uygulama süreçlerinin özellikleri, "yaşam 

çevresi"ni ve "yaşam kalitesi"ni belirleyecektir.

Birçok gelişmiş ülkeye kıyasla ülkemizde, çok daha erken başlatılan 

ve halen süüdürülen bir kentsel planlama geleneği bulunmaktadır. Bununla 

birlikte son yıllarda kentlerimizin en büyüğünden en küçüğüne kadar ra

hatsız edici bir karmaşa içinde geliştiği, bunun bir yandan kent insanı

nın günlük yaşamını ve toplumsal ilişkilerini, diğer yandan doğal kaynak

ları olumsuz yönde etkilediği, ekolojik denge üzerinde baskı yarattığı 

yadsınamaz bir gerçektir. İlginç olan, bu karmaşanın çoğunlukla "planlı 

gelişme" adı altında gerçekleşmesidir.

Öte yandan, kentin plansız gelişen bölümünün alanı, planlı gelişen 

alanını kat kat aşmaktadır. Böyle olunca, kentin gelişmesini yönlendiren 

ilkelerden önemli sapmalar olmakta, plansız alanın planlı alan üzerinde 

belli bir baskısı ve iki alanın bir etkileşimi sözkonusu olmaktadır. Bu

nunla birlikte,plansız gelişmenin tipik örneği olan gecekondu alanları, 

insana uygun ölçeklerdeki konutlan, evlerin etrafındaki yeşil bahçeleri 

ve sıkı komşuluk ilişkileriyle, bazı yönlerden planlı olarak gerçekleşti

rilen birçok uygulamadan daha yaşanılası gözükmektedir.



Bu raporda, yukarıda söz edilen "yaşam çevresi" ve "yaşam kalitesi" 

kavramlarına değinilerek özlenen çevrenin tanımlanmasına çalışılmış, 

mevcut planlama sürecine kısa bir göz atılmış, planlama ve uygulama sü

reçlerinde ortaya çıkan sorunlar irdelenmiş ve çözüm önerileri gelişti

rilmiştir.



B) Özel tehlike alanları

- Hurdalıklar, büyük inşaat alanları, altyapı inşaat çalışmaları, 
inşaat ve iş makinaları gibi halk için yeni makinalar, kireç 
kuyuları ve su kuyuları v.b. ne gibi potansiyel tehlike alanı 
oluşturabilir? Başta çocuklar ve sakatlar için olmak üzere bu 
tehlikeler nasıl önlenebilir?

C) Azınlıklar

- Çeşitli etnik gruplar, gençler, çocuklar, sakatlar gibi belirli 
grupların özel gereksinimleri nelerdir? Yukarıda sayılan üstya
pıya ilişkin kararlarda bu gereksinimlerin gözetilmesi





ÖNSÖZ

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Haddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın hu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asil 
görevleri arasındadır.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, İnsan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı İse, bunlara İlave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nm, Türkiye'nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik İçin 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan İçin 
yapılan özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur.

özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
İhtisasları İle İlgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştllatına, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarır.a daha geniş çevrenin katkiBinı 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır.
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