
HKMO HABİTAT II 
sürecine ilişkin rapor 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; 13 Nisan 1995'te Ha-
bitat II Organizasyon Komitesine başvurdu ve odamızın Ulu-
sal Komiteye katılması sağlandı. Odamız 1 Ağustos 1995'te 
yapılan dödüncü toplantıya ve 15-16 Aralık 1995'te yapılan 
beşinci toplantıya hem katıldı hem de ulusal rapora girmesini 
isdediği meslekle ilgili görüşlerini bildirdi. Ulusal Rapor ve 
eylem planının hazırlanmasında içerik olarak belirlenen 26 
öncelikli konu hakkında odamız belli konular çerçevesinde 
görüşlerini bildirmiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 
1994'te, Habitat ll'nin bir kent zirvesi olması 
kararını almış ve New York'ta Birleşmiş Mil-
letlere bağlı Habitat II sekreteryası ku-
rulmuştur. Habitat II toplantısına Türkiye'nin 
ev sahipliği yapmasını ve Habitat II Kent Zir-
vesinin 3-14 Haziran 1996'da zirvenin konusu 
açısından tam bir laboratuvar niteliği taşıyan, 
Doğu ile Batı'dan kesişme noktası olan İs-
tanbul'da toplanmasını kararlaştırdı. HA-
BİTAT II; 1992'de Rio'da ki Çevre ve Kal-
kınma Konferansı, Kahire Nüfus Konferansı, 
Kopenhag'daki Toplumsal Kalkınma Zirvesi, 
Pekin Kadın Koriferansı'nın bir sentezi ola-
caktır. İstanbul'daki bu zirve 20. yüzyılın son 
toplantısıdır. Türkiye'de bu işin hazırlık ça-
lışmaları ve düzenleme işi Toplu Konut İda-
resine (TOKİ) verilmiştir. 

Ulusal Raporun hazırlanması ve Eylem 
Planının yapılabilmesi için Ulusal Komite 
oluşturulmuş, komiteye hükümet, hükümet 
dışı kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri çağ 
rılmıştır. Danışma Kurulu konferansın içe 
riğini düzenlemeyi ve ulusal raporun ha 
zırlanmasına katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Haziran ayında Ulusal Ra 
porun ve Eylem Planı'nın sunulacağı kon 
feransın dışında: 

* Belediye başkanları, meclis üyeleri ve 

kooperatif    birliklerinin    temsilcilerinin    ka-
tılacağı Yerel Yönetimler Formu, 

* Araştırmacılar akademisyenler,  konut 
ve yerleşimle ilgili Profesyoneller Formu, 

* Özel Sektör Formu 
* Sendikalar Formu, 
* Global Parlamenterler Formu, 
* Hükümet Dışı Kuruluşlar ve Sivil Top 

lum Örgütleri Formu, 
yapılacaktır. 
Bu forumlar Genel Kuru4lun çalışması sı-

rasında toplantılarını sürdürecekler ve yu-
karıda sözü edilen komiteler aracılığı ile 
Genel Kurul'u etkileyeceklerdir. Bunun dı-
şında çeşitli sergiler düzenlenecektir. 

Birleşmiş Milletlerin diğer kuruluşları da 
Habitat ll'ye katılacaktır. Bunlar Habitat II ile 
ilgili çeşitli seminerler, kollokyumlar, top-
lantılar düzenleyecekler ve bunların so-
nuçlarını Habitat II konferansına ak-
taracaklardır. Habitat II bir anlamda 
ortaklıklar ve insiyatifler konferansı olacaktır. 
Kentsel yaşamın yalnızca merkezi hükümeti 
ilgilendiren bir alan olmayıp; kentte yaşayan 
çok farklı toplum kesimlerini ilgilendirdiğinden 
Habitat ll'nin farklı sektörleri bir araya getiren 
bir süreç olarak algılanması doğal olacaktır. 

Bu konferans sonucunda yalnızca ilkeleri, 
yükümlülükleri içeren bir küresel eylem planı 
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ortaya   çıkmayacak;   ayrıca   uygulamaya 
dönük araçlar da ortaya konacaktır; 

* Bunların başında bir küresel kent göz 
lem evi kurulacaktır. Bu gözlem evi ileriye 
dönük alınması gereken önlemleri ortaya ko 
yacaktır. 

* Bütün ülkeler uzun vadeli planlar ha 
zırlamakla birlikte, aynı zamanda ilk aşa 
mada 5 yıllık bir eylem planı hazırlayacak ve 
5 yıllık bir yükümlülük altına girecektir. 

* En iyi kentsel uygulamaların bir araya 
getirileceği    bir    elektronik    katolog    ha 
zırlanacaktır. 

* Ulusal ve uluslararası fonların yeniden 
yönlendirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır. 

Ulusal Komiteye kendisini ilgili gören her 
kuruluşun katılması açık tutulmuştur. 25 
Ekim 1994'teki birinci toplantıya 90; 2-3 
Şubat 1995'teki ikinci toplantıya 94; 13 Nisan 
1995'teki üçüncü toplantıya 122; 3 Ağustos 
1995'teki dördüncü toplantıya 129 kurum ve 
kuruluş çağırılmıştır. Üye sayısındaki ar-
tışlar daha sonradan haber almanın ya da il-
gilenmenin sonucundadır. Çok sayıda ka-
tılımcı ile oluşan Ulusal Komite'nin etkili 
olarak çalışabilmesi için öğretim üyelerinden 
oluşan 6 kişilik Danışma Kurulu sekreterya 
görevi ile çalışmaya başlamıştır. Bu kurulun 
iki işlevi vardır: Bir yandan BM sistemi içinde 
yürütülen Habitat II hazırlık çalışmalarına 
katılmakta, bu çalışmalarda geliştirilen yak-
laşımları yorumlamakta ve bunları Ulusal 
Komite Çalışmalarına aktarmaktadır. Diğer 
yandan Ulusal Komite çalışmaları sırasında 
açıklanan görüşleri ve komite üyelerinin sun-
dukları önerileri Ulusal Komite'nin görüşleri 
olarak sunmak için taslak rapor haline ge-
tirmekte, Ulusal Komite toplantılarının so-
nuçlarına göre geliştirmekte, nihai biçimini 
vermektedir. 

Ayrıca Ulusal Komite çalışmalarının; Ulu-
sal Rapor ve Eylem Planı çerçevesinde kal-
maması gerektiği; Konferans sonrasında da 
Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasının iz-
lenmesi için sürekli bir komiteye dönüşmesi 
benimsenmiştir. 

Ulusal Eylem Planı aşağıdaki üç ilkeyi 
amaçlayacak biçimde düzenlemiştir: 

Sürdürülebilirlik : Yerleşme sisteminin 
gelecek kuşakların gereksinmelerinin kar-
şılanmasını engellemeyecek biçimde ge-
lişmesi gereği kabul edilmiştir. Bu durumda 
doğal kaynakların tahrip edilmemesi ve eko- 

lojik dengelerin korunması gerekmektedir. 
Korunması bakımından en temel kaynağın 
toprak olduğu açıktır. 

Yaşanabilirlik : İnsanın beden ve akıl 
sağlığı bakımından gerekli koşulların sağ-
lanmasıdır. 

Hakçılık : Bir toplumda yaşayan erkek, 
kadın, çocuk her bireyin dinsel, siyasal 
inançları ile etnik kökenlerindeki farklılıklara 
bakmadan temel gereksinmelerinin kar-
şılanması ve kendilerini geliştirmede eşit fır-
satlar elde etmesini savunan bir ilkedir. 

