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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel ihtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıiiara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş -Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, öze! 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planfnın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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ÖZET 

Yaklaşık yarım yüzyıldır ülke gündeminde bulunan kentleşme, 

azalarak da olsa, 2000'li yılların başında da sürecektir. 

Bu gün, kentlerin gelişimini ve göçü denetlemede ciddi 

güçlükler vardır. Gecekondu, barınma gereksinimlerini 

karşılama olgusu olmaktan çıkmıştır, imar planları, kentlerin 

mekan oluşumunu yön1endirememektedir. Plan hazırlama ve onama 

yetkisinin yerel yönetimlere verilmesine ilişkin yasal 

düzenleme eksik kalmıştır. Kentsel yaşamda önemli zorluklar, 

kültürel düzeyde yozlaşma görülmektedir. Çevre, giderek sorun 

boyutu ile ülke gündeminde yer almaktadır. 

Bütün bu nedenlerle yerleşme, kentleşme ve kent 

kültürü konularında, temel yaklaşımların bir kez daha 

gözden geçirilmesi, ilkesel kararlar alınması ve bu 

konuların yaşama geçirilmesi için öneri ve yöntem 

geliştirilmesi zorunlu görülmektedir. Bu bağlamda, birey de 

düzenlemede alacağı role uygun birikim ve davranışlara sahip 

kılınmalıdır. ( 

Kentleşme sorunları; ülkede yaşanan nüfus artış hızı, 

göç,tarım, işsizlik, sanayileşme, turizm, eğitim, kültür, ya 

da sosyal-yönetsel sorunJarla bir bütündür. Gelişmenin 

göstergesi olması gereken Kentleşme, nicelik boyutunun 

yanısıra nitelik boyutu da olan bir sorunlar demeti haline 

gelmişt ir. 
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Yerleşme-şehirleşme sürecinde, bu süreci denetim altında 

tutması ve yönlendirmesi söz konusu olan planlama pratiğinde, 

bugünkü yasal ve yönetsel çerçevede demokratiklik, 

bilimsellik, bütünsellik, uygulanabilirlik, ve örgütlülük 

bağlamında karmaşık sorunlar yaşanmaktadır. Anayasa'daki 

temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasındaki eşitlik, toplum 

yararı, kamu yararı vb. kavramlar farklı yorumlanıp, farklı 

çıkar gruplarınca farklı algılanmaktadır. Bunun sonucunda 

kavramlarda, değerlerde zedelenmeler oluşmakta, planlama 

pratiği ise saygınlığını yitirmiş bulunmaktadır. 

Varolan yasal-yönetsel sistem, çıkar grupları ve kurumlar 

arası görev, yetki ve sorumlulukları rasyonel dağıtmamakta, 

kargaşa ve başıboşluk yaşanmaktadır. 

Kentlerimizde arsa sunu ve istemlerini spekülatif 

eylemler yönlendirmekte ve oluşan rantların kente, kentliye 

dönüşü sağlanamamaktadır. Diğer yandan sık sık gündeme 

getirilen imar afları ile yasallaştırılan yapılara tapu 

verilip araziyi gasp ederek yerleşmenin meşrulaştırılması 

gelenekleştir!lmekte, kökleştirilmektedir. imar afları 

sadece gerçek barınma gereksinimi için yapıldığı varsayılan 

gecekonduyu değil, sanayi, turizm vb. geniş bir yapı ve işlev 

grubunu içine alarak, pratikte toplumsal kural ve yasalara 

saygıyı köreİtmektedir. 



Varolan planlama sistemimiz kentleşme sürecinde yaşanan 

dinamik gelişmelere yanıt veremezken, sürekli olarak 

gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Planlama pratiğimizde 

sektörel yaklaşım ağırlıkla belirleyici olmuştur. Sonuçta 

yerleşim alanlarının ve kentlerin bütününe yönelik karar ve 

politikalar gözden kaçmıştır. Diğer yandan, bölge planlama 

kademesinde yaşanan eksiklik, daha alt kademe planlar 

açısından boşluk yaratmaktadır. Kent planlama aşamasında, 

planı yapılan yerleşmenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde, 

fakat ülke ve bölgedeki üretim, tüketim, dağıtım 

stratejilerinden uzak bir mantıkla kararlar üretmek zorunda 

kalınmaktadır. Plan dışı gelişmeler özellikle büyük kentlerde 

planlı alanlardan daha geniş alanlar kaplamaktadır. 

Kent bütününe yönelik imar planlarının elde edilmesinden 

sonra yapılan plan değişiklikleri ve mevzii planlar, plan 

bütününü gözden kaçırmakta, parçacı, kopuk, kimi zaman yasa 

d^Lşı gelişmelere yol açmaktadır. Üst ölçekli planlarla 

ilişkisi kurulmadan yürütülen mevzii imar planlarıyla değerli 

tarım toprakları,sulama alanları, kıyılarımız ve ormanlarımız 

hızla tahrip olmaktadır. 

Yaşadığımız planlama süreci içinde planlamanın ekip 

çalışmasını gerektiren disiplinlerarası niteliğinden sürekli 

olarak söz edilmekte, ancak bu zorunluluk uygulamada gözardı 

edilmektedir. 
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Yerleşme ve kentleşme sorunlarını çözmede en önemli 

araçlardan biri olarak qoriilen kent planlama, özellikle 

ülkemiz gibi kaynakları sınırlı olan ülkeler için daha da 

etken olmak durumundadır. Bu açıdan, sorunlara doğru tanı 

konulmasının önemi yanında, yeni planlama yaklaşımları ve 

süreçlerinin geliştirilmesi ve kullanılması kaçınılmaz 

görülmektedır. 

Temel kararlar üreten kuruluşların sektörel yatırım 

politika ve programları arasında, öngörülen temel ilke ve 

stratejiler çerçevesinde eşgüdüm sağlanmalıdır. 

ÜLKENİN, ÇEVRE, YERLEŞME, KENTLEŞME, PLANLAMA-UYGULAMA 

SÜREÇLERİNE İLİŞKİN TÜM YASAL-YÖNETSEL SİSTEMİ YENİDEN 

DÜZENLENMELİDİR. 

Yeni bir "ŞEHİRCİLİK ve PLANLAMA" ya da "ÇEVRE, YERLEŞMELER 

ve PLANLAMA" ÇERÇEVE YASASI VII. Beş Yıllık Plan Döneminde 

yaşama geçirilmelidir. 

YERLEŞME VE ŞEHİRLEŞME SORUNLARINI ÇÖZMEYE YÖNELİK PLANLAMA 

YAKLAŞIMI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI SAĞLAYACAK ve EKOLOJİK 

OLARAK BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM OLMALIDIR. 

KATILIMA DAYALI DENETİM MEKANİZMALARININ <DÜZENEKLERİNİN I 

ARAÇLARI GELİŞTİRİLMELİ, ÖRGÜTLÜ KATILIM ÖZENDİRİLMELİDİR. 
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Tüm planlama süreçlerinde, ilgili meslek örgütlerinin ve 

ilgili sivil toplum örgütlerinin etkin katılımı ön koşul 

olarak dikkate; alınmalıdır. 

1950'li yılların başından bu yana merkezi ve yerel 

yönetimlerin yapısında ve yasal çerçevede yapılmış olan 

değişiklikler konuya ilişkin olumlu sonuçlar vermemiştir. 

Merkezi yönetim içinde yerleşme, kentleşme ve planlama ile 

doğrudan ilişkili kurum ve kuruluşlar, birimler giderek 

hantallaşmışlar, yerleşmeleri, kentleşmeyi ve planlamayı 

yönetim yapısı içindeki konum, yetki ve sorumluklarına uygun 

biçimde yönlendirememişler ve denetleyememişlerdir. 

Ülke yüzeyinde bugünkü yerel yönetim örgütlenmesi planlama 

kademe!enmesı ile örtüşmemektedir. Örgütlülük, katılımcılık, 

bilimsellik konularında çok yönlü sorunlar içermektedir. 

Çevre, kentleşme, konut, planlama ve uygulama süreçleri ile 

ilgili görev, yetki ve sorumlulukları üstlenecek tüm merkezi 

ve yerel yönetimler, yeniden tanımlanması öngörülen ve bir 

çerçeve yasa ile yaşama geçirilmesi önerilen sistem 

çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. 

Büyükşehir yönetimleri de yeniden ele alınmalı; büyükşehir 

kavramı yönetim yapısına değil, kentin yapısal durumuna, 

bugünkü ve gelecekte üstlenmesi olası işlevine, çevresi ile 
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etkileşimine uygun olarak geliştirilmeli; kent planlama 

kavram ve eylemlerinin yaşama geçirilmesine uygun bir yasal 

düzen getirilmelidir. 

Kentlileşme temel bir kültür değişmesidir. Kentlileşme 

kavramını, alt yapısı ile ” evrensel", üst yapısı ile 

ülkelere "özgü" olarak tanımlamak mümkündür. 

Kentleşme ile birlikte kente gelenlerin kentlileşmesi, kent 

kültürünü özümsemeleri beklenirken, aksine kent kültürünün ve 

kentlerin fiziksel niteliklerinin hızla aşındığı, yok olduğu 

görü1mekted i r. 

Kent kültürünün oluşması ve korunması için öncelikle ve 

köktenci olarak aşırı nüfus artışının yavaşlatılması 

gerekmektedır. 

Kırdan kente göç etmiş olanların kente uyum süreci içinde 

mevcut kurumsal mekanizmalara işlerlik kazandırmak ve 

kurumsal taştırmanın yetersiz olduğu durumlarda da yeni 

kurumlar oluşturmak zorunlu görülmektedir. 
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SUNUŞ: 

Türkiye 1963 yılından başlayarak kalkınmasını Beş Yıllık 

Kalkınma Planlarına bağlamış ve bu doğrultuda önemli yol 

almıştır. 2000‘li yıllara yaklaşırken 1995-1999 Dönemini 

kapsayacak olan VII.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI hazırlık 

çalışmaları, DPT'nin 31.03.1993 tarihli ve Başbakan imzalı. 

Genelgesi ile başlamıştır. Genelge doğrultusunda kurulan özel 

İhtisas Komisyonlarından birisi de YERLEŞME ve ŞEHİRLEŞME 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU adını taşımaktadır. 

30.06.1993 tarihinde DPT'de toplanan bu Komisyon'da, 

Teşkilat uzmanlarınca hazırlanan 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Yerleşme-Kentleşme Ö.i.K.Hazır1ık Raporu, yönlendirici bir 

belge olarak Komisyon üyelerine dağıtılmıştır. Nüfus, 

Planlama, Yönetim ve Kent. Kültürü konularını içeren bu rapor 

paralelinde D.P.T. sektör uzmanları bir sunuş yapmışlar ve 

ardından Komisyon'un Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Raportör' 

lerden oluşan Başkanlık Divanı seçilmiştir. 

Çalışma düzenine ilişkin tartışmalar sonucunda: 

•Komisyon üyelerinin en geç 30 Temmuz 1993 gününe kadar 

konuya ilişkin yazılı görüş ve önerilerini bildirmelerine, 

.Komisyon Başkanlık Divanı'nın bu görüşleri ve önerileri 
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özetleyerek bir rapor haline getirmesine, bu raporun 

komisyon üyelerinin ta rt. ışına sına açılmasına, 

.Tartışmaların ılkının 1.1 Ağustos 11)9.1 gıınü yapılmasına, 

. .1 Eylül 199.1 günü özellikle "Planlama” ve "Nüfus’1 

konu lamım, 

.24 Eylül 1993 günü ise "Kent Kültürü ve Yönetim" konularının 

geliştirilmesine karar verilmiştir. 

Komisyon Başkanlık Dıvanı'na 30 Temmuz 1993 tarihine kadar 

23 adet yazılı görüş ulaşmış ve bu görüşler değerlendirilerek 

hazırlanan rapor 13 Ağustos toplantısında tartışmaya 

aç 11mıştır. 

Komisyona daha sonra iletilenlerle birlikte yazılı görüşler 

42 adet olmuş: bıı görüşlerin çoğu, toplantılarda, sahipleri 

tarafından sunulmuşlar, çok canlı ve düzeyli bir tartışma 

ot t amı oda ge i ıştırı İmiş1 erdir . 

24 Eylül 1993 günü yapılan toplantının sonunda; ortaya 

çıkan görüşlerin, Komisyon Başkanlığı tarafından bir rapor 

haline getirilmesine karar verilmiştir. 

