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İMAR HUKUKU DERS NOTLARI 
 

* Prof. Dr. Aydın Gülan tarafından 2017-2018 eğitim döneminde yapılan İmar Hukuku 

dersine ait ders notlarıdır. 

 

İmar hukuku dersini bu sene birlikte yapacağız. Daha önceki senelerde adeta kanunu 

şerh edercesine müesseseleri kanun maddeleri üzerinden sırasıyla inceliyorduk. Bu sene farklı 

bir yöntem izleyeceğiz; kanun üzerinden gitmeyi bir anlamda reddediyoruz. Kanunun sadece 

belli dönemdeki hukukun ne olduğunu gösterdiğine, nasıl somutlaştırdığına işaret ediyoruz. 

Onu aşabilen bir hukuk formasyonuna sahip olabilmenin önemine işaret ediyoruz. Burada da 

yine aynı ısrardayız fakat bir yöntem olarak kanundan yola çıkıp soyutlamayı sağlamaya 

çalışıyoruz. Dolayısıyla kanun kısmı önemli. 

Bu sene kanundan madde madde gitmektense teorik esasa göre dağıtılmış kanun 

maddeleri üzerinden gideceğim.  

Önce imar hukukunun somut düzenlenmesindeki stratejiyi dile getirelim. İmar, bir yeri 

güzelleştirmek anlamında mamur kelimesi ile aynı kökten geliyor. Hatta bir filozof mimar olan 

Turgut Cansever1 bütün hayatını "insanın görevi dünyayı güzelleştirmektir¨ diyerek geçirmiş. 

Bu konuda bir vakıf kuran ve Ağa Han Ödülü alan, mimarlık konusunda önemli bir insan olan 

Turgut Cansever şunu somutlaştırıyor; mimarlık, esasında teknik bilimlerin değil sosyal 

bilimlerin bir dalıdır. Yani sadece bir çizim meselesi değil; aynı zamanda bir zevk meselesi, 

anlama meselesidir. Turgut Cansever, imar faaliyetinin, toplumun yaşam biçimini anlayıp, 

onlara uygun konutlar ve yapılar üretilmesi meselesi olduğunu göstermiştir.  

Bizim anlayışımızda imar, ilk önce bir düzenlemeyi getiriyor. İleriye yönelik bir hukuki 

düzenleme olduğunu görüyoruz. Bir toprak parçasının hangi amaçla kullanılabileceğini hukuk 

aracılığıyla söylemek ve icbar etmek. Bir toprak parçası, hastane alanı olarak gösterilmişse 

orada, bir düzenleyici işlem olan imar planı değişmedikçe başka bir şey yapılamaz. Dolayısıyla 

hukuk, imarı yönlendiriyor. Hukuk, imara gücünü veriyor. İnsanlara kendi mülkiyetindeki 

arazilerinde ancak bu konudaki düzenlemeye uygunsa ve gerekli ruhsatı alırsa istediklerini 

yapabilme imkanı veriyor. Dolayısıyla ilk planda bir düzenleme boyutu var. Bu düzenleme 

boyutunun mantığını anlamaya ilişkin açıklamalar yapmamız lazım. Hukuk bunu nasıl 

düzenliyor, nasıl belirliyor? Bu, ileriye doğru kullanışı belirleme meselesidir. Bir alanın imara 

açılabilmesi için o alanda değerlendirme yapıp toprak parçalarının işlevlerinin hukuk aracılığı 

ile belirlenmesi gerekiyor. Belirlenmiş bu işlevlere göre inşaata başlamak isteyenler de ikinci 

                                                           
1 İlgisini çekenler için kaynak önerisi: Turgut Cansever, İstanbul’u Anlamak. 
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bir idari işlem olan yapı ruhsatiyesi (kısaca ruhsat) denilen işlemle imar faaliyetlerine başlıyor. 

Bitirdiği zaman kullanıma müsait olduğuna dair hukuki dilde ̈ iskân¨ denilen yapı kullanma izni 

alıyor. Dolayısıyla kaba bir şekilde bakarsak, öncelikle idarenin bir düzenlemesi (imar planı), 

sonra izin verme işlemi (ruhsat), sonra kullanıma açılabilmesine imkan veren bir diğer işlemi 

(iskân) var. Bu açıdan bakarsak, imar hukukunu bu üç bölümde incelememiz lazım.  

Ancak İmar Kanunu’nun 1. maddesi2 dolayısıyla size bir şeyi önemle söylemek ve 

etkisini göstermek istiyorum. İmar sadece mimariye, sadece inşaat mühendisliğine, sadece 

hukuka bırakılamayacak kadar çok boyutlu bir iş. Dolayısıyla hukuki sistemi anlayabilmek, 

esasında imar etme işinin çok boyutu konusunda bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Mesela maden 

hukuku, orman hukuku, hukukun önemli dalları. Çok uyuşmazlık çıkan ve özellik gösteren 

dalları. Ama bakıyorsunuz, buralarda sadece hukukçu olanlar başarılı olamıyor. Önce orman 

mühendisliği sonra hukuk okumuş olanlar, önce maden mühendisliği sonra hukuk okumuş 

olanlar var. Vergi hukuku, hukukun önemli bir dalı ama bakıyorsunuz vergi hukukunda daha 

çok mali müşavirler bir çeşit avukatlık hizmeti yapıyor. Yanlarında kendi yazdıklarını avukat 

olarak sunmak üzere eleman çalıştırıyorlar. Bu neyi gösteriyor? Bazı dallarda çok boyutluluk, 

kişilerin şahsında toplanmadığı takdirde bu alanın eski tabirle ihata3 edilmesi mümkün değil. 

Dolayısıyla burada bir çok boyutluluk var ve bu çok boyutluluk, bu alanın bütün aktörleri 

bakımından genel kültür seviyesini aşar bir biçimde diğer aktörlerin teknik bilgilerine sahip 

olmayı gerektiriyor. Yani mimarların, mimari faaliyet yapabilmek için hukukçular kadar 

olmasa bile hukukçulara düşen kısmı hakkında kuvvetli bilgiye sahip olması gerekiyor. Bu 

bilginin bir genel kültür bilgisini aşar biçimde bir meslek bilgisi olması lazım. Mesela mimarlar 

ile inşaat mühendisleri arasında o tartışma var. İnşaat mühendisliğini bilmezse, mimarlar öyle 

çizim yapıyorlar ki; bunun uygulanması, inşaatta yerine getirilmesi mümkün olmuyor. Çünkü 

mimar projeyi çizecek, inşaat mühendisi statik hesaplarını yapacak. Ondan sonra da şantiyede 

iş yapılacak; ama mimari çizim, inşaat mühendisliği bilgisi olmadığı için gerçekleştirilebilecek 

bir çizim olmuyor. Dolayısıyla burada kabaca; mimarlar, inşaat mühendisleri, şehir 

planlamacıları, sosyologlar, hukukçular... gibi işin içine girebilecek bir çok kimse var.  

                                                           
2 Amaç:  

Madde 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 

teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 
3 İhata kelimesine bakmanızı rica ederim, artık unutulmuş bir kelimedir. Unutulmasının sebebi de yeni Türkçesi 

yok. Belki de böyle bir kavram artık insanların gündeminde olmadığı içindir. İhata; kucaklayabilmesi, sarabilmesi, 

anlayabilmesi, kendinde toplayabilmesi demek. Yani "ihata ettim" demek; "bu konunun bütün yönlerini biliyorum, 

bunu kucaklayabiliyorum, bütün olarak sarabiliyorum, bütün boyutlarını anlayabiliyorum. Nerede sorun 

çıkacaksa, o sorunu anlayabileceğim. En azından uzmanından o soruna ilişkin bilgi alıp çözümünü takip edebilecek 

bir bilgiye sahibim." anlamına geliyor. 
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Mesela Yalova kentinin Hacımehmet kısmı zemin etütleri yapılmadan imara açıldı. 

Basın tam olarak sorunu tartışmadı ama o bölgeden fay hattı geçtiği için kurallara göre yapılmış 

düzgün binalar dahi 1999 depreminde yıkıldı. Problemi sadece müteahhitlerinde buldular ama 

esasında oradaki problem daha derindi; deprem bölgesi olan bir yer, jeolojik etütler 

tamamlanmadan inşaata açıldığında, orada fay hattı olduğunu bilmediğiniz için normal inşaat 

prosedürlerine uymuş olmanız bile problem çıkarıyor. Buradaki problem bu çok boyutluluğu 

dikkate almamak; sadece inşaat mühendislerinin yaptığını denetlemek, sadece imar planına 

uygun olup olmadığını denetlemekle alakalı bir şey değil. Bu çok boyutluluğu gösteren insan 

hayatının tecrübesidir, delilleri var. Hiçbir alanın imar hukukuna veya imar alanına ağırlıklı 

olarak sahip çıkamayacağını hayat tecrübesi gösteriyor. Birçok alanda çok boyutluluk denir 

ama bu çok boyutluluk; kültürel zenginlikle, daha iyi yapabilmekle ilgilidir. Yani, güzel 

sanatlar da çok boyutludur. Güzel sanatlarda da sanatçının ne kadar farklı ilgi alanları varsa, ne 

kadar çok şeyden besleniyorsa ortaya koyduğu eserin de o kadar değerli olacağından 

bahsedilebilir. Ama buradaki çok boyutluluk olmazsa olmaz. Aksi takdirde işleyemez, isabetli 

gidemez. Birbirlerini görmeden, tanımadan, alışveriş yapmadan ilerleyemez nitelikte bir çok 

boyutluluk. Yani sadece bir genel kültür meselesi, daha iyi yapma meselesi değil. Asgari olarak 

iyi yapabilmek için bile bu çok boyutluluğu almak lazım. Dolayısıyla bu alana eğilecek bir 

kimsenin, esasında oturup bütün aktörlerinin verilerini takip etmesi, temel kavramları 

öğrenmesi, temel bilgilerini anlayabilecek bir kültürel altyapıya sahip olması gerekir.  

Sadece imar hukuku alanı değil, hayatın diğer bölümlerini düzenleyen kısımlarının 

düzenlenmesine ilişkin başka bilgilere ihtiyaç var. Sağlık hukuku, çocuk hukuku, vergi hukuku, 

orman hukuku, maden hukuku, imar hukuku... Bunları düşündükçe artırabiliriz. Bir şeyin 

hukuku diyebilmek için, imar hukuku diyebilmek için, idare hukukunun bir alt dalı olarak değil; 

bağımsızlaşmış bir daldan bahsedebilmek için kendi ilkelerinin olması lazım. İdare hukukundan 

yola çıkmış olsa bile düzenlediği, ilgilendiği alana kendi ilkeleriyle bakıyor olması lazım. Kendi 

ilkeleri olmasını sağlayan şey de ancak çok boyutluluk olabilir. Diğer dallardan aldığı verilerle 

dönüştürdüğü ve kendine özgü kıldığı ilkelerle olabilir. İlkeleri anlayabilmek için onları üreten 

mekanizmaya ilişkin bir bilgi sahibi olmak lazım. Bu da çok zor bir şey. Mesela hukuk 

konusunda bunu anlamaya çalışsak, öğrenci geldiğinde aşağı yukarı bir yarım dönemde hukuk 

bakışını anlıyor. Şehir planlamasından gelen bir öğrencinin burada bir hukukçu kadar 

öğrenmesine gerek yok. Mekanizmayı gözlemleyebilecek kadar kavramlara aşina olması 

yeterli. Bizim için de aynı şey söz konusu. Şehir planlamasında kullanılan kavramlar var. 

1/1000 ölçekli plan, 1/5000 ölçekli plan... Bu ölçekler ne anlama geliyor? Ya da statik proje, 
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mimari proje... gibi kavramlar ve bunların birbirinden farkları birer cümle ile ya da bazen iyice 

yerleştirebilmek için sahada uygulamasını görerek edinilebilecek bilgiler. Esasında imkansız 

değil, çok zor değil. Zor dahi değil. Sadece merak ve zaman ayırmayı gerektiriyor. Merak 

olmazsa zaman ayırmak da olmuyor. Yoksa "biz böyle söyledik, belki sınavda sorabiliriz" diye 

zaman ayırırsanız, merak olmadan zaman ayırmak, esasında kalıcı bir bilgiyi sağlamıyor.  

İmar Kanununu açıklarken sık sık kullanılan bir şey var. Genelde hocalarınızın 

kanunları eleştirmesine alışkınsınızdır. Ben Kanunun ne kadar isabetli olduğunu söyleyeceğim 

size. Bu Kanunu hazırlayanlar işleyişten haberdar olan kimseler olarak hazırlamışlar. Yani 

masa başında hocalar hazırlamamış. Hazırlayanlar bu işlemlerle uğraşmış kimseler olmuş. O 

yüzden oldukça realist hükümler var (isabetli demek belki doğru olmaz). Yani reel olarak bir 

problemle karşı karşıya kalmış ve bunu, ilkelerden yola çıkarak nasıl tamir edebileceğine ilişkin 

düzenlemeler getirmişler. Enteresan bir şey. Hem reel olana, var olana gözlerini kapatmamışlar 

hem de ilkelerin nasıl reele dönüştürülebileceğine ilişkin bir gündemle bakmışlar. Reelin ne 

olduğunu biliyor ve bunun dönüşümüne yönelik de düzenlemeler yapıyor. Mesela bu amaç 

maddesi (1. madde), çok boyutluluğa işaret etmesi bakımından önemli. Bunu idrak etmiş 

kimseler. Sadece hukukla bakmamışlar, hatta kanun olduğu için hukuku saymamışlar bile. 1. 

maddede "Yerleşme yerleri" derken genel düzenleyici kısmı, "bu yerlerdeki yapılaşmalar" 

derken birel işlemleri ifade diyor. Dolayısıyla bir yandan da ihata ediyor. Kanun hem yerleşme 

yerlerini belirleyecek hem bu yerdeki yapılaşmaları. 

1. madde kapsamında aranan ilk uygunluk: Plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 

uygunluk: Bu da enteresan. Sadece plana uygunluk değil. Plan esasında hukuki bir araç. Plana 

uygun olabilir ama çevre şartlarına uygun olmayabilir. Plana uygun olabilir ama fen ve sağlık 

bakımından uygun olmayabilir. Plan bitişik nizam evler yapılmasını öngörüyor. Bitişik nizam 

evler gelişmiş ve huzur içinde yaşanmasını sağlayan ülkelerde neredeyse kalktı gibi bir şey. 

Şehir merkezlerinde ya büyük gökdelenler yapıyorlar, sonuçta bitişik nizam değil, açıklıklar 

var. Ya da bahçeli tek katlı evler. Yine bitişik nizam değil, komşu çekme mesafesi var, toprak 

var.. vs. Bitişik nizamın problemi ne? Bitişik nizamlar; güneş görmeyen, hava almayan bitişik 

duvarlar. Dolayısıyla mimari bakımdan ne kadar usulüne uygun olarak yapılırsa yapılsın bu her 

bakımdan uygun değil. Havalandırma yapayım deseniz, burada da inşaat mühendisliği ve 

maliyet işin içine giriyor. Yani güneş görmeyen yerlerde rutubeti almak için havalandırma 

sistemi yapayım deseniz, onun elektriğine güç yetmez. Dolayısıyla bu da gereksiz bir masraf 

ama sadece para meselesi değil, aynı zamanda enerji tüketimi meselesi. Bu da büyük bir masraf, 
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bütçe açığı meselesi, büyük bir dışa bağımlılık demek. Dolayısıyla bu çok boyutluluk 

bakımından sadece planı değil, fenni de işin içine katıyor.  

Sonra, her şeye uygun gözüküyor ama sağlığa uygun olmayabiliyor. Bunun için bir kaç 

kriter var. Mesela evinize bir kedi alırsınız. Kedi evinize yatmıyorsa, sürekli dışarı çıkmak 

istiyorsa, evinizin altında tespit edilememiş insan sağlığına zararlı madenler var demektir. 

Kedinin duyuları sağlığa zararlı yerlerde yatmasına engel oluyor. Siz öyle bir yerde 

bulunursanız perişan olursunuz. Orada kaldığınız zaman dinlenemiyorsunuz. Yani çok 

boyutluluk sağlık bakımından da ortaya çıkıyor. Sağlığa uygun olmayan yerlerin, sadece plana 

uygun, fenne uygun olması yeterli mi? Yani imar hukuku öyle bir misyon getiriyor ki; tamam 

planı yaptım, yerleşimi de plana uygun olarak yaptım ancak sağlığa aykırılığı tespit ediyor ve 

burada oturamazsın diyebilecek bir yaklaşım getiriyor. Benim sorumluluğum, sana engel 

olmamam, bu zamana kadar masraf yaptırmam ayrı bir şey. Ama burası benim bakış açım 

açısından sağlığa uygun değilse, kesinlikle imar hukuku kapsamında yaptırım uygulanması, 

engellenmesi, izin verilmemesi, yerleşime açılmaması gereken bir yer. 

Çevre şartlarına uygunluk. Mesela şimdi Bodrum'da, oradaki yapılaşmanın genel 

karakteri çerçevesinde çatılı bina yapılmasına izin verilmiyor. Çatı yapılması sağlığa veya fenne 

aykırı değil. Ama çevrede oluşmuş bir yapılaşma tarzı var. Dolayısıyla estetik de önemli. Çevre 

koşullarına uymayan bir şey yaparsanız olmaz. Boğaza bakın; Osmanlı'nın son döneminde 

özellikle Mısır Hıdivinin İstanbul'a gelmesinden sonra özenti yalılar yapılmış. Hekimbaşı 

Yalısı'na bakın; Avusturya tarzı dik çatı. Niçin dik çatı yapılır? Kar çok yağan yerlerde, kar 

çatının üzerinde birikip de ağırlık yapmasın, akıp gitsin diye yapılan bir şey. Halbuki Boğaz’da 

%33 oranında eğimli çatı yeterli. Sıcaklığı, güneşi engellemek ve çatı arasını bir çeşit hava 

yastığı olarak kullanmak için. Ama o kadar dik çatı yaptığınız zaman hiç bir anlamı yok. 

Avusturya'da da Bodrum'daki gibi çatısız düz bir yer yapılırsa bir müddet sonra kardan dolayı 

zarar görmesi söz konusu. Dolayısıyla çevre şartlarına uyum da önemli.  

Bu kadar çok boyutluluğa daha ilk maddeden itibaren işaret ediliyor. Sadece plana 

uygun olmayacak, sadece fenne uygun olmayacak, sadece sağlığa uygun olmayacak, sadece 

çevre şartlarına uygun olmayacak. Bunların hepsi açısından bakılacak. Bunlara ilişkin başta, 

ortada veya otururken ne zaman problem çıkarsa çözümü bekleyen bir imar hukuku problemi 

olarak ortaya çıkıyor. İdarenin müdahalesini gerektiriyor. Bir müddet sonra göreceksiniz, 

estetik kolluk da bunun içine girecek. Bunu en enteresan şekilde dile getiren Ahmet Haşim’dir. 

Ahmet Haşim diyor ki; "Kötü sanat eserlerinin hepsinin etkisi aynı değildir; kötü bir şiir, hikaye 
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veya romandan kurtulursunuz ama kötü yapılmış bir binadan kurtulamazsınız." Yani o sizi 

sürekli olumsuz anlamda etkiler. Sizin estetik duygunuzu öldürür. Dolayısıyla bir binanın kötü, 

çirkin olması topluma karşı, toplumun estetik duygusunu bozmaya yönelik bir şiddet 

hareketidir. Nasıl ki topluma yönelik terör hareketleri varsa kötü binalar da o toplumda 

yaşayanlar bakımından zarar verici bir unsurdur. Dolayısıyla buna engel olmak gibi bir görevi 

var. O zaman da çözülmesi zor bir problem ortaya çıkıyor. Nasıl engel olacaksınız? Güzelin ne 

olduğunu idare mi söyleyecek? Mesela Esenboğa Havaalanı ile Ankara arasındaki protokol 

yolunun güzelleştirilmesine dair bir kanun çıktı. Kanun büyükşehir belediyesine yetkiler verdi. 

Büyükşehir Belediyesi buradaki bütün gecekonduları yıktı ve 7-8 katlı binalar yaptı. Hepsinde 

de pembe, yeşil, sarı, mavi, kırmızı renkler kullanıldı, hepsi aynı biçimde çatılı, aynı görünümde 

binalar oldu. Aynı tarzda olduğu zaman esasında çirkin olduğu görülüyor. Tek başına güzel 

olan bir şeyin yirmi tanesi, elli tanesi yan yana olduğunda çirkinleştiği görülüyor. Hatta bu 

yolun estetiği konusunda fikir ifade edenler eskiden gecekonduların daha güzel olduğunu 

söylüyor. Dolayısıyla idare bir şeyin güzel olduğuna karar verdiğinde herkes onun güzel 

olduğuna katılmayacak. Üstelik idarenin güzeli de hep aynı tipte güzel olduğu için güzel 

olmaktan çıkacak –güzel bir şey seçmiş olsa dahi. Dolayısıyla idarenin estetik alana müdahalesi 

de çok problemli bir mesele. Bir yandan estetiğe müdahalesine hak veriliyor. Bir yandan da 

idarenin estetiği belirlemesine karşı çıkılıyor. İdare esasında estetiğin ne olduğuna değil, 

insanların inşaat yaparken estetiği gündem maddesi olarak alıp almadığına bakarsa iş 

çözülebilir. Neyin estetik olduğuna değil, senin estetiğe para harcamana ilişkin bir şey. Mesela 

inşaat maliyetinin %2 kadarını tasarımcılara harcayacaksın diye bir mecburiyet olsa. Mesela 

Hollanda'da yapılan bazı binalar var. İnsanlar sırf görmek için o binalara gidiyor. Dolayısıyla 

estetiği sağlamak da gündemde artık yerini almış durumda. Estetiğe hiç bakmadan alelacele 

yapılmış binaları ruhsatlandırmak topluma kalıcı bir zarar gelmesine yol açıyor. Özellikle de 

çıkar amaçlı olarak hızlıca yapılmış binalarda bu estetik yoksunluğunu rahatsız edici bir 

biçimde sürekli görebilirsiniz.  

Dolayısıyla 1. madde bu Kanunun amacı kapsamında bir buçuk satırda çok şey 

söylüyor. Kanunlara, özellikle amaç maddesine dikkatli bakılmazsa içindekiler hakkında eksik 

bilgi verir. Anlamak için emek verilmeyi gerektirir. İçindeki düzenlemelerin hepsine 

katılınmayabilir. Fakat konuyu ne kadar ihata eden, üzerine düşünülmüş, uygulama tecrübesi, 

aksaklıklar bilgisiyle ele alınmış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hızlıca geçilmiş değil. 

Birçok kanun maddesinde onu görüyorsunuz. Amaç maddesi esasında bütün kanunun yorumu 
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bakımından önemli, temel noktalardan birisi. O bakımdan amaç maddelerinin bir işlevi var. 

Diğer bir işlevi de nasıl bir metinle karşı karşıya olduğumuzu göstermesi.  

Fransa'da mesela son çıkan İdari Yargılama Usulü gibi teknik bir kanunda 10 madde 

kadar genel hükümler var. Problem çıktığında kanunda bulamazsanız, hükümleri nasıl 

yorumlayacaksınız. Genel hükümler, istisnayı sağlamak içindir. Adalet gereği istisnayı 

belirlemek gerekiyorsa, bu hükmün anlam ve kapsamını esnetmek gerekiyorsa, bunun içindeki 

bir olayı değerlendirmek gerekiyorsa işte o istisnayı belirleyecek gücün ortaya koyduğu genel 

kurallardan yararlanmak lazım. Mesela iskanla ilgili problemler çokça çıkıyor. Ruhsat almış, 

inşaata başlamış sonra iskan vermiyorlar. 16/9'da tartışıldı, Boğaz’da tartışıldı. Ruhsat verenler 

dedi ki, "Bu ne kadar kötü bir bina olmuş. Buna engel olmak lazım, tıraşlamak lazım, surları 

etkiliyor, Boğaz’daki görünümü etkiliyor." Bazı şeyler sahaya uygulandığında ortaya çıkıyor. 

Mesela 16/9'un tarihi çevreyi etkilememesi için görünümlerine bakılmış. Ama yönetmelik 

gereği görünüme zeminden bakılıyor. Zeminden baktığımızda Topkapı Sarayı'nın arkasında 

gözükmüyor. Ortaköy'den baktığımızda gözükmüyor. Ama köprüden geçerken, Topkapı Sarayı 

ile Ayasofya arasında iki kule çıkıyor. Nasıl oldu da tarihi çevreyi etkileyen böyle bir yapı çıktı? 

Yönetmelik gereği zeminden bakılıyor. Dolayısıyla köprü üzerinden bakılmamış. Turistler 

köprüden geçerken, yarımadaya bakıyor, onun fotoğrafını çekiyor. Yarımadaya herkes 

köprüden bakıyor. Dolayısıyla bir eksiklik olmuş. Köprüden görünümü meselesi yönetmelikte 

yokmuş. Yönetmelikte olmamasına rağmen, dikkate alınacak mı alınmayacak mı? Dolayısıyla 

bu, çok boyutlu bakmayı ve olanın yanlışlığını düzeltebilecek dönüşümü gerçekleştirebilecek 

bir mantığı da içinde barındırıyor. Kabahatin kimde olduğu başka bir şey, tazminat 

yükümlülüğünün kimde olduğu başka bir şey. İmarın bütün boyutlarını sağlamak için yapılması 

gerekenlere bu şekilde bakmak lazım. Bu, reele bağlı kalmadan, reeli vakıa olarak kabul 

etmeden, reel olanı meşrulaştırmaya çalışmadan tartışılabilirliğine imkan veren bir yaklaşım. 

Sonucu tartışabilmeye imkan veriyor.  

Gökkafes imar hukuku bakımından üzerinde durulması gereken noktalardan birisi. 

Gökkafesin yapıldığı alan Şehzade Mehmed Vakfı'na ait yeşil alandaki bir arsayken, önce 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden arsanın satış izni çıkıyor. Sonra apar topar yeşil alan olan bir 

arsayı özel sektör alıyor, sonra yeşil alanı değiştiriyor ve gökdelen alanı, turizm alanı haline 

getiriyor. Sonra Beyoğlu Belediyesi itiraz edince ilçenin sınırları değişiyor, alan Şişli 

Belediyesi'nin sınırları arasına giriyor. Sonra İBB düzenleme yapıyor. Bu iptal edilince 

Bakanlar Kurulu kararıyla turizm bölgesi ilan ediliyor. O sırada ruhsatı alıyor, Bakanlar 

Kurulunun turizm bölgesi ilanı işlemi ve buna ilişkin verilmiş yapı ruhsatı iptal ediliyor. Fakat 
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bunlar davaya bakan İdare Mahkemesi'nden inşaat sahibine tebliğ edilinceye kadar 40 gün 

geçiyor ve 40 gün içinde kalan inşaat kısmı için de iskan alındığı için bütün bu iptaller bu 

hukuki durumdan etkileniyor, kazanılmış hak söz konusu oluyor. Nasıl böyle bir şey 

yapılabiliyor, düşünülmesi bile zor ama bütün bunları yapabilmek, imar hukuku bakımından 

realist bir yaklaşımla baş edebilmeyi gerektiriyor. Realist yaklaşım; "İskan da olsa yıkarım. 

Tazminatı da veririm." Bu realist yaklaşımı yapmak lazım. Bu örneği esasında Türkiye'deki 

hukuk sisteminin etkin olmadığını göstermek açısından değil de aktörlerin gücünü göstermek 

bakımından söylüyorum. Mesela vergi kaçırmak başka bir şey, vergiden kaçınmak başka bir 

şey. Bir iş adamının daha az vergi vermeyi düşünmesi, daha az vergi vermek için hukuki 

muameleler yapması, hukuk bakımından kınanamaz. Etik bakımdan konuşulabilir. Gökkafes’in 

yapımında da dikkat ederseniz, hukuki kurallara uygun olarak sonuca ulaşmadaki başarısını 

tarif ediyoruz. Hukuk kurallarını bu şekilde uygulayabilecek müthiş bir hukuk bilgisi, müthiş 

bir inşaat yapma tekniği, müthiş bir uyuşmazlık çözme bilgisi, müthiş bir Türk hukuk sisteminin 

işleyişi bilgisi ve tecrübesi gerektiriyor. Bu, okulda öğrenilebilecek bir şey değil. Çok farklı 

dallardan anlayabilmeyi gerektiriyor. Bu yapabilirlik bilgisi ile baş edebilmek için de aynı 

yapabilirlik bilinci ve idari anlayışı lazım. Sizde o yapabilirliğe ilişkin idari bilinç yoksa, buna 

ilişkin bütüncül bir yaklaşım yoksa siz kötüye kullanımlara engel olabilecek bir hukuki düzende 

değişiklik sağlayamazsınız.  

 

 İkinci Ders 

 

İmar hukukunun çok boyutluluğuna değindik. Çok boyutluluğun işlevi üzerinde durduk. 

İmar hukukunun çok boyutluluğu, tek boyutla açıklanamazlığı, çok boyutluluğu çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerektiği, sadece hukuk meselesi olarak ele alınamayacağı, birçok bilim dalı 

ile birlikte değerlendirilmesi gereken sorunlar içerdiği, dolayısıyla bu alandaki yaklaşımın 

farklı bilim dalı verilerine ihtiyaç duyması öncelikle dikkate alınması gereken ve üzerinde 

düşünülmesi gereken hususlardır. İmar Kanunu da bunun bilincinde olarak hukuki metinleri de 

diğer uyulması gereken şartlar arasında saymak suretiyle sadece bir hukuk problemi olarak 

görmediğini esasında göstermiş durumda. İmar Kanunu’nun birçok maddesinde eleştireceğimiz 

yanlar yanında, uygulamadan tecrübeyle kaleme alınmış ve kapsamının, değerinin takdir 

edilmesi gereken noktalarına da değineceğiz. 
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Şimdi geçen seneden farklı olarak (geçen sene maddeler üzerinden giderek müesseseleri 

anlattık) maddeleri teorik esas üzerinden yola çıkarak değerlendireceğiz. Bugün değineceğimiz 

nokta planlama. İmar hukukunun hukuki araçları içerisinde yer alan planlama. Yaklaşım şöyle; 

(bu yaklaşımın da üzerinde düşünüp tartışmak lazım) bir toprak parçasının kullanımı, imar 

edilmesi, mamur edilmesi, şenlendirilmesi. Bunun için yaklaşım; öncelikle o alandaki imar 

ihtiyacının bütününü tespit etmek. En uygun hangi toprak parçasının imar edilebileceğini bulup, 

ona göre planlama yapmak.  