Bu amaçlara ulaşmak nasıl olacaktır? 
Sorumluluk kimde olacaktır? Küresel dü-
zeydeki sorumlulukları kim yürütecektir? İşte 
Vancouver (Kanada Habitat I) Kon-
feransından sonra merkezi hükümetlerin tek 
sorumlu gören önerilerin pratikte pek etkili 
olmayacağı; ancak toplumun değişik ak-
törlerinin potansiyellerinin birlikte harekete 
geçirilerek, yapabilir kılma (enabling) stra-
tejisi gündeme gelimiştir. Aktörlerin yapabilir 
kılınması ilkesini benimserken bireylerden 
başlayarak, özel girişimcileri, sivil toplum ör-
gütlerini, kâr gütmeyen kuruluşları, ko-
operatifleri, yerel yönetimleri, merkezi hü-
kümet kuruluşlarını kapsayan geniş bir 
aktörler yelpazesinin varlığı gözönüne alın-
maktadır. Böylece sorumluluk v eyön-
lendirme devletten sivil toplum örgütlerine 
doğru kaymaktadır. Bu da yeni bir ilişki bi-
çimi yaratmakta, çok aktörlü yönlendirme 
gücüne sahip demokratik bir yapı ortaya çık-
maktadır. İşte Ulusal Eylem Planı; bu ilkeler 
temel alınarak hazırlanmakta, önermeler ve-
rilmekte, sorumluluklar ahmakta ve uzun 
erimli perspektifler olarak düşünülmektedir. 

Ulusal Eylem Planı'nın yapılan top-
lantılar sonucunda, aşağıdaki 26 öncelikli 
konuyu içermesi kararlaştırılmıştır: 

1. Ülke Yerleşme Sisteminin Dış ve İç 
İlişki  Kurma Kapasitesinin Arttırılması  ve 
Küreselleşmesi, 

2. Mekansal    Eşitliğin   Yeniden   Yo 
rumlanması ve Karar Kriterlerinin Biri Haline 
Gelmesi    Yoluyla    Bireyin    Kaderini    Be 
lirleyiciliğinin azaltılması, Dışlanmışlığın Ön 
lenmesi, 

3. Huzurlu, Terör İçermeyen, İstikrarlı Bir 
Kent Yaşamı Sağlanması, 

4. Aktörlerin  Yapabilir  Kılınması  Açı 
sından Kentsel Rantın Regülasyonu ve Ye 
terli Arsa Üretimi, 
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5. Aktörlerin  Yapabilir  Kılınması   Açı 
sından Kentsel Altyapı Finansmanının Ge 
liştirilmesi, 

6. Aktörlerin    Yapabilir   Kılınmasında 
Konut     Finansman     Olanaklarının     Ge 
liştirilmesi, 

7. Bireylerin   Yapabilir  Kılınması   Açı 
sından  Kooperatifler Eliyle  Konut Arzının 
Regülasyonu, Güçlendirilmesi, 
 

8. Bireylerin Yapabilir Kılınmasının Kö 
tüye   Kullanılması   Açısından   Kaçak   Ya 
pılaşmanın Önlenmesi, 

9. Gecekondu  Alanlarında  Yenilenme, 
Gecekondu Alanlarının Islah Edilmesi, 
 

10. Toplumsal Olaylar ve Devletin Aldığı 
Önlemler ya da Kendisinin Denetiminde Ol 
mayan  Faili  Belirsiz  Olaylar Sonucu  Ko 
nutunu  Kaybedenler ve  Göç  Etmek  Du 
rumunda Kalanların Yeniden Yerleştirilmesi 
Sorunu, 

11. Tarihi Değerlerin Korunması ve Va 
rolan Bina ve Konut Stokunun Bakımı ve 
Sıhhileştirilmesi İçin Finansman ve Çok Ak 
törlü Örgütlenme, 

12. Konut   ve   Çevre   Kalitesine   Du 
yarlılığın   Arttırılması   ve   Kalitenin   Ger 
çekleştirilmesi, 

 

13. Kent İçi Ulaşımın, Kentsel Yaşamın 
Kalitesinin Arttırılması ve Kentlerin Zaman 
Bütçesinin  Rasyonel  Kullanılışı Açısından 
Geliştirilmesi, 

14. Bireylerin Kendilerini Yeniden Üre 
timinde Yeterli "Rekreasyon" Aktivitelerinin 
ve Alanlarının Sağlanması, 

15. Kadının   Ev  İçinde  ve   Kent  Ya 
şamında Güçlendirilmesi, 

16. Çocuklara Fırsat Eşitliği İçinde Ken 
dilerini Yetiştirecek Ortamın Hazırlanması, 

17. Kapalı ve Açık Alanların Özürlülerin 
ve Yaşlıların Yaşantılarını Kolaylaştıracak 
Biçimde Tasarlanması Uygulanması, 

18. Çevresel Denge ve Sağlıklı Kentsel 
Yaşam Açısından Kentte Enerji Kullanımı, 
CO,  CO2  NOX ve  Katı  Parçacıklar Kir 
lenmesi, 

19. Ses Gürültü Kirliliği Konusuna Du 
yarlılığın Arttırılması ve Gerekli Önlemlerin 
Alınması, 

20. Sağlıklı Kentsel Yaşam Bakımından 
Kente Su Sağlanması, 

21. Sağlıklı Kentsel Yaşam Bakımından 
Atık Su Tasfiyesi ve Yönetimi, 

22. Sağlıklı Kentsel Yaşam Bakımından 
Katı Atık Tasfiyesi ve Yönetimi, 
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23. Ycrol Yönetimlerin Kapasitesinin Ge 
liştirilmesi ve Yapabilir Kılınması, 

24. Yerleşmelerde Sürdürülebilir Bir Ge- 
iişmeyi Sağlamak İçin Çok Aktörlü (Kentsel 
Girişimler ve Sivil Toplum Örgütleriyle) Bir 
Regülasyon Sisteminin Geliştirilmesi, 

 

25. Yerleşmeler  İçinde  ve  Çevresinde 
Bazı Alanların Yapılaşma Dışı Kalmasının 
Olanaklarının Sağlanması, 

26. Yaşanabilir Bir Yerleşme ve Konut 
Gelişmesinin İzlenmesi İçin ESir İstatistik Sis 
teminin Kurulması, 

olarak saptanmıştır 
Her öncelikli konu: 
. "Konunun Önemi ve Stratejik Seçmeler" 
," Önerilen Çözüm" 
, "Yapılacak İşler" 
." İzleme Yöntemi1' 
. "Sorumluluk Yüklenen Aktör" 
akışı içinde ele alınmıştır. 
Sonra her öncelikii konu tek tek ele alın-

mış; konunun önemi belirtilmiş; 'Önerilen Çö-
zümler' başlığı altında öncelikli konuya ilişkin 
çözümler ortaya konmuştur. 'Yapılacak İşler' 
başlığı altında ise konu ile ilgili nelerin ya-
pılması gerektiği belirtilmiştir. Yapılacak iş-
lerin nasıl izleneceği, denetleneceği ise 'İz-
leme Yöntemi' adı altında betimlenmiştir. 
Öncelikli konunun izlenmesi ve denetlenmesi 
için söz veren kurum ve kuruluşlar 'Söz 
Veren Aktörler' kısmında tanımlanmıştır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; 
13 Nisan 1995'te Habitat II Organizasyon Ko-
mitesine başvurdu ve odamızın Ulusal Ko-
mi teye kat ı lmam ın ı  sağ lad ı .  Odam ız  
1 Ağustos 1995'te yapılan dödüncü toplantıya 
ve 15-16 Aralık 1995'te yapılan beşinci top-
lantıya hem katıldı hem de ulusal rapora gir-
mesini isdediği meslekle ilgili görüşlerini bil-
dirdi. Ulusal Rapor ve eylem planının 
hazırlanmasında içerik olarak belirlenen 26 
öncelikli konu hakkında odamız belli konular 
çerçevesinde görüşlerini bildirmiştir. Ulusal 
Rapor'da görüşlerimize sekiz bölümde yer 
verilmiştir. Bu katılımın düşük olduğu söy- 

lenebiir. Fakat TMMOB bünyesinde katılım 
sağlayan diğer dokuz oda gözlendiğinde 
odamızın en çok görüşü kabul edilerek ilk 
sırada yer aldığını söyleyebiliriz. 