Çoğaltılarak Komisyon üyelerine önceden dağıtılan ölı 

rapor, 25.03.1994 tarihinde son kez, çeşitli yönleriyle 
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tartışılmış; ortaya atılan görüşler doğrultusunda yeniden 

gözden geçirilmiş ve son biçimini almıştır. 

Toplantıların tümünde, DPT'nin sunuşunda ortaya konan 

"özgürce düşünce belirtme ve öneri geliştirme beklentisi”. 

Komisyonun üyelerini olumlu biçimde etkilemiş ve ortaya 

atılan görüşler, tartışmaya açıları metinler bu raporun 

oluşturulmasında çok önemli ve çeşitli katkılar 

sağlamışlardır. 

Toplantılarda ele alınan temel konularda hemen hiç 

tartışmasız görüş birliğine varılmış, ancak bu görüşleri 

yaşama geçirmek için kimi, zaman ayrıntılar, kimi zaman çok 

ilkesel köklü öneriler tartışılmıştır. 

Raporda sözü edilen farklı, görüşleri birbirine yaklaştırmak 

söz konusu olmuştur. Bu yaklaşımın, raporu kaleme almayı 

önemli ölçüde güçleştireceği görülmüş; sonuçta üzerinde 

ağırlıklı olarak görüş birliğine varılmış bir durum saptama 

ile bu saptamaya ilişkin bir öneriler demetinin Komisyon 

Raporunun ana çerçevesini oluşturmasına karar verilmiştir. 

Komisyon Raporu, bu birleştirici yaklaşımın sonucudur. 

ülkemizde çok uzun zaman çeşitli yönleriyle »çeşitli 

platformlarda tartışılmakta olan YERLEŞME, ŞEHİRLEŞME VE 

PLANLAMA olgusunun çağdaş bir düzeye ulaştırılması için, 

ivedi olarak, konu ile ilgili her kesimin fikir ve eylem 

9 



birliğine gereksinim vardır.Fıkır birliği, eylemi kaçınılmaz 

kı lar . Komisyon top .lanl. ı I.ar rVıdakı tartışmalar, fikirleri 

birleştirerek eylem platformunu oluşturmaya yönelik olmuş, 

raporda da bu yönlenişın yansıtılmasına çalışılmıştır. 

Nisan 1994 Dr.Ahmet ÖZET., 

Yerleşme ve Şehirleşme 

özel ihtisas Komisyonu 

Başkanı 
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GİRİŞ: 

Yaklaşık yarım yüzyıldır ülkemizin gündeminde bulunan 

kentleşme, farklı ortamlarda çeşitli açılardan ele alınmış 

tartışılmış, çok sayıda görüş ortaya atılmıştır. Bu 

görüşlerden kimileri yasallık kazandırılarak yaşama 

geçirilmiş, kimilen konuya ilişkin yazıların içinde 

kalmış araştırmacılara konu olmuştur. Beş Yıllık Kalkınma 

Planları için kurulan özel ihtisas Komisyon1lirinin 

raporları da bu görüşlerin yer yer aldığı çalışmalardır. 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 

kapsamında Yerleşme ve Şehirleşme özel ihtisas Komisyonu, 

ülkemizin gelişme ve değişme sürecinin en somut 

göstergelerinden bin olan kentleşme bağlamında, kent 

planlama ve kent kültürü üzerinde çalışmalarını 

yoğun 1 aştırmı. şt ı r. 

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse, 

görülüyor ki; bugün yaşanmakta olan kentleşme, hızı azalarak 

da olsa 2000'li yılların başlarında da sürecektir. Kentleşme¬ 

nin yönünü değiştirecek etkili önlemler geçmişte olduğu gibi 

bugünde a 1mamamaktadır. Süreçte, kentlerden yana % 60'a 

ulaşmış olan nüfus oranının % 75'Iere ulaşacağı ve bu orandan 

sonra belirgin bir şekilde duraklama yaşanacağı 

kestirilmektedir. Durfıklama döneminde kentlerin yenilenmesi, 

sağ Iıklaştırıİması sorununu bugünkü imar ve İslah 
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yöntemlerinden çok d,ıha ciddi olarak ele almak gerekecektir. 

2000‘li. yılların gündeminde yer alması kaçınılmaz olan 

fiziksel mekana yönelik yemleme-sağlıklıtaştırma çabalarına 

destek verecek sosyo-ekonornik ve sosyo-poIitık olanakların o 

dönemde var olacağı iyimser bir kestirim sayıimamalıdır. 

Ülkenin böyle bir potansiyele sahip olduğuna ilişkin 

işaretler vardır. 

Ancak buğunun konuya ilişkin niteliklerini iyi tanımlamak, 

hastalıklara doğru tanı koyarak tedavi yöntemlerini doğru 

belirlemek, şimdiden olabildiğince önlemler almak, yukarıda 

anılan potansiyeli gelecekte doğru kullanmak için zorunludur. 

Bugünkıi durum nedir? 

.Biiyiik kentlerin gelişimini ve göçü denetlemekte ciddi 

güçlükler vardır. 

•Merkezi yönetimin kışkırması, yerel yönetimlerin göz 

yumması, açık ya da örtülü vaadleri ile imar haklarının 

yarattığı çekicilik kamu arazilerini, arazı mafyasının ve 

kaçak yapıların arenası yapmış; masum gecekondu olgusu, 

kolay ve yüksek getiri aracı haline gelmiş, malzeme 

pazarlayıcılarına çok verimli bir pazar olmuştur. 

.irnaı planlamasının yetersizliği, kent planlama kavramının 

tüm öğeleriyle yaşama geçirilmesinin kaçınılmaz olduğu. 



üzerinde bırieşılen bir tanı olmuştur. Bu yüzden konu 

çeşitli yönleriyle gündemdedir. Yasal çerçevenin 

dağınıklığını, yetki kargaşasını, otorite boşluğunu ortadan 

kaldıracak çözüm önerileri tartışılmaktadır. 

.Böyle bir ortamı biçimlendirmesi ve denetlemesi söz konusu 

olan yasal çerçevede imar planlaması, geçmişte de etkili 

olmayan hiyeraşık yapısını tümden kaybetmiş, yerel 

yönetimlere sadece planlama "yetkisi" verilmiş olmaktan 

kaynaklanan olumsuzluklar, "yetkinin doğru kullanılmadığına" 

yönelik bir yargıya dönüşmüştür. Bu yargıyı, haklı kılan 

örneklerin varlığı, yetkinin yerelleştirilmesi doğrultusun¬ 

daki doğru ve gerekli kararlar üzerinde duraksamalar, karşı 

çıkışlar yaratmıştır. 

.Geçmişten günümüze yansıyan kent kültürü, çok hızlı 

kentleşme ile önemli kayıplara uğramıştır. Bu kayıpların 

giderilmesi ve yeni kentlilerle eski kentlilerin birlikte, 

özgün bir kentsel yaşam ve kültür beraberliği oluşturması 

için yeterli çaba harcanmamış, ortam sağlanmamıştır. 

• Yeryüzünde "çevre" nın ve "çevre sorun 1 arı”nın giderek önem 

kazanması ile ülkemizde de bu konulara ilişkin düşünsel ve 

eylemse] alanda çabalar harcanmakta, örgütler kurulmakta, bu 

çabaların planlama ile bütünleştirilmesi için yasal ve 

yönetsel ortamın hazırlanması bağlamında görüşler ortaya 

atılmaktadır. 

13 



Kültür ve tabiat varlıklarını koruma konusunda da giderek 

artan duyarlılığın eyleme dönüşmesi için ekonomik olanakların 

artırılması, yasal ve teknik sürecin sadeleştirilmesi yönünde 

çaba lar harcaıımaktadı r . 

Ancak; Toplumun daha sağlıklı bir ortamda yaşamasına, 

'.ılışmasına, dinlenmesine ve eğlenmesine olanak verecek bir 

mekanın, mekanlar dizisinin oluşturulmasına, oluşturulmuş 

mekanların korunmasına ve geliştirilmesine olanak verecek 

temel yaklaşımların bir kez daha ortaya konmasının ve yaşama 

geçirilmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. 

Bunun için yasal ve yönetsel çerçeve yeniden ve köktenci 

bir biçimde ele alınmalı, çevreyi bir bütün olarak algılayan, 

geniş tabanlı bir katılımı sağlayan, planlamada kademelenmeyi 

öngören, planlama-uygulama bütünlüğünü eksiksiz yerine 

getirecek olan, kültür ve tabiat varlıklarını, çevreyi, tarım 

topraklarını koruyan bir düzenleme yaşama geçirilmelidir. 

Bu bağlamda, birey de bu düzenleme rçmde alacağı role 

uygun birikim ve davranışlara sahip kılınmalı, kent 

kültürünün öngörülen ortamını oluşturacak, onu koruyacak ve 

geliştirecek düzeye erişmesi sağlanmalıdır. ülkemizdeki 

kentleşme, planlama ve kent kültürünün çok kısa bir 

değerlendirilmesi yukarıda yapıİmiştır.Bu değerlendirme 

sonucu ortaya çıkan şudur: 
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Bu sorunları çözmek için bugüne kadar harcanan çabalar 

yetersiz kalmıştır. Ancak konuya ilişkin, teknik ve yönetsel 

önemli bir birikim bulunmaktadır. Bu birikimin ku1lanılabi1- 

mesi için, konuyu sistematik olarak bir kez daha ele almakta 

yarar vardır. Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 

üriin, böyle bir yaklaşımın sonucudur. 
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1. Böl.UM: NÜFUS 

1.SORUNLAR 

Devlet Planlama Teşkilatı'nca yapılan 7.Beş Yıllık Kalkınma 

Planı Kerıt Nüfusu Tahııtı n I eti 1 ne göre, 1990 yılında 56 milyon 

olan Türkiye'nin nüfusunun 2000 yılında 67 milyona yükselerek 

% İ9,6 oranında artması beklenirken, 20 000+ nüfuslu 

yerleşmeleri kapsayan kent nüfusunun aynı dönemde 30 milyon¬ 

dan 47 milyona çıkacağı ve % 56,7 oranında artış kaydecegı 

tahmin edilmiştir. Böyleee ülkedeki hızlı kentleşmenin devam 

edeceği ve vıiiık ortalama kentleşme hızının % 4,5 civarında 

olacağı varsayılmaktadır. Bu oranın, tahminlere göre, 

ortalama % L,7’lık bölümü doğal nüfus artış hızı olacağına 

göre, kentlere her vıl ortalama % 2,8 civarında nüfus göçü 

beklenmektedir. 

Gelişen bir ülkede bu düzeyde bir kente göç oranı ilk 

bakışta çok yüksek görünmeyebilir. Ancak, Türkiye'deki sorun, 

bu oranın yüksekliğinden çok göçün yönlendiği kentler 

açısından gösterdiği dengesizliktir. 

Nitekim biıyük kentlere bakıldığında geçmiş dönemde de,tahmin 

yapı lan dönemde de eğilimlerin bu kentlere doğru olduğu 

açıkça görülmektedir. 1985-1990 döneminde nüfusu 1 milyondan 

yukarı 4 büyük kentin toplam nüfusları yılda ortalama % 5,7 
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oranında artarken, Türkiye genelinde kentleşme hızı % 5 

olmuştur. 1990-1995 döneminde büyük kentlerin nüfus artış 

hızının yıllık ortalama % 5,8, aynı dönemde Türkiye; genel 

kentleşme hızının % 4,4, 1995-2000 döneminde büyük kentlerde 

aynı oranın % 7,4, Türkiye'de de % 4,7 oranında olacağı 

tahmin edilmektedir. Tabiatıyla bu dönemlerde ele alman 

büyük kent sayısı aynı değildir. 1985-2000 döneminde nüfusu 

1 milyondan yukarı kent sayısı .1'den 8'e çıkmaktadır. 

Dolayısıyle yukarıdaki oranlar sadece İstanbul, Ankara ve 

İzmir'i içermemektedir. Fakat büyük kentlere doğru göç 

eğiliminin artarak süreceğini ifade ettiğinden önemlidir. 

Büyük kentlerin göçten doğan altyapı, konut, çevre, kültür, 

mekansal altyapı bozulmalarına uğradıkları ve bunları 

önlemenin parasal ve toplumsal maliyetinin yüksekliği dikkate 

alındığında, kente göçteki dengesizlikleri ülke düzeyinde 

düzeltmeye çalışmanın önemi daha da artmaktadır. 

