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‹mar plan› tadilatlar›yla son zamanlarda çok s›k karfl›lafl›yoruz,
daha ziyade yolsuzluk haberleriyle karfl›m›za ç›k›yor. Ancak
yolsuzluk iddialar› do¤ru olsa dahi, imar planlar›n›n bu kadar
s›k de¤ifltirilmesi, yolsuzlu¤un sebep oldu¤u manevi çöküntüden
daha büyük zararlara neden oluyor, zira çevremizi yok ediyor.

Öncelikle imar planlar› ile plan tadilatlar›n› birbirinden ay›rarak
bafllamam›z gerekir. Zira imar plan›yla, plan› olmayan bir bölge
planlanm›fl olmaktad›r. “En kötü plan bile plans›zl›ktan ye¤dir”
anlay›fl›ndan hareketle, imar plan›n›n kriti¤ini yaparken kul-
land›¤›n›z süzgecinizi daha genifl aral›kl› olarak seçebilirsiniz.
Ancak plan tadilat›ndan söz etti¤imizde bu flekilde haz›rlanm›fl
bir plan›n de¤ifltirildi¤i görülmektedir. Kuflkusuz belirli kriterler
gözetilerek haz›rlanm›fl bir plan de¤ifltirilirken, bu de¤iflikli¤i
yapmak için sadece arsa sahibini de¤il, tüm bölgeyi tatmin
eden, planlama bölgesinin ve flehrin kaynaklar›n›n düflünül-
dü¤ünü gösteren gerekçeler olmas› gerekir.

Yeni bir plan haz›rlan›rken ya da plan tadilat› yap›l›rken, planla-
ma alan›n›n yeri, fiziksel yap›s›, çevresel kaynaklar› ve koruma
alanlar›, sosyal, ekonomik yap›s›, teknik altyap›s›, sektörel yap›,
askeri alanlar, mülkiyet yap›s› gibi konular›n ele al›nmas› ve
bu konularla ilgili verilerin toplanmas› gerekir. Bu veriler elde
edildikten sonra bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayal›, yeterli
nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi,
sektörel ve teknolojik araflt›rmalar yap›lmal› ve “ilgili kurum ve
kurulufllar›n” görüflleri al›nmal›d›r.

Kuflkusuz ki, bir yandan da plan›n ya da tadilat›n temel ilkesini
belirlemek gereklidir. Planda yap›lacak her türlü belirleme de
bu ilkeye dayanmal›d›r. Bu ilkenin belirlenmesi çok önemlidir,
zira bu ilkedeki bir hata, çevreyi korumak bir yana, çevreye
zarar verilmesine neden olabilecektir. Bu ilkeye toplanan veriler
yön verecektir. Örne¤in plan bölgesi fiziki bak›mdan de¤erli
kaynaklara sahipse, temel hedef bu kaynaklar› korumak olacakt›r.
Aksi takdirde kaynaklara zarar verecek nitelikte yap›laflmaya
cevaz verilmifl olunacakt›r.

‹stanbul gibi nüfus yo¤unlu¤unun fazla oldu¤u, ulafl›m s›k›n-
t›s›n›n ön planda bulundu¤u bir bölgede planlama yaparken
temel ilke, ‹stanbul’a yeni nüfuslar çekmek ya da ‹stanbul’da
bulunan arsalar›n ekonomik de¤erini ön planda tutmak yerine,
mevcut nüfusun kullan›m›n› kolaylaflt›rmak, çevresel kaynaklar›

korumak olmal›d›r. Bu ba¤lamda arsan›n sermaye bak›m›ndan
de¤iflim de¤erinden önce kullan›m de¤erine önem verilmesi,
yo¤un yap›laflmay› engellemeye yönelik planlama yap›lmas›
gereklidir. ‹leriyi görmeyen bir bak›fl aç›s› arsan›n sermaye
bak›m›ndan de¤iflim de¤erinin daha önemli oldu¤unu söyle-
yebilecektir. Ancak unutulmamal›d›r ki, böyle bir yaklafl›m o
arsan›n gelecekte çevresel kaynaklar› olmayan bir bölgede kal-
mas›na sebep olacakt›r ve böyle bir bölgede bulunan arsan›n
da herhangi bir de¤eri olmayacakt›r. Suyu olmayan, yeflili bulun-
mayan yada yefliline ulaflma imkan› olmayan bir bölgede bulunan
arsa eski de¤erini muhafaza edemeyecektir.

Ne var ki, yukar›da aç›klad›¤›m›z kriterler ele al›narak y›llar
önce haz›rlanan planlar›n, bugün hiçbir koflul gözetilmeksizin
de¤ifltirildi¤ini görmekteyiz. Hâlbuki y›llar öncesinin ‹stanbul’uyla
bugünü k›yaslad›¤›m›zda, nüfus ve yap› yo¤unlu¤unun artt›¤›n›,
ulafl›m›n içinden ç›k›lmaz bir hal ald›¤›n›, yeflil alan›n neredeyse
yok denecek kadar azald›¤›n›, içme ve kullanma suyu seviyelerinin
haber bültenlerinde yer alacak kadar kritik bir noktaya ulaflt›¤›n›
görüyoruz. Tüm bunlar y›llar önce haz›rlanan imar planlar›nda
benimsenen kriterlerde çevresel de¤erleri korumak, ulafl›m› ko-
laylaflt›rmak, yap› yo¤unlu¤unu azaltmak, yeflil alan› artt›rmak
yönünde de¤ifliklik yapmay› gerekli k›lmal›d›r.

Günümüzde plan de¤iflikli¤i konusundaki bütün yetki yerel ida-
rede, belediye meclisinin ald›¤› bir karar niteli¤i ne olursa olsun
plan de¤iflikli¤i yapmak için yeterli. Elbette ki, kamu yarar›na
ayk›r› de¤iflikliklere karfl› yarg› yoluna gitme imkân› var, ancak
idare mahkemelerinin ifl yükünün a¤›r olmas›, bu tür davalar›n
uzun bir sürede sonuçlanmas›na neden oluyor. Genellikle davalar
bitti¤inde ve plan de¤ifliklikleri mahkemelerce iptal edildi¤inde
yap›lan de¤iflikli¤e uygun bir inflaat›n tamamland›¤›n› görüyoruz.

Bu nedenle, plan de¤iflikli¤i yapmak, s›k› bir prosedüre tabi
tutulmal›. Yönetmelikte “kurum ve kurulufl” ifadesi kullanmas›na
istinaden, plan de¤iflikliklerinde sadece Belediyelere ba¤l›
kurulufllardan görüfl al›nd›¤› gözlemlenmekte. Bu kurulufllar›n
belediyelerin bask›s› alt›nda kalaca¤› tart›flmas›zd›r. Planlama
sürecine meslek örgütlerinin ve sivil toplum kurulufllar›n›n da
kat›l›m› sa¤lanmal› ve görüflleri al›nmal›d›r. Yine karar alma
sürecine planlama bölgesinde gayrimenkulü bulunan halk›n da
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. En önemlisi planlar kesinleflmeden
uygulanmamal›d›r.
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