Ulusa! Rapor ve Eylem Planında yer 
alan oda görüşlerimiz : 

Bölüm B : Öncelikler ve Durum De-
ğerlendirmesi 

1. Türkiye'de yerleşme  sisteminin   ve 
konut durumunun gelişimi üzerine genel bir 
değerlendirme 

2. Türkiye'de yerleşme sisteminin ya 
şamakta olduğu dönüşüm 

* Üike içindeki göçle ilgili rapor. 
Bölüm C : Ulusal Eylem 
fi. Öncelikli konular 
4. Konu : 
* Yapılacak işler konusunda sf. 97 
* İzleme yöntemi hk. sf. 97 
5. Konu : 
* 3194   sayılı   yasanın   18.   md.   ye 

nilenmesi hk. 
8. Konu : 
* Sorumluluk yüklenecek aktörler hk. sî. 

108 
10. Konu : 
*Yapılacak işler hk. 
26. Konu : 
* Konunun önemi ve stratejik seçmeler. 
Odamız Habitat ll'ye "Ulusal Rapor ve 

Eylem Planf'nm hazırlanmasında sunduğu 
raporlar dışında yerel yönetimler plat-
formunda sunulacak "imara aykırı ve kaçak 
yapılaşmış alanlarda arsa düzenlemesi se-
çeneği" (Sarıgazi-İstanbul) konulu bir proje 
ile sivil toplum kurumları Platformunda 
"İnsan Toprak İlişkileri, Kentsel Alanlarda 
Rant Durumu , Kent Mekanı" konulu bir 
panel ile katılacak. 

Ulusal Rapor ve Eylem Planı'na sunulan 
odamız raporlarını yayınlıyoruz. Bazı ko-
nular 1., 2., 3. raporda da aynen geç-
mektedir. Amaç ilgili konular hakkında ıs-
rarcı olunduğu ve raporda yer alması 
gerekliliğinin vurgulanmasıdır. 
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Habitat 11 (Kent Zirvesi) "türkiye ulusal ra-
poru we eylem planı"na sunulan  raporlar 

Ülkemizde imar yasasına aykırı yerleşmeler, ekonomik ve siyasi 
güce dönüşmüş, yasal olanın önüne geçmiş, niceliği artmış, be-
lirleyici olmuştur. Bunun sonucunda ise merkezi ve yerel yö-
netimler onlarla anlaşma yolunu seçmişlerdir. Sözkonusu süreç bir 
döngü haline gelmiştir. Kaçak ve imara aykırı yapılaşma, ardından 
rant ve onun siyasete yansıması, rantın paylaşımı... Bu süreç 
böyle sürmektedir. Konunun üzerinde uzun uzun durulmayacaktır. 
Türkiye'de konunun nedenleri niçinleri üzerine söz söylemeyen ve 
olayı bilmeyenlerin gittikçe azaldığı düşünülerek; daha çok hazine 
arazilerinin yağmalanması ile çirkin biçimde sosyal ve teknik alt-
yapısız oluşan bu alanları yeniden düzenleyerek daha yaşanır, 
çağdaş mekanlara dönüştürecek bir pilot proje yapmayı Habitat II 
için sunmayı uygun bulduk. 

(Rapor 1 : Eylül 1995 
Rapor 2: Ocak 1996 
Rapor 3 : Nisan 1996) 

RAPOR 1 
Odamızın Ulusal Rapor ve Eylem Pla-

nına yansıması istenen görüşlerini, bi-
linenleri yinelemeden ve ayrıntıya girmeden 
iki ana başlık altında toplamak olasıdır: 

• Planlı Yerleşime İlişkin Olanlar. 
* Kaçak yapılaşmış ve İmara Aykırı Ya 

pılaşmış Alanlara İlişkin Olanlar. 
Planlı Yerleşime İlişkin ulanlar 
Türkiye'de genelde arsa üretiminin nasıl 
olacağının anlatıldığı tüze 3194 sayılı İmar 
Yasasının Arsa ve Arazi Düzenlemesi adı 
altında ifade edilen 18. maddesidir. Genel 
olarak bu maddeye göre üretilecek ar-
saların çağdaş bir kentleşmeyi ya-
ratabileceğini söylemek olanaklı değildir. 
Ayrıca demokratik ve katılımcı ol-
mamasından dolayı da kağıt üzerinde par-
sel (arsa) üretmek kolay ve hızlı ya-
salaşması    ve   sonuçlanması    uzun   ve 

yavaştır. Alan eşitliği ilkesine göre dü-
zenlemeye giren parseller yeniden da-
ğıtılmakta, düzenlemeye katılan par-
sellerden yalnızca yasada belirtilen 
kamusal hizmetlere ayrılanları karşılamak 
içi, eşit oranda alan (Düzenleme Ortaklık 
Payı Oranına göre) mal sahiplerinin görüşü 
alınmadan kesilmektedir. Buna karşılık dü-
zenlemeye giren her parselin aynı değerde 
olamayacağı, olmayacağı dağıtımdan 
sonra taşınmazların değerinin dü-
zenlemeden sonra gelen imar hakları vb. 
gibi olanaklardan dolayı çok fazla arttığı ve 
bunun kamuya döndürülmediği mes-
lektaşlarımız tarafından kanıtlanmış, söy-
lenmiş, yazılmıştır. Her zaman uy-
gulanamamasına karşın plansızlığa 
seçenek çözüm olarak söz konusu uy-
gulama bugün de geçerlidir. 

Çözüm-Öneriler 
• Düzenlemeye giren ve düzenlemeden 

sonra oluşturulan parsellerin değerleri bi-
limsel ve nesnel taşınmaz değerleme yön-
temlerine göre ayrı ayrı belirlenmelidir. Ta- 
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şmrnazlarsn düzenlemeden önceki toplam 
değerleri çok az bir fark oisa bile (ki bu fark 
her zaman parasai olarak karşılanabilir) ge-
nelde aynı kalmalıdır. Bundan sonra eşit 
oranlı toprak kesintisi yerine "Değer Eşitliği 
İlkesf uygulanmalıdır. Bu yöntem aynı za-
manda düzenlemeden sonra oluşan hisseli 
bölünmeyi de ortadan kaldıracaktır. 

* Arsa spekülasyonunu ve vergi  ka 
çağını önleyerek güvenilir, sağlıklı arsa pi 
yasasının     yaratılması     amacıyla     ta 
şınmazların        değerleri        saptanarak, 
Taşınmaz      Değer     Haritaları      oluş 
turulmalıdır. 

* İmar planlarının yapım, uygulama sü 
recini uzatsa bile, kalıcılığı ve korunması 
daha uzun süreceğinden parsel sahipleri 
sivil kent örgütlen Meslek Odaları planın ya 
pımından uygulanmasına kadarki tüm sü 
rece katılmalı onların denetimlerine açık tu 
tulmalıdır. Sorumluluk yaygınlaştırılmalıdır. 

• Yapıların arsaya uygulanmasından en 
son kat çıkıncaya kadarki süreç çıkarılacak 
Yapı  Denetim  Yasası  ve  Yönetmeiiği'ne 
göre    ilgili    TMMOB    birimlerince    de- 
netlenmelidir. 

• Çıkarılacak kanunların uygulanması 
sürecinde  merkezi  ve  yerel  yönetimlerin 
yetki    ve    sorumlulukları     açıkça    be 
lirlenmelidir yasalar basit, açık olmalıdır. 
Denetim   yaygınlaştırılmalı,   uygulamanın 
her aşamasında sivil toplum örgütlerinin ve 
yerel yönetimlerin ortaklaşa oluşturacakları 
denetleme  birimlerinin  görüşleri  alınmalı, 
çalışmalar mutlaka yasal bir zemine otur 
tulmalıdır. 

• Dağıtım sırasında arsa yerine konut 
daire) verilmesi üzerinde durulmalı ve tek 
ya da az birime sahip konutlar için arsa 
üretmek yerine, çok birimli ortak kullanım 
alanı daha bol konut elde edebilecek arsa 
(yerleşim alanları ör. imar adaları bazında) 
üretilmelidir. 