Tahminlerde, büyük kentler içinde ayrıca ele alınan ve 

5 milyondan yukarı nüfuslu tek kent olarak tahmin döneminde 

de varlığını sürdüren İstanbul'un ülkenin kent nüfusu 

üzerindeki ağırlığı ise, vurgulanmaya değer başka bir nokta 

olarak dikkati çekmektedir. 

1985-2000 arası 5 yıllık dönemler itibariyle İstanbul'un 

Türkiye nüfusu içindeki payı % 11,4'den, % 17,i'e çıkarak 

sürekli artış gösterirken, Türkiye kent nüfusu içindeki payı 
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% 24 civarında istikrarlı bir gidişe sahiptir. Yani büyük 

kent sayısının artışıyla,' İstanbul'un nüfus açısından 

öneminde bir azalma olmamakta, nüfusu 1 milyonu aşması 

beklenen kentlere rağmen kent nüfusunun 1/4'üne, ülke 

nüfusunun ise % 11-17'si arasındaki bir paya sahip olmaya 

devam etmektedir. 

işte asıl dengesizlik buradadır. 1985-2000 yılları 

arasında toplam kent sayısı 184'derı 297'ye yükselmekte, büyük 

kentler sayısı ,1'den 8'e çıkmakta, fakat İstanbul tek başına 

Türkiye kent nüfusunun dörtte birini barındırmayı 

sürdürmektedir. İstanbul'un ekonomik açıdan da Türkiye 

üzerindeki hakim konumu dikkate alındığında, Türkiye'nin 

ekonomik ve sosyal gelişmesinin sürdürülebilirliğini, 

kentlileşmeyi, ülke düzeyinde kalkınma ve gelir adaletini 

olumsuz yönde etkileyebilecek bu oluşumun yine ülke düzeyinde 

politikalarla dengelenmesi gerekmektedir. Ülkede kentsel 

kutuplaşmanın ve bir kentin baskınlığının (hakimiyetinin) bu 

kadar etkili olmasına ızırı verilmemelidir. 

Yukarıda analizine çalışılan D.P.T. kent nüfusu tahmin 

rakamları, ülkenin bütününü kapsayacak şekilde, tablolar 

halinde aşağıda sunulmaktadır. 
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TİBM) 1: KENT NUPDSXiNUH IILLll OBTSLSHA ARTIŞ 
Mil SK utKE NUEIISU İÇİNDEKİ Mil Hi 

(»ONEHLEB 

11LLIK OBTALAKA 

ARTIŞ mî! 
OWE NUKUSU 

İÇİNDEKİ PAH 

1971) - 32.44 

1975 5.62 37.63 

1986 4.46 42.08 

1985 4.9! 47.22 

199Û 4.99 54.64 

1995 4.40 60.89 

2869 4.67 70.62 

1978-199U 4.98 -

Kaynak: D.l’.T. 

TABLO 2:fULAR İTİBSRİTLE REST S0EI1S GRUPUBIMS NUKUS, SAÎI VE fILtIK OBTALAHA SRTIŞ HIİM.RI ill 

NUKUS UB0PLAR1 

1985 1980 1995 2080 

NOEÖS SMI NUKUS SAH ARTIŞ 
H121 

NUKUS SMI ARTIŞ 
»ISI i 

NUKUS SSÎI ARTIŞ 
8121 4 

5.600.061) * 5.752,758 1 7.195,773 1 4.50 9.245.007 1 5.14 11.520.960 1 4.50 

1.068.000 - 5.060.606 4.036.993 2 5.619.827 3 6.84 7.699.014 4 6.50 12.527.569 1 10.23 

506.000 - 1.000.606 1.942.931 3, 3.443.36? r 12.13 5.721.492 8 10.69 4.777,157 6 -3.54 

166.00u - 566.966 6.673.223 29 6.728.730 33 2.6? 6.263.770 32 -1.61 0.368.975 44 6.02 

56.060 - 160.666 2.814,755 43 3.567.831 55 4.86 4.496.323 64 4.73 5.487.874 79 4.07 

20.600 - 56.000 3.305.663 106 3.960.213 131 3.60 4.480.364 140 2.54 4.927.660 160 1.88 

TOP,SİSE TOP.KEHT NUKBSU 23.920.262 184 30.515.681 328 4.99 37.853.969 249 4.40 47.549.543 297 4.67 

TORKlîE TOPLAM SOFÖSÜ 50.664.458 - 56.473.035 - 2.1? 2.171.000 - 1.92 67.332.000 1.6? 

Kayoak:D.P.T. 
(li 1995 ?e 2000 yıliarı arası tahtındır. 
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«UM» I: MMS HOPLAR! İTİ8A6İİLE KENT KuFUSOHUN TOPLAR SOT *8 T0RİİÎ8 108188 İÇİMDEKİ İUZDE 8HU8I 

MüFBS URUPLARI 

1005 lOOır 1995 2000 

KERT 

(İOFUSO 

İÇİNDEKİ 
PASI 1 

TOPLAŞ 

»OPUS 

İÇİNDEKİ 
PASI 1 

I.BHT 
MF0SII 

İÇİNDESİ 
PASI 1 

TOPLAR 

BÖPOS 

İÇİNDEKİ 
PASI >. 

KERT 

RüPUSlI 

İÇİNDEKİ 
PASI 1 

TOPLAR 

NöFDS 

İÇİROSKİ 
PASI 1 

SERT 
RÖFlIStı 
KİRDESİ 
PASI S 

TOPLAR 
RİJfOS 

İÇİRDESİ 
PASI i 

İ.ÛOO.İMjU * ılı 21.0 11.4 23.6 12.7 24.4 14.9 24.2 17.1 

1. İIÛO. fiil li-5.080. OM 18.9 8.0 18.4 10.0 20,3 12.4 26.3 18.6 

588.800-1.888.088 8.1 3.8 11.3 6.1 15.1 9.2 10.0 7.1 

100.008 - 508.000 25.4 12.0 22.1 11.9 16.4 10.(1 17.5 12.3 

50.(İlil) - 108.000 11.0 5.6 11.) 8.3 11.5 5.2 11.5 8.2 

28,000 - 50.0U0 lı.8 8.5 13.0 5.0 11.9 7.2 10.4 7.3 

TURKlVE TOPLAR SENT HOP. ÎU6.0O 4Î.2 160.00 54,0 180.09 60.9 100.00 70.6 

TORKlIü WlAR H0FIIS8 100.88 - 188.08 - 100.00 - 100.00 

Ksvndk: Ij.P.Î, 
11) Bu «ıtrcj urubunda sadece İst3nbui bulıuiaktadıf. 

2.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

D.R.T. tahminlerine göre 1985-1990 yılları arası dönem 

itibariyle yıllık ortalama % 2,2 olan doğal nüfus artış 

hızının 2ÜÜU yılına kadar yıllık % 1,7* ye düşeceği tahmin 

edilmekle birlikte, bu konuda kent-kır ve bölgeler arası 

farklılıklar da dikkate alınmalı ve nüfusu hızla artan kırsal 

alan ve bölgelerde aile planlaması ve tıbbi yardım 

faaliyetlerine hız verilmelidir. 
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Büyük kentlerin nüfus açısından maliyetleri karşılanamaz 

boyutlara varmaları önlenmeli, bunun için ülke çapında 

politikalar geliştirilmelidir. 

Ülke yüzeyinde bölgesel bir dengeyi sağlayacak biçimde, 

belli çekim ve potansiyel kriterlerine göre saptanacak bölge 

merkezlerini ve orta büyüklükteki kentleri hizmetler ve 

ekonomik faaliyetler açısından teşvik edici paket projeler 

uygulanmalıdır. 

Büyük kentlerin kendilerine özgü cazibe ve metropol 

özelliklerinin sayıca artan farklı büyük kentlerde de 

gelişmesi teşvik edilerek metropolün çekici gücü 

yaygınlaştırılmalıdır. 

İstanbul ayrıca ele alınarak, nüfus ve ekonomik egemenlik 

açısından ülke düzeyinde yarattığı dengesizlik ve kutuplaşma 

önlenmelidi r. 
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IJ.BÖLÜM: PLANLAMA 

Ülkemizin planlama sistemi ve bunun getirdiği sorunlar, 

içinde yaşadığımız sosyo-ekonomik ve yönetsel sorunlardan 

bağımsız olarak incelenip yorumlanamaz. Bu nedenle, özellikle 

yerleşme ve şehirleşme problemleri ve bunların çözümüne 

yönelik bir araç olarak görülen planlama süreçleri ile yönetim 

sistemimizde yaşanan tıkanıklıklar ve kentlıleşmış bir topluma 

geçilememesinin somut göstergeleri bir bütün olarak algılanıp 

değerlendirilmek durumundadır. 

Bu bütünlükten kaynaklanan örtüşmelerden olabildiğince 

kaçınarak Yerleşme, Kentleşme ve Planlama konuları; Sorunlar 

ve. Çözüm önerileri bölümlerine ayrılarak incelenmiştir. 

Sorunlar iki alt başlık altında toplanmıştır. Yerleşme ve 

Kentleşme Sürecinde Yaşanan Sorunlar adı verilen birinci alt 

başlık altında. Genel Sorunlar, Kentsel Arsa Sorunları, 

Gecekondu ve İslah imar Planı Sorunları kümelendirilmiş ve 

tartışılmıştır. ikinci alt başlık altında ülkemizde planlama 

sürecinde gözlenen tıkanıklıklar, pratikte yaşanan sorunlar, 

mevzuatın ve kurumsal yapının getirdiği aksaklıklar ortaya 

konmuştur. 

çözüm önerileri bölümünde kentleşme ve planlama sürecine 

ilişkin görüş ve öneriler ile kentsel arsa politikaları ve 

ıslah imar planları üzerine geliştirilen görüşler tartışılmış, 
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kısa ve uzun erimli çözüm yolları önerilmiştir. 

2.1. SORUNLAR : 

2.1.1. YERLEŞME - KENTLEŞME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR : 

2 . I . 1 .1 . GENEL SORUNLAR : 

Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 

hızlı nüfus artışı ve artan nüfusun özellikle kentlerimizde 

yığılması, kentlerimizin buna hazırlıksız yakalanması 

sonucunda ortaya çıkmış bulunan kentleşme sorunları; siyasal, 

sosyal ve ekonomik gündemin önemli konularından birini 

oluşturmaktadır. 

1950'lerden bu yana, bilinen kentleşme olgusu içinde, 

kentlerimizde yaratılan ikili yapı ve özellikle plansız 

büyüme eğilimleri, gelişmiş ülke ekonomileri ile bütünleşme 

düşlerinin getirdiği dışa bağımlı sanayileşme ve bunun için 

ödenmekte olan bedel, bu sorunlara çözüm getirmesi beklenen 

geleneksel planlama yaklaşımları ve yönetim anlayışındaki 

yetersizlikler; halen yaşadığımız yerleşme ve şehirleşme 

sorunlarını da beraberinde getirmiştir. 

Süreçte, şehirleşme ve sanayileşme ülke düzeyinde 

derıgelenememiş, bölgesel farklılıklar ve büyük merkezlere 

yığılmalar hızla artmış, kentlerde ikili yapı egemen olmuş, 

alt ve üst yapı yeterince sağlanamamış, çevre sorunları 

birikmiştir. 
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Huqiin kentlerimiz; bireylerin, farklı sosyal grupların, 

yerel yönet.inilerın ve değişik merkezi yönetim orqanlarimn, 

kısaca, farklı çı.kar-yarar ilişkilerinin ve görüşlerin çatışma 

alanı görünümündedir. Artık, ortak kamu yararı kavramından 

bile söz edilmemektedir. 

Kentleşme sorunları, ülkede yaşanan nüfus artış hızı, göç, 

işsizlik, tarım, sanayileşme, turizm, eğitim,kültür sorunları 

ile; ya da sosyal-yönetimsel-ekonomik sorunlarla bir bütündür. 

Kentlerin içinde bulunduğu sorunlar bir nicelik sorunu olmanın 

ötesinde çözülmesi gereken bir nitelik sorunudur. 

Ülkemizde kentsel gelişme sonucu ortaya çıkan bu tabloda: 

Verimli tarım toprakları yalnız erozyon ile değil,hızlı 

kentleşme, denetimsiz gelişme, plansız sanayileşme ile de yok 

olurken verimlilik ve tarımsal üretim giderek düşmektedir. 

