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Ulafl›mla ilgili temel kararlar›n al›nmas› ve sorunlar›n çözülmesi
her ölçekteki plan de¤iflikli¤inin en önemli konular›ndan
birisidir. ‹mar mevzuat›m›zda da ulafl›m, plan haz›rl›¤›n›n ana
unsurlar› aras›nda yer alm›flt›r.

Gerçekten kanun koyucu 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun
54.maddesinde naz›m imar plan›n› tan›mlarken “ulafl›m
sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlar› göstermek”
ibaresine yer vermifl, çevre düzeni plan›n› da “Ülke ve bölge
plan kararlar›na uygun olarak konut, sanayi, tar›m, turizm,
ulafl›m gibi yerleflme ve arazi kullan›lmas› kararlar›n› belirleyen
plan” olarak aç›klam›flt›r. Naz›m imar plan› ve çevre düzeni
plan›n›n ‹mar Kanunu’ndaki üst ölçekli planlardan oldu¤u
de¤erlendirildi¤inde kanun koyucunun da ulafl›m›n planlama
içerisinde ne denli önemli bir yere sahip oldu¤unu kabul etti¤i
anlafl›lmaktad›r.

Plan Yap›m›na Dair Yönetmelikte de benzer yönde düzenlemeye
yer verilmifltir. Yönetmelikte her ölçekteki plan ya da plan
tadilat› haz›rl›¤›nda ulafl›m›n ele al›nmas› gerekti¤i belirtilmifltir.
Özellikle nüfusun yo¤un oldu¤u büyükflehirlerde ulafl›m›n
planlanmas› daha büyük bir önem arz etmektedir.

Ancak tüm bu aç›klamalar, ulafl›m›n sadece planlama bölgesi
aç›s›ndan önemsendi¤ini ortaya koymaktad›r. Di¤er bir ifadeyle
yukar›da aç›klad›¤›m›z hükümler sadece planlama bölgesine
ait kriterler do¤rultusunda ulafl›mla ilgili kararlar al›nmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Örne¤in bir naz›m imar plan› haz›rlan›rken
sadece bu plan›n kapsad›¤› bölgenin sahip oldu¤u kriterler
(yap› yo¤unlu¤u, nüfus yo¤unlu¤u, araç yo¤unlu¤u vb.) ele
al›narak ulafl›mla ilgili kararlar al›nacakt›r. Hâlbuki ulafl›m
planlamas› bütünlük arz eder. Bölgelere ait verilerin ayr› ayr›
de¤erlendirilmesi suretiyle ulafl›m›n planlanmas›na imkân
yoktur.

Büyükflehirlerin karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlar, kentin tamam›n›
kapsayacak ölçekte ulafl›m›n planlamas›na ihtiyaç oldu¤unu
göstermektedir. Asl›nda ulafl›mla ilgili içinde bulundu¤umuz
süreç ‹stanbul’un ne kadar plans›z yap›laflt›¤›n› göstermektedir.
fiöyle ki, gelecek zaman içerisinde nüfusumuzun ne kadar
artaca¤› hemen hemen belirli iken, artan nüfusun ihtiyac› olan
ulafl›m alt yap›s›n›n karfl›lan›p karfl›lanamayaca¤› belirli de¤ildir.
‹stanbul’un yaklafl›k on y›ld›r devam eden h›zl› yap›laflma

sürecinde, yap› yo¤unlu¤unun artmas›na izin verilirken, bununla
paralel olarak ortaya ç›kacak ulafl›m alt yap›s›n›n karfl›lan›p
karfl›lanmayaca¤› hiç dikkate al›nmam›flt›r.

Ulafl›m›n planlanmas›n›n iki önemli boyutu bulunmaktad›r.
Bunlardan birincisi kapasitelere uygun olarak yo¤unlu¤un
belirlenmesi, ikincisi bu yo¤unlu¤un türlere da¤›l›m›d›r. Buna
göre öncelikle nüfus, yap› yo¤unlu¤u gibi kriterler ele al›narak
ihtiyaç duyulan ulafl›m kapasitesi belirlenmeli, daha sonra bu
kapasitenin ulafl›m›n türlerine da¤›l›m›n›n yap›lmas› gereklidir.
Yine bu öngörüyle paralel olarak yap›laflma s›n›rlanmal›d›r.

‹mar hukukumuzdaki plan türleri aras›ndan tüm bu amaçlara
hizmet edebilecek enstrüman ulafl›m ana plan›d›r. Ulafl›m Ana
Plan› bu niteli¤i gere¤ince, ulafl›mla ilgili temel ilke ve kararlar›,
uzun vadedeki hedefleri tan›mlamay› ve bunlar› uygulamaya
dönüfltürmeyi hedefler.

Büyükflehir Belediyesi Kanunu’yla ulafl›m ana plan› yapma ve
yapt›rma yetkisi büyükflehirlere tan›nm›flt›r. Uygulamada da
‹stanbul, Ankara gibi büyükflehir belediyelerimizde ulafl›m ana
plan› yap›lm›fl ve Belediye meclisince de onaylanm›flt›r. Ancak
at›l durumda kalan planlar neredeyse hiç uygulanmam›flt›r.
Dolay›s›yla her ölçekteki plan haz›rl›¤›nda dikkate al›nabilecek
bir kaynak olarak kullan›lamam›flt›r.

‹mar planlar›yla ilgili davalarda mahkemeler, ulafl›m›n yo¤un
oldu¤u bölgelerde yap› yo¤unlu¤unun artt›r›lmas›n› kamu
yarar›na ayk›r› görmekte ve bu yöndeki de¤ifliklikleri iptal
etmektedir. Ancak bu davalarda ulafl›m ana plan› nadiren
kaynak olarak ele al›nm›flt›r. Yaln›zca Ankara’da Güvenpark’›n
imar plan› de¤iflikli¤i yap›larak otopark ve çarfl› olarak tahsisine
yönelik karar›n Ankara ulafl›m ana plan›yla ba¤daflmad›¤›
düflüncesiyle mahkeme iptal karar› vermifltir. Dolay›s›yla ulafl›m
ana plan› nadiren yarg› kararlar›na kaynak teflkil etmifltir.

Tüm bu aç›klamalar›m›z ›fl›¤›nda ulafl›m ana plan›n›n,
uygulanmamas› büyük bir eksiklik olmakla birlikte, mevzuat›n
da yetersiz oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ulafl›m ana plan›n›n ‹mar
Kanunu’nda aç›klanmas› gereklidir ve her ölçekteki plan
bak›m›ndan ba¤lay›c› olmal›d›r. Aksi takdirde yap›lacak ulafl›m
ana planlar› bugüne kadar oldu¤u gibi idarelerin arflivlerinde
yer kaplamaktan öteye gidemeyecektir.
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