Habîtat W 
2. RAPOR OCAK 1396 
* Mülkiyete, planlamaya, kente ilişkin iz 

lenceler, veri-bilgilerin bilgisayar ortamına 
aktarıldığı,  sorgulandığı,  denetlendiği ve 
yönetildiği    Kent    Bilgi    Sistemleri    ku 
rulmalıdır. Bunun sonucunda uygun yatırım 
kararları almak, geleceğe dönük nesnel de- 

ğerlendirmeler yapabilmek kolaylaşacaktır. 
* Ülkenin arazilerinin bir dökümü ya 

pılarak, tarımsal, orman, boş alanlar ile ha 
zine   arazileri   saptanmalı,   haritaya   iş- 
lenmelidir.     İçinde     çeşitli     uzmanların 
çalıştığı bir Planlama ve Yönetim Birimi ta 
rafından   bu  topraklar  denetlenmen,   ko- 
runrnalî, gerekirse yapıya açılmalıdır. Key 
filik,   gizlilik  ortadan   kaldırılmalıdır.   Yani 
ulusa! bir planlama kurumunun denetimine 
ülke topraklan bırakılmalı, toprakların nasıl 
kullanılacağına içinde merkezi ve yerei ida 
relerin,  sivil toplum  örgütlerinin  de tem 
silcisinin olacağı bu özerk kurum karar ver 
melidir. 

İmara Aykırı  ve  Kaçak  Yapılaşmış 
Alanlara İlişkin İmar Uygulama Seçeneği 

Ülkemizde imar yasasına aykırı yer-
leşmeler, ekonomik ve siyasi güce dö-
nüşmüş, yasa! olarım önüne geçmiş, ni-
celiği artmış, belirleyici olmuştur. Bunun 
sonucunda ise merkezi ve yerei yönetimler 
onlarla anlaşma yolunu seçmişlerdir. Söz-
konusu süreç bir döngü haline gelmiştir. 
Kaçak ve imara aykırı yapılaşma, ardından 
rant ve onun siyasete yansıması rantın 
paylaşımı... Bu süreç böyle sürmektedir. 
Konunun üzerinde uzun uzun du-
rulmayacaktır. Türkiye'de konunun ne-
denleri niçinleri üzerine söz söylemeyen ve 
olayı bilmeyenlerin gittikçe azaldığı dü-
şünülerek; daha çok hazine arazilerinin 
yağmalanması ile çirkin biçimde sosyal ve 
teknik altyapısız oluşan bu alanları yeniden 
düzenleyerek daha yaşanır, çağdaş me-
kanlara dönüştürecek bir pilot proje yap-
mayı Habitat II için sunmayı uygun bulduk. 
Ancak bunun sonucunda bir genelleştirme 
analiz, sentez yapılarak yerel ve merkezi 
otoritelere bu tür alanlara ilişkin kapsamlı 
önermelerde bulunabilecektir.Biz bu ka-
nıdayız. 

Bu proje konuya ilişkin aşağıdaki çö-
zümleri içerecek biçimde tasarlanmaktadır. 

* İmara aykırı ve kaçak yapıların hepsi 
saptanacak  (hava  fotoğrafları  ve  yersel 
ölçme yöntemi ile) ve bunlara ilişkin her 
türlü harita ve sahiplik verileri bilgisayara 
aktarılacak. (Grafik ve grafik olmayan ve 
riler.) 

* Bu bölgenin uygulama imar planları 
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yapılarak bu plana uyanlara kullandığı 
kısım kadarının elmenliği (zilyedliği) ge-
rekirse bedel karşılığı verilecektir. Böy-
lelikle taşınmazı kullanılan arsanın altını ve 
üstünü dilediği kullanabilmesi engellenmiş, 
masum gerekçelerle gecekondu sahibi olan 
kimselerin kentsel rant elde etmesinin 
önüne geçilmiş olacaktır. Yeni planlama ile 
elde edilen imar hakları bir anlamda konutu 
olmayanlara verilebilecek rant kamuya dö-
nüştürülmüş olacaktır. 

• Uygulama imar planlarına uygun ol 
mayan konutlar eğer iyileştirilemiyorsa el- 
menin   konutu   yıkabilecek   biçimde   dü 
zenlenmektedir. Daha sonra aynı bölgede 
plana uygun oluşturulacak toplu konut alan 
larında kat mülkiyeti tesis edilerek daire ve 
rilecektir. 

• Hazırlanacak konut tipi, tarafların ge 
lenek ve alışkanlıklarına göre belirlenecek 
dayatmacılıktan kaçınılacaktır. 

• Çok katlı hale gelmiş kaçak binaların o 
günkü sürüm bedelleri belirlenecek, o ya 
pıya elmen olan kimsenin yaptığı yatırım 
ve faiz hesaplanacak, bulunacak karşılık 
ister para olarak verilecek, isterse karşılık 
kat mülkiyeti tahsis yolu ile karşılanacaktır. 
Geri    kalan    kısımlar   yine    konutu    ol 
mayanlara verilmek üzere Toplu Konut İda 
resi,   yerel   yönetimler  vb.   idarelere   ve 
rilecektir. 

(EK2) 
RAPOR 2 

19.1.1996 
1.2. "Türkiye'de Yerleşme Sisteminin 

Yaklaşmakta Olduğu Dönüşüm" bölümün 
19. sayfasında ülke içindeki göçteki belli yö-
nelmelerden bahsedilmektedir. Burada kır-
sal alandan kentsel alana yönelen göçlerin 
önemli yer tuttuğu, son dönemde ise gü-
venlik sebebiyle göçlerin sözkonusu olduğu 
belirtilmiştir. 

Bu bölümde halen ülkemizde yürütülen 
kalkınma projeleri sebebiyle yerlerini terk 
etmek durumunda kalan nüfusun da yer al-
ması gerekli görülmektedir. Şöyle ki ül-
kemizde (1975-1995) yılları arasında sür- 

dürülen baraj projeleri ile 75 000 ailenin yer 
değiştirdiği, halen inşaatı devam eden ve 
yapılması düşünülen projelerle de yaklaşık 
75 000 ailenin yer değiştireceği, bu ra-
kamlara diğer altyapı projeleriyle yer de-
ğiştirecek aileler de katıldığı zaman toplam 
olarak 300 000 ailenin yaklaşık 1.5 milyon 
nüfusu, kalkınma projeleri sebebiyle göç 
etmek durumunda olduğu gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Bu zorunlu göç, projeler uy-
gulamaya konulmadan belirlendiğinden bu 
insanların planlı bir şekilde yeniden yer-
leştirilmesi olanağı vardır. Göç etmek zo-
runda kalan bu ailelerin planlı biçimde ye-
niden yerleştirilmesi konusu 7. beş yıllık 
kalkınma planında da yer almıştır. 

Kalkınma projeleri nedeniyle bundan et-
kilenen ailelerin yer değişikliklerinin kent-
lere olan göçü arttırdığı hususunun da ulu-
sal raporun bu bölümünde yer almasında 
yarar vardır. Şöyle ki, kalkınma projeleri uy-
gulamaya konulmadan önce etkilenecek 
nüfus belirlenmeli, onların çevreyi boz-
mayacak, plansız kentleşmeye neden ol-
mayacak biçimde yapılacak anket so-
nuçlarına göre yeniden yerleşimleri 
yapılmalıdır. Böylece bu ailelerin eski gelir 
düzeyine ulaşmaları bir anlamda sağ-
lanarak, kalkınma projelerinin uygulanması 
sonucu oluşan olumsuz etkiler azaltılmış 
olacaktır. 

