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Geçen ayki yo¤un Anayasa de¤iflikli¤i mesaisinden sonra TBMM
ola¤an gündemine geri döndü. Haziran ay› içerisinde görüflülüp
karara ba¤lanan kanun de¤iflikliklerinden birisi de Belediye
Kanunuyla ilgiliydi. TBMM Genel Kurulunda görüflülerek karara
ba¤lanan teklifle Kanunun 73.maddesi de¤ifltirildi. De¤ifliklik
yasama tekni¤inde çok s›k karfl›laflmad›¤›m›z baz› düzenlemeler
içeriyor. Bu nedenle de kentsel dönüflümle ilgili aç›lan veya
aç›lacak davalar› etkisizlefltirmek amac› tafl›d›¤› gerekçesiyle
elefltiriliyor.

De¤ifliklikle “konut alanlar›, sanayi alanlar›, ticaret alanlar›,
teknoloji parklar›, kamu hizmeti alanlar›, rekreasyon alanlar›
ve her türlü sosyal donat› alanlar› oluflturmak, eskiyen kent
k›s›mlar›n› yeniden infla ve restore etmek, kentin tarihi ve
kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karfl› tedbirler
almak amac›yla” kentsel dönüflüm ve geliflim projelerinin
uygulanabilece¤i öngörülüyor. Ancak “Bir alan›n kentsel
dönüflüm ve geliflim alan› olarak ilan edilebilmesi için yukar›da
say›lan hususlardan birinin veya bir kaç›n›n gerçekleflmesinin
…” flart oldu¤u belirtilmesine ra¤men bir koflul kald›r›lm›fl
oluyor.

Bu de¤ifliklik esas raporda “… maddenin birinci f›kras›ndaki
yaz›m fleklinden hareket edilerek baz› uygulay›c›lar,
Belediyelerin sadece kentin eskiyen ve yeniden gelifltirilmesine
ihtiyaç duyulan k›s›mlar› ile korunmas› gereken tarihi ve
kültürel dokusu üzerinde kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri
uygulama yetkisi oldu¤u yorumunu yapmaktad›rlar.”
gerekçesiyle aç›klan›yor. Buna göre, de¤ifliklikle, Belediyenin
yetkisinin “kentin eskiyen ve yeniden gelifltirilmesine ihtiyaç
duyulan k›s›mlar› ile korunmas› gereken, tarihi ve kültürel
dokusu üzerinde kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri
uygulamaktan daha genifl olmas› gerekti¤i” ifade ediliyor.
Baflka deyiflle, sadece konut, sanayi ya da ticaret alan›
oluflturmak için dahi kentsel dönüflüm uygulamas› yapabilece¤i,
tafl›nmazlar›n kamulaflt›r›labilece¤i ifade ediliyor. Kanaatimizce
Belediyeye bu kadar genifl bir yetki verilmesi kentsel dönüflümün
amac›yla ba¤daflmayacakt›r.

Bir baflka düzenleme, her ölçekte imar-parselasyon plan›
yapma, bina inflaat ruhsat›, yap› kullanma izni verme ve benzeri
tüm imar ifllemleriyle ilgili yetkilerin Büyükflehir Belediyesine
tan›n›yor olmas›. Bu durum, konunun uzmanlar›n›n, “planlama
sürecine toplumsal kat›l›m›n sa¤lanmas› gerekti¤i” fleklindeki
elefltirilerinin dikkate al›nmad›¤›n› gösteriyor. Zira süreçten

ilçe belediyelerinin ç›kar›lmas›, toplumsal kat›l›m›n sa¤lanmas›
bir yana, planlamay› merkezilefltirecektir.

Kanun de¤iflikli¤inin en önemli hedefinin kentsel dönüflümü
h›zl› bir biçimde gerçeklefltirmek oldu¤u anlafl›l›yor. Ancak bu
hedefin ne kadar yerinde oldu¤u tart›fl›l›r. Zira Kanuna göre
kentsel dönüflüm uygulanacak alan›n 5 hektardan az olmamas›
gerekiyor. Dolay›s›yla kentsel dönüflüm kararlar›n›n toplumun
önemli bir kesimini etkileyece¤i ortada. Böyle kararlar al›n›rken,
h›zla hareket etmekten ziyade mümkün olan en yüksek
toplumsal kat›l›m›n sa¤land›¤› çözümler saptanmal›. Asl›nda
toplumsal kat›l›m›n sa¤land›¤› kararlar, muhataplar›nca da
benimsenece¤inden h›zl› bir flekilde uygulanacakt›r. Bu yönde
bir baflka düzenleme ise aç›lacak davalar›n mahkemelerde
öncelikle görüflülüp, karara ba¤lanmas›na yönelik. Ancak bu
tür yasalar›n bir yarar› olmad›¤› uygulamada görülmekte. Zira
mahkemelerin a¤›r ifl yükü karfl›s›nda, davalar›n öncelikle
görüflülüp karara ba¤lanaca¤› yönünde kanun de¤iflikli¤i
yapmak hiçbir katk› sa¤lamamakta. Yap›lmas› gereken,
kanunlarla baz› davalara öncelik vermek yerine yarg›lama
sürecinin k›salt›lmas›na yönelik köklü reformlar gerçeklefltirmek.

Belediyeye tan›nan yetkilerden biri de kentsel dönüflüm ve
geliflim alanlar› içinde yer alan kamuya ait gayrimenkullerin
harca esas de¤er üzerinden sat›n al›nabilmesi. Bu yetkiyle
kamuya ait gayrimenkuller çok düflük bedellerle Belediyelere
devredilebilecek.

Bir baflka düzenleme ise, “yasa de¤iflikli¤inin kentsel dönüflümle
ilgili aç›lan veya aç›lacak davalar› etkisizlefltirmek amac›n›
tafl›d›¤›” yönündeki elefltirileri hakl› ç›karacak geçici madde.
Düzenlemeyle, de¤iflikli¤in yürürlü¤e girmesinden önce yarg›
mercilerinde aç›lm›fl ve henüz karara ba¤lanmam›fl davalarda
da uygulanaca¤› öngörülüyor. Bu tip düzenlemeler artarsa,
kanunlara da güvenmemek gerekiyor. Zira “Kanuna ayk›r›, bu
da olmaz art›k” dedi¤iniz ve iptal etmek için yarg›ya kofltu¤unuz
bir ifllem ya da eylem, bir bakm›fls›n›z kanuna uygun hale
gelivermifl.

Tüm bu düzenlemeler, kentsel dönüflüm gibi bir konunun,
uzmanlar›n kat›l›m› olmaks›z›n, sadece ifllemleri h›zl› bir flekilde
gerçeklefltirme ve kanuna ayk›r› ifllemler hakk›nda aç›lan
davalar› etkisizlefltirme gibi hedeflerle düzenlenmesinin, kentin
sorunlar›n› çözmekten ziyade yeni sorunlar oluflturaca¤›n›
göstermektedir.
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