Bir alanı yeni imara açılacak bir yer olarak kabul edelim. Bu toprak parçası üzerinde, 

bir şehircilik faaliyeti için imar hukuku araçları kullanılacak. Burası imara açılacak. Burası 

imara açılmadan önce bu toprak parçası üzerinde oturacak insan adedi, bu insanların 

duyacakları ihtiyaçları, bu ihtiyaçlara en uygun toprak parçası neresi olabilir? hususlarının 

dikkate alınması gerekir. Mesela, bu insanların konut alanı için teorik olarak bakacak; bu toprak 

parçasının bulunduğu coğrafi alana bağlı rüzgarlar, iklim vs. bakarak en uygun konut alanı 

olarak bu alanın bir kısmını gösterecek. Şöyle genel olarak konut alanı gösterecek. Bu 

insanların ortak olarak bulundukları yerde çalışma alanları olacak. Alanın nispeten ortalarına 

yakın bir alanda merkezi iş alanı (MİA) belirleyecek. Sanayiye ihtiyaç olacak. Sanayi için en 

uygun arazi neresidir? Burada teorik olarak; şurayı sanayi yapalım, şurayı konut yapalım 

şeklinde belirleme yapılmayacak. Coğrafi koşullara bakacak. Halihazır planı alacak, coğrafi 

eğimleri alacak. Mesela, halihazır plan şunu belirler; şu andaki durumu ne, daha önce 

yapılaşmış bir yer var mı? Sonra yükselti eğimlerini alacak. Yükselti eğimlerinde çizgiler vardır 

ve bu çizgiler, arsanın yükseltisini gösterir. Üstlerinde de tepelik noktaları gösteren noktalar 

bulunur. Siz eğer çok dik (bunun çiziminden mühendisler anlayacak, çizgiler çok yakınsa çok 

dik bir yamaç demektir, geniş geniş yükseliyorsa hafif bir yükselti demektir.) bir yeri çocuk 

parkı ya da stadyum yeri olarak ayırırsanız buranın düzleştirilmesi zaten müthiş bir inşaat 

faaliyeti gerektirir ve isabetli de olmaz. Bunun yanında sanayi alanı seçilecek alanın ise 

muhtemelen kıraç toprak olması lazım. Tarım gibi başka amaçla kullanılmayacak kayalık 

toprak veya tepelik olacak, rüzgarlık olacak, sanayi atıklarının birikmesini engelleyecek. Çukur 

bir yerde sanayi olduğunu düşünün. Dilovası şimdi öyle. Kıyıya yakın diye Dilovası'nda 

yapılmış ama iki tarafı da Gebze ve tepelerle çevrili. Dolayısıyla denizden gelen rüzgar bile 

sanayi kirliliğini şehre basıyor. Şehir de tam çukurda oluşmuş. Daha önce 3-4 evlik bir köy iken 

şimdi göçlerle binlerce hanenin olduğu bir hale gelmiş. Kanser vakalarının artmasından, sağlığa 

aykırı noktalardan bahsediliyor. Onun için sanayinin esasında tedbirleri alınsa, filtreler konsa 

bile rüzgar akımı ve oranın bir çukur olması nedeniyle, bertaraf edilemeyen bir kirlilik problemi 

ile karşı karşıya. Oradan kaldıralım deseniz, orada oturanlar da sanayide çalıştıkları için 
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oradalar. Dolayısıyla böyle bir açmazın içinde olmamak için sanayi alanını belirlerken belirli 

hususlara dikkat edilmeli. Tepelik olacak, rüzgarla dağılacak, su kaynaklarına yakın 

olmayacak.  

Böyle temel işlevleri belirleyecek bir planlama yapılacak diye düşünülüyor ve bu 

planlama çerçevesinde de bundan sonraki gelişim yönlendirilecek. Plan, hukukun bugün için 

koyduğu ama ileriye yönelik bir bağlayıcı-düzenleyici karma nitelikli bir işlemi (düzenleyici 

yanı ağır basan). Yani burada bir öngörü yapıyor. Burada şehir, bu plan yapılır yapılmaz 

oluşmuyor. Normalde bu plan, yapıldığı günden itibaren belki 20 sene hiç değişmeyeceği 

beklenerek yapılıyor. 20 sene ötesini düzenliyor, şehir buna göre kuruluyor. Konut yapmak 

isteyen buradan arsa alıyor veya kendi arsalarının üzerine konut yapıyor. Burada sanayi tesisleri 

yapılıyor. Gökdelen bölgesi ayrılıyor, 10 sene sonra burada nüfus artar, toprak yetmez diye 

düşünülüyor. Mesela Maslak, en imara göre oluşturulmuş yer. Gökdelen bölgesi olarak 

oluşturulmuş, ona göre yolları, alt yapısı yapılmış, bütün arazi gökdelen arazisi olarak alınıp 

satılmış. Ama İstanbul'un diğer yerlerinde sonradan belirlenmeye dair bir problem var. Bir 

gökdelen yapıldığında, bu gökdelenin çekeceği elektrik hesaplanmamış, su kanalları ve diğer 

altyapı ona göre yapılmamış. Bunların hepsinin önceden öngörülmesi niye önemli? Çünkü 

buraya elektrik hattı çekerken ona göre çekecek. Buraya kanalizasyon hattı döşerken ona göre 

döşeyecek. Daha fazla insanın atığı olacağı için 1 m çapında döşemek yerine 5 m çapında 

döşeyecek. Eğer elektrik kablolarının dayanma gücü ona göre belirlenmezse, normal konutlar 

için yapılmış bir elektrik hattı gökdelenlerin çektiği elektriğe dayanamaz, yangın çıkar, sık sık 

arızalar meydana gelir. Döşenmiş hatlar değiştirilmek için tekrar açılıp döşenir. Bu sefer hem 

gereksiz masraf olur hem de insanlarda istikrarsızlıktan dolayı büyük bir güvensizlik oluşur. 

Mantık bu.  

Bunun alternatif mantığı olabilir miydi? Bunu düşünmek lazım. Dikkat ederseniz bu 

mantıkta şehir toprağını açarken düşünüyor. Üstelik bunu düşünürken de şöyle düşünmesini de 

beklersiniz: Bu, deniz kıyısında bir yer olabilir ama bunu esasında sadece imara açılan şehir 

toprağı olarak bir kaç bin dönüm yer olarak değil; bütün bölge hatta bütün Türkiye için 

düşünmek lazım. Bütün Türkiye toprağını planlamış olmak lazım ki, nerede ne olacak genel 

hatlarıyla belirlensin.  

Mesela Rusya'nın sistemi için bundan bahsediliyor. Rusya'dan daha sonra bağımsızlaşan 

ülkelerde, hep bir alanda yüksek yatırım yapılmış olduğu ve diğer alanlarda denge olmadığı 

için o ülkelerde bağımsızlıklarını kazandıktan sonra sıkıntılar gündeme gelmiş. Mesela 

Kazakistan’ın, bütün Sovyet Rusya zamanında geniş arazileri pamuk üretmek için kullanılmış 

ve düz bir arazi olduğu için uzay araştırmaları için öngörülmüş. Bağımsızlığını kazandığında 
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uzay üssü ne olacak? Rusya'nın kullanımına bırakılacak mı bırakılmayacak mı en büyük 

problemlerden birisi olarak bunu yaşıyor. İkincisi pamuk var ama diğer sebze ve meyveler yok. 

Dolayısıyla çeşitliliği sağlamadığı, her yerde bir ürüne, bir faaliyete yer verdiği için sonra o 

yerlerdeki kendi içinde ihtiyaçlarını giderme gibi çözülmesi zor problemler olur. Dolayısıyla 

bütün ülkeyi düşüneceksiniz. Bütün ülkeyi düşünürken bir yandan her toprak parçasının 

özelliğine göre çeşitliliği bir yandan da ülke çapındaki büyük yatırımların nereye yapılacağını 

düşüneceksiniz. Mesela Türkiye bütünü iyi planlansaydı, muhtemelen Marmara Bölgesi sanayi 

için öngörülmezdi, şimdi Türkiye'nin nüfusunun 3/2'sine yakın kısmı Marmara Bölgesi'nde 

yaşıyor. Bir yandan sanayi burada olduğu için ulaşım burada, nitelikli eleman buraya gelmiş, 

köylerde insan kalmamış, herkes şehirlere, şehirlerden de Marmara Bölgesi'ndeki şehirlere 

gelmiş. O zaman bir dengesizlik meydana geliyor. Eğer baştan planlansaydı, böyle adeta 

geminin bir tarafına insan toplanıp da gemiyi devirecek şekilde bir şey yerine Türkiye'nin 

bütününe göre sanayiyi dağıtarak, buna uygun yerler belirlenerek insan nüfusu yoğunlaşmadan 

daha insani yaşanmasının da şartları sağlanacaktı. Hepsi Marmara Bölgesi'ne gelince, Marmara 

Bölgesi'ndeki hesaplar da şaşıyor. Mesela siz İstanbul'u 3 milyonluk planlıyorsunuz, İstanbul 

13 milyon oluyor. Dolayısıyla o plan hiçbir şekilde tutmuyor, hesapları tutmuyor. Hesabın 

tutması için bütünden beslenen bir kısım var. Dolayısıyla hem bir yandan bütünü 

planlayacaksınız hem bir yandan içeriği planlayacaksınız hem de bu planı katman katman yapıp 

sonunda 1 cm2 yerin bile neye tekabül ettiğini plana bakarak bulabileceksiniz.  

Bunun için ölçekli planlar öngörülmüş. Ölçeklerle bu konuşuluyor. Mesela 1/100.000 

ölçekli plandan bahsediliyor. 1/50.000’lik, 1/25.000'lik planlar var. Bunlar hala Türkiye'de 

kullanılan planlar. 1/5000 ve 1/1000 var. İstisnai olarak da 1/500'lük var. En genel plandan en 

ayrıntılı plana doğru gidiyor. Rakam düştükçe ayrıntı artıyor. Niçin? Payda çarpan. 1 cm'in 

kaçla çarpıldığını gösteriyor. 1 cm'i 100.000 ile çarpıyorsunuz. Dolayısıyla plan yapılırken de 

ne kadarlık bir yer var, cetvelle ölçerek, ölçeğine bakarak ayrılan yeri belirliyorsunuz. Bu 

1/100.000'den aşağı doğru inecek. 1/500'de kullanılan şey, 1/100.000'deki nitelendirmeye 

aykırı olmayacak. Ama 1/100.000’lik plan öylesine bir genel lekeyi içerecek ki, parselin 

içindeki ayrıntıları değil genel olarak lekeyi/işlevi gösterecek. Mesela diyecek ki, Karadeniz'de 

tersane yapılacak uygun yer yok, Karadeniz'in iklimi ve topografik biçimi tersane planı 

yapmaya uygun değil. Turistik limanlar ve tersaneler diyelim ki İzmir Aliağa'da yapılacak. 

Veya yeni bir tersaneye ihtiyaç var, bu en uygun nerede olur? 30 yıllık hava durumuna, dalga 

ve fırtına ölçeklerine, yağış istatistiklerine bakacak. En iyi yer, İzmit Körfezi'nde olur. İzmit 

Körfezi'nde nerede olur, Yalova'da olur diye gösterecek. Yalova'da deniz kıyısı doldurulacak 

ve tersaneler yer alacak. Baktığınızda Yalova'nın önünü planda tersane diye göstermiş olacak. 
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Tersanelerin arasındaki başka işlevlere ayrılmış yerler ise daha alt ölçekli planlarla görünür hale 

gelecek.  

Dolayısıyla burada tıpkı Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik hiyerarşisi gibi bir plan 

hiyerarşisi var. Yani Anayasaya aykırı kanun olmayacak, yönetmelik kanuna uygun olarak, 

tüzük kanuna uygun olarak çıkacak, hepsi üst normlara uygun olacak. Bu şekilde bir mantık 

var. Böyle bir mantık olunca, idarenin esaslı işlevlerinden birisi olan öngörme işlevi gündeme 

geliyor. Bir idarenin sağlıklı olup olmaması, bu hesapların tutup tutmamasına da bağlı. Siz 20 

sene için plan yapıyorsunuz. Arada revize etme ihtiyacı mutlaka çıkar. Yani zamanla şartlar 

öngörmediğiniz şekilde gelişmeler gösterir. Bu sadece sizin tahmininize bağlı değil. Çeşitli 

etkiler olabilir. Siz eğer bu planı uzun müddet yaşatabiliyorsanız, siz sağlıklı bir idaresiniz. O 

kadar iyi veri üretiyor, bu verileri o kadar iyi değerlendiriyorsunuz ki, ne olacağını yaklaşık 

olarak tahmin edip ona göre tedbir almış oluyorsunuz. Diyelim ki; Yalova'da imara yeni açılan 

yerler var, tam da Yalova da nüfusun arttığı, yeni göçlerin olduğu, üniversite açılmasıyla 

öğrencilerin geldiği bir şehir. İdare, burada üniversite yapılacağını, üniversitenin şu kadar 

fakültesi olabileceğini, şu kadar öğrenci geleceği hususlarını o kadar iyi öngörmüş ki. 

Üniversite yeri, öğrenci yurdu yeri önceden öngörülerek ayrılmış, ulaşım ve şehirle bağlantısı, 

kültürel alanlar öngörülmüş. Dolayısıyla her şey hazır halde. Siz sadece ilgili idareler olarak 

kamulaştırmaları yapıyor ve inşaatları tamamlıyorsunuz. Eğer başarılı bir idare değilseniz, 

öngörünüz yoksa, Yalova’da üniversite kurulması gerekiyorsa nerede kuracaksınız? İş 

öngörülmemiş, acil ihtiyaç var diye planda değişiklik yapıp kamulaştırıyorsunuz. Sonra 

anlaşılıyor ki; orada sadece Yalova'da yetişen endemik bitkiler var. Orada inşaat yapmak, 

oranın tabii dengesini bozmak, iyi bir şey yapayım derken başka bir çevre felaketine yol açacak 

bir şey. Dolayısıyla bir anda acil ihtiyacın baskısı altında sarsılmış ve verdiğiniz kararların 

yanlış olma katsayısı artmış bir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklılık bu noktadaki 

öngörünün yapılabilirlik elverişine bağlı bir şey. Bu, idarenin öngörme faaliyetinin en fazla 

somut hale dönüştüğü nokta. Esasında idarenin her şeyi öngörür şekilde yapması lazım.  

İdare, öngörme faaliyetini gereğince yerine getirirse, sağlıklı olarak işler. İmar 

hukukunda da bu geçerlidir. İdarenin öngörme faaliyeti artık kitaplarda yer almıyor. En son 

Lûtfi Duran’ın İdare Hukuku Dersleri isimli kitabında var. Esasında devlet aklı diye bazen 

basında, televizyonda konuştukları şey; eğer olacaksa burada olacak. Devlet aklı nedir? 1 yıllık, 

2 yıllık, 5 yıllık dönemlere bağlı olmadan, ihtiyaçları gözleyen ve ihtiyaçları tatmin edecek 

planlar ve projeler yapan, tedbirler alan, yetiştirmeden başlayıp istihdama kadar düşünen bir 

yaklaşım. Böyle bir yaklaşım yoksa o zaman tuhaf şeyler ortaya çıkıyor. Planlama hatası, 

öngörü hatası. Bu her alanda olabilir ama en fazla imarda ortaya çıkıyor. Çünkü imarın 
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öngörüsü aynı zamanda büyük bir rant meselesi getiriyor. Örneğin imar planında bir yer 

gökdelen yeri olarak gösterildiği zaman değeri 50 liraya çıkarılmış oluyor, yeşil alan olduğunda 

ise ancak 10 lira oluyor. 50 lira ile 10 lira arasında rant farkı var. Bunu emecek bir vergi sistemi 

de gelişmemişse sorunlar ortaya çıkıyor. 

Daha fazla rant, en fazla rant, olağanüstü rant. Bu, dolayısıyla önemli bir alan. Önemli 

bir bilgi. Mesela Ankara'nın Eskişehir'e doğru gelişeceğine dair planı bilip de orada arsa alanlar 

ihya oldu. Niçin? 5 liradan 50.000 liraya çıktı. Bazen bundan 30 sene önceden planlanmış bir 

şey. Bunu önceden bilenler bundan yararlanıyor. Bir yandan yolsuzluk rakamları ortaya çıkıyor. 

Niçin? Çünkü buradaki bilgi planlama bilgisi, idarenin uygulamasına ilişkin geleceği gösteren 

noktalardır.  

Böyle bir sistemin alternatifi ne olabilir? Bu alternatif daha çok Hollanda'da uygulanıyor 

denebilir. Alternatifi, daha esnek bir sistem olabilir. Biraz vülgarize ederek bir alternatif 

söyleyelim. İdare şöyle diyebilir; böyle bir yerimiz var. Bu yerde aşağı yukarı ne yapılacağını 

biliyoruz ama gökdelen yeri burası da olur, orası da. Şehir planlamacılarının dediği gibi ancak 

burada olur diye bir şey yok. Burası da aynı özelliklere sahip, orası da aşağı yukarı aynı 

özelliklere sahip. Sadece burada zemin kaya olduğu için biraz daha fazla hafriyat yapma 

durumu veya burada zemin kumlu olduğu için radyan temel atma mecburiyeti var. Dolayısıyla 

esasında her yerde olur. Sadece tehlikeleri doğru tespit edip, o tespite göre ne yapılacaksa 

uyarlamayı gerektiriyor. Öyleyse ben bunu adeta ihaleye çıkartayım; "Gelin yatırımcılar. Ne 

yapmak istiyorsun gökdeleni? Bu gökdeleni yapma karşılığında kamuya ne bırakıyorsun? Şehir 

rantı olarak ne veriyorsun? Senin gökdelenin bu civara ne katacak? Burada nasıl bir şey 

yapacaksın? AVM mi yapacaksın? Hayır AVM olmaz, buradaki esnafı öldürür. Sen burada 

ancak uluslararası bir elektronik pazar kurabilirsin. O zaman yılda bir kaç hafta seminer olur, 

kongre olur. Oraya insanlar gelir, elektronik merkezi olur. Buradaki insanların eğitimine de 

faydası olur, esnafa da dokunmaz. Çünkü zaten öyle bir pazar burada yok, yeni bir pazar açılmış 

olur. Sana AVM iznini ancak otomobil ya da elektronik AVM’si yapman şartıyla veririm." Yani 

idare olarak sanki işin ortağıymış gibi adeta oturup pazarlık yapmak ve yapılacak şeyde 

karşılıklı anlaşıldıktan sonra da burayı esnetmek. Tamam, burası kamuya daha fazla imkanlar 

sundu (rüşvet değil, kamuya imkan sundu), gökdeleni buraya vereceğim. Diğerinde dikkat 

ederseniz gizlice bilenlerce bu plana göre arsa toplayıp zengin olma ihtimali var. Burada aleni. 

Daha henüz yaparken (yaptıktan sonra uygulamak değil) alenileşme ve bütün menfaat 

sahiplerini birbirine çarpıştırma yaklaşımı var. "Burada bir şey yapmak isteyen herkes bana 

teklifini versin, idare olarak hangisini kamu için daha uygun görürsem, hangisini realize 

edilebilir görürsem, hangisini sosyal bakımdan daha avantajlı görürsem ona izin veririm." 
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Alternatifin bir ucu da bu. Yani yanlı sistem ve pazarlıkçı sistem. Üzerinde parsel parsel 

konuşarak.  

Hollanda niçin bunu yapabiliyor? Zaten toprağı denizden kazanılmış. Bir ucundan diğer 

ucuna bir kaç saatte gidebiliyorsunuz. Orada bunun pazarlığı yapılabilir ama Türkiye'de yakın 

zamana kadar daha toprak malvarlığının kadastrosu tamamlanmamıştı. Bundan yaklaşık 10 

sene önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kadastrosunu tamamladığını belirterek 

buna ilişkin bir kitap çıkardı. Büyük bir heyecanla kitabın önsözünde "Yıllardır uğraşılan şey 

başarıldı" diye yazıyor. Cümlenin sonunda da yıldız var ve dipnotta ise: "Bu kadastro 

çalışmaları; kamu malları, orman malvarlığı ve kadastrosu yapılmamış diğer yerlere dahil 

olanlar dışında tamamlanmıştır." diyor. Zaten yaklaşık %60'ı o. Problem orada. Ormanların 

tamamen kadastrosu bitmiş durumda değil. Yapılan kadastroların büyük bir kısmında ihtilaflar 

bitmiş değil. Yani idare dahi malvarlığının cinsini bilmiyor. Nerede ne kadar malvarlığı var, 

cinsi nedir, ne kadarı idareye, ne kadarı özel kişilere ait?  

Buna karşılık da Türkiye'ye ilişkin ilginç bilgiler var. Mesela Türkiye'nin bütün bitki 

örtüsünü 50 cilt olarak bir Danimarkalı yazmıştı. Sadece Turhan Baytok biraz çalışmıştır. Onun 

dışında bu tamamlanmadı. Niçin bu önemli? Mesela bitki örtüsünü bilmeden nasıl imar planı 

yaparsınız? Endemik denilen, sadece o yörede yetişen bitkileri bilmeden imarı 

düzenleyemezsiniz çünkü imar onlara tehdit oluşturuyor. Onlara rastlamaması lazım. Mesela 

dünyanın en iyi salebi Yozgat'ın bir yerinde yetişiyor ve ayrıca tarımla da olmuyor. Yani sadece 

topluyorsunuz. Toplarken kökünü kurutmamanız ve orayı hiç imara açmamanız lazım. Bunu 

bilmezseniz, o alanı imara açarak iyi niyetle de olsa kötü sonuçlara yol açabilirsiniz. Dolayısıyla 

buna ilişkin bilgilerde büyük eksiklik var. Eksiklik olduğu için de tamamlama, tahmin etme 

problemi var. Tahmin etme, esasında teknik verilere dayalı olmalı. Verileriniz yoksa tahmin 

edemiyorsunuz.  

İmar Kanunu da çok gerçekçi davranmış ve bütün Türkiye'nin planının çıkması 

gerektiğini vurgulamış ama bunlar beklenirse kaçak inşaatlar olacağını görerek bunlar olmadan 

da plan yapılabilmesini alt ölçeklerden başlatmış. Bütüne ilişkin veri yoksa diyebilirsiniz ki; 

"Ne garip bir şey, üstteki planları yapma mecburiyeti getirmeden, ortadan başlatıyor." Ancak 

çok mantıklı. Fiili durum nedeniyle mantıklı. Üstteki planların biteceği yok. Hala bitmiş değil. 

Üstteki olmadan alttaki yapılmaz deseniz hiç bir yerde plan olmayacak. 20 sene Suriçi 

bölgesinin planı yoktu. 20 sene boyunca kaçak bir sürü inşaat yapıldı, engel olamıyorsunuz. 

Plan olmayınca, meşru yapma imkanı düzenlenmeyince bu sefer gayrimeşru biçimde inşaatlar 

yapıldı. Hayat durmuyor, ihtiyaçların ortaya çıktığı gerekçesiyle bir şekilde zorluyor. 

Okmeydanı'nda geçtiğimiz 5 yıla kadar hiç inşaat yapma izni yoktu. Okmeydanı'nda bir tane 
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nişan taşı kalmadı, meydan hali kalmadı. Sonra bu taşların hepsini aynı yere topladılar. Çünkü 

kaçak yapılaştı, engel olunamadı. Düzenlenmiş olsaydı, hiç olmazsa bazı nişan taşları kalırdı. 

Okmeydanı'nın bir fikir verecek kısmı kalırdı. Şimdi dolaşsanız buraya niçin Okmeydanı 

denmiş, tarihteki işlevi nedir bunu anlayacağınız bir yer yok. Taşların hepsi bir araya toplanmış 

durumda, bu sefer de, nereden oku çektiği ve okun nereye kadar gittiğini gösteren taşların 

hepsinin bir arada olması bir tuhaflık oluşturdu. Mesafeyi gösteren iki taşı getirip yan yana 

koymuşlar. O yüzden Kanunu yapanlar çok gerçekçi davranmışlar ve planın yapılabildiği 

noktadan itibaren yapılma mecburiyetini getirmişler. Diğerlerinin yapılması halinde, buna 

uyum sağlama yükümlülüğü düzenlenmiş. Mantığı böyle.  

İmar Kanunu çok mantıklı bir biçimde ölçeklere de değinmemiş, hiç ölçekten 

bahsetmiyor. İki terim kullanıyor; nazım imar planı, uygulama imar planı. Nazım, düzenleme 

demek. Uygulama da o düzenlenen şeyin uygulanması. Dolayısıyla bir yeri düzenleyecek bir 

nazım imar planı olacak. Bu işlevleri gösteren şeylere günlük kullanımda leke diyorlar, lekeleri 

gösterecek. Örneğin; bir yere konut alanı lekesi diyecek, ama bu lekenin içinde yol, yeşil alan, 

okul olacak ve konutlara hizmet sunacak yerler var. Onlar da uygulama imar planında genel 

lekelerin içinde gösterilecek. Orada öyle olacak ki, nazım imar planının konut alanı olarak 

gösterdiği lekede, konut alanı olmaya aykırı bir işlem uygulama imar planıyla gelmeyecek. 

Yani bir sanayi tesisi veya gürültülü bir imalatçı olmayacak. Bazen doğrama tesisi apartmanın 

altına koyuluyor ve makina çalıştığı zaman bütün üst katlar titriyor. Dolayısıyla konut alanında 

gürültü yapan, titreşim yapan imalat yerleri olmayacak. Bunları öngörmediği için eskinin 

(örneğin 1980'ler gibi) işlevi olan bölgeleri bozulmuştu. Örneğin, hukuk fakültesinde okurken 

1981-1985 yılları arasında Şehzadebaşı'nda otururdum. İstanbul'un en tarihi ve en önemli semti, 

dik yamaç olduğu için de en güzel manzarası olan yeri. Hiç çatıyı görmeden, Boğaz’ı, 

Süleymaniye'nin yamaçlarını görmek mümkün. Fakat bugün dikkat edin neredeyse hiçbir konut 

alanı yok. Hepsi imalathaneye dönüşmüş durumda. Eğer uygulama imar planında bunu 

öngörmezseniz, gürültü yapan imalathaneler orada oturanların başka yerlere gitmesine neden 

olur ve civarda ev de kalmaz. 

Dolayısıyla nazım imar planı öngörecek, uygulama imar planı da buna uygunluk 

belirleyecek. Birçok uyuşmazlıkta bunu görüyorsunuz. Nazım imar planına aykırı uygulama 

imar planı var mı yok mu tartışması söz konusu oluyor. Kanun bunu daha da mantıklı 

yapabilmek için bu planları yapanları da değiştiriyor. Nazım imar planını büyükşehir olan 

yerlerde büyükşehir belediyesi yapıyor. Uygulama imar planını ilçe belediyesi yapıyor. Bir de 

yetki neden belediyelere veriliyor? Belediyeler o bölgede yaşayan insanların seçimiyle oluşmuş 

tüzel kişilikler olduğu için belediye meclis üyeleri o bölgede oturanlardan seçilmiş temsilciler 
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olduğu için imar planlarını en iyi değerlendirecek kimseler oldukları kabul ediliyor. Dolayısıyla 

belediye meclisi tartışıyor, belediye meclisi kabul ediyor ve böylelikle sistem işliyormuş gibi 

gözüküyor. Ama biraz böyle abartarak söyleyelim, o beldede oturanlar da tek katlı evde 

oturmak istemelerine rağmen, kendi arsalarının 5-7 katlı apartman alanına dönüşmesini 

istedikleri için orada da bu sistem işlemiyor. Çünkü herkes şehir rantından faydalanmak, kendi 

arsasının değerinin artmasını istiyor. Daha fazla ticari değerinin olmasını istiyor. O zaman da 

iş tersine dönüyor.  

Belediyelere bırakılmış yetkinin ayrıca büyükşehir belediyesi tarafından denetlenmesi, 

ayrıca bakanlığın müdahalesi gibi merkezileşme görüyoruz. Yani bu alanda kimi zaman yavaş 

yavaş yerelleşmeyi, kimi zaman da yavaş yavaş merkezileşmeyi görüyoruz. Yavaş yavaş 

yerelleşiyor ki ihtiyaçlar daha iyi tespit edilir diye. Yavaş yavaş merkezileşiyor ki çok fazla 

yolsuzluk oluyor, etraf düşünülmüyor, diyelim ki belediyeye girenler kendi çıkarlarını 

düşünüyor diye. Bu sefer merkezi bakımdan denetim artırılıyor. Dolayısıyla bu alandaki hukuki 

yaklaşım da sürekli dalgalanıyor. Bu dalgalanma aralığı 10 ila 20 sene arasında değişiyor. Yani 

ters dalga oluşuyor. Yerelleşme ve merkezileşme, yerelleşme ve merkezileşme. Bu şekilde 

oluşuyor. En son dalga Dolmabahçe'deki Gökkafes dolayısıyla oldu. O merkezileşmiş bir 

yetkinin oluşturduğu bir gökdelendi. Ona tepki olarak yerelleşme dalgası başladı. Bunun 

sonucu olarak da yeni bir gökdelen, 16/9 oldu. Orada da yerel izin verdi, büyük tartışma doğdu 

şimdi oradan da merkezileşmeye kayıyor. Merkezileşmenin ilk adımı olarak büyükşehir 

belediyesinin ilçe belediyelerinin yerine geçerek müdahale etmesine ilişkin düzenleme geldi. 

Dolayısıyla dalgaların aşağı yukarı kırıldığı, tersine döndüğü zamanları aradan vakit geçtikten 

sonra tespit edebilmek mümkün oluyor. Buraya kadar anlattığım kısım, kitaplarda olmayan 

kısım. Şimdi kitaplarda olan kısmı anlatmaya başlayacağım. Esasında bütün eğitimin kitaplarda 

olmayan kısma yönelik olması lazım. Kitaplarda olanı zaten okuyacaksınız, tekrar etmenin ne 

anlamı var.  

Şimdi size yukarıda anlattığım hususun maddelere dönüş şekli üzerinde duracağız. 

Planlar dedik, plana uyum dedik. Planın esasında diğer idari işlemlerden önemli bir farkını dile 

getirdik; öngörü içeren, bağlayıcı hukuki metinler. Yani öngörü; teşvik anlamında, tamamlayıcı 

anlamda değil. Bağlayıcı; burada ancak bunun yapılacağını belirten şeyler. Aşağı yukarı 

Kanun’un 15. maddesine kadar plan ve plana bağlı bazı uygulama maddeleri şeklinde gidiyor. 

Yani kanun sistemi bakımından mantıklı da hazırlanmış. Kapsam maddesinde (2. madde) “imar 

planları bağlayıcıdır, şudur vs.” gibi teorik bir şeyler yazmak yerine dolaylı bir ifade ile ve bir 

taşla bir kaç kuşu vuracak bir şey yapıyor: "Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 

kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun 
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hükümlerine tabidir." Kanunu eksen almış, yapılacak planları eksen almış. Bir de çok ilginç bir 

teknik kullanmış. Kapsamı vurgulayarak göstermiş. Diyor ki; "Belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde" yani hem belediyeyi hem mücavir alanı sayıyor. Zaten mücavir alanı belediye 

etkilediği için, zaten kapsama giren bir şeyi ayırarak vurguluyor. "...sınırları içinde ve 

dışında..." yani demek ki esasında belediye ve mücavir alanlarında yapılacak, belediye mücavir 

alanların dışında da ayrıca imar planları yapılacak. Dolayısıyla sadece burada yapılır değil, 

sınırların içinde ve dışında kalan yerlerde de yine bir uygulama var. Eğer böyle bakmazsanız 

“Ne kadar mantıksız bir şey. Her yerde plan yapılır, her yerde bu Kanun hükmü uygulanır 

deseydi” de diyebilirdiniz. Ama o zaman bu etkisi ve bu ihtimalleri düşünerek ortaya koyduğu 

anlayış anlaşılmayabilirdi.  

Maddede geçen "...yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar..." 

ifadesinde de ilginç bir şey var. Resmi yapıları da ayrıca vurgulamak için. Yapılar dese içine 

resmi de özel de girebilir; ama sanki resmi yapılar zaman içinde ayrı diye düşünülebilir. Biraz 

sonra göreceksiniz, Kanunun istisnaları arasında çeşitli resmi binalar da var. Yani bunun 

mantığı; Kanunla ayrı istisna getirilmedikçe resmi binalar da plana ve Kanuna tabi. Dolayısıyla 

kanunla istisna getirilme zorunluluğunu dolaylı olarak getiriyor. Yapı kelimesini kullanıyor. 

Bina değil yapı terimini kullandığı için baz istasyonları da girer mi diye tartışıldığında 

gireceğine karar veriyorlar. Ulaştırma Bakanlığı düzenleme yaparak onun için ayrı bir sistem 

getiriyor. Tanımlarda zaten binanın ayrı tanımı var, yapının ayrı tanımı var. Dolayısıyla 1,5 

satıra bir kaç işlevi birden sığdırmış. Hem plana, temel ilkelerin kanunda olduğuna bağlamış. 