Orman alanları ve doğal bitki örtüsü yok olmaktadır. Korunması 

gerekli kültür ve. tabiat varlıkları tahrip olmakta, ortadan 

kaIkmaktadir. 

özellikle büyük yerleşmeler su havzalarına doğru yayılırken, 

yüzey ve yeraltı su kaynakları kirlenmektedir. 
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Kentler bir yandan düzenli gelişme adına planlanmaya 

çalışılırken diğer yandan da planlı alan içindeki kaçak 

yapılaşma ile plan sınırları dışında gelişen düzensiz 

yerleşmeler, özellikle büyük kentlerde, planlı alanlardan daha 

büyük, % 60-70‘lere varan oranlarda alanlar kaplamaktadır. 

Arsa ve konuta yönelik gelişmeler spekülatif eylemleri 

körükler biçimde sürmektedir. 

Kentlerimizde ulaşım, teknik alt yapı, yeşil alanlar ve 

servislerdeki yetersizlikler kimi zaman yaşamsal boyutlara 

ulaşmaktadır. Kentlerin çoğunda sağlıklı kanalizasyon ve 

arıtma sistemleri bulunmazken açıkta akan pis sular, sıvı ve 

katı atık toplama ve uzaklaştırma sistemlerindeki eksikler, 

patlamaya hazır çöp yığınları ve hava kirliliği insan ve 

toplum sağlığını tehdit etmektedir. 

Kentlerimiz çoğu zaman, zemin koşulları açısından güvenli 

olmayan alanlara; önemli oturmaların, yeraltı suy'u sorunları¬ 

nın, deprem anında sıvı taşma ve büyüme risklerinin yüksek 

olduğu alüvyon ve dolgu alanlar üzerinde yayılmaktadır. 

Kentlerin gelişmesinde bilimsel gereklerin ötesirıdespekülasyon 

ve rantlar tek belirleyici olmaktadır. 

Özetle, yerleşme ve şehirleşme sürecinde, bu süreci denetim 

altında tutması ve yönlendirmesi söz konusu olan planlama 

sürecinde bugünkü yasal ve yönetsel çerçevede demokratiklik. 
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bilimsellik, bütünsellik, uygulanabilirlik ve örgütlülük 

bağlamında karmaşık sorunlar yaşanmaktadır. 

Anayasa'dakı temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasındaki 

eşitlik, toplum yararı, kamu yararı, vb. kavramlar farklı 

yasalarla farklı yorumlanıp, farklı çıkar gruplarınca da 

farklı algılanmaktadırlar. Bunun sonucunda kavramlarda, 

değerlerde zedelenmeler oluşmakta, mevcut sorunların çözümüne 

yönelik mevcut planlama pratiği ise saygınlığını yitirmiş 

bulunmaktadır. Varolan yasal-yönetse I sistem,çıkar grupları 

ve kurumlar arası görev, vetkı ve sorumlulukları rasyonel 

dağıtmamakta, kargaşa ve başıboşluk yaşanmaktadır. 

Yukarıda sıralanan yerleşme ve şehirleşme sorunlarının 

yanı&ıra, günümüzde, özellikle büyük kentlerimiz için 

yaşamsal önem taşıyan kentsel arsa ile gecekondu ve ıslah imar 

plaııı sorunlarına da ayrıca değinmek gerekmektedir. 

1.1.2. KENTSEL ARSA SORUN (.ARİ : 

Kentlerde karşılaşılan önemli sorunlardan biri de toprak 

ve arsa sorunudur. Kentsel arsa sunumundaki yetersizlikler 

sağlıksız kentleşmenin önemli nedenlerinden biridir. 

Arsa politikaları ıçıııde; tarım topraklarının korunmasının 

yaşamsal önemi açıktır. Buna karşın, bu topraklar hızlı 

kentleşme, denetimsiz ve sorumsuz gelişme ve düzensiz 



sanayileşme ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

ülkemizde mülkiyetin tesciline yönelik kadastro çalışmaları 

çok yavaş ilerlemektedir. Bu bağlamda hazine arazileri.merkezi 

ve yerel yönetimlerin arasında sürekli paylaşıma konu olmuş, 

bu araziler yeterince sahiplenilmediği için değerledirilememış 

ve yasal olmayan kalıcı kullanımlara sahne olmuştur. Ayrıca, 

arsa satışları kent planlama eylemlerinin başarısını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Büyük kentlerin gelişme alanlarında çok 

küçük müşterek mülkiyet durumundaki topraklar üzerinde 

yapılaşma sürüp gitmekte, yapımcılar ve malikler baskı 

grupları oluşturarak yerel yönetimlerden bu yapıların 

yasallaştır!İmasını istemektedirler. 

Kısaca, kentlerimizde arsa sunu ve istemlerini spekülatif 

eylemler yönlendirmekte ve oluşan rantların kente, kentliye 

hizmet olarak dönüşü sağlanamamaktadır. 
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2.X. 1.3. GECEKONDU VE ISLAH İMAR PLANI SORUNLARI: 

1950‘li yıllardan sonra ortaya çıkan gecekondularda- ülke 

nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşamakta olması 

kentlerimizde çok boyutlu, ciddi sorunlar yaratmıştır.Yaşanan 

süreçte gecekondu çaresizi ık sonucu yapı lan bir barınak 

olmaktan çıkıp, lıır t.ıcarı meta, bir sanayileşme aracı haline 

gelmiştir. 

Verimli tarım alanlarının, ormanların, su havzalarının v.b. 

t.ahrıp olması olgusu planlı olarak kentsel kullanıma açılan 

alanların yanışı ra gecekondu I aşma sürecinde de yaşanmaktadır. 

Kaldı kı bu tür gelişmeler çoğu zaman yerleşime elverişsiz 

(jeolojik ve topoğrafik açılardan) alanlarda da 

yoğuniaşabı 1 inektedir. 

Diğer yandan sık sık gündeme getirilen imar afları ile 

yasallaştırılan bu yapılara tapu verilip araziyi gasp ederek 

yerleşmenin meşrulaştıniması gelenekleştirilmekte, kökleşti- 

rı (inektedir. 

imar afları sadece gerçek barınma gereksinimi için yapıldığı 

varsayılan gecekonduyu değil sanayi, turizm, v.b. geniş bir 

yelpazeyi içine alarak, pratikte toplumsal kural ve y^asalara 

saygıyı köreltmiştir. 2981 sayılı "Af Yasası" ile yaygınlaştı¬ 

rılan "Islah imar Hlanı", planlama pratiğimize venı bir kavram 

gibi girmiş ve gecekondu bölgelerinin ıslahı adına, söz konusu 
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bölgelerin rant artışları körüklenerek, yoğunlaşmaları teşvik 

edilmiştir. 1987'de sonuçlanması gereken söz konusu Islah 

imar Planı çalışmaları hala yürütülmektedir. Bu planlar, 

ıslahın ötesinde, kentsel arsa üretim aracı olarak çok katlı 

yapılaşmalara ve konut dışı kullanımlar için tahsislere de 

yönelmiştir. 

2.1.2.PLANLAMA SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNbAR: 

Sağlıksız yapılaşmanın, yanlış yer seçimlerinin, dengesiz, 

sağlıksız, plansız kentleşmenin; toplum ve çevre sağlığı 

üzerinde giderek artmakta olan olumsuz etkilerini en aza 

indirmek ve yerleşme alanlarında nitelikli ve sağlıklı bir 

yaşam çevresi oluşturmak için en önemli araçlarından birisi 

olarak görülen planlama konusunda yaşanan sorunlar aşağıda 

özetle sunulmuştur: 

ülkemizde var olan planlama sürecinde, bütünsellik, 

bilimsellik, süreklilik ve çözüm oluşturmaktan yana sorunlar 

yaşanırken, planlama olgusu uygulamadan soyutlanmış durumdadır 

Bilindiği gibi planlamanın bir araç olarak nasıl 

kullanılacağı konusunda dünya ülkeleri genelde iki temel 

tercihten birini yapmışlardır. Bıı temel tercihlerden biri 

planlamayı sistemli, bütüncül ve sürekli bir karar ve eylem 

biçimi olarak almak; diğeri ise planlamayı, sorun ya da kriz 

çözme aracı olarak kullanmaktır. 
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Ülkemizde bu tercihlerden birini seçen açık bir politika 

yoktur. Ne sorunların, krizlerin çözümünde başarılı 

olunabilmekte, ne de bütüncül planlamanın gerektirdiği 

ilişkiler sistemi kurulabilmektedir. 

Yerleşme ve kentleşme olgusunu düzenlemesi öngörülen 

planlama çalışmaları, farklı kademelerde oluşturulamamış ve 

bunlar arasında yatay ve dikey ilişkiler kurulamamıştır. 

Planlama pratiğinde yerleşmeler birbirlerinden bağımsız olarak 

planlanmakta ve uygulama da, genelde bu planlardan kopuk 

olarak gerçekleşmektedir. 

Sorun ortaya çıktıkça, ya da gelişen durumlar karşısında 

hemen yeni bir düzenleme getirme yaklaşımı ise, planlamaya ve 

hukuk, sistemine saygınlık açısından yanlış değerlendirmelere 

konu olmaktadır. 

Varolan planlama sistemimiz kentleşme sürecinde yaşanan 

dinamik gelişmelere yanıt. veremezken sürekli olarak 

gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Planlama pratiğimizde 

sektörel yaklaşım ağırlıkla belirleyici olmuştur. Sonuçta 

yerleşim alanlarının, kentlerin bütününe yönelik karar ve 

politikalar gözden kaçmıştır. 

Böyle bir ortamda, işlev ve sorumluluklarını yasal 

dayanaklardan alan çok sayıda kurum ve kuruluş, farklı konu ve 

ölçeklerde plan yapma ve yaptırma, görüş bildirme, onama. 
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önlem alma yetkilerine sahiptir. Mevcut yasalarda planlama 

yetkisi ile donatılmış kurumlar arasında ilişkiler kurulmamış, 

görev, yetki ve sorumluluklar açıklıkla tanımlanmamış olduğu 

ıçırs pratikte kimi zaman karmaşa, kımı zaman da boşluk 

yaşanmaktadır. 

Kalkınma planlan genelde, salt kalkınma hızı ve kaynaklar¬ 

dan yararlanma biçimine ilişkin ilkeleri saptayan, sektörel 

boyutlu bir model olarak uygulanmış ve burada mekan boyutu 

ihmal edilmiştir.Bu yüzden bütüncül ve sistemli bir planlama 

anlayışı getirılememiştir. 

Bölgesel kalkınma çabalarının, ulusal planda tanımlanan 

sektörel hedeflere ulaşmayı amaçladığının vurgulanmasına 

karşın, bu güne kadar bunların ulusal plan ile ilişkileri 

kurulmadığı için öngörülen bölgesel politikalar da mekana 

indirilemeyen, gerçekleşmeyen hedefler olmuştur. 

Bu bağlamda; kalkınmada öncelikli yöre politikaları ile 

yapılan kamu yatırımlarının ve önceliklerin akılcı bir 

çerçevede geliştirildiğini söylemek zordur. Bölgeye sosyal ve 

ekonomik olarak getirileri yeterince belirlenmemiş girişimler 

ile kimi yörelerde atıl kapasiteler yaratılırken sanayileşme 

hedefiyle çelişen fabrika mezarlıkları da oluşmuştur. 
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Diğer yandan, bölge planlama kademesinde yaşanan eksiklik, 

daha alt kademe planlar açısından boşluk yaratmaktadır. Kent 

planlama aşamasında, planı yapılan yerleşmenin kendi ıç 

dinamiklen çerçevesinde, fakat ülke ve bölgedeki liretim, 

tüketim, dağılım stratejilerinden uzak bir mantıkla kararlar 

üretilmek zorunda kalınmaktadır. 

Farklı plan kademeleri oluşturulup bunlar arasında gerekli 

ilişkilerin kurulmamasının vanısıra, varolan planlama 

süreçlerinde de kavramsaJ kargaşa yaşanmaktadır. 

Ayrıca, tüm planlama süreci içinde demokratiklik, açıklık 

ve katılımdan söz etmek mümkün değildir. 

Yüzellı yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilmen planlama 

pratiğimizde, en etkin uygulama alanı bulan imar planlama 

olgusunda yaşanan sorunlar sıkça gündeme getirilip 

tartışıİntaktadır. imar kurumunu yönlendiren yasal ve yönetsel 

yapıda da benzer bir dağınıklık söz konusudur. 