ÖNCELİKLİ-KONU 4 
Aktörlerin Yapabilir Kılınması Açı-

sından Kentsel Rantın Regülasyonu ve 
Yeterli Arsa Üretimi 

Önerilen Çözüm (s.93) 
Ülke topraklarının bir dökümü ya-

pılarak, tarımsal, orman, hazine ta-
şınmazları, boş alanlar ve kadastro harici 
bırakılmış olup da devletin hüküm ve ta-
sarrufu altında olan yerlerin de tespiti ya-
pılarak ülkenin bütününe ilişkin Büyük Öl-
çekli Standart Kadastral [(STK) 1/5000. 1/ 
1000] Haritaları hızla üretilmelidir. Bu ko-
nuda 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nda ge-
rekli düzenlemeler yapılmalıdır. Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olmasına kar-
şın belirlenmesi ve tespiti. 6831 sayılı ka-
nuna göre Orman Genel Müdürlüğü'nün 
sorumluluğuna bırakılmış orman sı-
nırlarının    belirlenmesi ve tespiti görevi: 
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3402 sayılı kadastro kanuna göre konunun 
uzmanı TKGM'nün sorumluluğuna bı-
rakılmalıdır, orman Genel müdürlüğü bu sı-
nırların korunmasından, ormanların ba-
kımından, iş letilmesinden sorumlu 
olmalıdır, ancak o zaman ülkenin bütününe 
ilişkin her türlü mimarlık ve mühendislik hiz-
metlerinin temel attığı STK haritaları üre-
tilebilir.; bunların üzerie planlı arsa üre-
timinin kaynağı imar uygulama planları 
yapılabilir. Yöresel Bilgi Sistemleri oluş-
turulabilir. 

Böylece özellikle metropollerde, orman 
alanlarında, turizm bölgelerinde, ge-
cekondu, kaçak yapılaşmayı durdurucu, 
yağmalamayı önleyici önlemler alınabilir, 
ülke kent topraklarının kullanımı dü-
zenlenebilir. 

îzieme Yöntemi (s.93): 
Şu anda hiç bir denetimin yapılmadığı 

taşınmaz mallarla ilgili piyasayı disiplin al-
tına alacak. Bir anlamda kayıt dışı olan ka-" 
zancı vergilendirerek, kamunun gelirinde 
artış sağlayacak bir düzenek kurulmalıdır. 
Hazırlanacak bir kanun tasarısı ile, ta-
şınmazlara ilişkin işlemlerde adacılık eden 
kişilere yasal bir kimlik (Ör: Emlak Mü-
şavirliği v.b.), yapacak hizmete de kamu 
hizmeti niteliği kazandırılmalıdır, böylece 
gelir vergisi ödemek konumuna gelen bu 
kuruluşların hem denetimi kolaylaşacak 
hem de devletin gelirinde önemli oranda 
artış olacaktır. 

Sorumluluk Yükümlenen Aktör (s.94): 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

tapu Kadastro Genel müdürlüğü, Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü 3402. 3194 sayılı ya-
saların yeniden düzenlenmesinde ve arsa 
üretimi konularında öneri geliştirebelirler, 
arsa piyasasının denetiminde etkin görev 
ve sorumluluk yüklenebilirler. 

ÖNCELİK KONU 5 
Aktörlerin Yapabilir Kılınması Açı-

sından Kentsel Altyapı Finansmanının 
Geliştirilmesi 

Konunun Önemi ve Stratejik Seç-
meler (s,95): 

Kentsel Teknik Altyapı (raporda yal-
nızca altyapı denmiş) kavramı içine gaz, 
kanalizasyon servisleri de girmelidir. Ayrıca 

bu servislere ilişkin geçkiler, genelde ka-
musal alanlara gereksinme duyarlar. Her 
geçen gün niceliği ve niteliği artan; genelde 
yol ve kaldırım altlarına yerleştirilen te-
sislerin Nerede? Ne kadar? Nasıl? ol-
duğunun bilinmesi çok önemlidir, yapımı 
çok masraflı olan bu tesislerin-bir arıza 
anında bulunması ya da yerleştirilmesi sı-
rasında; ekonomik ve can kayıplarına yol 
açmamasının sağlanması, kentliyi ve kent 
yaşamını rahatsız etmemesi buna bağlıdır. 
3030 sayılı Büyük kentlerin Yönetimine iliş-
kin yasa; teknik altyapı hizmetlerinin dü-
zenlenmesinden sorumlu kuruluş öner-
mesine karşın [(Altyapı Koordinasyon 
Merkezi) AYKOME] bu yapının amaca 
uygun, yeterince çalıştığı söylenemez. Bu 
konuda 3030 sayılı yasa tüm kentler için 
de geçerli olacak biçimde yeniden dü-
zenlenmelidir. 

Önerilen Çözüm (s.95): 
Kentsel Teknik Altyapının plan-

lanmasından yerine yerleştirilmesinden, 
kullanıcıya ulaştırılmasına kadar ki süreç 
göz önüne alınmalı ve Teknik Altyapı (TA) 
kent planı bütünü sağlanmalıdır, bunun 
için: 

- Daha önce yerleştirilmiş TA'lar aranıp 
bulunmalı    (Bunun    için    yöntemler   bi 
linmektedir) ve yer altında ve üstündeki 
tüm ölçülebilen kısımlar ölçülmeli (X.Y.Z 
koordinatları)   ve  mevcut  kent  haritaları 
üzerine işlenmeledir. 

- Yeni  yerleştirilecekler planına göre 
yerleştirilmeli,  yer üstündeki  tesisleri  ve 
yerin altında hangi derinlikte nerede geçtiği 
harita ölçme tekniğine uygun olarak (X.Y.Z) 
koordinatları ile röleve ölçüleri alınmalı, bu 
ölçülerden yararlanarak TA grafik haritaları 
oluşturulmalıdır. 

» Oluşturulan bu grafik TA Haritalarının 
dışında TA'ların hangi yıl yer altında yer-
leştirildiği, malzeme cinsi, çapı vb. grafik ol-
mayan verileri de belirlenmelidir. 

-TA'nın tümünden sorumlu tek bir 
kurum olmalıdır. Ancak bu kurumun görevi 
tek tek TA kurumları arasında eşgüdümü 
sağlamak olmalıdır. 

-TA'ya ilişkin grafik ve grafik olmayan 
verilerden oluşacak ve bir Kent Bilgi Sis- 

13 



 

 

temiyle ilişküenecek Teknik Altyapı Bilgi sis-
temi oluşturulmalıdır. 

- 3030 sayılı yasa yeniden düzenlenmeli 
yukarıda anlatılanlar yasa kapsamına alın 
malıdır. 

Sorumluluk    Yükümlenen    Aktör 
(s.96): 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
bu konuda her türlü danışmanlık görevi üst-
lenebilir. 

ÖNCELİKLİ KONU 3 
Bireylerin Yapabilir Kılınması Kötüye 

Kullanılması Açısından Kaçak Ya-
pılaşmanın Önlenmesi 

Yapılacak İşler {s.,103): 
Mutlaka bir "Yapı Denetim Sistemi" oluş-

turulmalıdır. Yersel ve Fotogrametrik yön-
temle tüm kaçak imara aykırı yapılar be-
lirlenmeli, haritaya istenmelidir. Bu konu 
3194 sayılı yasa kapsamına alınmalıdır. 

Sorumluluk Yüklenen Aktör (s,103): 
HKMO bu konuda danışmanlık katkısı 

yapabilir. 
ÖNCELİK KONU 9 (s. 104) 
Gecekondu Alanlarında Yenilenme 

Gecekondu Alanlarının Islah Edilmesi 
Aslında bu konunun öncelikli konu 8 ile 

çok yakın ilişkisi vardır. İki konunun bir-
leştirilmesi yararlı olabilir. 

Yapılacak İşler (s. 105): 
Sarıgazi Belediyesi ile konu ile ilgili ola-

rak Odamız İstanbul Şubesi "İmara Aykırı 
ve Kaçak yapılaşmış Alanlarda Arsa Dü-
zenleme Seçeneği" adlı projeyi sür-
dürmektedir. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi bun-
dan önceki raporda bildirilmiştir. Proje 
aşağıdaki aşamaları yerine getirecek bi-
çimde sürdürmektedir. 

- İmara aykırı ve kaçak yapılar saptandı 
(hava fotoğrafları ve yersel ölçme yöntemi 
ile) ve bunlara ilişkin her türlü harita ve sa 
hiplik verileri bilgisayara aktarıldı (grafik ve 
grafik olmayan veriler). 

- Bu bölgenin uygulama imar planları ya 
pılarak bu plana uyanlara kullandığı kısım 
kadarının   elmenliği   (zilyedliği)   gerekirse 
bedel karşılığı  verilecektir.  Böylelikle ta 
şınmazı kullanan arsanın altını ve üstünü 
dilediği   gibi   kullanabilmesi   engellenmiş, 
masum gerekçelerle gecekondu sahibi olan 

kimselerin kentsel rant elde etmesinin 
önüne geçilmiş olacaktır. Yani planlama ile 
elde edilen imar hakları bir anlamda konutu 
olmayanlara verilebilecek, rant kamuya dö-
nüştürülmüş olacaktır. 