Hem plandan dolaylı olarak bahsederek, bu işteki bir hukuki araç olarak plan hukuki aracını 

ortaya koymuş. Hem planın belediye ve mücavir alanlar için zorunlu olduğunun ilk emaresini 

ortaya koymuş. Hem de sadece belediye ve mücavir alanlar içinde değil, dışında da bu plan ve 

kanunun etkili olabileceğini söylemiş. Hem de resmi ve özel tüm yapılar meselesini ortaya 

koymuş. Yapı terimini tercih ederek bina ile sınırlı olmayan bir kapsam göstermiş. Bu, ancak 

üzerinde derin düşünülerek yapılacak bir şey. Hukukta edebiyattan filan bahsederken bunun 

için var. Çok kısa şeyle çok kapsamlı şey söyleyebilmek, amacı gerçekleştirecek biçimde 

formüle etmek. Dolayısıyla bu cümle başlı başına üzerinde düşünülmüş, planlanmış bir mimari 

yapıya sahip. 

Genel esas diyor 3. madde; "Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, 

bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz." 

Bunu da biraz yorumlayalım isterseniz. Burada da çok ince düşünülmüş bir ifade var. "Her 

yerde plan yapılır" anlamı yok dikkat ederseniz. Çünkü her yerde plan yapılır dese sonraki 
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maddelerde plan yapımını mecbur tutmadığı yerler var. Ama her yerde plan yapılması da bu 

Kanunun kurduğu sistemin ulaşması gereken nokta. Dolayısıyla öyle bir ifade lazım ki; hem 

plan mecburiyetini ortaya koymasın hem de planın gerçekleştirildiği yerler ihtimalini göz ardı 

etmesin. "Herhangi bir saha" derken arazi parçasını özne haline getirmiş. "...her ölçekteki plan 

esaslarına..." yani planın yapılıp yapılmaması mecburiyetine girmiyor. Hangi ölçekte plan 

varsa o alanda, 1/100.000’lik olabilir, olursa 1/500.000’lik de olabilir; ona aykırı kullanım 

olamaz. Dolayısıyla planlar hiyerarşisi içindeki çakışmanın giderilmesini istiyor. Yani planlar 

arasında çakışma varsa önce çakışmayı gidereceksin sonra kullanımı sağlayacaksın. Üst plan 

buna imkan veriyor diye alt planın yasakladığı bir şeyi yapamazsın. Önce o çakışma gitsin. 

Dolayısıyla bir yandan plan hiyerarşisi var bir yandan da her ölçekteki plana uygunluk 

mecburiyeti var. O bakımdan da esaslı.  

Ayrıca "...bulunduğu bölgenin şartlarına" diyor. Çok ilginç bir biçimde planın yetersiz 

kalabileceğini düşünmüş ve plana uygunluğu bir hukuk gücünü arkasına alarak yapılabilirliğini 

tek başına sağlamasın diye plan ve kanun hükümleri dışında bulunduğu bölgenin şartları diye 

bitmiş bir şeyin tartışılmasına imkan getirebilecek hukuki bir dayanak noktası koymuş. Hukuka 

karşı kullanılacak dayanak noktasını kanunla koyarak hukukileştirmiş. Dolayısıyla bölgenin 

şartlarını plan öngörmemiş olabilir, bölgenin şartlarına izin verirken idare gözetmemiş olabilir 

ama sonra bu tartışıldığı zaman bölgenin şartlarına uygun olup olmadığını ayrıca tartışmasına 

imkan verecek bir şey koyuyor. Bu neyi getirecek? Bölgenin şartlarını düşünmeden plan 

uyarınca izin almış ve yapmış bir kimseye "Sen burada kullanamazsın." deyip tazminat 

verilmesini sağlayacak. Dolayısıyla buradaki esas nokta bunu hukukileştirmesi. 

Hukukileştirmek bakımından bölgenin şartlarını koyması ve yönetmelik hükümlerini gündeme 

getirmesi. Yönetmelik hükümleri de tamamlayıcı nitelikte. Planlarda tersi düzenlenmediği 

takdirde, bu yönetmelik hükümleri uygulanıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla 

buradaki kritik maddenin kapsamını tekrar değerlendirmenize sunayım. Alandan başlamış. 

Saha derken parsel dememiş. İmar adası dememiş. Saha diyerek farklı ölçeklerdeki alanların 

içine girebilmesini sağlamış. Her ölçekteki plan esaslarına uygunluğu getirmiş. Plan 

hiyerarşisini planlar arasındaki bir sorun olarak öngörüp yapılaşma bakımından her ölçeği 

dikkate alan bir yaklaşım uygulamış. Sonra bölgenin şartlarının da plana aykırı olabileceğini 

düşünerek ayrıca kanunda saymak suretiyle bir değerlendirme unsuru olarak getirmiş. O yüzden 

mesela şimdi bazı yerlerde bölge şartlarına aykırı yapıya engel oluyor. Mesela Bodrum’daki 

evlerin bölge şartları bakımından çatısız yapılacağı öngörülmüş. Planda yer alsın veya yer 

almasın bölge şartları nedeniyle farklı bir şey yapıldığında Bodrum Belediyesi buna engel 
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oluyor. “Bölge şartları” gerekçesini kullanıyor. Açılan davalarda da davacılar haklı 

bulunmuyor, bölge şartlarına aykırı yapılar konusunda yıkım kararları iptal edilmiyor. Bölge 

şartlarını önceden belirleyip düzenleyebilir diyor. Bölge şartları; tarihi şartlar olabilir, iklime 

ilişkin olabilir. Ülkenin çeşitli bölgelerine bakın; hep yerleşme biçimleri son dönemdeki 

betonlaşma dışında kendi bölge şartlarına uygun. Çok soğuk olan yerlerde birbirine sığınmış, 

iç içe geçmiş yerleşimler görürsünüz. Bazı yerlerde de arada bazen 500 m olan mesafelerde 

yapılmış evlerin bir köy olarak kabul edildiği yerler görürsünüz. Karadeniz'de bir köy birbirini 

görmeyen evlerden oluşur. Doğu'da, Güneydoğu'da, bazen çok soğuk yerlerde, İç Anadolu'nun 

çok soğuk bölgelerinde iç içe girmiş yapılar var. Bazen de çok sıcak yerlerde, mesela Urfa'da 

sıcağı engellemesi için bir kişinin geçeceği sokakların olduğu yerler görürsünüz. Ortak alanın 

kullanımındaki sıcağın etkisini azaltmak için. Öyleyse bölge şartları denilen bir şey var. Bu 

bölge şartları da iklim olabilir, ticaretin gerekleri olabilir. Bazen de hayvanların tercihiyle 

olabilir; hayvanların ortak olarak kullandıkları, dinlendikleri yerler. Bazen bölge şartları, 

ürünlerin saklandığı yerler olabilir. Mesela Ege Bölgesi'ndeki bazı yollar valilik kararıyla belli 

mevsimlerde kapatılıyor. Niçin? Bölge şartları sebebiyle üzüm kurutma amacıyla kullanılsın 

diye. Yola insanlar üzümlerini seriyorlar, kuru üzüm yapabilmek için alternatifi olan yollar 

trafiğe kapatılıyor. Bölge şartları böyle alanlar istiyor. Dolayısıyla bölge şartları imar 

bakımından ciddi bir şey. Bunun dökümünü yapamazsınız; ama buna bir hukuki imkan 

vermeniz lazım. Hukuki imkanı nasıl verirsiniz? Çeşitli hukuki metinlerde bunu bir kriter olarak 

getirmek, bir değerlendirme ölçütü olarak getirmek şeklinde yaparsınız. Bu aynı zamanda 

bilmeyenlere de hatırlatır, bir uyuşmazlık çıktığında mahkemenin kararının gerekçesi olabilir. 

Dolayısıyla böyle bir işlevi var. 

Bu genel esastan sonra 4. maddede istisnaları getirmiş. Bu istisnaları getirmesi önemli. 

Carl Schmitt önemli bir hukuk felsefecisidir. Carl Schmitt, egemenliği tanımlarken "istisnayı 

getirme gücü" olarak tanımlar. Kuralı koymak değil, istisnayı getirmek esas güç. İstisnayı da 

kendisi göstererek, gücü başkasına bırakmıyor. İstisna ancak kanunla gelecek, başka kanuna da 

bırakmadan istisnayı da belirliyor. Maddede sayılan istisnalardan biri de: 2634 sayılı Turizmi 

Teşvik Kanunu. Burada bir teknik hata yapmış bence. Esasında kanunu böyle sayılarıyla vermek 

yerine “turizmi teşvik hakkındaki kanunlar” şeklinde ifade etmesi lazım. Yarın öbür gün bu 

kanun değişiyor ama gene mahkemeler böyle yorumluyor. Niçin Turizmi Teşvik Kanunu 

getirmiş? Mesela, Antalya tamamen bir oteller şehri. Üstelik içinden çıkılmayan oteller şehri. 

Öyle yapıyor ki; oraya giden birisi Antalya'yı bile görmeyecek. Havaalanından otelin aracıyla 

alınacak, otelin içine konulacak, bütün tatil orada bulunacak, sonra tekrar havaalanına gidecek, 
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her şey dahil olacak, hiç başka para ödemeyecek, otelin kendi içinde eğlencesi vs. olacak. Bu, 

normal bir imar planına göre olmaz. Çünkü imar planında bir sahili olduğu gibi otel yapsanız 

şehircilik bakımından olacak bir şey değil. İhtiyaçları karşılamak bakımından imar planı 

esaslarına uygun değil. Kendi yeşil alanlarını kendi içinde öngörüyor, yaz-kış nüfus dengesini 

kendi içinde belirliyor. Dolayısıyla turizmi teşvik etmek amacıyla belli bölgelerde turizmi 

desteklenmesi gereken bir iş olarak gördüğünden, kanunda belirlenmiş kendi tercihlerine göre 

böyle bir imkan getiriyor. Bu imkanı da şöyle yapıyor idare; zaten kıyılar kamu malı. Kamu 

malının arkasındaki bazı yerleri de kamulaştırıyor. Böyle bir porsiyon halinde Turizmi Teşvik 

Kanunu'ndan yararlanarak otel, golf alanı vs. kurmak isteyenlere ihale sonucu veriyor. Yani 

teşvikte yoğunlaştırmak için, bunu adeta idarenin bir işi gibi yapıyor.  

Bir diğer istisna tutulan; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Bu istisna 

niçin? Çünkü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na tâbi şehirlerden bazıları 

bugünkü şehir planlaması ölçeklerine girmiyor. Niçin? Mesela ufacık parsellerde yapılmış 

inşaatlar var, iç içe geçmiş alanlar var. Bugün için şehir planlaması diyor ki; "Şu kadardan ufak 

parsel olamaz, insan başına şu kadardan az yeşil alan olamaz... " vs. Halbuki tarihi şehirler 

kendine göre oluşmuş yerler. Bunları yıkıldığı zaman tekrar yapmak, restore etmek tamamen 

kendi kanununun mantığına bağlı. Şehrin oluşumuna bağlı. Dolayısıyla onu da istisna tutmuş. 

Bir diğer istisna; "Bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul 

Boğaziçi Kanunu". İstanbul Boğaziçi Kanunu enteresan bir Kanun, arkasında imar planı var. 

1980'li yıllarda çıkmış bir Kanun. Bazı kanunlar reaksiyoner oluyor. Reaksiyoner kanunu tespit 

etmek niçin önemli? Reaksiyonunu anlayabilmek için. Normalde hukuk, reaksiyoner olduğu 

durumda aşırıya gider. Reaksiyoner olmayacak bir hukuki düzenleme lazım. Boğaz’daki 

sonradan yapılan yapılara reaksiyon olarak kanunla öngörünüm bölgesine çivi çakılamaz diye 

ilke getirmiş. Öyle olunca da bir sürü problem var. Mesela Sarıyer de öngörünüm bölgesinde; 

ama Sarıyer'de diyelim ki mahalle arasında bir ev yıkıldığında başka hiçbir şey olmuyor, tekrar 

yapım izni vermediğinizde mülk sahibi için garip bir haksızlık meselesi oluyor. Yani 

öngörünüm bölgesi sadece yeşil boş bir alanda inşaat yapmak değil. Yıkılan evin yarattığı 

görüntü düşmüş bir diş gibi. Zaten bunun düşmüş olması çirkin. Bunun mevcut yapılaşmaya 

uygun bir biçimde implantını yapmak lazım, tamamlamak lazım ama Boğaziçi Kanunu var. 

Böyle reaksiyon diye çıktığında öngörünümü yasaklamış. Yasaklayınca da tersi bir şey oluyor. 

Bu sefer kaçak yapılaşma oluyor. Boğaziçi Kanunu ayrı bir harita yapmanıza imkan vermiyor. 

Kanunun eki olarak kendi imar planını içeren bir kanun. 1/5000’lik ve 1/1000’lik. Dolayısıyla 

ona dokundurtmuyor ama diğer hükümlerine uyacaksın diyor.  
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Maddede geçen diğer bir istisna ise, "Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel 

kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır." Diğerinde kendi istisna gösterme gücü 

çatlamasın diye benim gösterdiğim istisnalar dışında da kanunla istisna getirilebilir diyor. Yani 

kanun egemenliğini elinden bırakmıyor. Sadece bu istisnalar demiyor, şimdilik bu istisnalar 

diyor. Bu Kanunun kabul edileceği dönemdeki veriler bakımından bu istisnalar, bundan sonra 

da Kanunun istisna maddesinde yazdığım üzere kanunla yeni istisnalar getirilebilir. Yeni 

istisnalar getirildiğinde de hiçbir zaman getirilen istisna, bu Kanunun tamamının yerine ikame 

olmaz. O getirilen istisnalar dışında yine bu Kanun hükümleri uygulanır. Yani bu öylesine bir 

istisna mantığını koyuyor ki; bu bir bütünlüktür, bunun bir yerine istisna koyuyorsan o istisna 

dışındaki diğer yerler yine bu Kanun hükmüne tabidir. Bütününe istisna getireceksen tek tek 

oturup paralel bir kanun yapacaksın, her şeyde istisnalar getiren, bütün noktaları düşünmüş, 

kendi içinde bütünlüğü olan bir düzenleme yapacaksın. Öyle olmadığı müddetçe sadece istisna, 

istisna ile sınırlı, getirilenle sınırlı.  

Maddenin 2. fıkrası: "Türk Silahlı Kuvvetlerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 

Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait harekat, eğitim ve 

savunma amaçlı yapılar için bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Millî 

Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken 

belirlenir." Bu da bir çeşit karşı casusluk faaliyeti olarak öngörülmüş. İşte planların 

onaylanması, muhafaza edilmesi...bunlar özel bilgilerdir. Bunların yapılmasının nasıl olacağına 

ilişkin ayrıca bir yöntem öngörmüş. Yani herkese açık olmayacak. Ama dikkat ederseniz 

olmadan da olur demiyor. Bunlar müstesnadır demiyor. Bunların nasıl olacağına ilişkin 

müştereken belirleneceğini söylüyor. Yani bunların da planı olacak. Niçin? Plan sadece 

istihbarat amaçlı, başkası öğrensin öğrenmesin değil. Aynı zamanda bir depremde kurtarılacak 

insanları bulabilmek için binanın planına ihtiyaç var. Yine istisna tutmuyor dikkat ederseniz. 

Sadece bu gerekliliği ve muhafaza biçimini farklılaştırıyor.  

5. maddede ise "Tanımlar" düzenlenmiş. Her kanunda tanımlar maddesi var. İnsanlar 

bu tanımlar maddesini okumaktan sıkılabilirler fakat en önemli maddelerden birisi budur 

kanunlarda. Mesela orman, maden... Kanundaki tanımlarına göre orman ve madendir. Orman 

bilimi açısından orman nedir diye baktığınızda bir orman tanımı vardır, bir büyüklük ve ışık 

alma kapalılığına ilişkindir. Belli sıklıkta olmazsa teknik olarak orman saymaz. Ama kanuna 

göre orman, ormancılık bilimine göre orman olandan başka bir şeydir. O açıklığa, kapalılığa 

sahip olmasa da bir ağaç topluluğu kanun tarifine göre ormandır. Maden mesela. Taş ocakları 
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da madendir ama kanun taş ocaklarını maden imtiyazlarından yararlandırmamak için taş 

ocaklarını ayrı düzenlemiştir. Eskiden Taş Ocakları Nizamnamesi diye Maden Kanunundan 

ayrı bir düzenlemeydi. Şimdi Maden Kanununun içinde ama madenlerin genel hukuki rejimi 

dışında. Çünkü taş ocağı her yerden çıkar. Taş ocağının madenler gibi bir üstünlük ve önceliğe 

ihtiyacı yok. Madencilik bilimi bakımından o da bir maden olmasına rağmen hukuk bakımından 

maden değildir. İşte bu Kanundaki tanımlar da böyle; yapı, bina.. tanımı. İnşaat mühendisliği 

bakımından, şehircilik bakımından yapı ve bina tanımından farklı. O yüzden bir şeyin kanunun 

kapsamına girip girmediğini anlamak için kanundaki tanımına bakmak lazım. Kanundaki 

tanımın içinde veya dışında olabilir. Normal tanımında içermediği şeyi kanunun tanımında 

içeriyor olabilir. O yüzden kanunların tanım kısmı öncelikli noktalardan birisi. Bir çok idari 

işlemde böyle. İdare hukukunda tanımlar, ilk başta değerlendirilmesi gereken şeyler. Burada da 

neyi içeriyor, neyi dışarıda bırakıyor bakmak lazım.  

Maddede diyor ki; "Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. 

Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak..." İşte en müthiş 

tanım burada: "Varsa". Bir kelimeyle halletmiş. Yazanların esasında edebi derinliğini de 

gösteriyor. Burada, planların hepsinin olmasının öngörüldüğü bir yerde, hepsi olmadan da 

yapılabileceğini fakat üst plan yapılmışsa ona uyulması gerektiğine dair bir hususu ifade etmek 

lazım. Yani bir sürü plan kademesi var. Üst plan kademelerinin de olması lazım ama üst plan 

kademelerinin olmadığı durumlar olabilir. O zaman üst plan kademelerini yapmadan nazım 

imar planı kademesinden itibaren plan yapmak mecburiyeti vardır. Ama üst plan kademesi de 

yapılmışsa ona uymak mecburiyeti vardır. Bunu böyle 3-4 cümlede anlatmak yerine diyor ki; 

"varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak..." Sırf bu "varsa" ile hem uyması 

gereken bir üst plan olarak bunları zikrediyor. Hem de olmamasının hukuken mümkün 

olduğunu söylüyor. "…halihazır haritalar üzerine..." Yani masa başında keyfi olarak değil, 

halihazır duruma bakmak lazım. "Halihazır" da çok önemli bir tespit. Dikkat ederseniz 

halihazır, mevcut durum demek. Kanuni olup olmadığına göre değil, mevcut durum ne, ona 

bakılması gerekir. Mevcut durumda bu tepe var mı? Varken tamamen taş ocağı tarafından 

düzlenmiş olabilir. Mevcut durumda burası boş gözüküyor ama burada birisi kaçak tavuk 

çiftliği kurmuş olabilir. Halihazır harita dediği meşrulaştırmak anlamında değil, mevcut 

durumda ne olduğunu ortaya koymak. Meşrulaştırıcı bir harita değil, ancak mevcut duruma bak 

demeye getiriyor. "…Yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen..." yani mülkiyet 

durumu. İnsanların kendi aralarında paylaştıkları, eğri büğrü bir sürü yer var. Kadastral durumu 

işlenmiş mi bu bakımdan önemli, arazi toplulaştırması olmadığı için. Yani hukuki durum değil 
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tapudaki; yani imar planı değil. "...genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının 

gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi 

hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 

düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır." Bir 

cümlede bir çok şeyi halletmeye çalışmış. Nazım imar planının özelliklerini ve amaçlarını tarif 

etmiş. Uygulama imar planının mecburiyetini ortaya koymuş, uygulama imar planının alanına 

girmemesi için nazım imar planının durması gereken noktayı belirlemeye çalışmış ve buradaki 

yaklaşımına ilişkin veriler ortaya koymuş. Yani nazım imar planı, temel ilkeleri belirleyecek. 

Ulaşıma bakacak, ulaşım niçin önemli? Çünkü buradan şehirlerarası karayolu geliyorsa, 

buranın tekrar genişlemesi mümkün değil. Dolayısıyla genel problemleri, büyük ulaşım 

problemlerini çözecek. “…Genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini...” Yani parsel 

bazında değil, genel olarak kullanışı gösterecek. “Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluğuna” 

bakacak, gelecekteki nüfus yoğunluğu öngörüyle ilgili bir şey. Gelecekte ne öngörüyorsun? 

Ben şu kadar tahmin ediyorum diye olmaz. Mesela EPDK'nın nehir üzerinde kurulacak 

santrallerinde oluyor. Bir yerde santral kuracaksanız bir kaynak harcandığı için sizden 30 

senelik, aylara göre yağış tablosunu hazırlatmanızı istiyor meteorolojiden. Siz senelere göre 

bakıyorsunuz, baktığınızda 10 senede bir nehrin kuruduğunu görüyorsanız izin vermiyor. Yaz-

kış nehrin debisindeki akıma bakıyor. Yazın türbini çalıştırmayacak derecede azalıyorsa izin 

vermiyor. Nüfus yoğunluğunu nasıl belirleyeceksiniz? İşte Türkiye'de diyelim ki doğurganlık 

oranına bakacaksınız. Yaş kuşağına bakacaksınız. Doğurganlık oranı geçmişten bugüne düştü 

mü arttı mı ona bakacaksınız. Oradaki oturanların yaş kuşağına ilişkin verileri tespit ettikten 

sonra doğurganlık oranına göre gelecekteki nüfusun bir kısmını tahmin edeceksiniz. Göç alıp 

almadığına bakacaksınız. Mesela İzmir çok büyük bir şehirken büzüşen bir şehir haline geldi. 

Şimdi tekrar göç alıyor. Dolayısıyla orada öngörülen çalışma alanları, istihdam biçimleri, işin 

dönüşüm kısmı, eğitim tesisleri.. Bir sürü şeyi soracaksınız. Yeni fakülte açacak mısınız? 

Kontenjanınız ne kadar, YÖK'e soracaksınız buranın kontenjanı artacak mı, artmayacak mı? 

Bütün bunları ele alacaksınız sonra diyeceksiniz ki; İzmir 1 milyon. Bundan 10 sene sonra nüfus 

%10 artacak. %10 nüfus artışının şu kadarı doğumla, şu kadar göçle, bu kadarı ölümle azalacak, 

bu kadarı karşı göçle gidecek. Yani bakan, gerçekten ciddi bir hesaplama yaptığınızı görecek. 

Öyle bir tahmin yapacaksınız ki, olağanüstü bir şey olmadıkça bu tahmin küçük bir sapmayla 

gerçekleşecek. O zaman da ayırdığınız konut alanı da yetecek, ayırdığınız iş alanları yetecek, 

yeşil alanlar, çalışma alanları, eğitim tesisleri yetecek. İlkokullar, anaokulları, liseler yetecek. 

Bu, böyle bir şeyi öngörüyor, böyle bir şey yapıyor. Bunu yapmak zor fakat enteresan işlerden 
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birisi. Tahmin işinde çalışmak. Üstelik hukukun yükümlülük getireceği tahmin işinde çalışmak. 

Nazım imar planını böyle tarif etmiş.  

Uygulama imar planı tanımına baktığımızda "Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır 

haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak..." (bu kısmı, nazım imar planı ile 

aynı) "...nazım imar planı esaslarına göre çizilen..." autocad denilen bir sistem var, bilgisayarla 

imar planı çiziyor. O yüzden nazım imar planının ölçeğini biraz geliştirip autocadle uygulama 

imar planı yapıyorlar, çok yanlış. Nazım imar planının birebir daha büyütülmüş şekli değil bu. 

Nazım imar planındaki esasları ele alarak ona aykırı olmayacak şekilde işi yapmak. Bu durum 

şuna benzer; Anayasayı biraz daha ayrıntılandırdığınızda kanun olur mu? Olmaz. Çünkü 

Anayasa genel ilkeleri söyler, Anayasada düzenlenmemiş bir çok şeyde kanun çıkar, ayrıntıları 

belirler. Kanun, Anayasaya aykırı olmamak üzere çıkar. Ama Anayasayı biraz daha 

etraflandırdığınızda, "Tamam, ülkenin kanun ihtiyacını giderdim." diyemezsiniz. Anayasanın 

işlevi başka, kanunun işlevi başla. Bu da böyle; nazım imar planının işlevi Anayasa. Kanun ise 

ortaya çıkan somut ihtiyaçlara göre Anayasanın emrettiği işi yapmak üzere çıkarılıyor, işlevi 

uygulama imar planı. "Nazım imar planı esaslarına göre çizilen". "...ve çeşitli bölgelerin yapı 

adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama 

programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 

plandır." Bu da şunu getiriyor, aynı anda hayata geçmeyeceği için etapları belirleyeceksiniz. 

Nazım imar planında bir de rapor vardı. Detaylı bir raporla açıklanan planlardı. Burada da rapor 

var ama bilgiler, ayrıntılı olarak gösterilen bilgiler. Dolayısıyla burada tam anlamıyla bir kanun-

yönetmelik ilişkisi değil; Anayasa-kanun ilişkisi kuruluyor. Yani nazım imar planı, işin 

Anayasası. Uygulama imar planı da işin kanun ve yönetmeliği. Anayasaya aykırı olmayacak, 

Anayasa esaslarına göre o alanı düzenleyecek. Bu alanı düzenlerken bir gerçekçilik getiriyor. 

Etap etap gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyor. Son cümle olarak şunu söyleyelim. Niçin etap 

etap getiriyor? Mesela bazı yerlerde var. Örneğin; Çorum'a giderken Sungurlu'nun arka 

tarafında 10 kadar yüksek bina yapılmış. Orada imar planı TOKİ konutları öngörmüş. Burası 

ile orası arasında büyük bir boşluk var. Şimdi oraya baktığınızda belki belediye otobüsü yok. 

Arabası olmayanlar gidemez. Orada belki bakkal dahi yok, alışveriş yeri öngörülmemiş. Belki 

elektrik götürülmedi. Belki elektrik oldu, kanalizasyon döşenmedi. Yolu tam olarak yapılmadı. 

Orada insanlar otursa, geliş gidişleri nasıl olacak? Etap etap yapacaksın ki orası diğer 

ihtiyaçlarla birlikte aynı anda gerçekleşecek. Oraya öyle bir etap kuracaksın ki; oraya karakol, 

okul, elektrik, kanalizasyon gidecek. Oradaki yapılaşmayı tamamlamak için kamu tesislerini 

yapacaksın ki, kullanım o etaba göre gerçekleşecek. Birisi önce gider birisi geç kalırsa yaşam 
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biçiminde eksiklik olur. Büyük bir yerleşim yeri yapar hastaneyi yapamazsan ya da hastaneyi 

yapar doktor atamazsan olmaz. İlkokulu, ortaokulu kurmazsan ailelerin oraya yerleşmesinde 

problem olur. Çalışma yerleri ile bağlantısını kurmazsan orada oturan insanların iş alanı 

bakımından sıkıntılar olur. Dolayısıyla bir çok şey bir anda olması gerektiği için bunu da 

düşünüp etap etap gerçekleştirmeye yönelik bir mantığı da ortaya koymuş. Dolayısıyla aynı 

zamanda kendi içinde de nasıl uygulanması gerektiğine dair verileri koyuyor, etap etap 

uygulanır diyor. Bir anda hayata geçmez. İmar programını belirlemek lazım, buna göre ayrı ayrı 

yapabilirsin, ayrıntıları gerçekleştirebilirsin. Şu andakiler için neler yapacaksın, bunu 

belirlemen gerekir diye öngörüyor. 

 

Üçüncü Ders 

İmar Hukuku açısından; çok boyutluluğu teorik, entelektüel bir ihtiyaç olmaktan çok, 

hukukun korumasına aldığı ve hukuki mekanizmalarla sağlamaya çalıştığını göstermeye 

çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece bir kanun metnini alarak çok boyutluluğu çeşitli etkileri olacak 

şekilde göstermeye çalıştık. Daha sonra da mantığı çerçevesinde planlamadan bahsettik.  

Özellikle ileriye yönelik bir planlama ve ileriye yönelik planlamayı yine hukukun 

gücüyle herkesin uyması gereken bir konu haline getirmiş olması. Bu da idarenin öngörü 

faaliyeti bakımından önemli bir gündem. Hep siyaset bilimi alanında tartışılan, devlet aklı, 

devletin buna ilişkin projeleri hatta biraz daha siyaset bilimi komplo teorileri bakımından 

bahsedilen "derin devlet" denilen şeyin, hukuktaki tercümesi; ileriyi düşünen, planlayan devlet. 

İleriye yönelik bir şeyler yapan ve bunu icbar eden, zorunlu kılan devlet. Bunun hukuk 

alemindeki, kanun alemindeki en görünür kısmı, imar düzenleme gücü. İmar düzenlemeleri, 

buna göre şehirleşmeyi icbar ediyor. Şehirleşmenin ancak bu öngörüye göre yapılmasına imkan 

veriyor. Meşru olabilmesini ancak bu öngörüye uygunluğa bağlıyor. Dolayısıyla aynı zamanda 

bu alanın başarısı, öngörünün de başarısına bağlı. Ne kadar isabetli öngörmüşse, ileriye yönelik 

olarak veriyi nasıl isabetli düzenlemişse, şehirleşmenin gereklerine nasıl imar planında başarılı 

bir biçimde yer verilmişse, aynı zamanda bu öngörü, buna uygun olarak yapılan imar 

hareketinin gerçekleşmesi ile birlikte bir başarıyı gerçekleştirecek, öngörünüz başarısızsa tam 

tersi söz konusu olacak. Bunun en önemli örneklerinden birisini, bu hesaplar yapılmadığı için 

Türk hukuku hala göremedi. Deprem dolayısıyla Yalova’da ortaya çıktı. Hacımehmet 

Mahallesi, Yalova’nın yeni imara açılmış ve tamamen hukuka uygun imar hareketleri 
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gerçekleşmiş, kaçak yapılaşma olmayan mahallesi idi; depremde en fazla ölümün meydana 

geldiği mahalle olarak ortaya çıktı. Çünkü oradan fay hattı geçtiği tespiti yapılmadan imar planı 

yapılmış olmasından kaynaklanan büyük bir sorumluluk problemi ile karşı karşıya kalındı. 

Sonra, sadece müteahhitlerin kaçak yaptığı yapılar tartışma konusu edildi ama iş sadece 

müteahhitlerin kaçak yaptıkları, malzemeden çalarak yaptıkları bir yer meselesi değil. 

Yapılaşmaya açılan bir yerin esasında yer kabuğunun özellikleri nedeniyle yapılaşmaya uygun 

olup olmadığı, buna göre yapılaşmanın imar planında öngörülüp öngörülmediği, uygun yapılan 

yapıların bile yıkılmasının ortaya çıkarttığı sorumluluğun planlama ve öngörüyle ilgili boyutu 

meselesinin de değerlendirilmesi lazım.  