Bugüne kadar, imar planlarının uygulamadaki etkinliği ve 

yaptırım güçleri oldukça zayıf kalmıştır. 

imar planı yaptırmanın amacı; plana konu yerleşmeye ilişkin 

gelişmeleri önceden görerek düzenlemek olması gerekirken, 

ekonomik vatırımlar, altyapı ve konut projelendirmeleri için 

araç olmakla sınırlı kalmaktadır. 
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kapılan planların uygulanma oranları çok düşüktür ve planın 

elde edilmesinden hemen sonra başlatılan plan değişiklikleri 

mekanizması ile öngörüleri planlama kararları anlamını 

vıtırmektedır. 

Plan dışı gelişmeler özellikle büyük kentlerde planlı 

alanlardan daha geniş alanları kaplamaktadır. 

imar planları, daha çok, yaratılan rantların paylaşımı ve 

mülkiyetler üzerinde oluşan değer artışlarının dağıtılıp 

tescil edilmesi işlevini görmekte ve genelde yapım süreci, 

kullanıcılara rağmen kullanıcılar için planlama şeklinde 

yürütülmektedir. Planlar, ancak, onaylanıp, plan elde etme 

süreci tamamlandıktan sonra, kullanıcının değerlendirmelerine, 

karşı çıkışlarına açılabilmektedir. 

Uygulanagelen imar planı pratiği ile kentlerimiz bir anlamda 

standartlaşmış - kalıplaşmış bir yapılaşma olgusu ile karşı 

karşıya bırakılmıştır. 

.imar Yasası'nm ilgili yönetmeliğinde, kentlerimiz; 

kentleşme süreci, teknolojideki gelişmeler ve 

bölgeler arası farklılıklar, yöresel koşullar 

dışlanarak ve ııiifus büyüklüğü tek ölçüt alınarak 

gruplandırılmış ve bu gruplanmaya göre donatı 

standartla r ı Iıazı r 1 arımı ştır . 



.imar kurumunuri qetirdiği Tip imar Yönetmeliği anlayışı, 

plancıya ve mimara yaratıcı tık bırakmayarak tekdüze bir 

yapılaşma ortaya çıkarmaktadır. 

.Genelde, imar planlarında, planlama yaInızca,araz i 

kullanım dağılımını belirleyen fiziki mekan düzenleme 

aracı olarak algılandığı için tek düzelik kaçınılmaz 

ol inaktadır. 

.Kent düzenlenmesine üçüncü boyutu qetirecek olan kentsel 

tasarım disiplini ihmal edilmektedir. 

.Kent bütününe yönelik imar planlarının elde edilmesinden 

sonra yapılan plan değişiklikleri ve mevzii planlar, plan 

bütününü gözden kaçırmakta, parçacı, kopuk, kimi zaman yasa 

dışı gelişmelere yol açmaktadır. Üst ölçekli planlarla 

ilişkisi kurulmadan hazırlanan mevzi imar planlarıyla 

değerli tarım toprakları, sulama alanları, kıyılarımız ve 

ormanlarımız hızla tahrip olmaktadır. 

•Diğer yandan ,ımar planı değişiklikleri ve revizyon yolu 

ile mevcut dokuda yoğunluk artırmak; ekonomik kayıplara, 

kültürel değerlerin yitirilmesine, alt yapı yetersizliği¬ 

ne, ve o kentte yaşayanların sürekli şantiye ortamında 

yaşamaya mahkum olmaları na yol açmaktadır. 
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.Yaşadığımız planlama süreci içinde planlamanın bir ekip 

çalışmasını gerektiren disıplınlerarası niteliğinden 

sürekli olarak söz edilmekte, ancak bu zorunluluk 

uygulamada göz ardı edilmektedir. 

2.2.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

Yerleşme ve kentleşme sorunlarını çözmede en önemli 

araçlardan biri olarak görülen planlama, özellikle ülkemiz 

gibi kaynakları sınırlı olan ülkeler için daha da etken olmak 

durumundadır. 

Bu açıdan, sorunlara doğru tanı konulmasının önemi yanında 

yeni planlama yaklaşımları ve süreçlerinin geliştirilmesi ve 

kullanılması kaçınılmaz görülmektedir. 

Planlama; geleceği kurmak için gereksinimlerle olanaklar 

arasmda denge kurarak, bu bağlamdaki toplumsal eylemlere 

ilişkin bir organizasyon önerisi geliştirmek ve doğaya 

müdahale biçimi belirlemek eylemi olarak' tanımlanabilir. Bu 

nedenle salt fiziksel mekanın düzenlenmesinin ötesinde bir 

çaba olarak düşünülmesi zorunludur. Mekanla, zamanla ve o 

mekan ve zamanın kullanıcısı olan insan ve onun karmaşık üst 

örgütlenmesi demek olan toplum ile çalışmayı gerektiren 

planlama eyleminin, kuram ve pratik bağlamında ülkemiz 

koşullarına uygun olarak ele alınması gerekmektedir. Bu 

çerçevede, gelişmiş bölgelere göçün yavaşlatılması ve diğer 
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bölgelere yönlendirilmesine ilişkin kentleşme, kentsel 

gelişme, genel yerleşme strateji ve politikaları 

belirlenme!idır. 

Çevre, kentleşme, konut, sanayi, tarım konularına ve planlama 

-uygulama süreçlerine ilişkin ülke bazında ilke ve 

stratejilere karar verilmelidir. Ayrıca, bu konularda temel 

kararlar üreten kuruluşların sektöre! yatırım politika ve 

programları arasında, öngörülen temel ilke ve stratejiler 

çerçevesinde eşgüdüm sağlanmalıdır. ierleşme ve Kentleşme 

sorunlarına karşı geliştirilecek politikaların etkinliği ve 

başarısı bu sorunlara sistemli ve bütüncül bir bakış açısını 

gerektirmektedir. 

ülke genelinden başlıyarak, bölge ve çevre düzeni 

planlarının temel ilke ve politikaları ile, yerleşme bazında 

yöresel özellikleri ve sorunları dikkate alan, uygulamaya 

dönük kararlar üretilmesi önemli görülmektedir. Bu nedenle 

kentsel üst yapı ve alt yapı çalışmalarını bütünleştirecek, 

ulaşım-arsa-konut, vb. kent hizmetlerini yönlendirecek, 

merkezi ve yerel yönetimler arasında ekonomik ve teknik 

eşgüdümü sağlayacak, belirlenen ilke ve politikalar 

doğrultusunda parçacı ve sektörel olmayan, sistemiı,bütünlükçü 

ve kademeli bir planlama anlayışını benimseyen bir yaklaşımın 

yaşama geçirilmesini öngören yeni bir yasal ve kurumsal yapı 

gerekmektedir. 

Bu çerçevede gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler. 
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VII. Beş Yıllık kalkınma Planı döneminde yapılmalıdır. 

Bir başka deyişle; 

ÜLKENİN, ÇEVRE, KENTLEŞME, YERLEŞME, PLANLAMA UYGULAMA SÜREÇ¬ 

LERİNE İLİŞKİN TÜM YASAL-YÖNETSEL SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLEN¬ 

MELİDİR. 

Yeni bir ŞEHİRCİLİK ve PLANLAMA ya da ÇEVRE, YERLEŞMELER ve 

PLANLAMA ÇERÇEVE YASASI.; VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Döneminde yaşama geçirilmelidir. 

Bu yasa ile temel politikalar ve ilkeler saptanmalı, dike 

fiziksel planından başlayan farklı plan kademelerinin 

tanımları yapılmalı, bunlar arasında gerekli yatay ve dikey 

ilişkiler kurulmalı, yetki ve sorumluluklar bağlamında 

kurumsal yapıya göndermeler yapılmalıdır. Planlama sürecinde, 

öncelikle finans olmak üzere uygulama araçları, politika ve 

stratejilerin plan ile birlikte üretilme zorunluluğu 

gel: ı r i 1 ine tidir. 

Yukarıda önerilen yasal ve kurumsal yapıya dayalı olarak 

yaşama geçeceği varsayılan kademeli planlama anlayışı 

çerçevesinde bölge ve çevre düzeni planları hazırlanmalıdı.r. 

Bn planlar kalkınma planlarının ortaya koyacağı sosyo-ekonomık 

hedefler ve Çerçeve Yasası'rıda tanımlanan ilkeler doğrult.u- 
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sunda ele alınmalıdır. Bu planlar bir anlamda mekansal boyutu 

da olan ülke yerleşme ve planlama stratejilerine dayalı 

olarak, sosyo-ekonoınik gelişme eğilimlerim, yerleşmelerin 

gelişine potansiyellerini yönlendirmeli, farklı işlevler ile 

altyapının dengeli dağılımını düzenlemelidir. Ancak bu 

planlarla kent planlama çabaları akılcı dayanaklara 

kavuşacaktır. 

Bu bağlamda, bö1ge1erarası dengesizliği giderici politikalar 

oluşturulup bunları uygulamaya koyucu araçlar getirilmelidir. 

Bölgesel veriler ışığında geliştirilecek kentsel kalkınma 

polıtika1 arında: 

. Altyapı yatırımlarına, 

Hizmet sektörünün öncülüğüne, 

. Mesleki ve teknik eğitime, 

. Kültür, tarih ve doğal çevre değerlerinin korunarak 

geliştirilmesine ağırlık verilmelidir. 

ülke, kalkınma bölgelerine ayrılarak bölge kalkınma planları 

hazırlanmalı ve bu çerçevede bölgesel politikalar oluşturulup 

bu politikaları yürütecek kurumlar tanımlanmalıdır. Bölge 

planları çerçevesinde yatırım alanı gereksinimleri 

belirlenmeli, mevcut, kaynakların değerlendirilmesine yönelik 

projeler ıçirı yer seç-imi analizleri yapılmalı, projelerin 

gerektireceği kaynak ve öncelikler belirlenmeli, altyapı 

projeleri hazırlanmalıdır. 
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Bölgesel planlama çalışmalarından sonra doğal kaynaklar ve 

gelişmelere göre belirlenecek alt bölgeler için hazırlanması 

öngörülen ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI, (ya da FİZİKSEL YERLEŞİM 

PLANLARI) sektörler arası dengeyi sağlayan, koruma ve kullanma 

dengesini kuran, ülkenin doğal kaynaklarını ve tarıhsel- 

kiiltürel zenginliklerini koruyarak geliştiren, ekonomik ve 

sosyal kalkınma hedefleri ile dengeleri sağlayarak, mekan 

boyutuna da indirgenmiş kararların yanısıra işleyişe yönelik 

strateji ve politikalar ile uygulama önceliklerini ve 

araçlarını da içeren bir planlama kademesi oiarak 

geliştirilmelidir. Adı geçen planlar, salt kentleşme hızının 

ya da turizm potansiyelinin yüksek olduğu belediyeler için 

değil, kırsal alanların geliştirilmesi, çevresel değerlerin 

korunması, düzenli ve dengeli bir gelişimin sağlanması ve 

düzenlendikleri yörelerde yatırımların yönlendirilmesi için 

yapılmalı ve ayrıntılı araştırmalara dayandırıİma 1ıdır. 

Yerleşmelerin gelişme öncelikleri belirlenerek politikalar 

buna göre yönlendirilmelidir. 

Hazırlanacak planlarda, hızlı değişim süreci dikkate 

alınarak, öngörülen yatırımların önceliklerinin belirlenmesi 

amacıyla, iist yapı ve altyapı kararları birlikte oluşturulmalı 

ve eşgüdüm içinde uygulamaya konulmalıdır. 

Yaşanan sorunlar dikkate alınarak Islah imar Planı 

uygulamalarından vazgeçilmelidir. Gecekondu sorunun gerçek 
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çıkış nedeni oiarı harınına qereksimmine yönelik niteliği 

gözardı edilmeksizin: 

.Kentlerin imarlı alanlarında spekülasyon amacıyla boş 

tutulan imarlı arsaların boş kaldıkları süreye endeksli 

olarak vergi matrahı artırılmalıdır. 

.imar atları gündeme getirilmemeli, politik amaçlarla 

kullanıİmama Iıdır, 

• İslah imar planları uyguIamasından vazqecilmelıdır. 

■Kısa dönemde özellikle metropollerde varolan gecekondu 

alanlarında gecekondulara tanınan imar ve mülkiyet 

hakları sadece konutu olmayanlara bir konut için 

tanınmalı, bu da iyileştirme planları kapsamında 

olmalıdır. 