- Uygulama imar planlarına   uygun ol 
mayan konutlar eğer iyileştirilemiyorsa, el- 
menin  konutu yıkılabilecek biçimde dü 
zenlenmektedir, daha sonra elmenlere aynı 
bölgede plana uygun olarak oluşturulacak 
toplu konut alanlarında kat mülkiyeti tesis 
edilerek tek bir daire verilecektir. 

- Hazırlanacak konut tipi taraflara ge 
lenek, görenek ve alışkanlıklarına göre be 
lirlenecek, dayatmacılıktan kaçınılacaktır. 

- Çok katlı hale gelmiş kaçak binaların 
o günkü sürüm bedelleri hesaplanacak, 
oyapıya elmen olan kimsenin yaptığı ya 
tırım ve faiz hesaplanarak bulunacak kar 
şılık: İster para olarak verilecek, isterse 
karşılık kat mülkiyeti tahsisi yoluyla kar 
şılanacaktır. Geri kalan kısımları yine ko 
nutu  olmayanlara  verilmek  üzere  Toplu 
Konut İdaresi, Yerel Yönetimler vb. ida 
relere verilecektir. 

ÖNCELİKLİ KONU 10 (s.106): Toplumsal 
Olaylarve Devletin Aldığı ya da 
Kendisinin Denetiminde Olmayan Faili 
Belirsiz Olaylar Sonucu Konutunu 
Kaybeden ve Göç Etmek Durumunda 
Kalanların Yeniden Yerleştirilmesi ya da 
Konut Sağlanması 

Konunun Önemi ve Stratejik Seç-
meler: 

Burada Güneydoğu Anadolu'da ya-
şanan olaylar sonucu göç sorunu be-
lirtilmekte olup, bununla beraber, kalkınma 
projeleri sebebiyle yerlerini terk etmek zo-
runda kalan ailelerin de zorunlu göçleri 
önem arzetmektedir. (Gerekçe olarak ve-
rilmişti, s. 19 ilave) 

Önerilen Çözüm: 
Kalkınma projeleri (baraj, otoyol, ha-

vaalanı, göç projeleri gibi) çok geniş kap-
samlı arazi elde edilmesini (Kamulaştırma 
yöntemi ile) gerekli kılmaktadır. 

Bu nedenle kamulaştırmalar sonucu 
yerlerini terk etmek durumunda kalan ai-
lelerin   planlı   bir   şekilde   yeniden   yer- 
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leşimleri sağlanmalıdır. Bunun içinde pro-
jeden etkilenen ailelerin, "Kamulaştırma 
Amaçlı Arazi Tapulaştırması" yapılarak 
gerek kentsel gerek kırsal alanda yeniden 
yerleşimleri gerçekleştirilmelidir. 

Yapılacak İşler: 
7. Beş Yıllık kalkınma Planında ön-

görüldüğü şekilde yeni yasal dü-
zenlemelere gidilerek ana projeyi yürüten 
kuruluşun yeniden yerleşimden doğrudan 
sorumlu olması sağlanmalıdır. 

İzleme Yönîemk 
Etkilenen ailelerin halihazırdaki sosyo-

ekonomik durumları ile yeni yerleşim yer-
lerindeki sosyo-ekonomik durumları pro-
jeden sorumlu kuruluşça veya devlet dışı 
kuruluşlar tarafından izlenmesi yapılarak 
yeni yerleşim yerlerine uyumu, gelir se-
viyelerindeki alçalmalar ve yükselmeler bir 
gösterge olarak kullanılması yoluyla ya-
pılabilir. 

Sorumluluk Yükümlenen Aktör: 
TBMM (mevcuda ilave olarak) Ana Pro-

jeyi yürüten kuruluşun yeniden yer-
leşiminden doğrudan sorumlu olmasını 
sağlayacak 7. Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nındaki yasal düzenlemenin yapılmasını, 
kamulaştırma amaçlı Arazi Toplulaştırması 
yapılmasına imkan sağlayacak yeni yasal 
düzenlemeler yapılması. Bu konuda HKMO 
DSİ uzmanlık desteği sağlayabilir, so-
rumluluk alabilir. 

Yaşanabilir Bir Yerleşme ve Konut 
Gelişmesinin İzlenmesi için Bir İstatistik 
Sisteminin Kurulması 

Bu başlığın "Yaşanabilir Bir Kentin ve 
Kentleşmenin İzlenmesi İçin Kent Bilgi 
Sistemi'nin Kurulması" biçiminde olması 
önerilir. 

İstatistiki veriler sonuçta sayıdır, öyle 
anlaşılır.Halbuki Kent Bilgi Sistemi [(KBS), 
ki bu sistem bir GIS uygulamasıdır] grafik 
(harita) grafik olmayan verilerden oluşur. 
Bu sistemde-farklı türden veriler arasında 
ilişkiler kurulabilir, sorgulama yapılabilir. 
Sonuçta KBS yerel ve kamu yetkililerinin en 
uygun karar vermelerini sağlayan canlı di-
namik bir sistemdir. Böyle bir sistemle is-
tatistiki bilgileri sunmak zaten olanaklıdır. 

Bu konuda HKMO her türlü uzmanlık 
desteği sağlayabilir, sorumluluk alabilir. 

HABITATII 3. 
RAPOR Nisan, 
1996 

ÖNCELİKLİ KONU 4 (s.96) 
Aktörlerin Yapabilir Kılınması Açı-

sından Kentsel Rantın Düzenlenmesi 
Önerilen çözüm: 
Ülke topraklarının bir dökümü yapılarak, 

tarımsal, orman, hazine taşınmazları, boş 
alanlar ve kadastro harici bırakılmış olup 
da devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
yerlerin de tespiti yapılarak ülkenin bü-
tününe ilişkin Büyük Ölçekli Standart ka-
dastral [(STK) 1/5000, 1/1000] haritaları 
hızla üretilmelidir. Bu konuda 3402 sayılı 
kadastro ve 2859 sayılı tapulama ve ka-
dastro paftalarının yenilenmesi hakkındaki 
kanunlarda gerekli düzenlemeler ya-
pılmalıdır. Devletin hüküm ve tasarrufu al-
tında olmasına karşı belirlenmesi ve tesbiti 
6831 sayılı kanuna göre Orman Genel Mü-
dürlüğü'nün sorumluluğuna bırakılmış 
orman sınırlarının belirlenmesi ve tespiti 
görevi: 3402 sayılı kadastro kanuna göre 
konunun uzmanı başbakanlığa bağlı 
TKGM'nün sorumluluğuna bırakılmalıdır. 
Orman Genel Müdürlüğü bu sınırların ko-
runmasından, ormanların bakımından, iş-
letilmesinden sorumlu olmalıdır. Ancak o 
zaman ülkenin bütününe ilişkin her türlü mi-
marlık ve mühendislik hizmetlerinin temel 
attığı STK haritaları üretilebilir; bunların 
üzerine planlı arsa üretiminin kaynağı imar 
uygulama planları yapılabilir. Yersel bilgi 
sistemleri oluşturulabilir. 

Böylece özellikle metropollerde, orman 
alanlarında, turizm bölgelerinde; ge-
cekondu, kaçak yapılaşmayı durdurunca, 
yağmalamayı önleyici önlemler alınabilir; 
ülke, kent topraklarının kullanımı de-
netlenebilir. 

İzleme Yöntemi 
Şu anda hiç bir denetimin yapılamadığı 

Taşınmaz Mallarla ilgili piyasayı disiplin al-
tına alacak, bir anlamda kayıt dışı olan ka-
zancı vergilendirerek, kamunun gelirinde 
artış sağlayacak bir düzenek kurulmalıdır. 
Hazırlanacak bir kanun tasarısı ile, ta-
şınmazlara ilişkin işlemlerde aracılık eden 
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kişilere yasal bir kimlik (Ör: Emlak Mü-
şavirliği vb.) yapacak hizmete de kamu hiz-
meti niteliği kazandırılmalıdır. Böylece gelir 
vergisi ödemek konumuna gelen bu ku-
ruluşların hem denetimi kolaylaşacak hem 
de devletin gelirinde önemli oranda artış 
olacaktır. 