Geçen dersimizde farklı kategorilerde planlamalar olduğunu söyledik. Bir planlama çok 

boyutluluğu da esas aldığı için esasında planladığı yerdeki çok boyutluluk dışında planlamadığı 

yerdeki etkileri de dikkate alması gereken bir özellik taşıyor. Dolayısıyla planlamanın, ölçek 

ölçek birbirini etkileyecek bütün yerlerin hesaba katıldığı ve bunun bir ölçekte de 

değerlendirildiği bir şey olması gerekiyor. Daha önce dediğim gibi, bütün olarak ele 

aldığımızda tüm Türkiye'nin şartları var. Aynı zamanda ekonomik, sosyal şartları var, 

kaynakları var. Daha sonra bu ülkenin içindeki bir bölgenin şartları var, bölgeye özgü iklim 

şartları, yerkabuğu şartları... Bunun altındaki bir alt bölgenin etkileşimi söz konusu. Ve derken 

orada bir yerleşim söz konusu. Bu yerleşimi, kutu kutu içine girdiği için (Türkiye-ülke içinde 

bir bölge-bölge içinde bir yerleşim) dışarıdaki girdilerden ayrı olarak sadece bu yerleşimin 

kendi içindeki etkilerini planlamak olarak görmek mümkün değil. Bakıldığında bu yerleşimde 

nerede konut alanı olacak, iş yeri olacak, çarşı olacak vs. gibi çıkartılıp büyük bir ölçekle ele 

alındığında sanki bunun içindeki çok boyutluluk bunun içindeki etkileşim gibi gözükse bile 

esasında etrafımızı saran havanın etkilemesi gibi bütün bu iç içe girmiş kutularda da etkilenecek 

bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir planlama gereği, böyle bir etkileşime, böyle bir 

bağlantıyla birlikte ele alma gereği olan bir alan bu.  

Fakat bir anlamda da (geçen derste de bundan bahsettik) en geniş etkileşimi sağlayacak 

veriler henüz üremiş değil. Ama bir yandan da planlı şehirleşme gerekiyor. Üremediği için nasıl 

olacak? Esasında imkansız denecek kadar zor bir işlem. Bu kanunu hazırlayanlar kendi içinde 

tutarlı ve mantıklı bir çözümle çıkmaya çalışmışlar. Bunu anlattık. Ülke ölçeğindeki planlama 

henüz bitmiş değil. Bölge ölçeğinde bütün planlar yapılmış değil. Ama bu kanunu yapanlar 

nazım imar planı ve uygulama imar planı diye iki planın yapılmasını zorunlu tutmuşlar. 

Dolayısıyla burada şöyle bir tutarlılık getiriyorlar: Varsa bütüne uyacak, "varsa" kelimesi 
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üzerinde çok durmuştuk hatırlarsanız, Kanunda nazım imar planı tanımında geçiyor (Nazım 

İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak...). Bir kelime ile çok 

önemli bir boyut getiriyor. Bu boyutu şöyle; o planların varlık gerekçesini yadsımıyor, o 

planların varlığını da mecbur tutmuyor. Çünkü mecbur tutarsa gerçekçi olmayacak. Ama o 

planlar olduğunda da hiyerarşik bakımdan üstüne çıkacak. Yani adeta yönetmelik yapmak için 

kanun olması lazım, kanuna uygun yönetmelik yapılması lazım. Kanunun, varsa Anayasa 

maddelerine de aykırı olmaması lazım. Varsa dediği şey, hiyerarşik olarak üzerinde ve 

kendisine yön verebilecek bir şey. Fakat yapılmasını icbar etmemek, zorunlu tutmamak için 

varsa ifadesi ile bunun ihtiyari olduğunu, sonradan yapılabileceğini, önceden yapılmışsa 

uyulması gerektiğini belirtiyor. Sonradan yapılmışsa ne olacak? Bunu da yargı çözüyor. Üstteki 

plan sonradan yapılırsa, alttaki planın kendisini dönüştüreceğini söylüyor. Dolayısıyla bu şöyle; 

iki plan yapılacak. Nazım imar planı ve uygulama imar planı. Bunları yapmak için diğer 

planların yapılmış olması şart değil. İkisinin kademeli olarak yapılması gerekiyor. Uygulama 

imar planı, nazım imar planı yapılmadan olmaz. Nazım imar planı olacak ki bunun uygulaması 

olacak. Nazım imar planı belirli bir bölgedeki etkileşimleri düzenleyip ilkeler koyacak. 

Uygulama imar planı bunu hayata geçirecek. Dolayısıyla bu iki plan birbirini gerektirecek. Ama 

nazım imar planı ve uygulama imar planı en alttaki iki kademe. Bunun üstünde üç tane daha 

kademe var. Bunlar varsa, nazım imar planı bunlara uyularak yapılacak. Bunlar yoksa nazım 

imar planı sıfırdan yapılacak, bunlar sonradan yapılırsa nazım imar planı sonradan yapılan ama 

daha üstteki bir konuma sahip olan bu planlara uyarlanacak, buna göre değişecek. Dolayısıyla 

yapım tepeden başlamıyor. Ama en alttan da başlamıyor. Ortadan başlıyor. Onlar arasındaki 

ilişkiyi bu şekilde kuruyor. Tepenin de olması gerektiği için sonradan tepe noktalarda yapılan 

planlara da uyumu mümkün hale getiriyor. Bu planlara ilişkin ölçeklerden de bahsettik. 1/... 

şeklinde giden ölçekler. Planın ölçeğini bulmak için paydanın altındaki sayıları cm veya m ile 

çarpıyorsunuz. Bütün ülkeye ilişkin yapılanları genellikle 1/100.000 ve 1/500.000 ölçekli. En 

düşüğü de 1/1000 veya bazı yerlerde 1/500'lük var. Dolayısıyla ülkenin kademe kademe 

planlanması öngörülmüş.  

Geçen hafta bahsettiğimiz bir şeyi tekrar hatırlatalım. Ülkenin kaynaklarına ilişkin genel 

planlamaya müsait veri üretimi henüz tamamen bitmiş durumda değil. Ülkenin kadastrosu 

tamamen bitmiş durumda değil. Yani toprak taşınmaz mal varlığını, tapuya geçirme aşaması 

daha tamamlanmış değil. Kamu mallarının listesi tam olarak çıkartılmış değil, orman varlığının 

listesi tam olarak çıkartılmış değil. Kadastrosu nispeten bitmiş görünen yerlerde de hala 

ihtilaflar var. Bir yandan teknik problem var; ölçme, tespit etme, miktarını belirleme problemi. 
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Bir yandan da doğru bilgiye ulaşma problemi nedeniyle mülkiyetten kaynaklanan problemler 

var. İnsanların özellikle mallarının bulunduğu yerde bulunmaması, iç göç hareketlerinin çok 

yaşanması nedeniyle, bambaşka kimseler adına beyanda bulunduruluyor, tapu kayıtlarında 

devlet malı kişiler adına geçiyor, kişi malları devlet adına geçiyor. Sonradan bu durumda 

insanlar dava açıyor, davalar uzun sürüyor. Dolayısıyla bu alan daha hızlı bir biçimde 

çözülecekmiş gibi gözükmüyor. Toprak mal varlığı sabitleşmediği için de bu mal varlığının 

niteliğini belirleme, buna göre kaynakları ölçme biçme problemi de çözülemiyor. Problemler 

bütüncül düşünülemediği için çözümde zorluk çıkıyor. Bir çok veriyle çatışan menfaatler söz 

konusu. Mesela bir yandan uluslar arası ticaret yapılabilmesi için limanlara ihtiyaç var. Ülkenin 

üç tarafı deniz fakat bir türlü liman problemini halledemiyor, niçin? Karadeniz limana müsait 

değil. Ege ve Akdeniz turistik tesisler nedeniyle limana müsait değil. Marmara Denizi 

zeytinlikler nedeniyle limana müsait değil. İhracatın yapılabileceği limanlar problemi bir türlü 

çözülemiyor. Nerede yapılacak? Sonuçta denize kıyısı olmayan bir devletteki gibi bir denizi 

kullanma, denize ulaşma problemi var. İstanbul'da bile imar yanlışlıkları nedeniyle insanların 

denize ulaşmasında bir problem var. Dolayısıyla denize yakın olup da denize ulaşmanın zor 

olması ve denizin ticaret ve sanayi işlerinde kullanılmasındaki faydasının sağlanamaması bir 

planlama hatası, bir imar-şehircilik hatası olarak değerlendiriliyor. Kaynakların bütün olarak 

ele alınmaması, kaynakların işlevsel olarak değerlendirilememesi, bütüne ilişkin ihtiyaçların 

düşünülememesi, çok taraflı faydalanma esaslarının olmaması.. Bunların hepsi, üzerinde bir 

düşünce birikimi olmadan, üzerinde farklı görüşlerin değerlendirmesi olmadan plana 

bağlanamayacak nitelikte hususlar. Böyle değerlendirilmeden plana bağlandığı için de planlar 

bir uyuşmazlığı çözmüyor, kendisi yeni uyuşmazlıklar doğuruyor ve planlar ayakta kalmıyor. 

Sürekli olarak iptal ediliyor. Mesela Karaköy'deki Galataport meselesi, aşağı yukarı 10 yıldır 

ihtilaf olarak devam ediyor. Sürekli imar planları iptal ediliyor, yeniden yapılıyor, tekrar ihaleye 

çıkılıyor vs. Dolayısıyla imar problemlerinin temelinde planlamaya ilişkin kağıt üzerinde 

baktığımızda gayet mantıklı bir yöntem öngörülmüş. Fakat bu planlama veriye dayalı olmadan 

yapılamayacağı için de bu planlama aracı bir çok ülkede ve bizde işlememiş. Kağıt üzerinde 

çok ideal, planlama olmadan olmaz fakat planlamayı da veriye göre yapmak gerektiği için veri 

olmadan planlama yapıldığında bir çelişkiyi beraberinde getiren bir durumla karşı karşıya 

kalınıyor. Dolayısıyla her doğrunun her yerde doğru olmamasının örneklerinden birisini 

görüyoruz.  

Planlardan bahsettik. Tanımlarda nazım imar planını verdik. Tanımların, kavramların 

bu Kanunda kullanılan anlamını göstermek için yapılan tanımlar olduğuna dikkat çektik. 



29 
 

Tanımlar maddesinden (madde 5) devam ediyoruz. Geçen hafta da okuduk. Nazım imar planı, 

(madde 5/1) "bölgelerin ... ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü..."nü içeren 

genel kullanış biçimine ilişkin bir plan olarak tanımlanmış. Bir de tanımın son kısmında 

"...detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır." diyor. Detaylı da 

bir raporu var, raporda imarı etkileyen çeşitli değerlendirmeler oluyor. Mesela bodrum katlar 

emsale dahildir veya dahil değildir diye raporda yazıyor. Bodrum katlar emsale dahil değildir 

diye yazıyorsa, siz yerin altına istediğiniz kadar bodrum kat yapabiliyorsunuz. Bordum katlar 

emsale dahilse, yapıyı ya yukarıda yapacaksınız ya aşağı doğru yapacaksınız. Çünkü bu, toplam 

inşaat alanınızda sayılıyor. Veya bu raporlarda başka çeşitli unsurlar oluyor. Mesela İstanbul'a 

ilişkin nazım imar planlarında diyelim ki; çatı en fazla %33 eğimli olacak düzenlemesi mevcut 

olsun. İstanbul'da çeşitli toprak yüzey eğimi olduğu için çatının çok dik olması halinde arka 

tarafın manzarasını keseceği düşünülerek katın üzerine adeta bir katmış gibi çatı çıkıp da 

sonradan o çatı katını katlaştırmak, oturuma müsait hale getirmeye engel olmak için eğim 

sınırlaması yapmış. Mesela; insanların görüşünün ufkunun daralacağı düzenlemeler yapılmasın 

diye 1,5 metreden yüksek bahçe duvarı yapma yasağı getirilmiş. Bunlar ayrıca çizimlerde 

gösterilecek şeyler değil. Çizimde gösterilecek şeyler; parsel, kaç kat yapılabileceği, hangi 

işleve tabi olacağı... Buna ilişkin şeyler. Plan üzerinde mesela h=12,50 yazıyorsa h (hauteur), 

yükseklik anlamına geliyor. Bu, ne kadar arsa büyüklüğünüz olursa olsun daha yukarı 

çıkamayacağınız bir yükseklik sınırlaması getiriyor. Bazen de büyük harfle "E" yazıyor, yanına 

iki nokta koyuyor, E'nin yanına bir değer veriyor. Bu da ne kadar kapalı alan yapacağınızı 

göstermek için, o da emsalin e'si. Diyelim 500 m2 yeriniz varsa, şimdi İstanbul'da emsal olarak 

en fazla 2 getiriliyor. Yaygın olarak 1 kullanılıyor. Otel yapmayı teşvik etmek için 3 emsal 

getiriliyor. Yani 500 m2 bir yere otel yapacaksınız, 500X3=1500 m2 kapalı yer 

yapabiliyorsunuz. Bodrum emsalin haricinde ise 1500 m2'yi, 500 m2'nin üzerine yapıyorsunuz. 

500 m2 'nin 300 m2’sinin üzerinde taban oturma alanı yani TAKS (taban alan katsayısı) varsa, 

300 m2’lik alanın üzerinde, 1500 m2’lik yeri tamamlayıncaya kadar yukarı doğru kat 

çıkıyorsunuz. Bunlar çizimle değil vereceğiniz karara göre planın üzerine eklediğiniz notlarla 

veya ayrı raporla belirlenen şeyler. Yapılaşmayı yönlendiren veriler.  

Nazım imar planı parsel bazında bunu göstermiyor, genel lekeler olarak gösteriyor. 

Dolayısıyla nazım imar planında, kendisine dayanarak uygulama imar planı çıkacak bir bölgeye 

ilişkin temel tercihleri görüyorsunuz. Nazım imar planı aldığımızda normalde yapılaşmayı tek 

başına sağlamıyor. Örneğin; konut alanı, merkezi ulaşım aksı, merkezi iş alanı, sanayi alanı 

lekesi gibi genel lekeler belirliyor. Mesela İstanbul nazım imar planında, gökdelen alanı 
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Maslak, genel leke olarak Maslak'ı öngörmüş. Sonra siz Maslak için artık aradaki yollarla, 

sokaklar arasındaki yeşil alanlarla, karakol alanı, sağlık alanı vs. ile her bir cm2'de nasıl 

kullanılacağını gösteren; uygulama imar planı yapıyorsunuz. Dolayısıyla nazım imar planı, 

uygulama imar planının altlığı. Uygulama imar planı, nazım imar planı olmadan yapılamayacak 

bir plan. Nazım imar planı, uygulama imar planını doğuruyor. Nazım imar planı tıpkı bir anne 

gibi. Nazım imar planı olmadan çocuk olmuyor, uygulama imar planı olmuyor; ama nazım imar 

planı öldüğünde uygulama imar planı ölmüyor. Nazım imar planı iptal edilse de uygulama imar 

planı hayatiyetine devam ediyor. Dolayısıyla birlikte yaşamak zorunda değil, tek başına 

yaşayabilir. Ama başlangıçta tek başına hukuk alemine çıkamaz, mutlaka bir nazım imar 

planından doğması gerekir. Nazım imar planına uygun olması gerekiyor. Nazım imar planının 

esaslarını hayata geçiriyor olması gerek. Nazım imar planının birebir aynısı değil, nazım imar 

planının tercihlerini ayrıntılandırmış ve hayata geçirmiş bir plan olarak işlevini sürdürüyor. 

Uygulama imar planının tanımında da (madde 5/2) bunu göstermiş. Dikkat ederseniz ölçekle 

göstermiyor. 1/1000 ve 1/500 esasında. Ölçek göstermeden değerlendiriyor. "Nazım imar planı 

esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, 

yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama 

etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır." Şimdi bu kısmı biraz açıklayalım. 

İmar adası, Amerikan filmlerinde geçen blok terimi. Amerikan imar anlayışında bloklar hep 

aynı büyüklükte. Dolayısıyla mesela bir adres sorulursa, 3 blok ötede deniyor. 3 blok ötede 

dediğiniz zaman ne kadar bir mesafe olduğunu biliyorsunuz. Bloktan kasıt, iki yanından 

anayola çıkış olan yapı adası. Bu blokta da diyelim ki 15 tane yan yana bina var. Bir blok, 

yapıların karşılıklı olduğu ve yanından yollarla diğer yapılaşma alanıyla bağlantısının ayrıldığı 

alan. Bizdeki terim daha güzel; ada. Yolları deniz saymış. Dolayısıyla yapı adası, etrafından 

yollar geçtiği için kendi içinde bir bütünlüğü olan. Yapı adasından kastı bu. Yapı adalarının 

özelliği de bir ada olduğu için adaların içinde kendi içinde birbiriyle uyumlu şeyler var. Yani 

konutsa konut var. Mesela Nişantaşı ve Harbiye kısmı plana göre yapılaşmış bir yer. Birbirine 

bitişik binalardan oluşuyor. Fakat bunların hepsinin ortasında dehşetli bir yeşillik var. Hepsi içe 

yeşilliği döndürmüş, dışa açmamış. Nişantaşı'nın en kalabalık yerlerinde geziyorsunuz, caddeye 

sokağa bakan yerlerinde bir tek ağaç, yeşillik bile yok. Ama o evlerden birisinde oturuyorsanız, 

tamamen o adanın ortasında bırakılmış yeşilliğe bakıyor. Bir anlayış olarak böyle öngörmüş. 

Konut alanı olacak, bu konutların kendi içindeki yeşillik ihtiyacı ada içinde karşılanacak. 

Böylelikle herkese açık yeşillikli bir yol olacak. Bloklar dışında o yeşilliğe ulaşım olmayacak. 

Arka kısmını yeşillik olarak bırakıyor. Bu yeşilliği ortak bir yeşillik haline getiriyor. Bu bir 

anlayış. Başka bir yapı adasında farklı bir anlayış olabilecek. Mesela yapı adası olarak 



31 
 

Ataşehir'de finans merkezi adası oluşturuluyor. Ona göre bir yapılaşma belirleniyor. 

Dolayısıyla buradaki özellik, yapı adasından kasıt; bunların içinde bir eşitsizliğin olmaması. 

Ama yapı adaları arasında eşitsizlik olabilir. Mesela Kasımpaşa'dan çevreyoluna doğru 

çıkıyorsanız, Kasımpaşa'dan çevreyoluna doğru çıkışın sol alanı gökdelen alanı, sağ tarafı 

başka. Baktığınızda aynı yolun iki kenarı. Birisi daha sınırlı yapılaşma, diğeri daha yüksek bir 

yapılaşma ama aynı yapı adası içinde fark olamaz. Yani aynı yapı adası içinde bir parseli 

gökdelen, diğer parseli tek kat olamaz. Ama farklı yapı adaları arasında böyle düzenleme 

olabilir. Dolayısıyla bunu niçin öngörmüş, yapı adasını eşitlik, birlikte değerlendirme 

bütünlüğü olarak ele almış. Yani bunu oluşturan atom kısmı bu. Yapı adası. Yapı adalarını 

belirler. Dolayısıyla muhatap olarak parseli almıyor, yapı adasını alıyor. "...bunların yoğunluk 

ve düzenini, yolları..." vs.  

Tanımda ayrıca, "...uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak 

uygulama etapları" ndan bahsediyor. Bu da önemli bir kısım. Şehirleşmenin etap etap 

gerçekleşmesini gerçekçi biçimde düşünmüş. Bir yer açıldığı zaman, diyelim ki Yalova il oldu, 

Hacımehmet Mahallesi açılacak. Bir anda Hacımehmet Mahallesi'nin her tarafının yapılaşmaya 

açılmasını öngörmemiş. Hacımehmet Mahallesi kaç dönümse, aynı anda yapılaşmaya açılsa 

mahallenin bir tarafı ile diğer tarafı arasında 5 km fark varsa, bir bina 5 km öteden başlayıp bir 

bina 5 km bu taraftan başlasa olmaz. Dolayısıyla bir yer tükendikçe, şehirleştikçe diğer yer 

açılsın, böylelikle ulaşım problemi olmasın. Böylelikle diğer ihtiyaçları giderecek 

mekanizmalar birlikte olsun diye, etaplaşmayı öngörmüş. Yani uygulama imar planı bütünü 

öngörecek ama etap etap hayata geçecek. Uygulama programları da bunu gerçekleştirecek. 

İdare ne zaman kamulaştırma yapacak, bunu belirleyecek.  

İdare hukukunda gördünüz, yargı hukuksal el atma diye bir içtihat çıkarttı. Sonra bunu 

yasa koyucu da hükme bağladı. Hukuksal el atma problemleri bu imar problemlerinden 

kaynaklanan bir problem. İmar programları 5 senelik dönemler için yapılıyor. "5 sene içinde 

burayı kamulaştıracağım, ilkokul yapacağım" diyorsunuz. Bu 5 sene içinde ilgili, 

kamulaştırmanızı bekliyor. İdare olarak 5 sene içinde kamulaştırmazsanız 5 sene sonunda yargı 

kararıyla hukuksal el atmış sayılıyorsunuz ve tazminat ödeme yükümlülüğünüz ortaya çıkıyor. 

Niçin? İlanihaye, kamulaştırma tehdidi altında malikin taşınmazdan yararlanamayacağı bir 

hukuki durumu kabul etmemesi için. Yani adeta hukuk, idareye şöyle diyor; "Sana 5 sene süre, 

5 sene içinde nereyi planlıyorsan orada kamulaştırma yapılacak yerleri kamulaştır, burayı 

hayata geçir. İmar programında bu 5 senenin kaçıncı senesinde bunu yapacağını düzenle; 1. 
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sene yol kamulaştırmaları yapacağım, 2. sene okul yerlerini kamulaştıracağım gibi. Bu 5 sene 

boyunca senin idare olarak hakkın bu. Kişilerin mallarından yararlanamaması meşru olabilir 

ama 5 seneden sonra, yani imar programı süresi bittikten sonra hala imar planında okul yeri 

olarak gösterdiğin yeri kamulaştırmıyorsan, dava açıldığında kamulaştırma bedeli gibi tazminat 

ödemek zorunda kalırsın." Çünkü bu, mülkiyete hukuki el atma. Eskiden sistem, fiili el atma 

idi. Bir yer idare tarafından kamulaştırmadan işgal edildiyse malik tazminat isteyebilirdi. Şimdi 

hukuki el atma var. Yani hukuken el atmış durumdasınız, fiilen elinden almıyorsunuz ama 

hukuken hiç bir şey yapma imkanı vermemek suretiyle el atmış oluyorsunuz. Bundan 

bahsediyor.  

5. maddenin 3. fıkrasında yerleşme alanı tanımlanmış. "Yerleşme Alanı; imar planı 

sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür." Bu yerleşme alanı kavramı, köylerdeki 

imar planları için çok önemli. Özellikle orman köylerinde ve tarihi bölgelerin içindeki köylerde, 

tabii özellikleri nedeniyle sit alanı ilan edilen bölgelerdeki köylerde yerleşme alanı olup 

olmamak çok önemli. Yerleşme alanı içinde yapılaşma mümkün. Yerleşme alanı içinde bir şey 

yapmak mümkün. Yerleşme alanı dışında sit hükümlerine tâbisiniz. Dolayısıyla yerleşme alanı, 

yapılaşılabilecek yeri gösteriyor. 

İmar adası, biraz önce bahsettiğim, etrafıyla kopukluğu özellikle yollarla gerçekleştiren 

bir bütündür. Kanun, bunu iyi anlatabilmek çok zor olduğu için bilinmeyeni yeni bir 

bilinmeyenle anlatmış; "İmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır." Bu pek bir şey 

ifade etmiyor. Ne adası, nasıl ada? İmar planındaki esaslar neler? 

Maddenin devamında, "İmar Parseli; İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin 

İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir." Burada günlük 

dilde çok enteresan bir terim kullanılıyor. Arsa üretmekten bahsediyor. İmar parseli, arsa 

üretmek anlamında bir şey. Niçin arsa üretmek deniliyor? Çünkü yaygın dilde kadastro olan 

yerlere arazi deniliyor. İmara göre üretilmiş taşınmaza ise arsa deniliyor. Araziden arsa 

üretiyorsunuz. Esasında ürettiğiniz şey, aynı şey. Diyelim ki; 1000 m2 tarlanız var. Buradan 

imar geçiyor. 1000 m2 tarlanız imar geçtiği zaman araziyken arsa oluyor. İmar nasıl geçiyor? 

Artık bir tarla olmaktan çıkıyor. Üzerine konut alanı diyor, sanayi alanı diyor. Ama iş bu kadar 

basit değil. İmar Kanununda göreceğiz, oradaki 1000 m2 arsanızı alıp başka bir yere taşıyıp 600 

m2 olarak size vermeye imkan veren bir 18. madde düzenlemesi var. Ne yapıyor? Sizin araziniz, 

arsa olarak başka bir yere geliyor. 1000 m2 iken 600 m2 olarak geliyor. Kamulaştırarak değil, 

düzenleme ortaklık payı alarak. Dolayısıyla imar parseli denilen şey, imara göre yapılaşmaya 
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uygun hale getirilmiş, araziden üretilmiş arsa. Bu bazen, aynı yerde aynı miktardaki toprak 

parçası, bazen miktarı azalmış aynı yerdeki toprak parçası, bazen de başka bir yere götürülmüş 

ve üstelik miktarı azaltılmış bir toprak parçası. O yüzden de buna üretme deniliyor. Sizin 

arazinizden bir arsa ürüyor ve bazen de yürüyor.  

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. (Yani imar planı geçmeden) 

Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti 

tescilli parseldir. İmar planı geçmeden, sadece mülkiyet için yapılmış olan çizimler. 

Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı 

ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik (müteharrik, sabit 

olmayan demek, gezebilen) tesislerdir. Burada İmar Kanunu’nun yaklaşımını görüyorsunuz. 

Saymak suretiyle kapsamını gösteriyor. Bir şey “yapı” ise İmar Kanunu’na tâbi olacak. Ne yapı 

sayılır, problemi var. Mesela Yeşilköy'de büyük toplantıların, kültürel etkinliklerin vs. yapıldığı 

1500-2000 kişilik bir gösteri sanat merkezi vardı, yandı. Onu, İmar Kanunu’ndaki bu açıklığa 

rağmen, yeşil alanda yapı yapmayarak, yapı niteliğindeki bir şeye yeşil alanda izin verilmediği 

için, çadır kurarak yapılmış gibi gösterildi. Normalde buna engel olmak için diyor ki; "karada 

ve suda". Yani mesela suda yapı, ne olabilir? İskele, tamam yapı onu anlayabiliyorsunuz, 

üzerinde platform kurarsanız tamam yapı. Peki özellikle petrol gemilerinin boşaltması için 

yapılan sudaki yapılara ne diyeceksiniz? "Dolfen" deniliyor, sadece şamandıra ile bağlanıyor. 

Dolfen denilen şey, altta şamandıra var, üstte yüzen bir duba var, gemiler dubaya yanaşıyor. 

Ufak bir duba değil, gemilerin yanaşacağı büyüklükte bir şey. Denizden inen şamandıralarla 

gelen boru bağlanıyor ve petrol boşaltımı gerçekleştirip gidiyor. Bu sonuçta kazık çakmıyor, 

istendiği zaman kaldırılabilen bir şey. Bu bir yapı mı? Ruhsat gerekiyor mu? Yapı ise ruhsat 

gerekecek. Veya baz istasyonları yapı mı? Ruhsat gerekir mi? Dikkat ederseniz yapı tanımında, 

her şey buna dahil. Yer altı otoparkları keza öyle. Yer altı otoparkı bir yapı mıdır değil midir? 

Yeraltında yapılacak tesisler.. Buna ilişkin bütün tereddütleri giderecek şekilde yapı tanımını 

genişletmiş. Hatta buna "havada" da demek lazım. Yere tutunmadan havada olabilecek şeyler 

olabilir. Teleferik mesela. Onu da yapı kavramı içine alarak düzenlenmesi lazım. Niçin? 

Teleferiğin geçeceği güzergahta irtifak hakkı kurması lazım. Geçeceği güzergahta yapılacak 

yapılara engel olma etkisi ve sonucu var. Teleferiğin direklere oturacağı yerler yapı ama 

teleferiğin tellerinin geçtiği yerler de yapı sayılacak mı, ruhsat gerekecek mi, bir yerin 

üzerinden geçmek için izin alacak mı? Dolayısıyla burada yapıyı böyle kastediyor. Bunun 
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istisnasının kanunla gösterilmesi gerekiyor. Kuralı koyuyor, istisnanın kanunla getirilmesi 

gerekiyor.  

Bina, yapıdan farklı bir şey. "Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların 

içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet 

etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır." Yapı içinde 

özel bir statü. Binaya ilişkin farklı hükümler getirebilmek için. Her bina bir yapı; ama her yapı 

bir bina değil. Bu şekilde tarif etmiş. 

İlgili idare, bakanlık, mücavir alan... gibi açıklamalar var. Mücavir alan, civar 

kelimesinden türemiş bir şey. Belediye alanının civarında mücavir alan olarak belirlenmiş ve 

belediye alanını etkileme potansiyeli olan yerler. Belediyelerin hemen bitişiğinde olan yerleri 

düzenleyebilmelerine imkan vermek için getirilmiş. Mücavir demek, belediye alanı sınırları 

içinde değil; ama belediyenin yetkileri dahilinde. Çünkü belediye sınırları içindeki alanı 

etkileme imkanı olan alan.  

Çevre düzeni planı; (bu, yapılması zorunlu olmayan planlardan) Ülke ve bölge plan 

kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi 

kullanılması kararlarını belirleyen plandır. Bu da genel lekeleri belirlemek için getirilmiş bir 

plan. Çevre düzeni planı tanımını verirken iki plana da atıfta bulunuyor: Ülke ve bölge planı. 

Yani hiyerarşiyi şöyle kuruyor; en üstte ülke planı var, onun altında bölge planı, onun altında 

çevre düzeni planı, onun altında nazım imar planı, onun altında uygulama imar planı var. 

Böylelikle; ülke planı yapılacak, bölge planı yapılacak, çevre düzeni planı yapılacak. Ondan 

sonra nazım imar planı ve uygulama imar planı diye düşünebilecekken, bütün bu üst plan ana 

kademeleri eğer yapılırsa sonradan devreye girip yerine oturacak ve işlevini gösterecek. Ama 

yapılması gerekenler, nazım imar planı ve uygulama imar planıdır. Çevre, bölge, ülke planları 

yapılırsa hiyerarşik, dönüştürücü etkisini gösterecek. Ama nazım imar planı yapmak için bu 

planların yapılması mecburiyeti yok. Sadece uygulama imar planı yapmak için nazım imar planı 

zorunluluğu var. Kurduğu sistem bu. İşin mantığı gerçekçilik üzerine kurulmuş bir mantık. 

Olması gereken ama olmayacağı tahmin edilen şeyleri göz önüne almış. Böylelikle kendisinin 

baştan ölü doğmasına yol açmıyor. Ülke planını zorunlu tutmuş olsa, yapıldığı yıldan bugüne 

kadar ülke planı yapılmadığına göre büyük bir sıkıntı meydana gelecekti. Fatih ilçesinin, 

geçtiğimiz 3 yıl öncesine kadar 20 yıldır imar planı yoktu. Suriçi alan, 20 yıldır nazım imar 

planı yok, uygulama imar planı yok. 20 yıldır Fatih'te hiç inşaat yapılmadı mı? Pek çok inşaat 

yapıldı. Dolayısıyla böyle bir icbar getirdiği zaman bu sefer kaçak yapılaşma oluyor. İmar 
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planını bir an önce yapmalı. Böylelikle imar planının isabeti / isabetsizliğinden daha farklı 

olarak "İmar planı yapılmadığı bir durumdaki hayatın işlemesi durdurulamadığı için tamamen 

kontrol dışı olmaktan çıkarttım, iyi kötü kontrol ediyorum"a geliyor. Dolayısıyla buradaki temel 

bakış açısı bu.  