.Plansız gelişmelerin kontrolü etkinleştirilmeli, bu 

gelişmelere karşı yaptırımlar geliştirilmelidir. 

Bu bağlamda kentlerin planlamasında, sürdürülebilir gelişmeye 

koşut olarak önemli goriıleıı konular aşağıda sıralanmıştır: 

.Her yöre, ekolojik, ekonomik, sosyal açılardan bir üst 

sistemin parçası olduğu gözardı edilmeden (toprak-hava-su) 

organizmalar ve insan eylemleri arasındaki etkileşim 
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çerçevesinde, bir ait sistem olarak ele alınmalıdır. 

•Kentsel standart ve normlar, gelişen yaşam ve toplumsal 

yapıya uygun olarak ve yaşam kalitesinin yükseltileceği, 

ekoloiık dengeleri koruma bilincinin giderek gelişeceği, 

farklı coğrafi bölgelerle ve fiziksel etmenlere göre 

planlamanın farklılaşabıceğı dikkate alınarak düzenlen¬ 

melidir. Esnek, yaratıcılığı özendiren, yöre özelliklerine 

göre oluşturulan standartlar geliştirilmelidir. 

.Yerel kaynaklar (taıım toprakları, mıkro-klımatik 

özellikler, yüzey suları ve yeraltı su kaynakları, 

ormanlar, bataklıklar, sazlıklar, kıyılar, vb.) 

sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kullanılmalıdır. 

.Yerel bitki ve hayvan topluluklarının maksimum düzeyde 

korunmasını sağlamak üzere yerel eko sistemlerin 

entegrasyonu sağianmalıdı r. 

.Ener iivı koruyan ve etkin kullanan yaşam ve üretim biçim¬ 

leri geliştirilmelidir. (Toplu taşıma ağırlık verme, vb.) 

.Geri dönüşümlü kullanımlar yoluyla atıkların yok edilmesi 

sorunu minimize edilmelidir. 

.Yenilenebilir kaynakların kullanımı en üst seviyeye 

çıkarılma 1ıdır. 

Dokümantasyon va Kütüphane §2 



• Kent, planlama sistemi içinde her bir kente özgü planlama 

yöntemi geliştirilmeli, büyük metropoller ya da küçük 

yerleşme birimlerinin planlama süreçleri farklılaştırılma- 
1ıdır. 

.Kent planlarına, spekülatif eylemleri sınırlayıcı işlevler 

yüklenmesi sağlanmalıdır. 

.ülke düzeyinde yerleşme, şehirleşme ve bu sürecin getirdiği 

çevre sorunları, • insan-top1uns-çevre (doğal-kültürel) 

ilişkileri ve.bunların etkileşimi bütün içinde ele alınıp, 

koruma-gelrştırme,ekonomi kİık ve eşitlik ilkeleri 

gözetilerek değerlendirilmeli, bu bağlamdaki önlemler ve 

getirilecek düzenlemeler toplum yararını koruyarak 

geliştirici ve katılımcı olmalıdır. 

Çevre sorunlarını önlemek, bugünkü ve gelecek kuşaklara 

sağlıklı bir kentsel yaşam ortamı oluşturmak, bunu demokrat.ik- 

katılımgı yöntemlerle gerçekleştirmek, ınsan-toplum-doğa- 

teknoiojı kavramlarının yeniden tanımlanmasını, birbirleri ile 

ilişkilerinin farklı bir bakış açısı ile kurgulanmasını 

gerektirmektedir. Bn çerçevede planlamanın yeni gündemi, 

ekolojik denge ve doğal kaynakların kul lanı İması,insanın rolü, 

doğaya bakışının, tarih ve kültür bilincinin, koruma 

bilincinin farklı bir yorumla geliştirilmesi, olmalıdır. 
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Plansız gelişmelerin ekolojik dengeleri büyük ölçüde 

zedeleyerek çevresel sorunlara yol açtığı bilinmektedir. 

Diğer yandan kaynakların sınırlı olduğu bir ortamda, planlama 

yaklaşımında çevreye duvarlı, sürdürülebilirliği maksimize 

eden politika, karar ve yöntemlere ağırlık verilmesi de 

zorunlu görülmektedir. Bu nedenle, VII. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı döneminde yaşama geçirilmesi öngörülen YERLEŞME VF, 

ŞEHİRLEŞME SORUNLARINI ÇÖZMEYE YÖNELİK PLANLAMA YAKLAŞIMI; 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI SAĞLAYACAK ve EKOLOJİK OLARAK DA 

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM OLMALIDIR. 

PLANLI GELİŞME SÜRECİNDE ÜRETİLECEK HER KADEMEDEKİ PLANLARDA, 

ÇEVRE FAKTÖRÜ, ÇEVRE KAYNAKLARININ DENGELİ KULLANIMI ve 

PLANLANAN FAALİYETLERİN ÇEVREYE ETKİLERİ DİKKATE ALINMALIDIR. 

Kısaca, tüm planlama süreçlerinde sürdürülebilir gelişme? 

ilkeleri izlenmelidir. 

Sürdürülebilir gelişmede, maksımızasyondan çok optimızas- 

yonun, uzun erimli yaklaşımların, nesiller arası dengeli 

dağı 1imin,yöresel girdi ve çıktıların ve katılımın öne çıktığı 

bir planlama yaklaşımı benimsenmelidir. 

Ülke düzeyinde sürekli ve ivedi olarak çevresel değerler ya 

da kaynak envanteri yapılıp tüm yerleşme ve planlama kararları 

bu envanter üzerine oturtulmalıdır. Doğal ve kültürel 

değerlerin korunup geliştirildiği bir planlama için iyi 
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işleyen, kapsamlı hır veri tabanı zorunlu olmaktadır. Coğrafi 

bilgi sistemleri gibi venı teknolojiler derhal kullanılmaya 

başlanılmalıdır. Böylece doğal afet risklerinin de en aza 

indirilebileceği çözümlere gidilebilir. 

Yapay ve doğal çevrelerin korunması kentlerin ancak planlı 

gelişmesiyle sağlanabı1 ir. 

Katılımcı, demokratik planlama sıirecı içinde üretilecek, 

ekonomik, toplumsal ve fiziksel bütünlüğü olan planlarla ve 

uygulamaya denk düşecek yönetsel örgütlenme yapısıı ile 

yerleşme ve planlamaya ilişkin sorunlar çözülebilir. Bu 

nedenle planlama ve tüm kentsel hizmetlere en geniş katılımın 

sağlanabilmesi ıçm yol gösterici, karar süreçlerine katılım 

mekanizmalarının önünü açıcı, katılımı özendirici düzenlemeler 

yapı İma 1ıdıt . 

Yöre halkını doğrudan ilgilendiren planlamaların hazırlık ve 

onay sürecine halkın etkin katılımı sağlanma 1ıdır. Kendisi 

için alman kararlardan ya da hazırlanan planlardan habersiz 

olan bir toplum, uygulamada da hiçbir zaman bunlara sahip 

çıkıp uygulamaları denetleyemeyecektir. Bu nedenle: KATILIMA 

DAYALI DENETİM MEKANİZMALARININ (DÜZENEKLERİNİN) ARAÇLARI 

GELİŞTİRİLMELİ,ÖRGÜTLÜ KATILIM ÖZENDİRİLMELİDİR. Tüm planlama 

süreçlerinde, ilgili meslek örgütlerinin ve ilgili sivil 

toplum örgütlerinin etkin katılımı ön koşul olarak dikkate 

a 1 ı rıma 1 ı d ı r . 
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Kaldı kı; kent planlamanın süreç ve sonuçlar açısından 

toplumsallaştırılması, kent demokrasisinin oluşturulması 

bakımından yaşamsal önem taşımaktadır. Esnek, bütünleştirici 

bir yaklaşımla, bilgilenme ve bilgilendirme temelinde, karar- 

strate jı ve uygulamanın birbirini kontrol ettiği dinamik bı r 

yapı içinde gerçekleştirilecek planlama sürecinde, bireyde 

kentlılık bilinci gelişirken, planlama süreç ve ürünleri 

sahiplenilecek, uygulanabilirlik artacaktır. 

Planlama ile oluşacak değerin (rantın) topluma-kenti iye 

hizmet olarak gen dönüşünü sağlayıcı araçlar 

geliştirilmelidir. Düzenleme Ortaklık Payı 1nın artırılması, 

değer artış vergilendirme sistemi, emlak vergilerinin rant 

değerine endekslerimesi gibi düzenlemeler sonucunda artan verel 

gelirlerin hizmet yatırımlarına dönüşmesi sağlanmalıdır. 

Giderek artan kentsel arsa ve altyapı sorunları karşısında, 

kentlerin gelişme ve koruma politikalarının birlikte 

geliştirilmesi ve buna yönelik arsa politikalarının 

oluşturulması önemli görülmektedir. Kentsel arsa politikası, 

kent toprağı üzerindeki mülkiyet ile kamu yararını 

bağdaştırmaiı, bireysel mülkiyetin kaınu yararına aykırı 

kullanımını önlemeye çalışmalıdır. 

Planlama-uygulama bütünlüğünde mülkiyet yapısının önemi 

dikkate alınarak, ülke genelinde kadastro çalışmaları hızla 
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tamamlanmalı ve kamu mülkiyetindeki alanların envanteri 

ç Lkartıİmalıdır. 

Yerel yönetimler, planlama yolu ile altyapı ve üst yapı 

üretiminin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamalıdır. 

Bu bağlamda, belediyelerin, inşaata zorlama (1), talebi 

örgütleme (1), şufa hakkı (.1 i, vb. yetkilerle doğrudan; emlak 

vergi artırımı (4), vb. yetkilerle de dolaylı olarak süreci 

etkilemesi, etkin rot üstlenmesi gerekmektedir. Bunun için 

Belediye, imar, Vergi yasalarında ivedi olarak gerekli 

düzenlemeler yapılıp yerel yönetimlerin etkinliği 

artın İmalıdır. 

Planlama alanının özgün koşullarına ve yapılacak planlamanın 

kapsamına göre, farklı disiplinlerden uzmanlaşmış planlama 

ekiplerinin oluşturulmasını öngörecek yasal ve kurumsal 

düzenlemelere gidilmelidir. 

Kentsel Tasarım'a, ilgili yasalarda yer verilerek kavrama 

uygulamada etkinlik kazandırılmalıdır. 

İl) 1&|UU Sanaıa Mkııi: Belediyelerin ürettikleri altyapı 11 imar panel lirim sahiplerine, olanla 

ongonılee koşullarına uygun macak inşaat yapılabileceğin duyursasından başlayarak bir yıl iyinde inşaata 

taşlaması mrcnlu Meali, aksı takdirde bu arsalar belediyelerce kasulaştmisahdır, Kısujaştı rı i an bu 

yerler satış tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde inşaata başlasak ve ıkı yıi içinde bitirsek koşulu ile 

talep sahiplerine satilabılselidır. 
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(21 Talebin örgütlemesi îetkısı: Belediyede konut talebinde bulunanlar tçın talep havuzu oiuşturulıalıdır. 

konut yapnak anacı ile ait yapılı ı«at parseli talebinde bulunan kooperatiflerin, özel kişilerin, özel ve resnı 

kuruluşların, toplu konut {imalarının başvurularıma havuzda bırıktminelı ve kentin gelişilme uygun olarak 

dusenJennıs uygulana progranlan altyapılı alana yoneltıinehdır. 

!,ll Şufa Hakkı letkııı: inar parsellerinin talep sahiplerinin eline geçnesınde, belediyenin aracı rol oynayarak 

sureci hızlandırnası sağlanabilir, (incelikli satın alta hakkının kullanılnası ıİt belediye eline geçecek nar 

parsellen talep havuzunda biriken talep sahiplerine sunulabilir. 

141 Kal ak Vergisini Srttırna (etkisi: Sentlerinizde arazı spekülasyonu nedeni ne, uretılnıs ısar parsellerinin 

uzun sure bekietıineni egıiınt yaygındır. Progran alanı ıgıne giren tun nar parsellerinde altyapı tesisi 

tananiandıgı andan itibaren ıskan izni alınıncaya kadar geçen sure için, eni ak vergilen, spekülatif anaçlı 

elde bekletne eği imlerim caydırıcı oranda artın İnalıdır. Bu ek gelir ile bu: Sent konu oluşturul nail ve bu 

fon ile benzer altyapı projelerinin tekrarlanabıiırlıgı sağlamalıdır. 
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i iı.bölüm: yönetim 

,1.1. SORUNLAR: 

Ülkemizdeki kamu yönetimi, yerleşme, şehirleşme ve planlama 

bağlamında yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin merkezi 

idare ile ilişkileri kısaca gözden geçir ı. Ldığinde ortaya çıkan 

tablo, bu komisyonun inceleme konusu açısından önemli 

boşlukların bulunduğunu ortaya kovmaktadır. 

