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BÖLGE PLANIBÖLGE PLANI

Kuflkusuz ki, planlaman›n, üst ölçekten bafllayarak alt ölçe¤e
do¤ru s›ralanan istikrarl› kararlar›n bar›nd›r›ld›¤› bir bütünü
oluflturmas› gereklidir. Aksi takdirde, disiplinsiz, parçalanm›fl
bir yap›laflma söz konusu olur ki, bu nitelikteki parçalar›n bir
bütün oluflturamayaca¤› aç›kt›r. Bu istikrar da ancak plan
hiyerarflisi yoluyla sa¤lanabilir.

‹mar Kanunumuzda da bu hiyerarfli aç›klanm›flt›r. Kanunda
ülke ve bölge planlar›, hiyerarflinin en üstünde bulunan planlar
olarak say›lm›fl, bölge plan›n›n tan›m›na yer verilmifltir. Bölge
planlar›, sosyo-ekonomik geliflme e¤ilimlerini, yerleflmelerin
geliflme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt
yap›lar›n da¤›l›m›n› belirlemek üzere Devlet Planlama Teflkilat›
taraf›ndan haz›rlanacak planlar olarak aç›klanm›flt›r.

Hiyerarflide, bölge planlar›ndan sonra gelen çevre düzeni
plan› ise, 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 tan›mlanm›flt›r. Çevre düzeni
plan›n›n alt›nda ise, arazilerin genel kullan›fl biçimlerini,
nüfus, yap› yo¤unluklar›n›, çeflitli yerleflme alanlar›n›n geliflme
ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulafl›m sistemlerini ve
problemlerinin çözümü gibi hususlar› belirlemek için varsa
bölge veya çevre düzeni planlar›na uygun olarak haz›rlanan
naz›m imar planlar› bulunmaktad›r.

Hiyerarflinin en alt basama¤›n› ise, naz›m imar planlar›na
uygun olarak haz›rlanan uygulama imar planlar›
oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla disiplinli bir planlaman›n
sa¤lanabilmesi için ülke ve bölge plan›, s›ras›yla buna uygun
olarak haz›rlanacak çevre düzeni planlar›, naz›m imar planlar›,
uygulama imar planlar›n›n haz›rlanmas› gereklidir. Ülkemizde
ise planlama sadece naz›m ve uygulama imar planlar›ndan
oluflmaktad›r. Örne¤in Marmara bölgesinin henüz bölge plan›
bulunmamaktad›r.

Plan hiyerarflisinin önemini aç›klamak için yak›n tarihte
yürürlü¤e giren ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni plan›n› örnek vermek
yeterli olacakt›r.  Plan bütün olarak incelendi¤inde, ekonomik
geliflme e¤ilimlerini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt
yap›lar›n da¤›l›m›n› belirleyecek nitelikte kararlar›n al›nd›¤›
görülmektedir. Hâlbuki bu tür kararlar›n bölge planlar›yla

merkezi idare taraf›ndan al›nmas› gereklidir. Örne¤in bu
kararlardan birisi ‹stanbul’da hizmet ve turizm sektörüne
a¤›rl›k verilmesi, di¤er sektörlerin tahliyesinin öngörülmesidir.
Bu yaz›m›zda bu kararlar›n yerinde olup olmad›¤›na de¤inmek
niyetinde de¤iliz.

Sadece böyle bir de¤iflimin merkezi idarece ülke koflullar›
gözetilerek daha büyük ölçekte kararlaflt›r›lmas› ve yerel
idarelerce uygulanmas› gerekti¤ini ifade etmek istiyoruz.
K›sacas› bölge planlar› olmadan çevre düzeni plan› ile bu
nitelikte kararlar›n al›nmas› mümkün de¤ildir.

Bu sonuca varabilmek için bir an için de olsa çevre düzeni
plan›yla ülkenin bütününü etkileyecek nitelikte kararlar›n
al›nabilece¤ini hayal etmek yeterli olacakt›r. Örne¤in, tüm
Büyükflehirlerin çevre düzeni plan›yla, idari s›n›rlar› içerisindeki
sektörel oluflumu belirledi¤ini ve hepsinin turizm yada hizmet
sektörüne a¤›rl›k verilmesini kararlaflt›rd›¤›n› düflünürsek,
di¤er sektörlerin yok olaca¤›n› anlayabiliriz. Dolay›s›yla
sektörlerin hangi bölgede ne flekilde da¤›laca¤› merkezi idare
taraf›ndan belirlenmeli, yerel idare bu belirlemeye uygun
olarak çevre düzeni plan› haz›rlamal›d›r.

Bu kabul Anayasam›za da uygundur. Gerçekten Anayasam›z›n
127.maddesinde mahallî idareler; mahallî müflterek ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere kurulan kamu tüzelkifliler olarak aç›klanm›flt›r.
Mahalli idarelerin görevinin mahalli müflterek ihtiyaçlar›
karfl›lamakla s›n›rlanmas›, ülke bütününü ilgilendiren kararlar›n
merkezi idare taraf›ndan al›nabilece¤i anlam›na gelmektedir.
Dolay›s›yla ekonomiyi etkileyen unsurlar›n sektörel da¤›l›m›
mahalli ihtiyaç olamayaca¤›ndan, mahalli idare yerine, ülkenin
ihtiyaç ve gereksinimleri bütün olarak de¤erlendirilmek
suretiyle merkezi idare taraf›ndan belirlenmesi gereklidir.

Bu bak›mdan, henüz haz›rlanmayan, gereksinim dahi
duyulmayan, hiyerarflinin en üstünde yer alan bölge planlar›
büyük bir öneme sahiptir. Bölge planlar› haz›rlanmadan,
bütün ülke koflullar› de¤erlendirilerek gereksinimler
belirlenmeden çevre düzeni plan› haz›rlanmas› ve bu suretle
ülke bütününü ilgilendiren kararlar al›nmas›na imkân yoktur.
Aksi takdirde, hiyerarfliden yoksun, birbirinden kopuk planlar›n
oluflturdu¤u plans›zl›k ortaya ç›kacakt›r.
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