6. maddede Planlama kademeleri düzenlenmiş. Bu bahsettiğim hususların maddeye 

geçmiş kısmını 6. maddede görüyorsunuz. "Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; 

‘Bölge Planları’ ve ‘İmar Planları’ diye ikiye ayrılır" diyor. Kendisini meşrulaştırmak için imar 

planı ve bölge planı diye terimleri farklılaştırmış. “... imar planları ise, ‘Nazım İmar Planları’ 

ve ‘Uygulama İmar Planları’ olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar 

halinde de yapılabilir." diye öngörmüş.  

7. maddenin (b) bendinde de imar planının yapılması mecburiyetini idari birimlere 

bağlamamış. "Nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir." 

demiş. Nüfusu 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı olmadan yerleşmenin mümkün ve 

meşru olacağını adeta öngörüyor. Burada da dikkat ederseniz; kademelenme olarak iller 

idaresinin, merkezi idarenin veya belediyelerin kademelenmesinde insan sayısını öngörmüş. 

İnsan sayısının çoğalmasının imar planını gerektirdiği kabul edilmiş. Maddenin devamında, 

"Nüfusu 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına 

belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir." diyerek burada da bir 

emniyet supabı getiriyor. Yani imar planı gereken yerler olur, olmaz. Çünkü bu sadece insan 

unsuru meselesi değil. Aynı zamanda yoğunluk meselesidir. Karadeniz'in bir çok yerinde yoğun 

bir insan topluluğunu bir arada ufak bir mekanda bulabilmek mümkün değil. Bir çok yere 

yayılmış durumda. Ama imar planı olmazsa tabii güzellikler arazinin kullanımı bakımından 

sıkıntı olabileceği için, nüfusu 10.000'in altında olan yerlerde de imar planı olmadığında alanın 

kullanımında büyük ihtilaflar çıkması mümkün. Belediye meclisi buna karar verebiliyor. 

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması kısmına geldik. Bu planları anlatıyoruz, 

planlardan sonra konumuz birel işlemler kısmına geçecek. Şimdi maddedeki görünümlerini 

anlatıyoruz. Teorik olarak iki kısmı anlattık. Çok boyutluluğunu ve imar planlarıyla 

düzenlenme biçimini. Sonra bunun bireyselleşmesini, birel hale gelmesini anlatacağız. 

Esasında üç kademelik bir şeyin altını düzenleyen bir çok madde var. Ama bütünü kaçırmamak 

için bu üç kademeyi görmek lazım:  

1) Çok boyutlu bakış açısının gerekliliği, 
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2) Planlama suretiyle bu alandaki faaliyetlerin yapılabilirliği,  

3) Planların hayata geçmesinin yöntemleri.  

Bu üç kademe, dersin ana başlığı. Şimdi ikinci kademedeki anlatımlara, düzenlemelere 

devam ediyoruz. Planların hazırlanmasında imar planı hazırlanması meselesi. İmar planı 

hazırlanması en önemli, tartışma doğuran noktalardan birisi. İmar planı, şehircilik rantını 

belirleyen bir hukuksal belge. İmar planının şehrin ne tarafa doğru gelişmesini öngördüğünü 

tespit ederseniz eğer, oradan büyük bir rant elde etmeniz mümkün. Mesela, İstanbul'da 2. 

köprüden ele alalım, benim gençliğimde 2. köprünün olduğu yer Kavacık, ufacık bir köydü. 

Sizin orada 2. köprünün öngörüldüğüne dair imar planından bilginiz var ve Kavacık'tan arsa 

alabilirseniz Kavacık şu anda İstanbul'un rantı hızlı artan noktalarından birisi. Çünkü ulaşım 

yollarına hemen dahil olabilmesi mümkün, 2. köprüden şehirlerarası taşımaya bağlantısı 

mümkün. Yeni bir alan olduğundan yeni yapılaşma uygun. Dolayısıyla imar planı bakımından 

büyük potansiyeli olan bir yer. İmar planı o yüzden şehir rantı bakımından çok belirleyici. Aynı 

toprak her yerde aynı değere sahip değil. Bu şehir rantını belirlediği için imar planını kim 

yapacak problemi çok tartışma doğurmuş durumda. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede 

farklı sonuçlara varabilirsiniz. Şu anda hiç kuşku yok ki, imar planını belediyelerin, yerel 

yönetimlerin yapması lazım. Mantığı da şu; belediye bir kamu idaresi, bir yerel yönetim. O 

bölgede oturan insanların, kendi içinden seçtiği yöneticilere sahip. O beldenin en iyi arazi 

kullanımına da hayatı orada geçen, işlerinin merkezi orada olan kişiler karar verebilir. Ama şu 

anda belediyelerin yapması gerektiği anlayışı son demlerini yaşıyor.  

 

 

Dördüncü Ders 

 

Esasında kanundan yola çıksak bile, esas amacımız imar müesseselerini anlatmak. İmar 

müesseselerini anlatırken; ilk önce imarlaşmanın temeli olan tercihlere değiniyoruz. O tercihler 

de planlamayla ilgili. Belli bir arazi parçasının önce arsa haline getirilmesi, arsa haline 

getirildikten sonra arsa üretilmesi, imarlaşmaya müsait hale getirilmesi, daha sonra bu elde 

edilen yerlerde binaların ve yapıların oluşmasına ilişkin usulleri anlatacağız. İlk değindiğimiz 

nokta buydu, planlamaydı. Planlamaya ilişkin kısımları anlattık. Planlamaya ilişkin Kanundaki 

düzenlemeleri anlattık.  
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Geçen haftadan geldiğimiz nokta arsa üretimiydi. Arazinin plan geçtikten sonra arsa 

haline gelmesi. Yani bir mülkiyet konusu olan yerden imarlaşmaya uygun porsiyonların 

üretilmesi, arsanın üretilmesi. Bu açıdan ifraz ve tevhid kavramları söz konusu. Ufak arsalar, 

ufak araziler söz konusu ise bunların birleştirilip bir bütün haline getirilmesi, bir porsiyon haline 

getirilmesi tevhid kavramıyla açıklanıyor. Gereğinden büyük bir yerden iki parça çıkartmak 

gibi bir örnek söz konusu ise o da ifraz; fertleştirme. Dolayısıyla siz inşaata uygun parsel 

üretmeyi 500 m2’lik porsiyonlar olarak öngörüyorsanız bu 500 m2'yi oluşturmak için ifraz veya 

tevhid şartını getireceksiniz. Yan yana 200 m2, 200 m2 ve 100 m2'lik 3 arsanın sahibinin 

planındaki notuna tevhid şartı koyacaksınız; 200 m2'ye sahip olan, diğer 200 m2'ye sahip olan 

ve 100 m2'ye sahip olanlardan hiçbirisi tek başına orada bir şey yapamayacak. Ancak birleşip 

500 m2’lik bir porsiyon haline getirdiklerinde burada artık imarlaşma başlayacak. Böylelikle 

ufak tefek veya gereğinden büyük şeyler değil, mümkün olduğu kadar aynı porsiyonlarda aynı 

standartlarda arsa üretmiş olacaksınız. Böylelikle o bölgede inşaat yapmaya, konut üretmeye 

müsait 500 m2’lik parseller üreteceksiniz. Bu, bir kimsenin 5000 m2’lik arsasının bölünerek 

yola terk, yeşil alana terk sonucunda 7-8 tane 500 m2’lik fertleşmiş ifraz edilmiş parseli 

çıkmasına veya terklerden sonra ufak tefek mülkiyetleri kalmış yerlerin birleşip bir porsiyon 

olarak çıkmasına yol açacak. Bu 500 m2’den az olanların birleşmesine, 500 m2’den büyüklerin 

de 500 m2’lik porsiyonlara bölünmesine yol açacak. Böylelikle şehirleşmenin standardına 

yönelik bir yaklaşım getirmiş olacaksınız.   

Esas bugün değineceğimiz mesele, 18. maddede düzenlenmiş olan arazi ve arsa 

düzenlemesi. 18. madde önemli bir madde. Önce bunun mantığı üzerinde duralım. Bir taşınmaz 

alanı var. Bu taşınmaz alanını belirlemek lazım. Bu taşınmaz alanını belirlemek esasında en 

kritik noktalardan birisi. Esas tartışmaya başlanacak nokta bu. Bu taşınmaz alanının belli bir 

etkileşim içindeki büyüklükte olması lazım. Mesela İstanbul içinde ele alırsak, belli bir 

etkileşim neresi olabilir? Suriçi, kendi içinde bir bütünlük oluşturabilir. Eski İstanbul şimdi 

Fatih Belediyesi sınırları içinde kalan Suriçi kısmı. Bu Suriçinde öyleyse bir arsa düzenlemesi 

yapılacaksa, Suriçini etkileyecek bir şey olacak. Esasında daha da temeline girersek Suriçinde 

arazi ve arsa düzenlemesi olmaz çünkü burada mülkiyet yapılaşması ve imarlaşma zaten olmuş. 

Öyleyse bu etkileşimi şöyle algılamak lazım. Mesela İstanbul'da Bahçeşehir’i esas alalım. Yeni 

gelişecek yeri. Bahçeşehir’de daha önce bir yapılaşma yok. Yeni yapılaşmalara açılacak. 

İstanbul eskiden oraya kadar değilmiş ama şimdi siz tahmin ediyorsunuz ki bu bomboş yer 

konut alanlarıyla dolacak. O zaman ne yapacaksınız? Bahçeşehir'i bir bütün halinde alacaksınız. 

Bahçeşehir'de mülkiyet paylaşımlarıyla, hisseli satışlarla ve miras paylaşımlarıyla oluşmuş bir 

mülkiyet haritası var. Burada A,B,C,D,E,F... Farklı kimselere ait. Bazılarında onlarca müşterek 
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malik var. Şimdi bunun üzerini imara açmak istiyorsunuz. Ne yapmak lazım diye düşünürseniz? 

Klasik yöntemlerle şöyle yapılacak. Mesela belirlediğiniz alanın ortasından bir anayol 

geçireceksiniz. Anayolu belirlediniz, anayolun geçeceği bu yerdeki alanları 

kamulaştıracaksınız. Normal yöntemde böyle. Ondan sonra da ifraz ve tevhid şartlarını 

getireceksiniz. Mesela diyeceksiniz 500 m2 yer olacak. 500 m2’yi bir malike verme imkanı 

olmadığı gibi mesela C'nin taşınmazının tamamı neredeyse kamulaştırma altında kalacak. 

Dolayısıyla m2’si 5 TL'den kamulaştırdığınız bu yol kısmında C sadece m2’si 5 TL’den para 

almış olacak. Halbuki D, B ve E'nin arsaları yol kenarına düştüğü için arsa değeri 5 TL'den 

diyelim ki 15.000 TL'ye çıkacak. Böylelikle şehircilik adaleti bakımından C'ye kamulaştırma 

tarihindeki rayiç değeri de verseniz, yolun geçmesinden sonraki dehşetli geometrik kıymet 

artışından onu mahrum bırakmış olacaksınız ve dolayısıyla ona kötü bir piyango vurmuş olacak. 

Diğerlerine de iyi piyango vurmuş olacak. Bazıları mağdur olacak, bazıları kâr edecek. Üstelik 

bazılarının da mesela D'nin şurada bir parsel oluşturmayacak arsası kalacak. Buradaki 500 

m2’lere baktığınız zaman diyelim ki 1650 m2 yola cepheli arsadan 500, 500, 500 üç tane çıktı. 

Şurada da 150 m2’lik bir başka hakkı var ama o tek başına parsel olamayacak. Yandaki 

komşuyla hissedar olması gerekecek, tevhid şartı çıkacak. Böylelikle insanları istemeden 

birbiriyle ortak yapacaksınız, bazılarına da kıymet kaybına yol açabilecek bir durum 

getireceksiniz. Bu durum, bir alanı şehirciliğe açmak için kamulaştırma yapmaya kalktığınızda 

ortaya çıkan bir durum. Demek ki o alanı imara açmak için kamulaştırma yapmak, avantaj 

olmayacak. Memnun olanlar, olmayanlar olacak. Hatta kâr edenler bile niçin daha fazla kâr 

etmedik diye size karşı tepkili olacak. Üstelik sizin burada giderek yükünüz artacak. Mesela 

bunu 5 TL'den rayiç değerle yaptınız, şurayı da hastane alanı olarak öngörüyorsunuz. Yol 

yapıldıktan sonra 5 yıllık imar programında 5 yıl sonra hastane alanı için kamulaştırmaya 

kalktığınızda m2 /15.000 TL'den kamulaştırabileceksiniz. Çünkü rayiç değer yoldan sonra 5 

TL'den 15.000 TL'ye çıktı. Siz de hastane alanını artık 5 seneden sonra 15.000 TL'den 

kamulaştırmaya başlayacaksınız. Yani adeta kendi kendinizi masrafa sokmuş olacaksınız.  

Bu duruma engel olmak için bir yol bulmuşlar. Arsa ve arazi düzenlemesi (hamur 

kuralı) diye. Bu yolla bir çeşit aynî vergi olarak bir alanı düzenlemenin karşılığı kapsamında 

%40'a kadar kısmını herkesten aynı oranda kesmek suretiyle, idare lehine arsa üretme diye bir 

usul bulunmuş. Bu usul bulunduğunda eski İmar Kanunu’nda Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. 

AYM bunu iptal etmiş. "Sen kamulaştırma ile elde edeceğin yerleri düzenleme ortaklık payı ile 

alamazsın, böyle bir Anayasal yetki kamulaştırma dışında sana tanınmamış." demiş. 3194 sayılı 

şimdiki Kanunda tekrar aynı madde düzenlenmiş. Tekrar AYM'ye gittiğinde bu sefer AYM de 
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benzer nitelikteki düzenlemeyi "Burada bir Anayasaya aykırılık yok, bir kamulaştırma değil, 

arsa ve arazinin düzenlenmesi karşılığındaki değer artışına yönelik aynî bir vergidir. Aynî 

vergiler de Anayasada düzenlemeyi gerektirmez. Kanunla konulabilir. Bu kanunla konulmuş 

olduğu için aynî bir vergi sayılır ve Anayasaya aykırı değildir." demiş. Mantık şöyle; Siz burada 

m2’ye bağlı olan parsel büyüklüklerini bütüne orana çeviriyorsunuz. M2 olmaktan 

çıkarıyorsunuz.  

Bu, idarenin bir mal edinme usulü. Parasız mal edinme usulü. Anayasa’ya aykırı 

bulunmamış. Bunlar mesleki olarak söylememiz gereken kısımlar. Bundan sonraki kısım sizin 

öğrenmeniz, gayret göstermeniz gereken kısım. Burada mantık şöyle; biz arsayı düzenlerken 

üzerindeki bütün mülkiyeti bir potada eriteceğiz. Hamur haline getireceğiz. Bu adeta bir 

değirmende buğday öğütmek gibi. Eskiden değirmen işi öyleydi. Ben buğdayı öğüteceğim ama 

senin getirdiğin buğdaydan 2 kova un da öğütme parası olarak ben alacağım. Öğütürken de 

senin ununa başkasının unu da karışacak. Esasında değirmende o sırada yollarında kalmış un 

da senin buğdayında olmasa bile gelecek. Eskiden tenekeyle ölçülürmüş, 100 teneke buğday 

getirdin, 100 tenekenin 2 tenekesi benim olacak. Burada da bakıyor, ben önce hamurda bütün 

mülkiyet haritasını ortadan kaldıracağım hiç bir mülkiyete bakmayacağım. Yolları olan adaları 

olan yerler yapacağım. Anayolu, anayola bağlanan sokakları olan yerler yapacağım. Sonra 

burada karakol yeri belirleyeceğim. Burada hastane yeri belirleyeceğim. Burada çocuk parkı ve 

yeşil alan yeri belirleyeceğim. Ondan sonra kalanları da parseller halinde ortaya koyacağım. 

Arada sokaklar da olacak. Parsellerin hepsi yola cepheli olacak ve bu parsellerden böylelikle 

insanlar konut üretecekler. Peki ben bunu yaptığımda ne olacak? Ara sokaklara, karakol, 

hastane alanına, çocuk bahçesine, yeşil alana ihtiyacım var. Bunların m2’sini hesaplayacağım. 

Bütünü ele alalım. Burası 1.000.000 m2 alan. Yani 1000 dönümlük bir alan. Birbiriyle etkileşim 

içinde. Bu öyle bir porsiyon ki, buradaki hastane, karakol, ilkokul, yeşil alan buraya hizmet 

edecek. Yani buradaki insan yoğunluğuna göre. Ben bu 1.000.000 m2 alanda diyelim ki bütün 

bu yolları vs. topladığımda 380.000 m2 bu yere ihtiyaç var. Yolları ele alalım, diyelim ki 

250.000 m2 tutuyor. Hastane alanı 50.000 m2 vs. Topluyorsunuz 380.000 m2 diyelim. 380.00 

m2, bu 1.000.000 m2 'nin %38'i. Demek ki; bu 1.000.000 m2 yerden %38'i kadar kamu için 

kullanılacak mal var. Ben bu kamu için kullanılacak malı, buradaki her malikin malının %38'ini 

kesmek suretiyle elde edeceğim. Sadece yolun rastladığı yerdeki mülkiyetten değil. Burada 

yoldan uzakta olsa da hiç yeşil alana, çocuk bahçesine gelmese de, şuradaki parseldeki 

maliklerden de %38 alacağım, buradaki parseldeki maliklerden de %38 alacağım. Böylelikle 

ne olacak? Hiç kimsenin %100'ünü kamulaştırmıyorum, elinden almıyorum. Herkesin %38'ini 
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kesiyorum. Böylelikle bütünde de %38'lik bir kısım elde ediyorum. 1.000.000 m2'de 380.000 

m2 ediyor. 380.000 m2'yi bedavaya alıyorum. Geriye kalan 620.000 m2'yi de bütün maliklere 

dağıtıyorum. Arazisinin %38'i kesilmiş insanlara, kalan mülkiyetini veriyorum. %38 de bir çeşit 

aynî vergi oluyor ve bunun kanundaki ismi de DOP (Düzenleme Ortaklık Payı). Bu bazen 

galat-ı meşhur dedikleri şey oluyor. Buna DOP Payı diyorlar, zaten oradaki "P", payın p'si. Ama 

DOP Payı deniliyor. 

 Buna niçin düzenleme ortaklık payı deniliyor? "Ben senin arsana ortak çıkıyorum ama 

niçin ortak çıkıyorum? Düzenlediğim için. Senin arsanı kullanışlı hale getirdiğim için. 

Düzenleme ortaklık payı alarak, hiç bir şekilde senin arsan artık resmi bina nedeniyle 

kamulaştırılmayacak, çocuk bahçesi diye, hastane diye, yol diye kamulaştırılmayacak. Zaten o 

kamulaştırmanın karşılığı olan payı senin arsandan aldım." Buna "kılçığını almak" da deniliyor. 

Emlak piyasasında konuşulurken mesela 1000 m2 arsa satılık dendiği zaman, bilenler diyor ki; 

“Bu 1000 m2, kılçıklı mı kılçıksız mı?” Yani bunun üzerinden düzenleme geçti mi geçmedi mi? 

Çünkü 1000 m2 diye alıyorsunuz, üzerinden düzenleme geçmemişse, %40'ı kadar alınabildiğine 

göre, o 1000 m2 düzenleme geçtikten sonra 600 m2 oluyor. Dolayısıyla sen 1000 m2'lik bir alan 

kullanmayı düşünüyorsan, gerçekte aldığın sonuçta elinde 600 m2 olarak kalacak bir şey. 

Dolayısıyla aynı yerdeki 1000 m2, hemen komşu yerdeki 500 m2’den daha kıymetsiz olabilir, 

daha kıymetli de olabilir. Niçin? Çünkü kılçıklı. Bu adeta kemikli et gibi bir şey. Kemikli etin 

1 kg etmesi ile kemik çıktıktan sonra kaç gr edeceği önemli. Kemik nasıl çıkar? %38 de 

gidebilir, %40 da gidebilir, %10 da gidebilir, %5 de gidebilir. Bunu ne belirleyecek? O alanda 

yapılacak imar planının kamuya ayrılacak yer bütününün bütüne kıyaslaması. Buradaki esas 

problem bu. Peki kesinti yapıldı da arsa nasıl yürüyecek? Kesintiyi nasıl bir araya getirecek? 

Çünkü burada baktığınızda tekrar eski tabloya dönelim. A,B,C,D,E,F,G... şeklinde arazi 

parçaları vardı Bunlar ne olacak, mesela D'nin %38'ini kesiyorsun, F'nin de %38'ini kesiyorsun. 

Peki bu iki yerdeki %38 nasıl bir araya gelecek, nasıl yola tekabül edecek? Sonra C tam yolun 

üzerinde kalıyor, C'nin %38'ini kestikten sonra kalan %62'sini yolun dışında bir yerde 

vermemiz lazım ki orada yapılaşma imkanı olsun. Nasıl yapacak? O yüzden bunun adı arsa 

üretme. Arsayı ve mülkiyeti yürütüyor. Parçaları birleştiriyor. Diğerlerini yana kaydırıyor. 

Böylelikle esasında kesintiler sonrası durumda arsaları yürütmüş oluyor. Mesela C'nin eskiden 

burada olan arazisi 1000 m2 bir araziydi, eski kadastroya göre hepsi yolun ortasında kalıyordu. 

Bu 1000 m2'nin %38'i kesildikten 620 m2 hakkı var. 620 m2'lik kısmı da 500 m2'lik parseller 

oluyorsa bir tam parsel, 120 m2 de bir parselde ortaklık hakkı veriliyor. C'nin burada parsel 

olması mümkün değil. Şöyle yapıyor; kıymeti en yakın yere getiriyor, C'ye başka bir yerde 500 
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m2 bir yer veriyor, burada da 120 m2’sini ona veriyor. 500'den geriye kalan kısım, 380 m2'si de 

A'ya ait oluyor. Böylelikle C ile A'yı 500 m2’lik bir parselde hissedar ediyor, zorunlu olarak 

paydaş ediyor. Böylelikle C ne oldu? Bir bağımsız mülkiyet bir de ortaklaşa mülkiyette pay 

sahibi oldu. Ama arsası yürümüş oldu, bütün arsası kamulaştırılabilecekken %38'i gitmiş bir 

arsaya sahip olmuş oldu ve imara müsait bir arsa üretilmiş oldu. C için bu büyük bir avantaj 

ama C buraya gelince F de geriye doğru itilecek. F'nin arsası tam yol kenarında kalabilecekken 

C'yi buraya getirirseniz F geriye itilecek. Dolayısıyla adaletli olan nasıl? Burada F'ye bir yola 

cephe vermek, C'ye bir yola cephe vermek. En zor kısmı da bu. Arsa yürüdüğü için yürüyen 

arsanın nereye gideceği önemli. Bunun için ise "kıymetçe eşdeğer yere gidecek." şeklinde bir 

çözüm getirildi. Dolayısıyla burada adeta böyle bir bilmece çözmeye yönelik zeka oyunu gibi 

oynata oynata mülkiyet sahiplerini bir yere getirip hem kesintisini yapmak hem o kesintileri 

oynata oynata yolun, hastanenin üzerinde tutmak, hem de mülk sahiplerine geri döndürecek 

kısmı yapmak. Bu, %40 değil. %40'a kadar alınabilir. Nasıl belirleniyor? 1.000.000 m2, 380.000 

m2’si kamuya ait olmakla belirleniyor.  

18. madde uygulaması; hamur kuralı, parselasyon planı, DOP uygulaması gibi 

isimlendirilen husus bu maddede düzenlenmektedir. Hamur kuralı, imar planlarının 

uygulanabilmesine uygun parseller oluşumu, yani arsa üretimi için mevcut mülkiyet ilişkisinin 

bir potada eritilmesi suretiyle bir bütün oluşturulması ve bu bütünün tekrar düzenleme ortaklık 

payı alındıktan sonra mülkiyet oranına göre maliklere dağıtılmasını ifade eder. Bu uygulama, 

düzenleme alanındaki taşınmazların imar planına uygun hale getirilebilmesi için mülkiyetin 

yeniden düzenlenmesine yönelik bir usuldür. İmar planı esas olarak işlevi belirlerken bu madde 

ile işlevin yerine getirilmesini kolaylaştırmaya yönelik mülkiyet alanına ilişkin bir yeniden 

düzenleme usulü geliştirilmiştir. Yani burada medeni hukukçuların görmek istemediği bir 

mülkiyet düzenlemesi var. İmar Kanunu’nda normalde işlev belirlenirken bu yapılan 

parselasyon planında, 18. madde uygulamasında, DOP kesintisinde esasında mülkiyet değişimi 

yapılıyor. Mülkiyet değişimini niçin yapıyor? İmar planı daha iyi uygulansın diye. Dolayısıyla 

bu esasında imar hukukuna ilişkin değil, eşya hukukuna ilişkin bir kısım. Mülkiyete müdahale 

ediyor. Bunu nasıl yapıyor? O kısmı tekrar hatırlatmak lazım. Mesela, C'yi esas almıştık. C'nin 

1000 m2 arsası var. 1000 m2 arsası, 1.000.000 m2 arsada 1/1000 niteliğinde kalıyor. C'nin 

esasında 1/1000 hakkı var. 1000 m2’den orana çeviriyor. 1.000.000 m2 arazi kılçığı çıktıktan 

sonra ne kadar kalıyor? 620.000 m2 kalıyor. 1000 m2 içinden kamu alanları çıkartılıyor. 

Dolayısıyla C'nin hakkı 1/1000 olduğuna göre, C'nin arazisi ne kadar oluyor, 620 m2 oluyor. C 

şöyle diyebilir; "Ben sana 1000 m2 arazi verdim, geriye 620 m2 veriyorsun." "Sen bana 1/1000 
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oranında bir arsa verdin, ben de sana 1/1000 oranında bir arsa veriyorum. O arsa 1.000.000 m2 

idi, 620.000 m2'ye düştü. Orada da 1/1000’ine maliktin, burada da 1/1000 oranında maliksin. 

İçindeki 380.000 m2 zaten idarenin hakkıydı. Onu aynî vergi olarak herkesten aldı.” Peki bunu 

diğerlerinden de aldın mı? Tabii. E’nin de diyelim ki arsası 5000 m2 ise E'nin 5000 m2'sine 620 

x 5 = 3100 m2 verdi. Dolayısıyla burada mülkiyeti m2 olmaktan çıkartıp bütüne oranı haline 

getiriyor. Bütüne oranı da nasıl belirliyor? Bütünün içindeki kamuya yönelik arazilerin m2'sini 

tespit ediyor. O m2'nin bütüne oranını yapıyor.  

Şöyle bir problem söz konusu olabilir. 1.000.000 m2'nin 520.000 m2'si kamusal alan için 

öngörülmüş olsaydı ne olacaktı? O zaman da, 400.000 m2'si yani %40'ı bedavaya aynî vergi 

olarak alınacak. Kalan 120.000 m2'yi de, %12'yi her parselden KOP yani Kamulaştırma 

Ortaklık Payı olarak, KOP bedeli üzerinden herkesten aynı bedel üzerinden alınacak. Yani 

%40'ı bedava, %12'si 5 TL'den (Orada arsa 5 TL idi.) Bütün alanda düzenleme yapıldıktan 

sonraki kıymetini değil, şimdi imar planı geçerken ki kıymetini esas alıyor. Ahmet'ten 

Mehmet'ten belli bir yerdeki arsayı değil, herkesin %40'dan fazla olan %12'sini 5 TL'den 

hesaplayarak alıyor. %12'ye tekabül eden kısım 50 m2 ise 50 x 5, 150 m2 ise 150 x 5 diye alıyor. 

Dolayısıyla bir DOP var, bir de KOP var. İdare bazen %90'ını alıyor. Nasıl yapıyor? Mesela, 

otomobil yarışları için Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınında, Aydınlı diye bilinen Tuzla'nın 

üstüne bir yerde İstanbul Park diye bir alan yapıldı. Yeşilköy Havalimanı'ndan oraya turist ve 

seyircilerin gelmesi için araçların gidebilmesine imkan veren bir yol yapmak gerekti. Böylelikle 

3 şerit gidiş, 3 şerit geliş bir yol geçiriliyor. O alanda da Formula 1 sahası yapılırken hiç 

yerleşim yok. Genellikle arsa. O yolun yapımında da yolun iki tarafında büyük olmayan bir 

kısmı alıp DOP kesintisini hesapladılar, kesinti oranı %50-60'a çıktı. Mesela burada, bu arazinin 

geçtiği yerde 1.000.000 m2'yi düzenleme alanı olarak belirlerseniz bu yolun kapladığı alan 

500.000 m2 çıkar ve %50 gider. Ama bunu biraz daha büyük alırsanız; 5.000.000 m2 bir yer 

olarak alırsanız, 5.000.000’da 500.000 olur ve yüzdesi düşer. Dolayısıyla ne kadar yeri 

etkilediğinize ilişkin bir context (bağlam) değerlendirmesi yapmak lazım. İdare genellikle 

bütünü doğru tespit etmiyor. Diyelim ki Manhattan gibi büyük bir yerleşim alanı içinde müthiş 

bir yeşil alan yapılacak. Central Park, New York'taki adanın %60'ıymış. Dehşetli gökdelenlerin 

olduğu, New York'un simgesi olan mahallenin %60'ı yeşil alanmış. O yeşil alanı, sadece içinde 

bulunduğu mahallenin yeşil alanı olarak alır, değerlendirirseniz %90'ı gider. Bütün New York'u 

alırsanız o zaman mesela %60'ına düşer veya bütün New Jersey'deki alanın etkileşimini 

alırsanız yani o parka toplu taşıma araçlarıyla nereden gelip yararlanma mümkün diye bakılıp 

da bütün o etkilediği çevrenin yeşil alanı olarak bir alan belirlerseniz, onu %40'a, %30'a, %20'ye 
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düşürebilirsiniz. Dolayısıyla burada etkilediği alanı doğru tespit edebilmek önemli. Etkilediği 

alanı doğru tespit etmezseniz, bazen alanın %90'ı oluyor.  

İşin bir de farklı bir kısmı var. Mesela Ümraniye'deki bütün Şerifali Çiftliği bir kişiye 

ait. Ataşehir'le Ümraniye'nin birleştiği yer. Yeni binaların olduğu yer. Bütün o kısım sadece bir 

kişiye ait. Bu kişi diyelim ki oralar yapılaşmaya açılsın diye kamuya ait yerler %70 tutsa bile 

kamuya bedavaya veriyor. Hatta diyor ki; "KOP istemiyorum. %40'ın üstünü de bedavaya 

veriyorum." Niçin? Çünkü burada anayolu, köprüyü yaptığın zaman anayoldan giriş çıkış 

yollarını buraya bağladığın zaman; buraya şehirlerarası otobüs şirketleri geliyor, büyük siteler 

kuruluyor, merkezi iş alanı oluyor... Yani kalan kısmın, normal bir artışı değil dehşetli bir artışı 

oluyor. Sizin 500 m2 arsanız varsa, bu 500 m2 arsada müstakil bir inşaat yapabilecekken %40 

kesildiği zaman, 500 m2 zaten 300 m2'ye düşüyor. Orada arsa yapamıyorsunuz, müstakil parseli 

yitiriyorsunuz, birisiyle ortak oluyorsunuz, onunla anlaşamadığınız zaman bir türlü bu 

yapılaşma gerçekleşmiyor, bu sizin için bir felaket oluyor. Ama büyük arsası olan için de büyük 

bir nimet oluyor. Arsanızın ortasından örneğin yol geçiyor. Arsanın her yeri kıymetleniyor. Yol, 

kenarından geçse arsasının geri kalanının kıymeti olmayacak. Yolun ortadan geçmesi için yolu 

bedavaya verdiğinde bir zararı olmadığı gibi müthiş kârı oluyor. Baktığınızda bazen arsasının 

%90'ını bedavaya veriyor. Ama %10'u eski %100'ünden %500 daha kıymetli hale geliyor. 