Türk kamu yönetiminin örgütlenmesinde merkeziyetçi tavır bir 

gelenek halinde hep ağır basmış, yerel yönetimler de bu sistem 

içinde yer almışlardır. Bu saptamanın ardından ve konuyu kamu 

yönetiminin kapsamlı bir irdelenmesi boyutuna getirmeden hemen 

söylenebilir kı, kentleşmenin bir baskın gibi kendini 

gösterdiği IÜ5U* Iı yılların başından bu yana merkezi ve yerel 

yönetimlerin yapısında ve yasal çerçevede yapılmış olan 

iyileştirmeler konuya ilişkin olumlu sonuçlar vermemişlerdir. 

Merkezi yönetim içinde yerleşme, kentleşme ve planlama ile 

doğrudan ilişkili kurum ve kuruluşlar, birimler giderek 

hantallaşmışlar, yerleşmeleri ve kentleşmeyi yönetim yapısı 

içindeki konum, yetki ve sorumluluklarına uygun biçimde 

yönlendirememişler ve denet leyememişlerdır. Bu bağlamda yerel 

yönetimler merkezi yönetimin vesayetinden kurtulamamışlar, son 

on yılda iyileştirme (reform) adı altında kendilerine verilen 

yetersiz yetkileri akılcı bir biçimde ku1lanamamışlardır. 
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iyileştirme kapsamında, kent planlamayı kavramsal olarak 

yerleştirecek ve uygulama ile bütünlüğünü sağlayacak; bu 

bütünlüğü geniş, örgütlü bir katılımla destekleyecek bir yasal 

ve yönetsel bir düzenleme hiç yapılmamıştır. 

Ülke yüzeyinde bugünkü yerel yönetim örgütlenmesi planlama 

kademelenmesı ile örtüşmedıği gibi, planlama kademelenmesıni 

sağlayacak, zorunlu kılacak hiçbir yönetimsel bütünlük ve 

zorunluluk bulunmamaktadır. iyileştirme amacıyla yapılan 

yasal düzenlemelerde bu husus göz ardı edilmiş, il-yere.l 

yönetim ikilemi yerel yönetimlere verilen yetkilerle daha 

keskin 1 eştirıImıştir. 

Büyük kentlerin dışında oluşan bu tablonun yanısıra, 

İstanbul'da ve diğer büyük kentlerde ayrıcalıklı bir yönetim 

gereğinden yola çıkarak yapılan yasal düzenlemelerle 

oluşturulan farklı yönetim biçimi, bu kentlerimize olumlu bir 

gelişme ve düzen getirmemiş, kentlerimizi çok önemli bir 

biçimde etkileyen nüfus göçüne yön verememiştir. Genellemeci 

büyükşehir yönetimi; yapısal, tarihsel, coğrafi, bölgesel 

özellikleri farklı kentlere, başta İstanbul olmak üzere 

uymamıştır. 

Sonuç olarak; bugün varolan yasal, yönetsel çerçeve; yerleşme 

ve kentleşme açısından: 
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. Demokratiklik, 

. örgütlülük-katılımeı I ık, 

. Bilimsellik, 

. Bütünsellik, 

. Uygulanabilirlik, 

konularında çok yönlü sorunlar içermektedir. 

Anayasa'da var olan eşitlik, toplum ve kamu yararı gibi 

kavramların ve kişi haklarını belirleyen ilkelerin yaşama 

gaçirılmesınde yön vermesi gereken yasalar; iç tutarsızlık¬ 

ları , birbırıyİe çelişkileri, tanım farklılıkları, standart ve 

kavram kargaşaları ile yerleşme ve şehirleşmeyi biçimlendirme¬ 

ye yet.memektedır.Bu yetersizlik eşitsizliklere, kamu yararında 

zedelenmelere kayıplara neden olmakta, doğal ve kültürel 

çevrede yıkımlar meydana gelmekte, çevre sorunlarının 

artmasına neden olmakta, kent planlamasının kavramsal ve 

eylemse! olarak kökleşmesini engellemekte, saygınlığına gölge 

düşürmektedir. 
ı 

Varolan yönetimsel düzen; ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara 

görev, yetki ve sorumlulukları kent planlamasının ilkelerine, 

bütüncüllüğüne, sürekliliğine uygun bir biçimde dağıtmamıştır. 

Adeta yetki karmaşasının ve çok başlılığın amaç olduğu 

izlenimini veren bir düzen egemen kılınmıştır. Halkın denetimi 

yok denecek kadar zayıftır. 
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3.2.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

Yukarıda sayılan bütün bu nedenlerle; kent yönetimine: 

•ülke yüzeyinin tümünü örtecek bir yönetim ve planlama 

bütünlüğü içinde, 

. Bireyin/toplumun doğal ve kültürel çevre ilişkilerini ve 

etkileşimini, kamu yararını göz ardı etmeden, 

. Sağlıklı, ekonomik, rasyonel ve eşitlikçi planlama ilkeleri 

çerçevesinde, 

. Kentlerin yapısal özelliklerini gözeten farklılaştırılmış 

yöntem ve teknikler ile yaklaşmak zorunludur. 

Çevre, kentleşme, altyapı, konut, planlama ve uygulama 

süreçleri ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları üstlenecek 

tüm merkezi ve yerel yönetimler; yeniden tanımlanması ön 

görülen ve bir çerçeve yasa ile yaşama geçirilmesi önerilen 

sistem çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. 

Yerel yönetimlerin yapıları ülke yüzeyini örtecek biçimde 

değiştirilmeli, yetki ve sorumlulukları artırılmalı, tüm 

uygulamalarında, örgütlenmede, kaynak yaratmada, kaynak 

kullanmada merkezi yönetimin yönlendirici ve ilkesel kararları 

doğrultusunda bağımsız kılınmalıdır. 
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Merkezi yönetim sadece: 

. üst düzeyde ilke, politika ve strateji belirleyici, 

. Sürekli araştırmalarla bu ilke, politika ve stratejileri 

ırdeleyicı, seçenekler geliştirici, 

. Alt sistemleri denetleyici ve yönlendirici, eşgüdüm 

sağlayıcı, 

. Yasal düzenlemeleri geliştirici olmalıdır. 

Bu görev ve sorumluluk çerçevesinde; 

. Merkezi yönetim kentleşmeye ilişkin ilke ve politikaları 

saptamalı, göçleri yönlendirecek bölgesel kararların 

alınmasında ve uygulanmasında etkili bir rol üstlenmeli; 

bu.role uygun olarak yerel yönetimlerin kentsel arsa, 

konut, kentsel altyapı ve sosyal donatıma ilişkin kaynak 

yaratmalarına ve merkezi yönetimle eşgüdümlü çalışmalarına 

ilişkin yasal düzenlemeleri yapmalıdır. 

. Çağdaş, demokratik ve vazgeçilmez bir tavır olarak 

katılımcılığın yaygın bir biçimde örgütlenmesine, yaşama 

bir süreç olarak geçirilmesine ilişkin tüm yasal 

düzenlemeleri yapmalı ve bu yasaların sürekliliğini 

sağlamalıdır. 

Bliyükşehır yönetimleri yeniden ele alınmalı ve büyükşehir 

kavramı yönetim yapısına değil, şehrin yapısal durumuna. 



bugünkü ve gelecekte üstlenmesi olası işlevine, çevresi ile 

etkileşimine uygun olarak geliştirilmeli, kent planlama kavram 

ve eyleminin yaşama geçirilmesine ve kapsamının 

genişletilmesine uygun bir yasal düzen getirilmelidir. 

Bölge, ıl ve ilçe bazında yerel örgüt ve karar organları 

oluşturularak, planlama ve uygulamanın eşgüdüm ve denetimi 

kademeli olarak sağlanmalı ve sürdürülmelidir. 
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IV.BÖLÜM: KENT KÜLTÜRÜ: 

4 .1.SORUNLAR: 

Türkiye'de yaşanmakta olan kentleşme olgusu, kentin 

gelişmeyi sürükleyici dinamik gücünü oluşturan yaşam biçimini 

ve kent kültürünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden kent 

kültürü, Yerleşme ve Şehirleşme özel ihtisas Komisyonu 

çalışmaları içinde önemle ele alınmıştır. Kente göç edenlerin 

seçtiği yeni yaşam mekanı, kentte yaşamakta olanların yaşam 

biçimlerinin zaman içinde oluşturduğu bir kültür yansıması 

demek olan kent mekanıdır. 

Kente göç edenlerin ya bu mekana ve yaşam biçimine uyum 

sağlayarak yaşamlarını sürdürmeleri, ya da geçmişteki kendi 

yaşam biçimlen ile yaşamış oldukları mekanları kente 

taşımaları söz konusu olacaktır. Birinci şekil kentlileşmeyi, 

ikinci şekil kentlerin köyleşmesini ifade eder. 

Kentlileşme için gereken etkileşimin varolan kentten, 

kentsel yaşamdan yana sonuç vermesi, kent kültürünü 

geliştirmesi ve kentte yaşayanların hem fiziksel, hem davranış 

olarak uyum içinde bulunması, bir dizi sosyal, ekonomik ve 

politik olayın bırarada yaşanmasına, toplumun örgütlenmiş ve 

bilinçlenmiş olmasına bağlıdır. örgütlenme ve bilinçlenme, 

kent kültürünün bağımsız değişkenleridir. 
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Kentlileşme bireysel, kent kültürü toplumsal anlam ifade 

eder. 

Kent kültürü; belli yerleşim yerlerinin somut koşullarında 

yerleşik düzende yaşayan toplulukların ekonomik, siyasal, 

ideolojik, vb. her düzlemdeki birlikte yaşam pratiklerinin 

kronolojik süreç içindeki birikim ve birleşimidir. Kent 

kültürü bu bağlamda durağan bir kavram değildir. Toplumsal 

oluşumun değişimini, dönüşümünü ve gelişimini ifade eder. 

Kent kültürünün gelişmesinde bireyselleşme ve ileri düzeyde 

örgütlenme birbirlerini tamamlayan iki önemli öğedir. 

Bunlardan sadece bireyselleşmenin yer aldığı ve hatta teşvik 

edildiği, buna karşın örgütlenme kanallarının büyük ölçüde 

tıkalı tutulduğu, teşvik görmediği, bazen birden fazla kişinin 

biraraya gelmesinden endişe duyulduğu ortamlarda kent 

kültürünün sağlıklı gelişimi olası değildir. Kırdan kente göç 

eden insanların bu tedirginliği üzerinden atabilmeleri, sistem 

ile uyum içerisinde olabilecekleri, gerektiğinde sistemi 

birlikte geliştirip değiştirerek sürdürebilecekleri bir kent 

yaşamının oluşabilmesi için, yerel hizmetlere ilişkin temel 

kararların uygulanmasına örgütlü bir biçimde katılarak yetki 

sahibi olmaları, kendilerini sistemin bir parçası olarak 

hissetmeleri gerekmektedir. 

Kent kültürü kavramını, altyapısı ile "evrensel", üst 

yapısıyla ülkelere "özgü" olarak tanımlamak mümkündür. 
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Kavramın evrensellik boyutunda; heterojen bir yerde 

yaşamak, ihtisaslaşmanın varlığı, nüfus yoğunluğu, insan 

eliyle yapılmış sunulardan yararlanma, sosyal açıdan ise 

kentte yaşara kurallarına uygunluk, çekirdek aileye geçiş, 

ikincil ilişkilerin başlaması gibi kişisel davranışlar vardır. 

İşte bireysel ölçekteki bu değişim sürecine kentlileşme 

dem lmektedır. 

Kişisel davranışlar bağlamında kentlileşme süreci, bireyin 

sosyalleşmesi gibi temel bir süreçten çok farklı değildir. 