Sorumluluk Yükümlenen Aktör 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 

tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 3402,3194 
sayılı yasaların yeniden düzenlenmesinde 
ve arsa üretimi konularında öneri ge-
liştirebilirler, arsa piyasasının denetiminde 
etkin görev ve sorumluluk yüklenebilirler. 

ÖNCELİKLİ KONU 5 (s.98) 
Aktörlerin Yapabilir Kılınması Açı-

sından Kentsel Altyapı Finansmanının 
Geliştirilmesi 

Konunun Önemi ve Stratejik Seç-
meler 

Kentsel Teknik Altyapı (raporda yal-
nızca altyapı denmiş) kavramı içine gaz, 
kanalizasyon servisleri de girmelidir. Ayrıca 
bu servislere ilişkin geçkiler, genelde ka-
musal alanlara gereksinme duyarlar. Her 
geçen gün niceliği ve niteliği artan genelde 
yol ve kaldırım altlarına yerleştirilen te-
sislerin nerede? Ne kadar, nasıl olduğunun 
bilinmesi çok önemlidir. Yapımı çok mas-
raflı alan bu tesislerin, bir arıza anında bu-
lunması ya da yerleştirilmesi sırasında; 
ekonomik ve can kayıplarına yol açmasının 
sağlanması, kentliyi ve kent yaşamını ra-
hatsız etmemesi buna bağlıdır. 3030 sayılı 
Büyük kentlerin Yönetimine ilişkin yasa; 
teknik altyapı hizmetlerinin dü-
zenlenmesinden sorumlu kuruluş öner-
mesine karşın [(Altyapı Koordinasyon Mer-
kezi) AYKOME] bu yapının amaca uygun, 
yeterince çalıştığı söylenemez. Bu konuda 
3030 sayılı yasa tüm kentler içinde geçerli 
olacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

Önerilen Çözüm 
Kentsel Teknik Altyapının plan-

lanmasından yerine getirilmesinden, kul-
lanıcıya ulaştırılmasına kadarki süreç gö-
zönüne alınmalı ve Teknik Altyapı (TA) 
kent planı bütünü sağlanmalıdır. Bunun 
için: 

* Daha önce yerleştirilmiş TA'lar aranıp 

bulunmalı (Bunun için yöntemler bi-
linmektedir), yer altında ve üstündeki tüm 
ölçülebilen kısımlar ölçülmeli (X, Y, H ko-
ordinatları) ve mevcut kent ve kadastral 
haritaları üzerine istenmelidir. 

* Yeni yerleştirilecekler planına göre 
yerleştirilmeli,  yer üstündeki  tesisleri  ve 
yerin altında hangi derinlikite nereden geç 
tiği harita ölçme tekniğine uygun olarak (X, 
Y, H) koordinatları ile röleve ölçüleri alın 
malı; bu ölçülerden yararlanarak TA grafik 
haritaları oluşturulmalıdır. 

* Oluşturulan bu grafik TA Haritalarının 
dışında, TA'ların hangi yıl yer altına yer 
leştirildiği, malzeme cinsi, çapı gibi grafik 
olmayan veriler de belirlenmelidir. 

* TA'nın tümden sorumlu tek bir kurum 
olmalıdır. Ancak bu kurumun görevi tek tek 
TA kurumları arasında eşgüdüm sağlamak 
olmalıdır. 

* TA'ya ilişkin grafik ve grafik olmayan 
verilerden oluşacak ve bir Kent Bilgi Sis 
temiyle ilişkilenecek Teknik Altyapı Bilgi 
Sistemi oluşturulmaladır. 

* 3030   sayılı    yasa   yeniden   dü 
zenlenmeli yukarıda anlatılanlar yasa kap 
samına alınmalıdır. 

Sorumluluk Yükümlenen Aktör Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 

bu konuda her türlü danışmanlık görevi 
üstlenebilir. 

ÖNCELİKLİ KONU 10 (S. 111) Toplumsal 
Olaylar ve Devletin Aldığı ya da 
Kendisinin Denetiminde Olmayan Faili 
Belirsiz Olaylar Sonucu Konutunu 
Kaybeden ve Göç Etmek Durumunda 
Kalanların Yeniden Yerleştirilmesi ya da 
Konut Sağlanması 

Konunun Önemi ve Stratejik Seç-
meler 

Burada Güneydoğu Anadolu'da ya-
şanan olaylar sonucu göç sorunu be-
lirtilmekte olup, bununla beraber kalkınma 
projeleri sebebiyle yerlerini terk etmek du-
rumunda kalan ailelerin de zorunlu göçleri 
de önem arzetmektedir (Gerekçe olarak 
verilmişti s. 19 ilave7. 

Önerilen Çözüm 
Kalkınma Projeleri (baraj, otoyol, ha- 
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vaalanı, göç projeleri gibi) çok geniş kap-
samlı arazi elde edilmesini (Kamulaştırma 
Yöntemi ile) gerekli kılmaktadır. 

Bu nedenle, kamulaştırmalar sonucu 
yerlerini terk etmek durumunda kalan ai-
lelerin planlı bir şekilde yeniden yerleşimleri 
sağlanmalıdırı. Bunun içinde projeden et-
kilenen aileleri "Kamulaştırma AmaçSs 
Arazi TopSuSaştirmass" yapılarak bu ai-
lelerin gerek kentsel gerekse kırsal alanda 
yeniden yerleşimleri gerçekleştirilmelidir. 

Yapılacak İşler 
7. Beş Yıllık Kalkınma Planında da ön-

görüldüğü şekilde yeni yasal düzenlemelere 
gidilerek ana projeyi yürütülen kuruluşun 
yeniden yerleşimden doğrudan sorumlu ol-
ması sağlanmalıdır. 

İzleme Yöntemi 
Etkilenen ailelerin halihazırdaki sosyo-

ekonomik durumları ile yeni yerleşim yer-
lerindeki sosyo-ekonomik durumları pro-
jeden sorumlu kuruluşça veya devlet dışı 
kuruluşlar tarafından izlenmesi yapılarak 
yeni yerleşim yerlerine uyumu , gelir se-
viyelerindeki alçalmalar ve yükselmeler bir-
gösterge olarak kullanılması yoluyla ya-
pılabilir. 

Sorumluluk Yükümlenen Aktör 
TBMM (mevcuta ilave olarak) Ana Pro-

jeyi yürüten kuruluşun yeniden yerleşimden 
doğrudan sorumlu olmasını sağlayacak 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planınıdaki yasal dü-
zenlemenin yapılmasını, kamulaştırma 
amaçlı Arazi Toplulaştırması yapılmasına 
imkan sağlayacak yeni yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bu konuda HKîvlO uzmanlık 
desteği sağlamalıdır. DSİ yasal dü-
zenlemelerden sorumlu olmalıdır. HKMO, 
hazırlanacak yasal düzenlemelerde görüş 
bildirmeli, DSİ yenien yerleşimi de kap-
sayacak şekilde 'Kamulaştırma Amaçlı 
Arazi Toplulaştırmasına imkan ha-
zırlayacak yasal düzenlemeleri hazırlayarak 
uygulamaya koymakla sorumlu olmalıdır. 

ÖNCELİKLİ KONU 28 (S, 161) 
Yaşanabilir Bir Yerleşme Sisteminin ye 
Herkese Yeterli Konut Gelişmesinin 
İzlenmesi İçin Goğrafik Bilgi Sisteminin 
Kurulması Türü: A 

Yaşanabilir Bir Yerleşme Sisteminin ye 
Herkese Yeterli Konut Gelişmesinin İz-
lenmesi İçin Coğrafi Bilgi ve İstatistik Sis-
teminin Kurulması 241 

Öneri 
Bu başlığın "Yaşanabilir birYerleşme 

Sisteminin ve Herkese Yeterli Konut Ge-
lişmesinin İzlenmesi İçin Kent Bilgi Sis-
teminin Kurulması" olmalıdır. 