Dolayısıyla DOP'un mantığını meşrulaştırıyor, ama DOP niçin herkes için meşrulaşmıyor? 

Ufak arsası olan esasında kâr etmiyor, arsasının kıymeti artmıyor, zarar ediyor. Üstelik arsası 

yolun kenarından bazen yolun uzağına atılıyor. Üstelik daha önce az çok bir yolu varken, yol 

başka yerden geçtiği için geride kalmış oluyor. Dolayısıyla bu, kıymet artışına dayalı bir vergi 

gibi kabul edildiği zaman ortaya çıkan eleştiri şu; her yerin kıymeti artmıyor ki. Her yerin 

kıymeti aynı ölçüde artmıyor ki. Niçin herkesten %38 alınıyor, %40 alınıyor... Üstelik benden 

%40'ı aldığı gibi, beni aldı tepeye götürdü, diğerini aldı ovaya getirdi. Mesela, şöyle bir olay 

vardı, İstanbul Park geçtiği zaman A’nın burada büyük bir arsası varmış, 50.000 m2. Yola 

cepheli müthiş kârlı olabilecek bir arsa. Bunun %40'ı kesilmiş. Arkada da B’nin arsası varmış, 

onun da %40'ı kesilmiş. B’nin arsasının %40'ı kesildikten sonra getirip onu yol cephesine 

oturtmuşlar. A’nın arsası ise arkada kalmış. Böylelikle B’nin arsasının kıymeti, misliyle büyük 

olan A’nın arsasından daha kıymetli. Çünkü yola cephesi var. Normalde nasıl olması lazım? 

Bunun %40'ını kesip, diğerinin %40'ını kestiği zaman, B’ye yola daha az cephe vererek arsanın 

geriye doğru gelmesi lazım. A’nın da yola cephesinin olması lazım. Ortaya böyle bir problem 

çıkıyor. 
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Hamur kuralı uygulaması, şehirciliğe müsait parseller üretme, kamu alanlarının idarenin 

eline çabuk ve hızlı biçimde geçmesi, şehirleşmeyi kolaylaştırması, teşvik etmesi ve sağlıklı 

gelişmesini sağlama noktaları bakımından önem taşıyan bir hukuki araçtır. Hamur kuralı 

uygulaması teriminin herhangi bir kanunda tanımı yapılmış değildir. Doktrinde yapılmış 

tanımlarında ise kapsamı konusunda farklılıklar görülmektedir. Tüm görüşler dikkate alınarak 

yapılmış bir tanıma göre; hamur kuralı uygulaması, şehirleşmeye açılacak veya şehirleşmeyi 

daha uygun hale getirecek bir düzenleme alanında düzenli imar uygulamaları yapılabilmesi için 

arazi veya arsa mülkiyet oranlarını belirledikten sonra mülkiyete konu arsa parçalarının sınırları 

ve imar planında öngörülmüş kullanım amacına uygun olarak parselasyon yaparak biçimini, 

kimi zaman da yerini belirlemek suretiyle re'sen arsa üretmek olarak tanımlanabilir. Gayet 

doğru bir tanım ama her şeyi içine sokmaya çalıştığı için anlaşılmaz olmuş. Hamur kuralı 

uygulamasında yetkili idare, düzenli şehirleşmeyi sağlamak için belirlenen alanda taşınmaz 

malikleri ve taşınmazlar arasındaki ilişkiyi kaldırmakta, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra 

imar parseli şeklinde yeniden maliklere dağıtım yapmaktadır. Önce mülkiyeti kaldırıyor, orana 

bağlıyor sonra tekrar dağıtıyor. Yeniden dağıtım sırasında eski yerler olmasa bile eş değerde 

başka yerlerin verilmesi söz konusu olabilir.  

18. maddenin 3. fıkrası şöyle; "Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan 

yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, otoyol 

hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil 

saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka 

maksatlarla kullanılamaz." Bu hüküm o kadar önemli ki; tapuda geldisine bakarak 18. madde 

ile kamuya geçmiş bir yeri siz artık burada yola ihtiyaç kalmadı diye idarenin özel malı yapıp 

satamıyorsunuz. Ancak bu hizmetler için kullanılabiliyor. Yani idarenin böyle elde ettiği malı 

tekrar ticarete, tedavüle sokmasına engel oluyor. Bunu, aldığın maksat için kullanacaksın. 

Halbuki kamulaştırmada öyle değil. Kamulaştırma ile ilgili aldığınız yeri kamulaştırma 

amacına göre kullanıyorsunuz. Amaç bittiğinde veya değiştiğinde üzerindeki kamu malı 

tahsisini kaldırıyorsunuz ve onu satabiliyorsunuz. 5 sene geçtikten sonra eski malike geri 

vermek mecburiyetinde bile değilsiniz. 5 sene içinde amaca uygun kullanmazsanız malik, 

Kamulaştırma Kanunu’nun 23. maddesi kapsamında 1 sene içinde geri alma hakkını 

kullanabilir. Ama 18. maddeden gelmişse bunu yapamaz, Kanunun açık hükmü var. O yüzden 

tapudaki geldisine bakmak önemli. Tapuya baktığınız zaman, almaya müsait mi diye 

baktığınızda geldisine bakmazsanız, “geldi” ne demek? Tapunun şu anda gözüken yüzüne 

değil, tapunun dosyasına bakıp, gözüken yüze nasıl geldiğine bakacaksınız. 18. maddeden mi 
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gelmiş, ifrazdan mı, tevhidden mi, kamulaştırmadan mı gelmiş... Buna ilişkin bakacaksınız. 

Geldisi buysa bunun satımı sonra iptal edilecek. Maddenin 4. fıkrası: "Düzenleme ortaklık 

paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması 

gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya 

valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır. " İşte bu da KOP meselesi.  

Maddenin 6. fıkrası: "Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan 

fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz." Bunu anlatmak önemli. Bir defadan fazla DOP 

alınamaz diye bir kanun hükmü var. Buradan neyi anlarsınız? Olay şöyle; önce DOP olarak 

bakmış, %15 kesmiş almış. Sonra aynı yerde imar planı değişikliği olmuş, yine kamuya 

ayrılacak yerler var. %40'a kadar dediğine göre, %25 daha DOP kesebilirim diye, bir kere daha 

DOP kesintisi yapmış, %25 daha kesmiş ve böylelikle toplamda %40 almış. Bu mümkün 

müdür? Yoksa, bir kere %15'i aldın, artık %1 bile alamazsın şeklinde mi anlaşılmalı? Bu madde 

ne demek? Yani %40'a tamamlayıncaya kadar arka arkaya gerektiğinde alabilir misin, yoksa 

%40 aldın aldın, %40 değil de %5 aldınsa artık %35'i alamaz mısın. Çünkü bu %40 alınma diye 

bir imkan getirmiyor. %40'a kadar alınabilir diyor. İmar planında da kamuya ayrılan yerlerin 

toplamı %5 tutuyorsa, tamam artık bundan sonra imar planı değişiklikleri etkilemez, %5 DOP 

aldın, bir defadan fazla alınamaz dediğine göre bir daha da alamazsın mı demek? Bunu 

sorduğuma göre, cevabında %40'a kadar alabilmeyi kabul ediyor mahkeme. Çünkü düz 

anlamına baktığınızda bir kereden fazla DOP alınamaz var. İdarenin alamaması lazım. 

Mahkeme bunu "Bir kerede %40'tan fazla alamazsın" diye anlıyor. Yani %40'tan eksik kalan 

kısmı, 2., 3., 4. seferlerde de alarak %40'a tamamlarsın ama ikinci bir %40 alamazsın. 

Dolayısıyla %40'a kadar 2-3 etapta alabilirsin diye düşünüyor. Burada da çok mantıklı bir 

hukukçuluk yaklaşımı olmazsa bu maddeye yargının yaklaşımı çok hatalı. Mahkeme bunu bir 

kaç kez söylendikten sonra anladı. Mesela; 1000 m2 bir arsa var. Bunun %10'unu aldınız, geriye 

900 m2 kaldı. Bu 900 m2'nin bir daha %10'unu alırsanız bu sefer buradaki ikinci %10, 90 m2. 

Niye? %10'u alınmış bir şeyin %10'u. Dolayısıyla 900 m2'nin %10'unu aldınız, geriye kaldı 810 

m2. Bunun bir daha %10'unu aldınız. 81 m2'sini götürmeniz lazım. Bir kerede %40 almakla, 

kalanın %10'unu almak aynı şey değil. Çünkü kalanı aldığınızda problem çıkıyor. Beykoz 

Konakları'nda bu hataya düştüler, burası özel orman. Beykoz Konakları, %10 yapılaşma 

hakkını kullanarak %90'ı yapılaşmış bir yer. Nasıl oluyor derseniz şöyle oluyor; Beykoz 

Konakları'nın 1000 m2'sinin %10'u yapılaşıyor, ne oluyor? Geriye kalanı ayrı parsel alıyor, bir 

sene sonra onun da %10'unu yapılaştırıyor, geriye kalanı ayrı parsel alıyor, onun da %10'unu 

yapılaştırıyor. Sonuçta %10 yapılaşma hakkı kullanılarak burası yapılaşmış. Sadece 
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yapılaşmamış küçük bir kesim var. Orman Bakanlığı nasıl oldu diyor. Hepsi hukuka uygun. 

Niçin? %10 kesildikten sonraki kısmı bir bütün kabul eder, onun da %10'unu alırsanız, sonra 

onun da kalanının %10'u. Büyük bir mantıksızlık çıkıyor. Buradaki %10, her halükarda 

bütününün %10'u olması lazım. Yani bunun %10'u yapılaştıktan sonra geriye kalan %10'unun 

yapılaşmaya açılma talebi olduğunda, "Hayır, burası şöyle bir bütündü, bunun %10'u zaten 

yapılaştı. Geri kalan zaten %10'dan geriye kalan yapılaşmaya açılmayacak kısım." demek 

lazım. Bu DOP'ta da öyle. %40, bir kaç seferde alınacak olsa bile daha önce alınan yerlerin de 

sayılması lazım. Danıştay artık bu durumu anladı ve şöyle yapıyor; mesela sizin DOP 

yapılmadan önce 1000 m2 yeriniz var, 250 m2 arsanızı devlete bağışlamışsınız. Şimdi bunu da 

kabul ediyor. Bedavaya kaybetmişsiniz. Sonra DOP geliyor, %40'ını keseceğim dediği zaman, 

sizin bağışladığınızdan kalan kısmın %40'ı değil, o bağışladığınız kısmı da sanki 

bağışlamamışsınız gibi kabul ediyor. 250 m2 + 150 m2 alıp %40 hakkını gerçekleştirmiş 

sayıyor. Yani “geldi” o yüzden önemli. Sizden daha önceki giden kısmı da %40'ın 

hesaplanmasında esas alıyor. Bu sayede eşitlik oluyor. 2-3 etapta da kesilse, tek etapta da 

kesilse sonra aynı şeye geliyor.  

Fıkranın devamında, "Bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme 

yapılmasına mani teşkil etmez." diyor. Orada kastettiği şu; %40'a kadar alındıktan sonra, imar 

planı böyle kalmak zorunda mı problemi var. Şöyle ele alalım; planda bir yeri konut alanı olarak 

göstermiş. Burada tekrar düzenleme yapıp DOP kesmeden bu alanı merkezi iş alanı yapabilir. 

Böylelikle imar planını tekrar yapabilmek için mutlaka mülkiyetle oynamaya gerek olmamasını 

sağlamak istiyor. Bunun esas fiili faydası da şöyle; mesela Dilovası'nda böyle bir problem var; 

gerçek bir olay. Birisinin 0,5 m2 hakkı kalmış, adam ölmüş ve mirasçılarını bulamıyorlar. 0,5 

m2 de olsa birisinin hakkı var bu parselde. Parselde imarlaşma olması için maliklerin tamamının 

rızası lazım. 0,5 m2'nin malikleri bulunamıyor. İşte böyle problemler çıktığında şöyle yapıyor; 

kesinti yapmadan, bu 0,5 m2'nin artık %40'ını filan kesmeden bunu alıyor ve şu anda 

yapılaşmayacak başka bir parsele taşıyor. Buraya da maliki belli birisini getiriyor. Böylelikle 

ne oluyor? İmarlaşmaya müsait mülkiyet haline getiriyor. Yani mülkiyeti kaydırabiliyor. Bu, 

idarenin çok esaslı bir yetkisidir. Sahibi bulunamasa da el koyamazsın. 0,5 m2'si de, 5.000.000 

m2'si de mülkiyet hakkı için aynı sonuçta. Bunu bir yere oturtmak lazım. Ne yapıyor? Sürekli 

oynatıyor. Kesinti yapmadan imar planı değişikliğiyle, parselasyon planı değişikliğiyle 

oynatıyor. Sadece imar planı ile ilgili değil, parselasyon planıyla da ilgili. Yani kesinti 

yapmadan parselasyon planını değiştirebilir. Maddenin devamında, "...bu düzenleme sebebiyle 

ayrıca değerlendirme resmi alınmaz." Yani, şerefiye denir buna. Yol kenarına geldin, kıymetin 
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arttı vs. diye bunu zaten bir vergi niteliğinde saydığı için ek bir vergi benzeri resim ayrıca 

alınamaz.  

9. fıkra şu şekilde: "Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında 

mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir 

kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen yapılar ise, 

birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan 

yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka 

bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından 

kullanılmasına devam olunur. " Burası, işin tuhaf kısmı. Biraz buradan bahsedelim. Normalde 

üzerinde hiçbir bina olmayan yerde imara uygun yapmak için getirilmiş bir şey. Siz burada 

parseller oluşturuyorsunuz. Peki burada bir bina varsa ne olacak? Burada bina varsa diyor ki; 

binanın olduğu yeri parsel içinde bırak. Parseller arasını da bölme. O zaman ne olacak? 

Buradaki bina bir parsel içinde olacak. Ama problem şurada; bina A'ya aitken, A'nın arsası 

başka bir yere gitmiş, B de buraya gelmiş olabilir. Eşya hukukunda bina, arzın mülkiyetine tabi 

tutuluyor. Hayır, arzın mülkiyeti başka, binanın mülkiyeti başka olur, bu mümkündür diyor 

Kanun. Nasıl oluyor? A, çok hisseli bir parseldeyken binasını da 500 m2 yere yapmış. Sonra 

A'nın arsası başka yere taşınmış. B de buraya gelmiş ama bina hala A'nın. Kanun şöyle diyor; 

bina hala A'nın olmaya devam eder. Binanın oturduğu zemin de B'nin olmaya devam eder. 

Anlaşırlarsa ne ala. Anlaşamazlarsa yıkılıncaya kadar böyle devam eder. Danıştay, bu 

mantıksızlığı şöyle gideriyor. Bir kimsenin kesintiden sonra kalan arsasının eğer aynı yerde yer 

verilmesini imkansızlaştıran bir durum yoksa yani yola, kamu binasına vs. gelme durumu yoksa 

yine kendisine verilir. Ancak imkansızlık varsa başkasına verilir. Mesela böyle bir arazi ve arsa 

düzenlemesi İstanbul Üniversitesi için yapıldı. Avcılar Kampüsü'nde meşhur şarkıcı Nuri 

Sesigüzel'in orada büyük emek vererek yaptığı bir çiftlik var. Nuri Sesigüzel, orada hiçbir şey 

yokken çiftliğini yapmış. Sonra DOP yapılınca kamu arazisi olarak İstanbul Üniversitesi'nin 

gelişme alanı içinde kalmış. Nuri Sesigüzel'e de kamu arazisi içinde kaldığı için imar planındaki 

başka bir yer %40 kesintiyle birlikte verilmiş. Ama çiftlik bizim arsamızda. İÜ de şimdi oraya 

kadar geçip, yıkıp da üzerine binalarını yapmamış. Esas sahibi başka. Altından halı çekilmiş, 

halı başka bir yere gitmiş, üzerindeki yapı bizde kalmış. Etrafı tellerle çevrili olduğu için içeri 

de giremiyor. Çiftlik binası istediği kadar onun olsun. Bizim arazimizin içinde. Bu düzenleme 

dolayısıyla böyle çok fazla sayıda böyle ihtilaf var. Niçin? İnsanlar başkasının arazisinin 

üzerine kaçak ev de yapıyorlar. Kaçak yaptıkları zaman evin altındaki arazi başkasına veriliyor. 

Gidiyorsunuz, size verilen arsada ev var. Arsanın sahibine verilen yer de başka bir yerde. Bir 
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sürü ihtilaf. Maddede diyor ki; "...yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma 

temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından 

kullanılmasına devam olunur." Şüyuu nasıl giderilir? Başkasının taşınmazı üzerine bina 

yapanın durumu usulüyle giderilir. Bina daha kıymetli, yer daha kıymetli tartışması olursa. 

Yıkılamaz diyor. Esas burası çok önemli. Bunun İmar Kanunu’nda düzenlenmesi imar 

hukukuyla nasıl açıklanabilir? İmar Kanununu yapanları bu kadar takdir ediyorum, bunu da 

eleştireyim. Bakın şöyle diyor; "Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılar..." yani başkasına ait 

yapılar, "... ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı (takdirde)..." yani arsa bana aitken, 

yapının malikine bu izni vermediğim takdirde "...veya plan ve mevzuat hükümlerine göre 

mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı 

tamir izni verilemez." Yani şunu diyor; taraflar anlaşamazsa bina ekonomik ömrünü 

tamamlayıp içinde oturulamaz hale gelinceye kadar sahibi tarafından kullanılsın sonra sahibi 

de terk edip gitsin. Uyuşmazlığı böyle çözmeyi öngörüyor. Halbuki içinde oturulamaz hale 

gelmek demek, oturanın başına da yıkılabilmesi tehlikesi demek. Esaslı tamirler dışında küçük 

tamirler yapılamaz. Yani ilgili bezsin ve ortaklığa razı olsun. Bina sahibi vazgeçsin. Bunu 

sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu, İmar Kanununun mantığı bakımından sıkıntılı bir şey. 

Mesela mecburen diğerinin mülkiyetine geçmiş olur, parası şu şekilde ödenir vs. çözüm 

önerileri sunmuyor. Uyuşmazlık çıkartmaya yönelik ve uyuşmazlığın kangren haline gelmesini 

sağlamaya yönelik bir şey. Yasama faaliyetinden ötürü devletin sorumluluğu diye bir başlık 

gelişse; bir çok yaralama ve ölüm olayının faili olarak bu madde getirilebilir. Çünkü bu, 

uyuşmazlığın devam etmesine yasal zemin oluşturuyor. Yani sen binanın sahibisin, altındaki 

arsanın sahibine de sen de arsanın sahibisin diyor. Anlaşmak zorunda da değilsiniz, birlikte 

yaşayın diyor. Bina sahibine de, esaslı tamirat izni vermem, gidebildiğin kadar git diyor. 

Tesadüfen anlaşırsanız da ne ala. Durum bu.  

12. fıkra şu şekilde: "Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri 

kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine 

karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe 

ait sahalardan yer verebilirler." Takas imkanı getirmiş. Bu da şehircilik bakımından, baştaki 

mantığına uygun, idarenin cebinden para çıkmasın diye. Buradan %40'tan fazla kesildiği için 

bir kamulaştırma bedelini hak ediyorsun, ben de bedel yerine sana şuradaki arsayı vereyim, 

anlaşalım demeye getiriyor. Takas suretiyle kamulaştırma. Kamulaştırma Kanunu’nda da 

düzenlenmiş bir şey bu. Veraset yolu ile intikal edenlerde de ayrılan hisseden daha ufak hisseye 

bölünemez kuralını getiriyor. Bunu şehircilik bakımından dikkate alıyor, miras dolayısıyla sen 
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arsayı bölemezsin diyor. Miras dolayısıyla kıymetini paylaş ama ya onda ya bunda bir bütün 

olarak kalacak, fazlaya böldürmüyor. Parselin daha ufalmasını, böylelikle pay sahiplerinin 

uyuşmazlığından kaynaklanan şehirleşmemenin ortaya çıkarttığı köhneleşmeye engel olmayı 

amaçlıyor. Ayrıca 16. maddede yine belediyeye ortaklığı giderme konusunda asliye hukuk 

mahkemesine müracaat imkanını vererek bu konudaki paydaş uyuşmazlığının önüne geçmeyi 

öngörüyor. Dolayısıyla bunlar, esasında çok mantıklı hususlar. Veraset yoluyla intikal 

edenlerde de böyle.  

------ 

 

18. madde üzerinde durduk. Arazi ve arsa düzenlemesi başlığını taşıyor. “DOP 

kesintisi”, “hamur kuralı”, “arsa üretme” gibi terimlerle ifade ediliyor. Şimdi imar hukukunda 

geldiğimiz nokta şu; Birinci aşama imar planları ile birlikte planlamaydı. Yani arsanın 

bütününün ve parsel bazında kullanımının düzenlenmesi. Aradaki aşama; her zaman olacak bir 

aşama değil ama hukuki araçlardan birisi 18. madde. Bir diğeri kamulaştırma veya satın alma. 

Bunlar, imar planları çerçevesinde özellikle kamunun yapacağı faaliyetler için arsa elde etmeye 

yönelik araçlar. Yani ilk aşama planlama; ikincisi malları düzenleme, taşınmazı düzenleme. 

Şimdi üçüncü aşama da bunu ¨birelleştirme¨. Yani ruhsatla başlayan ve iskânla biten süreci 

gündeme getirmek. Böylelikle sonuçta yapının gerçekleşmesi. Dolayısıyla bu üç aşamanın orta 

noktasındayız.  

İmar planlamasına ilişkin alternatifleri belirledik. Bizim imar planı yaklaşımımız, 

arsanın en uygun kullanım biçiminin meclis kararıyla düzenlenmesine ilişkin. Dolayısıyla bir 

arsanın, imar planına konu olan bir şehir toprağının ne şekilde kullanılacağına ilişkin gerekli 

düzenlemeler imar planlarında yer alıyor. Bu bazen kullanılacak malzemeye kadar, çatısı olup 

olmadığını belirlemeye kadar gidiyor. Dolayısıyla oldukça tahakküm eden, mütehakkim bir 

imar anlayışımız var. Normalde 20 senelik dönemi düzenlemiş ve 5 senelik imar programları 

yoluyla da nasıl gerçekleşeceğini belirlemiş durumda. Planlar yapılacak, her bir arsanın 

kullanımına ilişkin belirlemeler yapılacak. Bu planların gerçekleşme dönemlerini belirlemek 

için imar programları yapılacak. Bu imar programları çerçevesinde ya kamulaştırma ya 18. 

madde uygulaması ya da satın almayla kamuya geçmesi gereken mallar kamuya geçecek. 

Ondan sonra özel kişilerdeki mallarda da yapı inşasına ruhsat alınarak başlanıp iskân alınarak 

bitecek, bir imarlaşma hareketi olacak. Bu, çok mütehakkim olduğu için, çok belirleyici olduğu 

için, hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için hayat gerçekleri karşısında farklı bir çehre aldı. Nasıl 

farklı bir çehre aldı? İmar planları, senelerin değişmesiyle veya baskı gruplarının zorlamasıyla 
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sık sık değişmeye başladı. Yani burada bir hesap yapılmış mesela burası yeşil alan olarak 

öngörülmüş. Bu yeşil alan civardaki nüfus yoğunluğuna yetecek bir yeşil alan. Fakat şehir 

toprağı çok kıymetli olduğu için, çeşitli rant problemleri gündeme geldiği için veya bazen de 

tam tersine şehircilik adaletini sağlamak için imar planı değişikliği yapılıyor. Böylelikle 5 sene 

içinde defalarca kez değişen imar planları oluyor. Değişirken de sadece nokta değişikliği 

yapılıyor. Yani şurada bir problem varsa, orası değişiyor. Buradaki temeli bozan nokta, imar 

planının, bir yerdeki değişikliğin imar planı hesaplamalarına etkisi karşısında pozisyon 

alamaması. Planın bir yerindeki değişiklikle siz 100 kişi daha fazla yoğunluk getiriyorsanız, bu 

100 kişilik yoğunluğun gerektirdiği yollar, kanalizasyon, elektrik, yeşil alan, sosyal donatı 

alanları... hesabı şaşıyor. Buna engel olabilmek için yargı şöyle bir yöntem geliştirdi: Bir imar 

planı değişikliğine karşı dava açıldığında o imar planı değişikliğinin imar planına getirdiği ek 

yüklerin hesaplanıp hesaplanmadığına bakarak, hesaplanmamışsa iptal etmeye başladı. Yani bu 

değişikliği getiriyorsun, ama bu değişikliğin uygun olup olmamasından tamamen bağımsız 

olarak bu değişikliğin gerektirdiği yeşil alan, sosyal donatı alanını yaptın mı diye bakıyor. 

Maalesef idare de buna karşı bir strateji geliştirdi. Şöyle geliştirdi; mesela burası 5 sene önce 

yapılmış 20 katlı bir gökdelen. Kağıt üzerinde burayı yeşil alan yapıyor. Burayı yeşil alan 

yapmasının sebebi de kağıt üzerinde hesabın tutması. Bu yeşil alan da zaten yapılaşmış olduğu 

ve kamulaştırılması vs. söz konusu olmadığı için zaten yapılaşmış imar durumundaki değişiklik 

onun durumunu gayrimeşru hale getirmiyor. Sadece onun arsasının kamulaştırılması, yıkıldığı 

zaman bir daha yeşil alan dışında bir şey yapılamamasını getiriyor. Dolayısıyla kağıt üzerinde 

o hesabı yapıyor ve sosyal donatı alanlarını, yeşil alanları daha önce yapılaşmış yerlere 

kaydırıyor. Böylelikle hesap da tutuyor ama değişiklik realize edilebilir, gerçekleştirilebilir hale 

gelmiyor. Yani o yeşil alan hesabı, gerçekçi bir yeşil alan hesabı olmuyor, çünkü o yeşil alan 

hesabı kamulaştırma veya başka bir surette yeşil alan olarak kullanılabilecek bir alan olmuyor.  

 

İmar planlarının esnek olmamasının, katı olmasının sebebi rant dağıtımı; yani insanların 

gayrimenkullerinin değerinin artmasına yol açıp açmaması nedeniyle düşünülmüş ve gizli 

olarak imar planlama sürecinin yapıldığı meclis tarafından kabul edildiği, böylelikle kimsenin 

etki edemeyeceği bir şekilde yapılmış olması öngörülmüş. Fakat sonrasında şehircilik adaletine 

aykırılıklar vs. nedeniyle çokça değiştiğinden sistemin mantığı bozulmuş durumda. Yani sistem 

sertliği tercih etmiş, önceden düzenlemeyi esas almış, önceden planlamayı esas almış. 20 

senelik bir öngörünün hukuki bağlayıcılığını kanunlaştırmış. Buna göre bir şey yapma 

iddiasıyla ortaya çıkmış ama bu hukuki araç 20 senelik geleceği hiç değişmeden sürdürmeye 

müsait değil. Güç olarak müsait ama hakkaniyet bakımından müsait değil. Çünkü hızlı bir 
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şehirleşme var, şartların hızlı değişmesi söz konusu. Bu, birçok bakımdan da böyle. Mesela 

alanlar sürekli farklı anlamlarda değişiyor. Diyelim ki; İstiklal Caddesi'nin kenarında bir yeşil 

alanı cadde kabul etmez. Niçin? O caddenin yoğunluğu, sürekli bir merkezi iş alanı olması 

şeklinde dönüşmüş, planlayanların isteği dışında. Dolayısıyla o caddenin iki tarafında da bitişik 

nizam; altında dükkanların, üstünde büroların olduğu bir yer lazım ki, caddenin hareketliliğine 

sekte vurmasın. Dolayısıyla siz yeşil alanı öyle bir yerde öngörmüşseniz, artık daha arkaya, 

çocukların trafiğe maruz kalmadan geleceği bir alana çekmeniz lazım. Bu değişiklik hayatın 

nerede ağırlık noktası oluşacağı bilinmediği için değişimlerle geliyor. Bazen de buradaki 

değişiklikler sadece menfaat sahiplerinin isteği dolayısıyla değil, oradaki şehirleşmenin 

gerektirdiği yoğunluğu destekleyen alanlar ihtiyacından kaynaklanıyor. Mesela uzun süre 

Eyüp'te öyle tartışmalı parseller oldu. Eyüp Camii civarında oluşan yoğunluk nedeniyle o alanın 

meydanlaşması, o alanda buraya gelenlere ticari faaliyet yapacak da olsa dükkanların olması 

gerektiği gündeme geldi. Onun üzerine tekrar meydan düzenlendi vs. O derece başarısız bir 

kademelendirme yapıldı ki değil yaşlılar, gözü az görenler, gençlerin bile takılıp düşeceği 

şekilde hiç beklenmedik yerde bir basamak, tamamen mermer yapıldığı için basamak olduğu 

gözükmeyen alçalmalar, yükselmeler, kullanımı zorlaştıran hususlar ortaya çıktı. Bu gibi 

durumlar ortaya çıktıkça da genel olarak yapılan şeyin gündemi ortaya çıkıyor; meydan burada 

mı olmalı, büyüklüğü bu kadar mı olmalı, etrafında yeşil alan, konut alanı olmalı mı.. Buna 

ilişkin ihtiyaçların toplanması ve şehircilik açısından düşünerek, elenerek düzenlenmesi 

yapılmadığı için bu imar planları hayata da direnemiyor. Yani sadece siyasi baskıya, sadece 

daha fazla gelir elde etmek isteyenlerin baskısına değil; hayata da direnemeyen imar planları 

oluyor. Bunun alternatifi; esnek imar planları. Yani sürekli olarak müzakere edilecek imar 

planları. Birbiriyle bağlantılı parsellerin belirlenmesi, büyüklüğün belirlenmesi, parsellerde 

zaman içinde ortaya çıkan yeni kullanım biçimlerine göre değişiklik yapılması.  

 

Beşinci Ders 

Prof. Dr. Melikşah YASİN 

 

Bugün farklı bir başlık anlatacağız, kentsel dönüşümden bahsedeceğiz. Bu amaçla 

çıkarılan kanunlar var. Uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar var. Sürekli gündemde. 

Ana hatlarıyla bunlardan bahsedeceğiz.  

Şehirler, biliyorsunuz yaşayan bir çeşit organizma. Teknolojiye göre sürekli değişen, 

gelişen nüfus hareketlerine göre yapılar. Bu sürekli değişim ve gelişim neticesinde ortaya 
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şehircilik problemleri çıkıyor. İşte imar hukuku dediğimiz hukuk alanı, bu şehircilik 

problemlerini en aza indirgeme, şehirleri belli bir plan dahilinde büyütebilme veya plan 

dahilinde yaşanabilir şehirler ortaya çıkarma, bu şehirleri koruyabilme amacı güden bir hukuk 

dalı. Bazen şehircilik problemleri imar mevzuatıyla aşılamayacak boyutlara gelebilir. Çöküntü 

alanı diye tabir edilen şehirlere dönüşebilir. Mesela savaşlardan sonra, II. Dünya Savaşı'ndan 

sonra Avrupa'daki pek çok önemli şehir çöküntü haline dönüştü. Alt yapısı, üst yapısı harap 

oluyor, sosyal yapısı bozuluyor. Bir sürü dul, yetim kalıyor. Savaştan olumsuz etkilenen gruplar 

ortaya çıkıyor. Şehirler her bakımdan bir çöküntü alanı haline geliyor. Yani hem fiziki koşulları 

bakımından hem sosyal, ekonomik, kültürel koşulları bakımından çöküntü alanı haline 

gelebiliyor. Bazen büyük bir afet sonrası da böyle bir çöküntü durumu söz konusu olabilir. 