Ancak kişi bu sürece önceden oluşmuş bir sosyal temelden 

başlamakta, kent ortamına uyum sürecinin yaşanması 

gerekmektedir. Kente göçen bireyin örgütlenmesi, ekonomik, 

kültürel örgütlere ve bu örgütlerle ilgili, kent donatılarına 

erişebilmesi, bireyin yeni sosyal kimliğini oluşturacak ve 

anılan uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Oysa kentlerimizde 

artık üçüııcii kuşak ile temsil edilen kırsal kökenli kişi, 

kendisini henüz "hemşehri" olarak görememektedir. Kent, bu 

kuşak için geçimini sağladığı bir mekan olmaktan öteye 

gıdememektedir.Başka hır deyişle; bıı bireyler ne kentlidirler, 

ne de yaşadıkları kent onların kentidir. Bir özdeşleşme, bir 

"aidiyet" duygusu gelişmemiştir. 

Kavramın " ülkelere özgülük" boyutunda ise, organizasyon 

çeşitlilikleri, bilgiye ulaşma yöntemleri, katılım düzeyi gibi 

toplumsal "kişilik belirleyici” öğeler bulunmaktadır. 
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Kent kültürünü oluşturan ve birbirini tamamlayan üç öge 

bulunmaktadır: 

Bu öğeler: 

Ekonomik öğeler : Tarım dışı istihdam, ileri teknoloji, para 

ekonomisi. 

Sosyal öğeler : ileri düzeyde organizasyon,ileri düzeyde 

ihtisaslaşma, işbölümü, bireyselleşme, 

heterojenlik, nüfus yığılması, eğitim 

düzeyi, sanatta çeşitlenme, tarih 

bilincinin gelişmesi, vb. 

Fiziksel/Mekansal 

öğeler : Arazi kullanımında, karmaşık mekanlar; 

trafik, haberleşme, sistemleri, yoğun 

yapılaşma, tabiattan uzaklaşma ve çevre 

kirlenmesine karşı alınan önlemler, vb. 

biç iminde ayrintılandırılabilir 1er. 

Aşağıda bu öğeler özetle açıklanmıştır: 
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Ekonom ı k Oge I er 

Ekonomik açıdan kentlileşmek, öncelikle tarım dışı, kentsel 

nitelikli bir ış sahibi olmak anlamına gelmektedir. Başka bir 

deyişle kişinin kentte veya kente özgü işlerle geçimini 

sağlıyor durumuna gelmesi ön şarttır. 

Ancak tarım dışı bir işte uğraşıyor ve kentte yaşıyor olmak 

kentlileşmek için yeterli değildir. Bu işlerin düzeyi, 

gerektirdiği eğitim, ücret ve organizasyon gibi etmenler, 

tarım dışı istihdamın kentleşmeye katkısını belirler. 

ileri düzeyde teknoloji kullanımı; sermaye birikimi ve 

yüksek düzeyde insan gücünün varlığı nedeniyle kentlerde 

yoğunlaşır, ülkemizde kent kültürü ve kent yaşamı ile eğitim 

kurumlan, ve iletişim sistemleri arasında pek fazla ilişki 

kurulmamış olduğu, kültürün teknoloji ile ilişkisinin 

yeterince gözönünde bu iundurulmadığı. bir gerçektir. ileri 

teknolojiyi kullanabilmek, bilgilenme yöntemleri kadar 

karmaşık bir vapı içinde yaşamaya uyum sağlama ile doğru 

orantı 1 ı.d ir ve bu yakın ilişkinin eğitim süreci içinde bireye 

mutlaka işlenmesi gerekmektedir. 

Günümüz toplumunun ekonomik yapısını belirleyen en karmaşık 

ekonomik Öge, para ekonomisidir. Kent fonksiyonları gereği, 

paraya dayalı ticaret, para akımları, ulusal ve uluslararası 
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para muamelen, bankacıLık, sigorta, borsa kurum ve işlemleri 

kentlerden yönetilir. 

Bu oqe ileri teknoloji ve nitelikli ınsangiicü ile 

bütünleştirildiğinde, günümüzdeki kentli insanın erişmesi 

gereken soyut ekonomik mertebeyi biraz da ürkütücü biçimde 

açıklamaktadır. Kentlinin bu soyut, karmaşıklık içinde yaşaması 

yetmez, aynı zamanda onu kavraması da gerekmektedir. 

Sosyal öğeler: 

Sosyal bakımdan kentlileşme, kır kökenli insanın türlü 

konularda kerıte özgü tavır ve davranış biçimlerini, sosyal ve 

tinsel değer vargılarını benimsemesiyle ve bunu dış dünya 

ilişkilerine yansıtmasıyla gerçekleşmektedir. 

Sosyal açıdan kent kültürü öğeleri daha geniş anlamda ele 

alınmak istendiğinde; 

.örgütlenme biçimleri ve tutumları, 

•Siyasal tutum ve davranışlar, 

.Dayanışma ve yardımlaşma konusunda benimsenen değerler, 

.Uyulan,benimsenen, benimsenmeyen gelenek ve görenekler, 

•Eğitim ve öğrenim konusundaki görüşler, tutum ve davranışlar, 

•Bilgilenme biçimleri, 

•Dini tutum ve davranışlar, 

.Hak arama yöntemleri. 
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.Kadın ve erkekle ilgili düşünce, tutum ve davranışlar, 

.Toplumdaki farklılıklara yaklaşım ve bu farklılıkları 

açıklama biçim ve yöntemleri, 

.ihtisaslaşma düzeyi, 

.iş bölümünün artışı, 

.Geniş ve karmaşık topluluklar içinde ezilmeden bireysel 

kişiliği ön plana çıkarabiİme, 

.Sanat, kültür ve bilim faa1ıyetlerine ve genelde toplum 

yaşamına katılım, 

.Yöresel tarih bilincinden ortak tarih bilincine geçiş 

gibi alt başlıklar ortaya çıkmaktadır. 

Kentlileşmenin sosyal alandaki en önemli göstergelerinden 

biri örgütten yarar t anmadır. Kentli kişinin örgüt kullanma 

düzey,ıniıı yüksek olması gerekmektedir. 

Sivil toplum _ örgütlerine katılım bu anlamda önem 

kazanmaktadır. Kentlerde yaşayan kişilerin meslek örgütleri, 

sosyal güvenlik kuı-umları, eğitim, sanat, bilim örgütleri, 

spor organizasyonları, ekonomik dayanışmaya yönelik örgütler 

içinde gösterdikleri faaliyetin derecesi, kentleşme 

derecelerinin önemli göstergeleri olmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerin metropoliten kentlerinde bu göstergeye ilişkin 

değerler düşük düzeyde kalmakta, hızlı nüfus artışı ve 

kentsel alanlara aşırı nüfus yığılması; kurumsallaşma ve 

örgütlerime düzeyi henüz dengelenmemiş ve yetersiz olan 

yerleşmelerde bütünleşme sorunlarına neden olmaktadır. 
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Mekansal öğeler: 

Kentsel nıifus, birbirinden farklı sosyal gruplardan oluşur. 

Farklı sosyal grupların yer aldığı kent mekanları da 

farklılıklar gösterir. Bu bağlamda kentsel fiziksel gevrenin 

niteliği ile kentlinin, kent bütününün yakın ilişkisi bulunur. 

Kentsel kimlik, kentsel kültür değerleri fiziksel mekan ile 

bir bütündür. Oysa bu bütünlüğü dışlayan, mevcut dokuyu tahrip 

eden, kentlerimizde imarlı-imarsız ikili yapının oluşmasına 

neden olan fiziksel bozulma olgusu etkili bir biçimde 

sürmektedir. Kentleşme ile birlikte kente gelenlerin 

kentlileşmesi, kent kültürünü özümsemesi beklenirken, aksine 

kent kültürünün ve kentlerin fiziksel niteliklerinin hızla 

aşındığı, yok olduğu görülmektedir. 

Kent kültürünü oluşturan fiziksel öğelerin yok oluşuna 

ilişkin tepkisizlik, kent kültürünün eksikliğini ortaya 

koyan bir başka önemli göstergedir. 

Ancak unutulmaması gereken nokta, toplumsal kent kültürünün 

en önemli aynası olan mekansal yapının bozulmasının bireysel 

olarak, ekonomik açıdan kent1ileşememişliğin bir sonucu 

olduğudur. 

Yanı mekansal kent kültüründe yozlaşma, neden değil, bir 

sonuçtur. Bu sebeple toplumda kentlileşmeyi teşvik edecek. 
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bireyi geliştirecek ve niteliklerini yükseltecek ekonomik ve 

sosyal önlemler alınmadıkça mekansal yapıda bireyler eli ile 

bir düzelme beklemek yanlış olur. işte bunun içindir, ki; 

mekansal kent kültürünü korumak ve geliştirmek için; geçiş 

döneminde kamu eliyle ciddi önlemeler alınması, bozulmayı 

teşvik edici girişimlerden kaçınılması büyük önem 

taşımaktadır . 

4.İ.ÇÖZÜM ÖN ER t LEH 1: 

kent: kültürünün' oluşması ve korunması için öncelikle ve 

köktenci olarak gene! nüfus artışının ve büyük kentlere göçün 

yavaşlatılması gerekmektedir. • 

kent kültürünün oluşmasında çok önemli bir etmen olan kent 

kimliği İte kentsel mekan arasında doğrudan bir bağlantı 

vardıı. Bu yüzden yasal, teknik ve parasal düzenlemelerle 

kentlerin kimlikleri korunmalı, kent, kültürünün oluşması için 

kent kimi iğinden yarar Um İmalı ve kentin mekansal yapısını 

yozlaştıracak işlem ve eylemler önlenmelidir. 

Kentte yaşayan kısının kentin sahip olduğu doğal, kültürel 

değerlen benimsemesi beklenen bir davranıştır. Bu yüzden 

kentsel yasam, tarihi, kültürel ve doğal değerleri koruyarak 

ve onları geliştirerek sürmelidir. Bu konuda yerel yönetimle¬ 

rin işbirliği sağlanmalıdır. 
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Yaşlılık siqortasi , sağlık siqortasi qiln mekanizmalar 

yoluyla bireyin geleceği ile sağlığı güvence altına 

a 11 nma .11 d ı r . 

Meslek eğitimi kursları içinde kentte yasamanın kuralları ve 

davranış biçimleri özendirilerek sunulmalıdır. 

Kentsel hizmetlerin dağılımında eşitlik sağ 1 anma 1ıdır. 

Kırdan kente göç etmiş olanların kente uyum süreci içinde 

mevcut kurumsal mekanizmalara işlerlik kazandırmak ve 

kurumsallaşmanın yetersiz olduğu durumlarda yeni kurumlar 

oluşturmak gerekmektedir. Sosyal uzlaşmayı sağlayacak çabalar 

artırılmalıdır.Bu bağlamda (İstanbul'luluk günleri gibi) özel 

düzenlemeler yapılması bir başlangıç olabilir. 

Kente sahip çıkabilmek içi.ıı ortak eylemler örgütlenmelidir. 

(Ağaç dikme, çöp toplama, çevre ve kentin yönetimine ilişkin 

görüş bildirme, yargıya gitme hakkını kullanma gibi). 

örgütlenme yolu ile oluşturulan baskı grupları 

güçlendirilmeli, bu gruplara ayrım yapılmaksızın her sosyal 

tabakadan insanın katılımı sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. 

Toplu ve bireysel hak arama özgürlüğünü sınırlayan 

düzenlemeler kaldın İmalıdır. 

63 



i Ik ve uru okul larda Vatandaş i ı k Bi Igısı dersleri içinde 

hemşehri I ık rutm aşı tayabı leoek özel ıcerıkl ı kent kültürü 

dersleri veri İme] ıd.ır. Bıı yol la yeni kuşaklara, içinde 

yaşadıkları kentten olma (İstanbulluluk, Ankaralı1ık, 

ızmırlılık gibi) ruhu aşılanmalıdır. 

Tavır değişikliği konusunda yapılacak sosyal araştırmaların 

uygulamalı olarak irdelenmesi ve sonuçlarının kamuoyuna mal 

edilmesi gerekir. Bu bilgilendirme ve. işyerinde eğitim gibi 

eylemlerin olumlu sonuçları olabilir. 

Medya kampanya lan olumlu etkiler yapabilirler. Bu 

kampanyalar brgtit lenntel i , belli aralıklarla yaşama geçirilmeli 

ve etkileri araştırılma iıdır• 

Planlı konut yerleşim alanları aracılığıyla toplumun 

sosyo-organizasyoııunun yeniden üretimi sağlanabilir. Bu 

nedenle toplum içinde farklı yerlerden ve farklı sosyal 

tabakalardan gelen insanların sosyal bütünleşmesinde planlı 

toplu konut yerleşim alanları bir araç olarak kullanılmalıdır. 
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