Gerekçe 
İstatistik! veriler sonuçta sayıdır. Öyle 

anlaşılır. Kent Bilgi Sistemi (KBS), kent te-
melinde uygulanan, büyük ölçekli (1 / 5000 
- 1 / 1000) yersel gösterimle ilgili bir GIS 
uygulamasıdır. Bu sistemde; yere (me-
kana) ilişkin farklı türden grafik (her türlü 
harita) ve grafik olmayan (mülkiyet, sa-
hiplik, vergi, teknik altyapı, taşınmaz kar-
şılıkları,imar durumu vb.) veriler arasında 
çaprazlama ilişki kurulabilir, sorgulama ya-
pılabilir. Sonuçta KBS; yerel ve kamu yö-
neticilerinin kentle ilgili analiz ve sentez ya-
pabilecekleri; uygun karar verebilecekleri 
dinamik bir sistemdir. Böyle bir sistemle is-
tatistiki bilgiler üretmek sunmak zaten ola-
naklıdır. GIS küçük ölçekli (örneğin 1/ 25 
000 ve daha küçük) yersel gösterimle ilgili 
olduğundan, ülke ve bölgeye ilişkin genel 
konularda ondan yararlanmak daha uy-
gundur. Burada ise KBS'den sözetmek ye-
rinde olacaktır. 

Konunun Önemi ve Stratejik Seç-
meler 

Türkiye'de yerleşmelerin yaşam ka-
litesinin göstergeleri olan kentsel hiz-
metlerin sunum düzeyi ve konut stokunun 
niceliksel ve niteliksel özelikleri ile ilgili bil-
giler yeterli değildir. Belediyelerin altyapı 
harcamalarını ve kentsel arsa üretimini 
gösteren veriler bir araya getirilip ya-
yımlandığı gibi, kentler ve kentlerin çeşitli 
semtleri arasında bu konulardaki fark-
l ı l ıklar ı  gösterecek veri ler der-
lenmemektedir. Konutla ilgili olarak Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından ger-
çekleştirilen Kentsel Yerler Hane Halkı 
Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi ile 
Bina Sayımları, en önemli kaynaklar ol-
malarına karşın, konut stokunun ve halkın 
konut kullanım özelliklerini tam olarak yan- 
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sıtmamaktadır. Birinci anket hane halk-
larının konut kullanım düzeyi ve konutla ilgili 
harcamalarını tüm tüketimleri içinde ortaya 
koyarken, konut stokunun genel özelliklerini 
tanımlamamaktadır. Bina sayımları ise ko-
nutların kulammı ile ilgili özelliklerin be-
lirlenmesine olanak vermemektedir. Diğer 
yandan arsa, konut ve diğer taşınmazların 
piyasa fiyatlarıyla ilgili veriler hiç top-
lanmamaktadır. 

Ulaşım verileri, belirli kentler için ulaşım 
planlarının hazırlanması sırasında yapılmış 
olan anketlerden elde edilen verilerle sınırlı 
kalmıştır. Çevreye ilişkin veriler ise çevre ka-
litesinin tüm yönlerini ortaya koyacak kap-
samda ve kentlerin semtleri arasındaki fark-
lılaşmayı ortaya koyacak ayrıntıda 
derlenmemektedir. Bu nedenlerle kentler ve 
kentlerin çeşitli bölgeleri arasında yaşam ka-
litesinin düzeyi ve farklılaşması be-
lirlenememektedir. 

Konut, yerleşme ve yaşam kalitesine iliş 
kin bu bilgi eksikliğinin dışında. DİE top 
ladığı bilgileri mekansal ayrımlara göre kod- 
lanmakta ve sınıflandırarak 
yayımlamamaktadır. Bilgileri mekansal ay-
rıntılara göre yayımiamasa bile, mekansal 
kodlamalarını yapıp araştırmacıların bil-
gisayar ortamında yararlanmasına olanak 
tanıması bu alandaki araştırmalarda bir ni-
telik sıçraması yaratabilecektir. 

Önerilen Çözüm 
Bu konuda en az dört tür verinin top-

lanması gerekmektedir: 
Birincisi, pek çok ülkede olduğu gibi Tür-

kiye'de de taşınmaz malın (arsa, arazi, 
konut) elde edilmesi, kullanımı ve taşınmaz 
mal stokunun niteliksel ve niceliksel özel-
liklerini belirlemek amacıyla belirli aralıklarla 
taşınmaz mal ile ilgili veri ve bilgiler der-
lenmelidir (Bu konuda Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü doğrudan sorumlu ve yetkilidir). 
Bu; taşınmaz mal ile ilgili gelişmelerin sis-
tematik olarak izlenmesine, uygulanan po-
litikaların sonuçlarının değerlendirilmesine 
ve yeni politika önceliklerinin belirlenmesine 
olanak verecektir. Konuta ilişkin dökümler; 
konutlar, konutların yer aldığı binalar ve 
konut çevresinin fiziksel ve sosyal hiz-
metlerden yararlanma durumu hakkındaki 
bilgileri kapsayacaktır. Bu bilgilerin konut ko-
nusunda toplumsal içerikli politikalarda kul- 

lanilabilmesi için hanehalkı bazındaki ve-
rilerle ilişkilendirilmesi gerekir. Hanehalkı 
bazındaki veriler; hanehalklarının çalışma 
durumu, ev sahipliği, birden fazla ev-
sahipliği, kiracılık, konut değiştirme sayısı, 
işyerleri ve konut-işyeri ilişkisi vb. verileri 
içerecektir. Böylece verilerin hem konut kul-
lanıcısı hem konut stoku bazında, kentlere 
ve mahallelere göre ayrıştırılması olanağı 
elde edilecektir. Ayrıca kentlere ve semtlere 
göre kentlere servis sunumu da be-
lirlenebilecektir. 

İkincisi, taşınmaz değerlerine ilişkin ve-
rilerdir. Taşınmaz değerlerinin, özellikle 
arsa ve konut değerlerinin, inşaat ma-
liyetleri verilerinin yanısıra derlenmesi, 
konut ve arsa piyasalarındaki gelişmelerin 
bütünlük içinde izlenmesine olanak ve-
recektir. Böylece konut sektöründe krizler 
daha erken belirlenebilecek ve krize karşı 
politikalar zamanında uygulamaya ko-
nabilecektir. 

Üçüncüsü, halen derlenmekte olan 
çevre verileri yeniden tanımlanarak, kap-
samı kent performansına ilişkin göstergeleri 
de içerecek şekilde genişletilmelidir. Yer-
leşmelerin çevre kalitesini belirlemede diğer 
ülkelerde de kullanılan verilerin tümü der-
lenmelidir. Bu bilgiler araştırmacının isteği 
h a l i n d e  s e m t l e r e  g ö r e  d e  a y rı 
ştırılabilmelidir. 

Dördüncü, ulaşım verileri ülke dü-
zeyinde tüm yerleşmeleri kapsayacak şe-
kilde derlenmelidir. Böylece kent içi, met-
ropoliten alan veya yerleşmenin yakın 
çevresi ve şehirlerarası yolcu takımı ile 
hnehalklarının hareketliliği ve trafikle çev-
resel sorunlar arasındaki ilişkiler be-
lirlenebilecektir. 

Beşinci olarak, ölçülmesi diğer veriler 
kadar kolay olmayan, güvenlik duygusu, 
yerel dayanışma gücü, aidiyet, yaşamını 
anlamlı bulmak gibi, öznel yönü ağır basan 
değişkenler de bilgi toplanmalıdır243. Bu 
bilgilerin monografik düzeyde toplanmasıyla 
da yetinilebilir. 

Yapılacak İşler 
Türkiye'nin yerleşmelerinin gelişmelerini 

akılcı bir biçimde yönlendirebilmesi için ülke 
düzeyinde coğrafi bilgi sistemi (GIS), kent 
bazında ise kent bilgi sistemi (KBS) ku- 
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