Bazen de, diyelim ki yoğun bir göç sonrasında şehrin yapısında değişiklikler meydana gelir. 

Bütün bu problemler ortaya çıktığında normalde olağan olarak ne yapılabilir? Şehirlere imar 

hukuku ve imar mevzuatı çerçevesinde müdahalelerle o problemleri aşmaya çalışırsınız. 

Diyelim ki; trafik yoğunluğu arttı. Mevcut yol yetmiyorsa, İmar Kanunu, Kamulaştırma 

Kanunu size izin veriyor. Yolu imar planı değişikliği yaparak genişletme imkanınız var. O 

güzergahta kalan binalar bakımında da binaları kamulaştırmak suretiyle o arızi problemi 

ortadan kaldırabilirsiniz. Yani olağan imar hukuku araçlarıyla, bu sorunlara müdahale 

edebilirsiniz. Veya yeşil alan azaldı, yetersiz kaldı. Okul alanları yetersiz kaldı. Yine 

kamulaştırma yöntemleriyle, plan değişiklikleri yöntemiyle müdahale ederek şehirlerin bu 

problemlerini giderebilme imkanınız var.  

Ancak çöküntü alanı dediğimiz olguyla karşılaştığınız zaman, olağan imar hukuku 

araçlarıyla ya da mevzuatıyla çözemeyeceğiniz, adeta şehircilikteki bir olağanüstü durumla 

karşı karşıya kalırsınız. İşte bu olağanüstü duruma, nasıl ki asayiş normal koşullarda 

bozulduğunda normal polis tedbirleri yeterli olmayıp başka tedbirler almanız gerekiyorsa, 

olağanüstü yönetime geçmeniz gerekiyorsa, imar hukuku anlamında da aslında bir anlamda 

kentsel dönüşüm böyle bir olağanüstü dönemi ifade eder. Şehir öyle bir problem yumağı haline 

gelmiştir ki; bu problemi sizin rutin, olağan mevzuat hükümleriyle çözmeniz mümkün değil. 

Çözemediğiniz için de ne yapıyorsunuz? Artık benim buraya farklı bir yöntemle müdahale 

etmem gerekiyor, bu farklı yöntemle müdahale ederek o şehri düzeltmem gerekiyor 

diyebilirsiniz. Tabii kentsel dönüşüm bizim ülkemizin uygulamasında çok eski değil. Hatta 

hukuk terminolojisine girmesi, çok yeni. 2005 yılında ilk defa Belediye Kanunu’nda yapılan 

değişiklikle belediyelere kentsel dönüşümü belirleme ve projeleri uygulama imkanı verildi. 

Dolayısıyla önce mevzuatımıza girişten bahsetmek lazım; Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm 
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Kanunuyla gelişti. Ankara'da havaalanı ile şehir merkezi arasında protokol yolu denilen bir yol 

var. O yolun kaldığı yer Kuzey Ankara Girişi diye ifade edilen kısım. İlk çıkan Kanun o diye 

hatırlıyorum. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Kanunu, o bölgenin dönüştürülmesini 

amaçlayan bir Kanun. Tamamen yeni bir yapılaşma gerçekleşti. Ondan sonra Belediye Kanunu 

değişikliği yapıldı. Sonrasında bir Kentsel Dönüşüm Kanunu Tasarısı hazırlandı. Meclis 

gündeminde epey bir süre bekledi. Ancak bir türlü meclis gündemine getirilmedi. O Kanunun 

sadece tarihi eserlere ilişkin olan kısmı 5366 sayılı Kanun olarak yasalaştı. O da tarihi kentsel 

sit alanları dediğimiz, tarihi kent alanlarının dönüştürülmesini hedefleyen bir Kanun. Birazdan 

daha detaylı olarak bakacağız. Hukuki boyut kazanması böyle oldu.  

Ama kentsel dönüşüm kavramı esas itibariyle, orijin itibariyle bir hukuki kavram değil. 

Mesela, zilyetlik bir hukuki kavram, hak bir hukuki kavram. Doğrudan hukuk bilimine ait 

kavramlar. Halbuki kentsel dönüşüm dediğimiz kavram hukuki bir kavram değil. Nedir? Şehir 

planlamacılığına ait, mimarlığa ait bir kavram. Dolayısıyla da hukukçular bakımından ilk 

cevaplanması gereken, ilk yapılacak şey nedir? Bu kavramın içini hukuki olarak doldurmak. 

Yani kentsel dönüşümün hukuki anlamını ortaya koymak. Bu yönüyle de bir zorluk var. Niye? 

Kentsel dönüşüm dediğimiz şey, sadece hukuku değil sosyolojiyi ilgilendiren yönü var, insan 

haklarını ilgilendiren boyutu var, yani hukukun değişik alanlarını ilgilendiren boyutu var, 

mülkiyet hakkı ve özel hukukun sözleşmeler boyutu olduğu için özel hukuku ilgilendiren 

boyutu var. O nedenle de tek boyutlu bir şey de değil kentsel dönüşüm. Yani tek bir alanı 

ilgilendirmiyor. Türk hukuku bakımından böyle olmakla beraber, dünyadaki uygulamalara 

baktığınız zaman yeni bir şey değil. Amerika’da yüz yıldan fazla uygulanan bir kavram. Yani 

uygulamaları olan bir şey. İngiltere'de aynı şekilde uzun yıllar boyunca uygulanmış, başarılı - 

başarısız örnekleri var. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da pek çok şehirde uygulanmış 

kentsel dönüşüm projeleri var. Böyle bir anlayış ve uygulama var. Dolayısıyla da Türkiye 

bakımından yeni olmakla beraber, daha önce şehircilik tecrübesi yaşamış ülkeler bakımından 

yeni bir olgu olduğunu söylememiz zor. Yani dünyada bunun bir tecrübesi var. Türkiye'nin 

istifade edebileceği ölçekte örnekler var.  

Kentsel dönüşüm dediğimiz şey neyi ifade ediyor? Yani dönüştürürken neyi 

dönüştüreceğiz, ne kadar dönüştüreceğiz? Bir kere felsefi olarak kentlerin dönüştürülmesi 

kavramına karşı çıkan felsefeciler var. Yani şehir felsefesi üzerine kafa yoranlardan buna 

tamamen karşı çıkanlar var. Çünkü, az önce söylediğimiz gibi şehir dediğimiz şey yaşayan bir 

olgu. İşte 2000’li yılların İstanbul'u böyle bir şehirdi. Gecekonduları olan, çarpık yapılaşması 

olan, kendi içinde bir ahengi, düzeni olan böyle bir şehirdi. Buna da şehrin müdahale 
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yöntemleriyle değiştirilmesini doğru bulmayan bir anlayış var. Çünkü idarenin şehre her 

müdahalesinin, şehirde değiştirici etkiler yaratan bir anlamı vardır. Mesela idareler şehre nasıl 

müdahale eder? Bazen imar planı yaparak müdahale ederler. Doğrudan müdahale ederler. 

Bazen yasama organı kanun çıkararak müdahale edebilir. İdare, imar planı yaparak, çeşitli 

teşvikler getirerek müdahale edebildiği gibi kimi zaman idarenin yapacağı bir yatırım bile şehre 

müdahale anlamı taşır. Diyelim ki şehrin bir bölgesinde büyük bir olimpiyat köyü yapacaksınız. 

Bu, şehre dolaylı bir müdahaledir. Olimpiyat köyünün yapılmasına bağlı olarak şehrin o 

bölgesinde emlak değerlerinin artması, yerleşim tercihlerinin artması, ona bağlı başka 

yatırımların yapılması, olimpiyat köyü kuracaksanız oteller yapılması.. vs. nedir? Şehre 

müdahale yöntemleridir. İşte bazı felsefeciler diyor ki; idare şehre mümkün olduğu kadar 

müdahale etmemelidir. Hele dönüşüm dediğimiz şey, tamamen yanlış bir şey. Mesela, Tarlabaşı 

bölgesi Türk toplumunun büyük bir kesimi için çok rahatsız edici bir görüntü olabilir. Bunlar 

ise "Hayır, kesinlikle özel mimarlar bile tutsanız, böyle bir şehir görüntüsü oluşturamazsınız. 

2000’li yıllarda Tarlabaşı'nın sosyolojik yapısı budur. Bu sosyolojik yapının kent anlayışı, 

konut anlayışı budur. Mali durumları böyledir ve bunların oturdukları evler bu şekildedir. Bu, 

gelişigüzel bir şey değildir. O insanların şehre ve konuta ilişkin yaklaşımlarını da gösteriyor. 

İnsanlar çamaşırlarını karşılıklı olarak uzattıkları iplerde kurutuyorlar. Bu, onların yaşam 

tarzıdır, tercihleridir. Onlar şehrin bugünkü halini yansıtıyor. Bugünkü hale de dışarıdan 

müdahale ederek onlara bu şeylerin dayatılması da doğru bir şey değil." Bu, felsefik bir şey. 

Katılırsınız veya katılmazsınız. Ama böyle tartışmalar olduğunu bilin. Sizi rahatsız edebilir bu 

şey, "Nasıl olur böyle bir şey, yıl olmuş 2017, hala böyle çamaşır mı kurutulur" diyebilirsiniz. 

"Ama o insanlar böyle çamaşır kurutmayı tercih ediyorsa bu da onların tercihidir. İdare buna 

müdahale etmemelidir. Bu kendi yaşam biçimleridir. Müdahale etmeniz doğru değildir." diyen 

yaklaşımlar da var. Tabii, bir yönüyle doğru. Biz de bunun çok aksi fikirler söylemiyoruz ama 

şehirde yaşayanların belli bir kamu düzenine riayet etmek zorunluluğu olduğu da kesin. Yani, 

evet doğru, şehre idarenin müdahalesi bir takım başka sonuçları olacağı için her zaman doğru 

olmayabilir ama şehir düzeni gerektirdiği ölçüde müdahale etmek de bir zorunluluk olarak 

karşımıza çıkar. Mesela Tarlabaşı bölgesinde denk geliyorsanız görürsünüz, belli aylarda 

sokakta halı yıkanır. Sadece o bölgede değil, İstanbul'un başka semtlerinde de bunu görürsünüz. 

Sokakta halı yıkamak, köylerde veya kasabalarda normal bir davranış biçimi olabilir. Ama 

sokakta halı yıkadığınızda kaldırımı işgal etmiş olursunuz, gelip geçenleri zorlamış olursunuz, 

çevreyi kirletmiş olabilirsiniz... Bu gibi durumlarda sokakta halı yıkamanıza idare müdahale 

edebilir. Buradaki amaç ne? Şehrin belli bir yaşam düzeni vardır, kamu düzeni vardır. O düzeni 

korumaya yönelik olarak müdahale edebilirsiniz. Ama bugün, şehirlerin mimari yapısına 
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müdahale etmek var. Yani oradaki yaşam biçimlerini etkileyen müdahaleler söz konusu olabilir. 

İşte bu müdahalenin ne kadarı meşrudur, ne kadarından fazlası meşru değildir şeklinde 

tartışmalar var.  

Kentsel dönüşüm dediğimiz şey; bizim ürettiğimiz bir şey değil. Yani Türk 

hukukçularının, Türk şehir plancılarının yaptığı bir şey değil. İlk defa bizim ülkemizde 

uygulanan bir şey de değil. Dünya tecrübesi olan, bu dünya tecrübesine istinaden de bir takım 

yargı kararlarıyla, AİHM kararlarıyla elde edilen başarılı sonuçlarla bir takım ilkelere 

kavuşmuş. Biraz bundan bahsetmek istiyorum, ondan sonra 6306 sayılı Kanunun 

uygulamasından da ana hatlarıyla bahsetmeye çalışacağım. 

Konuşmamın başında dedim ki; kentsel dönüşüm dediğimiz şey, adeta imar 

hukukundaki olağanüstü rejimi ifade eder. Olağanüstü rejimle de ne zaman müdahale edersiniz? 

Olağan müdahale araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda başvurursunuz. Mesela ülkemizde 

Olağanüstü Hal Kanunu var. OHAL kaldırıldığı zaman bu Kanun hala yürürlükte kalır ama 

uygulanmaz. Şimdi imar hukukunda da normal imar mevzuatıyla, imar hukuku kurallarıyla 

aşamadığınız problemleri adeta o alanda bir olağanüstü hal ilan ederek farklı bir hukuki rejimle 

çözmeye başlıyoruz. O nedenle kentsel dönüşüm dediğimiz şey, çok kapsamlı ve çok boyutlu 

bir şey olduğu için idareye çok daha geniş yetkiler tanındığı için ikincil olarak başvurulabilecek 

bir uygulamadır. Aslolan şey; şehircilik problemlerini, normal, olağan imar hukuku 

mevzuatıyla çözümleyebilmek. Bunun yetersiz kaldığı durumlarda kentsel dönüşüm dediğimiz 

müesseseye başvuruyoruz. 

 

İkincisi; kentsel dönüşüm dediğimiz şey, tek boyutlu bir şey değil. Türkiye'de anlaşıldığı 

şekliyle sadece şehirlerin fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik bir faaliyet değil, dünyadaki 

örneklerine baktığımızda. Bizdeki anlayış; “Binalar çürük, kötü. Bunları yıkalım, yerine yeni, 

güzel, sağlam binalar yapalım.¨ şeklinde. Bu, normalde bir kentsel dönüşümü ifade etmez. Buna 

kentsel yenileme diyebilirsiniz, binaların yenilenmesi diyebilirsiniz. Ama tam manasıyla bir 

kentsel dönüşüm değil. Çünkü kentsel dönüşüm dediğimiz şey nedir? Şehrin bir bütün olarak 

problemlerini çözmeye yöneliktir. Bir gecekondu bölgesini ele alalım. Bu bölgede insanların 

tek problemi, binaların kötü olması mıdır? Hayır. Binaların kötü olması dışında başka 

problemleri de var. Mesela; sosyal problemler, eğitim problemleri, kültürel problemler, 

ekonomik problemler... var. O zaman o şehri eğer kalkındırmak istiyorsanız; o çöküntü alanını 

o halinden çıkarıp yeniden yaşanabilir, cazip bir hale dönüştürmek istiyorsanız ne yapmanız 

lazım? Çok boyutlu bir anlayışla kentsel dönüşüme yaklaşıp bütün problemleri çözebilecek bir 
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dönüşüm anlayışı ortaya koymanız lazım. Yoksa sadece fiziki koşulları iyileştirilmiş ancak 

sağlıklı binalarda oturan mutsuz insanlar veya mutsuz şehirler oluşturursunuz. Bunun dünyada 

da örnekleri var. Mesela İngiltere'de yapılan bazı kentsel dönüşüm projelerinde çok boyutluluk 

ilkesi ihmal edildiği için o projeler başarısız olmuştur. Bizde de böyle başarısız örnekler var. 

Nasıl başarılı olabilir? Bir yerde kentsel dönüşüm yapmak istiyorsanız bir kere o bölgeyi sadece 

binaların dönüşümü olarak yapamazsınız. "Burada şu kadar riskli bina var, şu kadar sağlam 

olmayan bina var. Bunları yıkalım, yerine yeni binalar yapalım. Tamam şehrin problemini 

halletik." diyemezsiniz. Otopark problemi, yeşil alan problemi, sosyal donatı alanı dediğimiz 

alanlara ilişkin problemler var. Bunlar şehrin fiziki koşullarıdır. Bu fiziki koşulları 

iyileştirmekle de yine problem hallolmuyor. Örneklendireceğim size. Mesela, bir toplantıda 

kentsel dönüşümü anlatırken bir beyefendi dedi ki; "Siz iyi anlatıyorsunuz da, belediye bana 

diyor ki; senin binanı yıkacağım, sana bir daire vereceğim. Halbuki benim 3 tane dairem var." 

İki katlı bir apartmanda 3 küçük dairesi var. Birinde kendisi oturuyor, iki tanesini de kiraya 

vermiş, onlarla geçiniyor. Dolayısıyla belediyenin ona vereceği bir daire, mali olarak belki onun 

evinden daha da değerli bir şey ama bu beyefendinin problemini gidermiyor. Niye gidermiyor? 

Bu beyefendi emekli değil ve tek gelir kaynağı bu evlerden aldığı kira. Dolayısıyla da bu kişinin 

3 dairesini yıkıp ona 1 tane daire verdiğiniz zaman problemi çözmüş olmuyorsunuz. Çünkü bu 

kişinin mali problemleri de var, onu da çözmeniz lazım. Diğer taraftan bir dönüşüm projesi 

yaptınız. Oradaki insanların ihtiyaçlarına uygun olmayan çözümler ürettiyseniz, ne olacak? Bu 

da yine, şehir problemini tam olarak çözmez. Düşünün bir gecekondu bölgesinde, -bunlar meşru 

olduğu için söylemiyorum ama sosyal hayatın da gerçekleri- elektriği kaçak kullanıyorlar ya da 

en azından bir kısmını kaçak kullanıyorlar. İstanbul'da bu bakımdan bir problem yok ama 

diyelim ki İstanbul dışındaki illerde su bağlı değil, çeşmelerden veya kuyulardan su ihtiyacını 

karşılıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar aslında çok az maliyetle günlük hayatlarını sürdürüyorlar. 

Gayet lüks, güzel konutlar yaptınız. 650 lira da aidat koydunuz daire başına. Elektrik parası, su 

parası...vs. derken bu kişilerin bu konutta yaşama maliyeti daha önceki gecekondusunda 

yaşama maliyetinin 3-5 katına çıktı. Bu kişilerin problemini çözmüş olur musunuz? Olmazsınız. 

Güzel evlerde mutsuz insanlar ortaya çıkar. Yani o çok boyutluluğu ihmal ederseniz, gerçek 

anlamda bir kentsel dönüşüm gerçekleştiremezsiniz. Mesela, Gürpınar bölgesi Büyükçekmece 

civarında bir yerde, Romanlar için yapılan konutlara Romanları götürüp yerleştiriyorlar. 

Romanlar yaşam kültürleri itibariyle çoğunlukla müstakil evlerde yaşayan (tabii o dönem için 

söylüyorum), geçimlerini at arabacılığı, kalaycılık vs. gibi geleneksel yöntemlerle sağlayan 

insanlar. Bahsettiğim hadise 20 yıl önce olmuş bir şey. Siz bu insanlara diyorsunuz ki; gelin, 

yerleşik hayata geçin. Artık çadırlarda yaşamayın. Size güzel evler yaptık. 3-5 katlı, 80 m2'lik 
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daireler yaptık. Bir süre sonra bu, ihtiyaçlara cevap vermiyor. Atlarını koyabilmek için 

apartmanların arasına derme çatma kulübeler yapıyorlar. Başka ihtiyaçları için başka şeyler 

yapıyorlar. Apartmandan apartmana geçişler için kapılar açıyorlar. Yani o şehri kendi 

yaşayabilecekleri duruma getiriyorlar. Niye? Çünkü onların sosyal ihtiyaçlarını dikkate 

almadan yapılan bir dönüşüm projesi, başarılı olamaz.  

O nedenle tekrar dönecek olursak, ne olması lazım? Kentsel dönüşümün çok boyutlu, 

yani kentlerin sadece fiziki koşullarının değil; aynı zamanda ekonomik yönlerden, başka 

yönlerden problemlerini giderecek bir anlayışla ortaya konulması lazım. Mesela İkinci Dünya 

Savaşı sonrası biliyorsunuz Avrupa'da Sanayi Devrimi yapıldı. Sonra ağır sanayi, şehirler 

bakımından çevre kirliliği vs. problemlere yol açtı. Avrupalı devletler bundan vazgeçti. Ağır 

sanayiden çok fazla para kazanacaklardı. Bu sefer teknolojiden para kazanmaya başladılar. Ağır 

sanayiyi ne yaptılar? Türkiye gibi ikinci üçüncü dünya ülkelerine transfer ettiler. Orada 

kurdukları fabrikalarla üretimlerini yapmaya başladılar. Ekonomik bir tercihte bulundular. 

Bunun neticesinde şehirlerde terkedilmiş devasa fabrika binaları kaldı. O şehirlerin çeperinde 

o fabrikalarda çalışan insanlardan, geçimlerini oradan sağlayan insanlardan oluşmuş bir nüfus 

kitlesi var. Onlar işsiz kaldılar. Bu devasa binaları, işsiz kalan şehir halkını ne yapacaksınız? 

Burada yine çok boyutluluğu dikkate alarak geliştirilen kentsel dönüşüm projeleri gündeme 

geliyor. Mesela, o bölgeyi yanlış hatırlamıyorsam Barselona'da bu tür terkedilmiş fabrika 

binalarını müzelere, sanat galerilerine, sanat merkezlerine dönüştürerek bir turizm, sanat 

merkezi haline getiriyorsunuz. Bütün dünyadan insanların gelip gittiği bir yer haline geliyor. 

Ne yapmış oluyorsunuz? Sadece fiziki problemi ortadan kaldırmış olmuyorsunuz. Ekonomik 

bakımdan da kalkınmasını sağlıyorsunuz. Yeniden yaşanabilir, cazip bir hale getirmiş 

oluyorsunuz. O nedenle kentsel dönüşüme bakışınızın çok boyutlu olması lazım. Yoksa bazı 

belediyeler yapıyor, X belediyesi kentsel dönüşüm projesi, reklamlar filan.. Aslında yaptığı şey 

bir toplu konut projesi. Yani bütün konutları yıkıp yerine yeni binalar yaparak kentsel dönüşüm 

yapmış olmazsınız. Sadece konut projesi üretmiş olursunuz. Bunu zaten TOKİ yapıyor veya 

Gecekondu Kanunu çerçevesinde zaten buna izin veren düzenlemeler var. 

Bir de kentsel dönüşüm yaparken, az önce verdiğim örneklerden de anlayacağınız üzere, 

sosyal yapıyı, sosyal dokuyu korumanız lazım. Sosyal yapıya müdahale anlamına gelecek bir 

kentsel dönüşüm meşru değildir, hukuka uygun değildir. En son bizim ülkemizde hepinizin 

bildiği Sulukule Projesi böyle bir proje. Modern zamanların bir çeşit sürgünüdür. Romanlar 

1918'den itibaren yaşadıkları Suriçinden bu dönüşüm adı altında gerçekleştirilen projeyle 

buralardan çıkarılmıştı. Bu kişilere Arnavutköy Taşoluk'ta TOKİ Konutları gösterildi. Gittikleri 
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yerlerde de insanlar rahat edemediler. Çünkü sosyolojik olarak o bölge halkından kabul 

görmediler. Ne tür bir olumsuzluk olsa onlar yapmıştır gibi bir durum ortaya çıktı. Orada zaten 

çalışacak imkanları da yoktu. Sosyolojik olarak tercih ettikleri bir yer de değil. Dönüp geldiler, 

tekrar şehir içinde değişik yerlerde yaşamaya başladılar. Kentsel dönüşüm yaparken amacımız 

bir bölgenin sosyal dokusunu değiştirmek olamaz. Yani "Burada şunlar otursun, şunlar çıksın, 

buranın demografik yapısını değiştireyim." gibi bir yaklaşımla kentsel dönüşüm olamaz. Bazen 

doğal olarak böyle bir dönüşüm kendiliğinden gerçekleşebilir. Buna bazen idarenin müdahalesi 

sebep olur, bazen sebep olmayabilir. Mesela Cihangir bölgesinde kendiliğinden gerçekleşen bir 

dönüşüm oldu. Eskiden Cihangir bölgesi daha çok işlenin suçlarla anılan bir bölgeydi. Sonra 

bir kaç sanatçı oradan ev alıp restore edip yaşamaya başladı. Bir kaç kafe filan açılınca Cihangir 

bölgesi birden bire popüler bir yer haline geldi. Nüfus yapısı değişti. Bu, öngörebileceğiniz ya 

da engellemeniz gereken bir durum değil. Veya Fatih bölgesi Suriye savaşı sonrasında gelen 

mültecilerin büyük bir çoğunlukla yerleştikleri semtlerden biri olması sebebiyle, mesela benim 

de öğrenciliğimdeki sosyolojik yapısından tamamen farklı bir yapıya dönüştü. Çoğunlukla 

Suriyeli Arapların yaşadığı, tabelaların, yeme içme alışkanlıklarının bile değiştiği bir semte 

dönüşmüş oldu. Bazı Fatihliler bu kalabalıktan veya başkaca sebeplerden rahatsız oldu. 

Buradan taşınmaları sonucunda sosyolojik yapı değişebilir. Bunun gibi bazen öngöremediğiniz 

veya sizin müdahaleniz gerekmeyen durumlarda da bu olabilir. Sosyolojik yapıda değişiklik 

meydana gelebilir. Bunu devlet olarak, idare olarak önleme imkanımız da her zaman 

olmayabilir. Ya da ülke içi göçler. İstanbul'un Beykoz ilçesini dikkate aldığımızda, Beykoz 

diyelim ki en çok Giresun'dan göç almıştır. O nedenle belediye başkanı çoğunlukla o bölgeden 

biri olarak tercih edilir. İşte kendiliğinden oluşmuş sosyal bir değişim. Bunu devletin önlemesi 

çoğu zaman mümkün olmayabilir, idarenin buna müdahalesi gerekmeyebilir. Yaşayan bir olgu 

olduğuna göre şehir içi göçleri motive eden çeşitli güdüler olabilir. Nasıl? Diyelim ki çocuklu 

aileler şu anda daha çok sitede yaşam biçimini tercih ediyorlar. Dolayısıyla da şehir dışında 

olsa bile Çekmeköy, Ataşehir, Başakşehir, Bahçeşehir... artık yaşam tarzınıza göre bir semt 

tercih ediyorsunuz. Nihayetinde sitede bir yaşam tarzı, çocuklar oynasınlar, yüzme havuzu 

olsun, şu bu olsun... diye gidiyorsunuz. Şehir içi bir göç yaşanıyor, bu göçü önlemeniz mümkün 

değil, önlemenize gerek de yok. Bu, doğal bir şey. Ama bazen kentsel dönüşümü öyle bir 

kurgularsınız ki, adeta bu şehir içi göçe siz teşvik edersiniz. Mesela Fikirtepe'de böyle bir proje 

kurgulandı. Fikirtepe'de imar durumları (emsal dediğimiz şey) artırılmak suretiyle çok katlı 

yapılaşmaya izin veren bir kentsel dönüşüm uygulanıyor. Dolayısıyla lüks konutlar inşa 

ediliyor, yaşam maliyeti yüksek olan konutlar, her birinin 500-600 TL aidatı olan, yüzme 

havuzlu vs. siteler yapılacak. Fikirtepe'nin önceki sosyolojik yapısına baktığınız zaman 
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çoğunlukla Orta Anadolu'dan göç etmiş insanların yaşadığı 2-3 katlı konutlardan oluşan, 

ortalama Anadolu insanı diye tabir edebileceğimiz bir sosyolojik yapısı olan bir yer. Gelir 

düzeyi orta veya ortanın altında insanların oturduğu bir semt iken birden bire şimdi ne olacak? 

Evet, bu insanların belki emlakları değerlenecek, belki rızaları ile yaptılar vs. ama şimdi 

1.000.000 TL'den başlayan bu konutları alabilme gücü olan veya kiralayabilecek gücü olan 

kişilerin gelip yaşayacağı bir semte dönüştü. Çünkü Fikirtepeliler burada bizzat yaşamaya 

devam etseler bile sosyolojik yapı değişecek. Niye? Çünkü konut arzı arttı. Yani daha önce 

diyelim ki 200.000 tane bağımsız bölüm varken, kentsel dönüşümle bu bağımsız bölüm sayısı 

3-4 kat artacak. Burada oturanlar nereden gelecekler? Demek ki dışarıdan gelip yerleşecekler. 

Dolayısıyla sosyolojik yapıyı değiştireceksiniz. Bu kentsel dönüşümü yaparken esasen bunu 

öngörmüş oluyorsunuz. Yani fazladan konut yaptığınıza göre birileri gelip yaşayacak ve burada 

sosyolojik yapı değişecek.  

Kimi zaman bu tür müdahalelerin siyasi amaçla yapıldığı yönünde eleştiriler de oluyor. 

Mesela İstanbul’da belli bir dünya görüşünden ya da belli kökenden veya inanç grubundan 

insanların çoğunluk olarak yaşadığı semtler var. Ona yönelik yapılan kentsel dönüşümlerde en 

çok eleştirilen ya da karşı çıkılan şey, buradaki amaç buradaki sosyolojik yapıya müdahale 

etmek veya diyelim ki ideolojik veya siyasi yapıya müdahale etmek gibi bir anlayış da var. Bu 

ne kadar doğru, yanlış tartışılabilir. Ama nihayetinde amacımız şu olamaz: Bir bölgenin 

sosyolojik yapısını değiştirmeye yönelik bir kentsel dönüşüm yapmamız mümkün değil. Niye? 

İnsan haklarına aykırı. AİHM'in bu yönde kararları var. Buna "soylulaştırma" deniyor. İrite 

edici, rahatsız edici bir kavram. Ama bu bizim ürettiğimiz bir kavram değil. İngilizce'deki 

kelimenin Türkçe karşılığının adı ¨soylulaştırma¨. Bu olmuş da gerçekten. Londra'da yapılmış. 

Düşük gelir grubuna ait insanların yaşadığı bazı semtler boşaltılmak suretiyle buraya yeniden 

inşa edilen konutlara daha üst gelir grubunda insanlar yerleştirilmek suretiyle o bölgeler 

"soylulaştırılmış" (Tırnak içinde söylüyoruz). Mesela Sulukule'nin soylulaştırılması gibi. Ne 

yaptılar? Oradaki Romanları tahliye etmek suretiyle lüks konutlar, villalar inşa ettiler. Bunları 

alım gücü olanlar belli insanlar. Dolayısıyla oraya gidip yerleşenler onlar oldu. Ama 

Romanların ahını aldıkları için tam da yerleşemediler. Oradaki binaların büyük bir kısmı boş. 

Suriye'den gelen zengin mültecilerin yaşadığı söyleniyor. Nihayetinde ne yapmış oluyorsunuz? 

Soylulaştırıyorsunuz. Alt gelirli bir sosyolojik gruba mensup insanları oradan çıkartıp daha üst 

gelir grubuna veya belli bir sosyolojik gruba mensup insanları oraya yerleştiriyorsunuz. Bu, 

insan haklarına aykırı. AİHM'in bu yönde kararları var. Bulgaristan aleyhine verilen bir karar 

var. Sofya'da başkent dışında yaşayan Romanlar var. Bu Romanlardan hırsızlık yaptıkları, 
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şehirde yaşayanları rahatsız ettikleri gerekçesiyle şikayetçiler. Romanların yaşadığı yerleşim 

yerleri de Hazine arazisi. Yani kamuya ait araziler. Kendi şahsi mülkiyetlerinde araziler değil. 

Ama yaklaşık 20-30 yıldır bu bölgede yaşıyorlar ve bunlar kentsel dönüşüme tâbi tutmak 

amacıyla boşaltmak üzere karar alıyorlar. Bu karar aleyhine AİHM'e yapılan başvuru 

neticesinde AİHM diyor ki; "Evet, burada mülkiyet hakkı ihlali yoktur. Niye? Çünkü bunlar 

malik değiller. Ama malik olmasalar bile sen uzun yıllar bu insanların burada yaşamasına göz 

yumdun. Bunlar belli bir sosyokültürel yapıya ait, bir arada yaşama iradesi olan insanlar. 

Dolayısıyla sen bugüne kadar bunlara müdahale etmedin, çeşitli hizmetlerden de 

yararlandırdın. Bu kişilerle bu yer arasında bir bağ oluştu. Buna da sen adeta göz yumdun, onay 

verdin. Şimdi kalkıp bunlara müdahale edersen AİHS 8. maddenin ihlali anlamına gelir." Bir 

başka kararla da Sami topluluğu diye belli bir inanç grubuna yönelik kentsel dönüşüm 

uygulamasını hukuka aykırı buldu. Bunlar sayıları çok fazla olmayan, dünya genelinde 

200.000'i geçmeyen bir inanç grubu. Bunlar bir arada yaşayan bir topluluk. Bu topluluğu tasfiye 

edecek ya da bir arada yaşama iradesini ortadan kaldıracak, onları başka bir yerde yaşamaya 

zorlayacak bir uygulamayı 8. maddenin ihlali olarak gördü AİHM. O nedenle kentsel 

dönüşümdeki temel yaklaşımımız ne olacak? Sosyal yapıya müdahale etme amacımız 

olmayacak.  

Ama tekrar söylüyoruz ki; bazen hem uygulanan kentsel dönüşümün yönteminden 

kaynaklı, bazen de siz bunu öngörmeseniz bile çeşitli başka sebeplerden dolayı o yerin sosyal 

yapısında kendiliğinden bir değişiklik meydana gelir. Burada zaten sizin yapabileceğiniz bir 

şey söz konusu değil. Aynı zamanda sosyolojik yapıyı koruyabilmeniz için de yerinde dönüşüm 

yapmanız lazım. Yani o bölgede olduğu gibi dönüşüm yapmanız lazım ki, o sosyolojik yapıyı 

da koruyabilin. Bunun da istisnaları olabilir. Nasıl? Fay hattı üzerine kurulmuş bir şehir 

varsayın. Burada kentsel dönüşüm yapacaksanız, jeolojik olarak yapılaşmaya müsait olmadığı 

için şehri başka bir yere taşıma gibi bir zorunluluk ortaya çıkabilir. O zaman da yerinde 

dönüşüm yapamazsınız. Buna fiziki ve bilimsel bir engel olduğu için. Bir de "rezerv alanı" 

denilen bir durum söz konusu. Kimi zaman da bu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkabilir. Mesela 

İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan büyük ilçeler var, ilçelerin büyük semtleri var. 100.000-

200.000 nüfuslu şehir kısımları var. Bu şehri tamamen yıkıp, insanları tahliye edip sonra 

binaları yapıp tekrar bu insanları buraya getirmek hem zaman alması hem de insanların daha 

çok mağduriyetine yol açması bakımından çok tercih edilemeyebilir. Kanun diyor ki; rezerv 

alanı ilan edebilirsiniz. Mesela, en son Bakanlığın açıklaması vardı. İstanbul'da 5 ilçenin 

taşınacağı söylendi. Darbeden sonra biliyorsunuz bazı askeri alanlar boşaltıldı. Bunlardan bir 
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kısmı rezerv alanı ilan edildi. Çok büyük araziler var. Burada şehri inşa edeceksiniz, dönüşüme 

tabi tutacağınız şehir kesiminde yaşayan insanların imar haklarını (kaç dairesi, dükkanı vs. neyi 

varsa) bu yeni inşa edilen şehirlere taşıyacaksınız ve bundan sonra o şehir kısımlarının 

dönüşümünü sağlayacaksınız. Bu hem daha hızlı konut üretimi bakımından pratik bir yöntem 

hem de kişilerin kira ödememesi veya şehir içinde veya dışında göçe yol açmaması bakımından 

da daha tercih edilebilir bir yöntem olabilir. Bunun gibi istisnalar haricinde amacımız yerinde 

dönüşüm olmalı. Niye? Çünkü o şehri olduğu yerde dönüştürürsek, hem sosyolojik yapısını 

korumuş oluruz hem de şehrin o kısmını gerçekten de yaşatmış oluruz. 

Bir de kentsel dönüşüme kamuoyunda en çok tepki nereden doğuyor? Ne deniyor 

kentsel dönüşüm projelerine? Rantsal dönüşüm diyenler var. Bunu şiddetle reddediyorum. 

Niye? Rant yoktur demiyorum. Rant olabilir hem de âlâsı olabilir, o ayrı bir mesele. Ama böyle 

bir söylem, bu ülkenin ihtiyacı olan bir müesseseyi basitleştirmek, halk nezdinde 

itibarsızlaştırmak anlamına geldiği için reddediyorum. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Bu 

ülkede hepimiz beraber yaşıyoruz. Bu şehrin çok ciddi anlamda, az önce söylediğim ilkeler 

bağlamında, evrensel hukuk kuralları, dünyadaki tecrübelerden de faydalanarak bir dönüşüme 

ihtiyacı olduğunu hiç kimse inkar edemez. Bu bir gerçek. Ama hukuka aykırılık yaparsanız, bu 

kentsel dönüşümde de oluyor, mevcut ihalelerde de oluyor, başka kamu hizmetlerinde de. Ama 

yolsuzluk yapılıyor diye kamu hizmetlerini yok sayıyor muyuz? Ya da kamu hizmetine "rantsal 

hizmet" diyor muyuz? Kollukta usulsüzlükler yapıldığı için kolluk faaliyetlerine "rantsal 

kolluk" diyor muyuz? Demiyoruz. Evet, kamu hizmetlerinde de kollukta da, ihalelerde de 

usulsüzlükler oluyor, bir sürü davalar açılıyor vs. O nedenle kentsel dönüşümde de hukuka 

aykırılıklar olabilir, haksız menfaat teminleri söz konusu olabilir. Ama bunu böyle bir tabirle 

ifade etmek, kavramı ve müesseseyi itibarsızlaştırır. Halk nezdinde buna bakışı önemsizleştirir. 

O nedenle hukukçu olarak bunu kullanmamak lazım. Peki, rantla bizim ne ilgimiz var? Kentsel 

dönüşüm neticesinde bir rant ortaya çıktı. Rant nedir; herhangi bir gelir. Önceki durumla 

sonraki durum arasında ortaya çıkan gelir farkı. Bunun da mutlaka yasa dışı olmasına gerek 

yok. Diyelim ki bir arsa alacağınız zaman 10 yıl sonraki değeri ne olacak, ona bakarsınız değil 

mi? Araba alırsanız ikinci eli iyi mi diye bakarsınız. Peki bu rantçılık mıdır? Yani bir insanın 

bir yatırım yaparken, bir ev, arsa alırken bunun zaman içinde değer kazanmasını beklemesi 

doğal bir şey değil mi? Bu yasa dışı bir şey değil, meşru bir şey. Nihayetinde herkes bir ev, 

araba alırken, para harcarken bunun karşılığında bir gelir elde etmeyi bekler. Doğal bir şey. 

Yoksa ticaret diye bir şey olmaz. Asıl problem ne? Bu kentsel rant dediğimiz rantın adil 

paylaşılmaması meselesi. İşte bu kentsel rant eğer adil paylaşılmazsa o zaman sizin haklı olarak 
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eleştirdiğiniz problem ortaya çıkar. Her dönüşüm projesi, beraberinde bir değer artışı meydana 

getirir. Bu kaçınılmazdır. Fikirtepe projesinden bahsettim. Projede pazarlıklar yaptılar. Kişiler 

“bana 3 daire verirsen şimdiki dairemi veririm” dedi. 100.000 liralık daireni koyup karşılığında 

üç tane 1.000.000 liralık daire almak mutlaka rantçılık mıdır? Rantçı olmuyorsun. Hayır, bir 

değer artışı meydana geliyor. Bu meydana gelen değer artışı neticesinde, elde edilen rantın adil 

paylaşımı lazım. Kimler arasında adil paylaşılacak? Bir kere hak sahibinin hakkı var, malik o. 

İkincisi, bu uygulamayı gerçekleştiren özel hukuk kişilerinin bir hakkı var. Üçüncüsü, idare de 

elde edilen kentsel ranttan pay edinebilir. Bu da meşrudur.  

Şunu da söyleyelim. Bu projelerin gerçekleştirilmesinde, kentsel dönüşüm 

yöntemlerinde idare bizzat kentsel dönüşümü yapmaz. Yani kendisi işin içine girip TOKİ gibi 

konut inşa ettiği projeler olabilir. Ama her zaman bunu yapmak zorunda değil. Ne yaparsınız? 

Bu projeyi kamu-özel işbirliği dediğimiz modellerle ya da hasılat paylaşımı dediğimiz çeşitli 

modellerle özel kişilere yaptırırsınız. Çünkü buna ayıracak paranız yoktur. Çok zengin bir 

devletseniz, İstanbul'un Esenler ilçesini baştan inşa edeceğim dersiniz. "Siz hiçbir şeye 

dokunmayın, alın eşyalarınızı çıkın gidin. Kiralarınızı da veriyorum. Size 1 yıl sonra son derece 

lüks, hatta mobilyaları da içinde konutlarınızı vereceğim." diyebilirsiniz. Paranız varsa bir 

sosyal devlet olarak bunu diyebilirsiniz. Ama paranız yoksa, böyle bir şeyin ne kadara mal 

olacağını da hesaplayıp işin içine özel sektörü de dahil edersiniz. Özel sektör buna niçin girer? 

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak girmez. Bir kentsel dönüşüm projesine bir iş adamı veya 

bir şirket girerken orada bir gelir elde etme amacı vardır. Dolayısıyla onun da ticari bir 

beklentisi olduğu bir gerçek. Bu ticari beklentisi sonucu mutlaka kâr edecek diye bir şey 

olamaz. Mesela şu anda Fikirtepe projelerinin bazıları çıkmaz durumda. Konut satamıyorlar, 

satamadıkları için de müteahhit şirketler açısından ciddi bir sıkıntı var. Dikkat ederseniz sürekli 

reklamlar dönüyor vs. Satmaya çalışıyorlar, satamıyorlar. Şu anda bankalardan alınan krediler 

ödenmediği için bankalara geçen 12.000’den fazla konut olduğu söyleniyor piyasada. Krediyle 

konutları satın aldıkları için krediler ödenmeyince bankalara geçiyor. Bankaların nezdinde 

12.000'den fazla satılacak olan konut var. Dolayısıyla mutlaka başarılı olacaklar, çok kâr 

edecekler diye bir şey de yok. Ama her tacir işe girerken bir gelir elde etme amacı güder. O 

nedenle tüccarın kazanması veya müteahhit şirketlerin kazanması rantçı oldukları anlamına 

gelmez. Nasıl ki biz bir dairemizi verip üç daire almakla veya bunu talep etmekle rantçı 

olmuyorsak onların da o yatırımın karşılığında makul oranda bir kâr beklentisi içinde olmaları 

yasadışı bir şey değil. Doğal, haklı bir beklentileri. Ve tabii ki idarenin burada kazancı ne olur? 

Bilhassa bu tür projelerde pek çok kamusal yatırım da bu uygulayıcı şirketlere yaptırılıyor. Yani 

çocuk parkından tutun da altyapı (kanalizasyon, su şebekeleri vs.) çalışmalarını hatta bazı 
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projelerde okul, hastane, sağlık ocağı, diğer sosyal donatı alanlarını vs. hepsini bu uygulayıcı 

şirketler yapıyorlar. İdare de buralara yapacağı alt yapı hizmetlerine ilişkin masraftan kurtulmuş 

oluyor. O nedenle, tekrar başa dönecek olursak, kentsel dönüşüm neticesinde bir rant oluşması 

mümkündür, doğaldır. Bu rantın oluşması projelerin hukuka aykırı olduğunu göstermez. Sadece 

burada gözeteceğimiz şey, kentsel rantın adil dağıtılmasıdır. Birilerince haksız menfaat elde 

edilmemesidir. Bu da çok tespit edilebilecek bir şey değildir. Hesap kitap işidir. İnşaat 

maliyetleri, ülkenin ekonomik durumu bellidir, o bölgeden elde edilecek para bellidir, 

dolayısıyla üç aşağı beş yukarı kimin ne kazanıp ne kaybedeceği bellidir. Bazen dediğim gibi 

şu anda ekonomik bir daralma var diyelim; emlak piyasasında bir arz fazlalığı, bir doymuşluk 

var. Dolayısıyla konut satışında zorlanıyor olabilirler. Bu onların ticari riski. Satamazsa 

satamayacak, yapacak bir şey yok. Ama diyelim ki tam tersine ekonomi biraz daha iyi olduğu 

zaman, mesela Ortadoğu'daki kriz çözüldüğü zaman bilhassa o bölgeden gelen taleplerle emlak 

piyasası daha canlanıyor. Bir bakıyorsunuz, Başakşehir'de, Bahçeşehir'de 1.000.000-2.000.000 

dolara 3+1 daire satılıyor. O nedenle bunlara bir önyargıyla yaklaşmak sağlıklı değil diye 

düşünüyorum.  

Son bir şeyden daha bahsedelim. Kentsel dönüşüme ilişkin ilkelerden biri de "katılım". 

Katılım ilkesi son derece önemli. Bu kentsel dönüşüm projeleri bakımından biraz daha önemli. 

Çünkü bu projelerde doğrudan insana dokunuyorsunuz. İnsanın yaşamına, mülkiyet hakkına 

dokunuyorsunuz. Bu nedenle de ona ilişkin aldığınız kararlarda onun görüşünü alarak o kararı 

tesis etmeniz en doğru ve sağlıklı yöntem olur. Niye? O insanların yaşam biçimlerini 

öğrenmeniz lazım, ihtiyaçlarını, beklentilerini öğrenmeniz lazım ki onlara uygun kentsel 

dönüşüm projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Aksi halde başarısızlıkla sonuçlanır. Dolayısıyla bu 

projelere onların da demokratik yollarla çeşitli yöntemlerle katılımını sağlamak, projeyle 

alakalı onları sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek, çeşitli karar alma süreçlerinde onların da oyuna 

başvurmak, görüşlerine başvurmak projelerin başarı sağlaması bakımından son derece önemli. 

Tabii burada Türkiye gibi bazı ülkelerde bu katılım sürecinin maalesef sabote edildiği örnekler 

de var. Mesela katılım yöntemini istismar ederek, kötüye kullanarak projelerin gerçekleşmesini 

engellemeye yönelik çabalar olabiliyor. Bu, oradaki çoğunluğun bir hakkın kullanılmasına 

engel olabildiği gibi, bir kamusal faaliyetin yürütülmesini de geciktirmiş olabiliyor. O nedenle 

katılım noktasında hep ince bir çizgi olduğunu düşünürüm. O ince çizgi aşıldığı zaman, yani 

katılım kötüye kullanıldığı zaman maalesef o amaçladığınız demokratik yönetim usullerinin 

dışında farklı menfaat gruplarının amaçlarına hizmet eden bir sürece de dönüşebiliyor. Mesela 

bunun en büyük süreçlerinden birisi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreçleri. Çevre 

Kanunu'na göre çevre düzenini olumsuz etkileyecek bazı yatırımlar var. Bu yatırımlar 



64 
 

yapılırken, o bölge halkının da görüşünün alınması, onlarla toplantılar yapılması gerekiyor. 

Mesela böyle durumlarda bizzat şahit oldum. Bir bölgede rafineri var. O bölgede başka bir 

rafineri daha yapılacak. Mevcut rafinerinin sahibi olan şirket, belli grupları finanse etti paralar 

verdi. Dernek kurdurdu onlara. Sırf katılım süreçlerine girip bu projeyi engelleyebilsinler diye. 

Bu, katılımın demokratik bir takım hakların istismar boyutu. O zaman da katılımın veya 

demokratik bazı hakların toplum nezdinde itibarsızlaştırılması gibi bir durum ortaya çıkıyor, bu 

da yanlış bir şey. Ama her halükarda demokratik bir toplumda ve yönetim anlayışında kentsel 

dönüşüm süreçlerine mutlaka katılım olmasına yüzde yüz inanıyorum. Niye? Toplumu buna 

inandırmanız lazım. Toplumu ikna etmeniz lazım. İkna etmek de çok zor bir şey değil. 

Fotoğrafı, verileri objektif olarak ortaya koyarsanız vatandaşı çok daha kolay ikna edersiniz. 

Bu süreçleri işletmediğiniz zaman sanki kapalı kapılar ardında bir şeyler çevriliyormuş, 

birilerine bir takım menfaatler sağlanıyormuş gibi bir izlenim ortaya çıkar ve vatandaş da haklı 

olarak bundan şüphelenir. Bütün bu şüpheleri izale etmenin yolu, vatandaşı ikna etmenin yolu 

da bu katılım süreçlerini açık tutmak, onları buraya dahil etmek ve sürecin bir parçası haline 

getirmektir. Bunu yaparsanız, az önce bahsettiğim bütün ilkeler bakımından da faydalı olur. 

Yaşam biçimlerini korursunuz, ihtiyaçlarına uygun çözümler üretirsiniz, çok boyutluluğu 

dikkate alırsınız. Bütün bunlar sonucunda başarılı bir kentsel dönüşüm elde etmiş olursunuz.  

Bir şeyden daha bahsedeyim. Bu projeler sürdürülebilir ve sürekli projelerdir. Yani bir 

kere kentsel dönüşüm yaptım, oldu bitti demekle işin içinden çıkamazsınız. Ama hangi 

durumda? Eğer bahsettiğim şekilde, çok boyutlu bir biçimde bu kentsel dönüşümü yaparsanız 

olur. Nasıl olur bu? Mesela İngiltere'de de oluyor; diyelim ki bir yerde bir proje 

geliştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki; burada yetişen halkın eğitim durumu bu, mali durumu bu, 

sosyal durum bu. Ben bunları nasıl iyileştireceğim? Ekonomik durumu iyileştirmek için meslek 

kursları düzenleyeceğim. Eğitim durumlarını düzeltmek için burslar vereceğim. Okur-yazar 

oranını artırmak için kurslar düzenleyeceğim. Fiziki koşullar için bunları yapacağım filan diye 

öngörürsünüz. Ama bu öngörüleriniz her zaman %100 tutmayabilir. Yani sizin hesaplarınız her 

zaman sahaya uymayabilir. O zaman da bu süreçlere zaman içerisinde müdahale ederek 

iyileştirmeler yapmanız, yanlış giden şeyleri düzeltmeniz lazım. O nedenle kentsel dönüşüm 

dediğimiz şey, öyle "Konut yaptım, hadi gelin yaşayın. Benim işim bitti, ben gidiyorum." 

demekle olacak bir şey değil. Burada yaşayan insanların diğer problemleriyle ne kadar 

ilgilendiniz, ne kadarını çözebildiniz, çözülemeyen problemleri çözmek için ilave ne tür 

tedbirler almanız gerekiyor, bunlara yönelik çalışmalar yapmanız lazım. O nedenle bunların 

sürdürülebilir projeler olması lazım. Sürekli takip edilen projeler olması lazım. Kimi zaman, 
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20-30 yıl boyunca takibi gereken projeler olur. Aksayan yerde idare müdahale edip, bu 

aksaklığı başka bir yöntemle giderir. Mesela, siz o bölgenin turizmle kalkınacağını 

varsayıyorsunuz, ona göre bir konsept, bir proje geliştiriyorsunuz. Ama beklediğiniz olmuyor, 

beklediğiniz oranda turist gelmiyor, cazip olmuyor. Hemen devreye girip artık orada başka bir 

yöntem ve araçla o cazibeyi artırmanız lazım. O nedenle süreklilik olması lazım, sürdürülebilir 

olması lazım tüm kentsel dönüşüm projelerinin.  

Gelelim 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanuna. Bizde bir genel kentsel dönüşüm kanunu çıkarılamadı. Az önce size söylemiş 

olduğum perspektifle bir kanun maalesef çıkarılamadı. Ne çıktı? Sadece afet riski altındaki 

alanların dönüştürülmesine ilişkin bir Kanun çıktı. Çoğunlukla da bu afet, aslında deprem riski. 

Tabii ki afet dediğimiz şey depremden ibaret bir şey değil. Sel riski, erozyon riski...vs. olabilir. 

Ama burada Kanunun en büyük motivasyon sebebi, deprem riski. Dolayısıyla bu Kanunun 

merkezinde de iki temel kavram var; "riskli alan" ve "riskli yapı" kavramları. Riskli alan nedir? 

Jeolojik (zemin) yapısı itibariyle veya üzerindeki yapılaşma itibariyle afet riski bakımından 

elverişli olmayan alanları ifade ediyor. Fay hattı üzerinde olabilir, denize yakın bir yerde ise 

zemin yapısı gevşek bir alanda olabilir. Jeolojik tetkikler yapılıyor ve buranın yapılaşmaya 

uygun olup olmadığına karar veriliyor. Tabii ki mühendislik bilimi bakımından her zeminde 

yapılaşma mümkün. Yani denizin ortasında, kumsalda bile bina yapılır. Ama bunun kendine 

özgü zor ve maliyetli bir boyutu vardır. O nedenle normal bir yerleşime uygun yerlerde 

uygulanır. Dolayısıyla jeolojik etütler neticesinde o bölgenin yerleşmeye uygun olmadığı 

sonucuna varılıyorsa, üzerindeki binalar ruhsatlı olsa bile, sağlam olsa bile o bölge riskli alan 

ilan edilebilir. Türkiye'de, özellikle İstanbul'da riskli alan ilan edilen yerler ise çoğunlukla 

üzerindeki yapı stoku sebebiyle riskli alan ilan edilen yerler. Üzerindeki yapıların büyük bir 

kısmı mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilmiş, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılardan 

oluşan veya Kanundaki ifadeyle "ekonomik ömrünü tamamlamış" yapılardan oluşan alanlar 

bunlar. Gecekondu diye tabir edilen bölgeler, artık neredeyse şehrin merkezi haline gelmiş pek 

çok yer böyle. Mesela Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Esenler gibi pek çok ilçede böyle alanlar 

bulmanız mümkün. Şimdi bunu da Danıştay kararlarına göre, idarenin geliştireceği bir 

metodoloji ile tespit etmesi lazım. Öyle keyfi olarak tespit edemez. Bunun bir metodolojisini 

geliştirecek. Bir takım ölçümler, değerlendirmeler yapacak. Bu verilerden yola çıkarak o 

bölgeyi riskli alan ilan edebilirsiniz. Riskli alan ilanı kararını Bakanlar Kurulu veriyor. Önemli 

bir karar. İlgili ve yetkili idarenin yapacağı tespitler ve Bakanlar Kuruluna başvurusu üzerine, 

Bakanlar Kurulu tarafından o bölge veya o alan riskli alan ilan edilebilir. Dolayısıyla riskli alan 
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kararlarına karşı iptal davası açarsanız, Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açacaksınız. 

Riskli yapı nedir? Riskli yapı; ister riskli alanda kalsın veya kalmasın, bir yapının teknik olarak 

deprem veya diğer doğal afetler bakımından dayanıksız olduğuna ilişkin bir tespit neticesinde 

yapının gireceği statüyü ifade ediyor. Buna da riskli yapı diyoruz. Bu nasıl oluyor? Bakanlık 

tarafından yetkilendirilmiş kurumlar var. Bazı belediyelerin ve üniversitelerin de buna ilişkin 

laboratuvarları var. Bir de şirketler, kentsel dönüşüm ofisleri var. Bunların yetkilendirilmiş 

olması lazım, lisanslı kuruluşlar. Bu lisanslı kuruluşlar ölçümler yapıyorlar. Karot almak 

suretiyle binanın taşıyıcı unsurlarından parça alarak bunu laboratuvarlarda analizini 

gerçekleştiriyorlar. Bu yapılan analiz neticesinde binanın ya sağlam olduğu anlaşılacak ya 

güçlendirilebilir olduğu sonucuna varılacak ya da riskli olduğu sonucuna varılacak. Eğer 

güçlendirilebilir şeklinde bir rapor çıkarsa, malikler yapacakları güçlendirme projesiyle 

güçlendirebilirler. Yani deprem riskini bertaraf edecek tedbirler alabilirler. Diğer ihtimal nedir? 

Riskli yapı kararıdır. Eğer riskli olduğuna karar verilirse de bina hakkında yıkım kararı 

verilecek. Tabii bu riskli yapı kararına karşı ilgililer idareye itiraz edebilecekleri gibi dava da 

açabilirler. İtiraz ederlerse, idare bünyesinde bir kurul var. Bu kurul üniversiteler ve öğretim 

üyelerinin içinde bulunduğu bir kurul. İtirazı inceliyor, haklı bulursa kararı kaldırıyor, haklı 

bulmazsa zaten karar kesinleşmiş oluyor. Riskli yapı kararı verildikten sonraki süreç nasıl 

işliyor? Riskli yapı kararı verildikten sonra idare hemen bu kararı o taşınmazın tapu hanesine 

işlenmek üzere tapu sicil müdürlüğüne bildiriyor. Niye? Aleniyet sağlansın, taşınmazı satmak 

ve almak isteyenler bakımından bu durum belli olsun diye. Sonra maliklere göndereceği 

tebligatla yapının 60 gün içinde tahliye edilerek yıkılmasını bildirir. Eğer 60 gün içinde 

yıkılmazsa ikinci defa bir süre vererek yıkılmasını talep eder. Bu süre içinde bina yıkılmazsa 

idare binayı tahliye ederek yıktırır ve yıkım masrafını da maliklerden hisseleri oranında almak 

üzere tapuya ipotek olarak koydurur. Yani alacak olarak tapuda tescil hanesine koydurur. Sonra 

bina yıkılıp, malikler kendi aralarında anlaşıp binalarını yeniden inşa edebilirler, buna bir engel 

yok. Anlaşamazlarsa ne olacak? İşte o çok tartışılan 2/3 çoğunluk kararıyla da yeni bir bina 

yapmaya karar verebilirler. Maliklerin daha önceki bina üzerindeki hisseleri bu sefer arsa 

payına dönüşür. 1 veya 3 daireniz var, şu kadar m2 daireniz var. Buna göre önceki vasfıyla 

değerleme yapmak suretiyle tapuya arsa payı olarak kaydolur. Yani binadaki dairenizin karşılığı 

arsa payı olarak kaydedilir. Ondan sonra kat malikleri, daha doğrusu arsa malikleri hisseleri 

oranında 2/3 çoğunluğun kararıyla yeni bir proje yapmaya karar verebilirler. Bu proje 

sonucunda yine hisseleri oranında tapuda hisseleri devredilir veya eğer anlaşmaları varsa zaten 

problem yok. Diyelim ki binamız 10 dairelik. Yıkıyoruz, 10 malik anlaştık, binayı aynı şekilde 

yapacağız, burada bir sorun yok. Herkes kendi dairesinde oturacak. Ama bazen o binanın yerine 
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diyelim ki iş merkezi yapmak istiyorlar veya iş merkezi yerine hastane yapmak istiyorlar. Veya 

diyelim ki yeni imar planına göre orada sadece 8 daire çıkabiliyor, nasıl paylaşacaklar vs. 

problemler çıkıyor. Bu arada Kanun kira yardımı yapabilme imkanı getiriyor. Yani idarenin 

takdirinde olmakla beraber riskli yapılarda oturan kişilere eğer anlaşma yoluyla yapıyı tahliye 

ederlerse kira yardımı öneriyor. Maksimum 2 yıl süreyle, şu anda zannedersem ayda en fazla 

800 TL civarına kadar bir kira yardımı yapabiliyor. Riskli yapı ilan edildikten sonra yapıya 

ilişkin tasarruflarda bir takım kısıtlamalar yapılıyor. O bölge riskli alan ilan edildiyse bütün 

imar uygulamaları duruyor, yeni ruhsat veremiyorsunuz, yeni bina yapamıyorsunuz. Neden? 

Çünkü yeni bir proje gerçekleştiriliyor orada. Kentsel dönüşüm yapılacak. Boşu boşuna bu 

insanlara yeni yerler yapmaları için fırsat vermek doğru değil, bir israfa, kaynak kaybına yol 

açacak. Tabii ki burada tahliyeyi sağlamak, insanları tahliyeye zorlamak için de bu yerlerdeki 

elektrik, su, doğalgaz gibi bir takım temel kamu hizmetlerinin kesilebilmesine imkan veriyor 

kanun koyucu. Bakın ne yapmış oldu? Mülkiyet hakkınıza çok açık, ağır bir müdahalede 

bulunmuş oldu ama burada kanun koyucunun amacı ne? Bir an önce binanın tahliyesini 

sağlamak, sonra da malikleri mağdur etmeyecek şekilde yeniden inşasını sağlayabilmek. Peki 

bu karara uymayan 1/3 çoğunluk ne yapacak? Eğer karara katılmıyorsa hisselerinin diğer 

maliklere satışı gündeme geliyor. Diğer malikler satın alırsa onlara satıyor, diğer malikler satın 

almazsa idare orayı kamulaştırıyor. Esasen bizim Anayasamızda düzenlenen kamulaştırmanın 

amacına çok uygun bir kamulaştırma değil, yani tipik bir kamulaştırma değil. Kendine özgü bir 

kamulaştırma bu. Burada Kanunun felsefesi şu; yaşam hakkı. Deprem olacak, belki İstanbul'da 

beklenen bir depremde 50.000 konutun yıkılacağı varsayılıyor. Bu sayılar az sayılar değil. 

Binlerce ölümden bahsediliyor. Dolayısıyla buradaki amacımız öncelikle riskli binayı tahliye 

etmek, insanları oradan çıkmaya zorlamak. Ondan sonrası nasıl bir yöntemle kentsel dönüşüm 

yapacağınız ile ilgili bir şey. Eğer idare burada doğru yöntemleri bulursa kentsel dönüşüm 

finansmanına ilişkin doğru yöntemler tercih ederse bahsettiğimiz problemler ya çıkmaz ya da 

minimum düzeyde kalabilir. O nedenle kentsel dönüşüm öyle tek bir şekilde, "Beni 

ilgilendirmez, yıktım binanızı, gidin başınızın çaresine bakın" demekle problem hallolmaz. O 

nedenle ya faizsiz krediler vereceksiniz ya borç vereceksiniz ya bir şey yapacaksınız ki o şehir 

yeniden inşa edilebilsin. İdarenin buradaki amacı taşınmaz edinmek değil, o projenin yeniden 

yapılabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırmak. Yoksa orada maliki olmayan veya bir malik 

sebebiyle bina inşa edilemeyen örnekler var. Mesela, Fikirtepe'de bir adadaki herkes 

müteahhitle anlaştı, bir kişi anlaşamıyordu. O anlaşamadığı için proje gerçekleşemiyordu. Bunu 

öngörerek anlaşmaya zorluyor, anlaşamazsanız da bedel üzerinden ben satın alacağım diyor. 

Tabii buradaki bedel meselesinde de problem şu; kentsel dönüşümden sonraki değeri üzerinden 
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mi kamulaştırılacak yoksa halihazırdaki değeri üzerinden mi kamulaştırılacak. Ana hatlarıyla 

konu bu. Kentsel dönüşümü tamamıyla anlattığımız anlamına gelmiyor ama en azından ne 

olduğu konusunda bir fikir vermesi bakımından çerçeveyi çizmiş olduk. Hangi değer üzerinden 

kamulaştırılmalı derseniz kendi kanaatimi söyleyeyim. Bir bölge riskli alan ilan edildiği zaman 

zaten oradaki emlak değerlerinde bir artış meydana geliyor. Fikirtepe örneğini verdik. 

Fikirtepe'de imar durumu değiştiği andan itibaren, 100.000 liralık daireler, emlak değeri 300-

400.000 liraya satılmaya başlandı zaten. Dolayısıyla o bölge riskli bölge ilan edildikten sonraki 

değer artışını esas almak lazım. Ama bitmiş halini değil. Bu proje bitmiş, bana vereceği daire 

ileride 1.000.000 lira edecek. Gelecekte oluşacak bir değeri istememiz makul değil. Az önce ne 

dedik? Belki müteahhit zarar edecek. Belki proje batacak. Onun için gelecekteki değeri 

isteyemeyiz. Ama halihazırdaki değerini isteme hakkımız var diye düşünüyorum. 

 


