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Y I L D I Z

Arsa Düzenlemesi Komisyonu onuncu kez faaliyet raporunu sunu--yor.
Köln şehrinin yeniden imarını sağlamak için ele alınan arsa düzenlemesi
işlerinin başlamasındanberi  on yıl  geçmiş  bulunuyor. Bu arada  imar  ile
ilgili  işler  büyük  çapta  bitirilmiştir.  Yeniden  imar  ihtiyacından  dolayı
çıkarılmış  bulunan  Kuzey  Ren-Vestfalya  Eyaleti  İmar  Kanunu,  normal
şehirciliğin gelişmesi için çıkarılmış olan Federal İmar Kanunu ilfc 1960 ta
yürürlükten  kaldırılmıştır.  Kuzey  Ren-Vestfalya  İmar-  Kanununa  göre
girişilmiş  olan  son  arsa  düzenlemesi  yakında  tamamlanmıştır.  Böylece,
Köln'deki arsa düzenlemesi uygulamasının önemli bir kısmının bitirildiği şu
sırada, geride kalan on yıllık düzenleme işlerini biraraya toplayan bir özet,
ilerdeki çalışmalar için yararlı olabilir.

1 __ ARSA DÜZENLEMESİ İŞLERİNİN GELİŞMESİ VE KAPSAMI

«Arsa Düzenlemesi» Köln'de yabancı bir kavram değildir. 1918 de
Köln için çıkarılmış olan Prusya Arsa Düzenlemesi Kanununa göre 1921
de girişilen ve bir türlü bitirilemiyen Innerer Gürteldeki ikinci düzenleme
işleminin  cesaret  kırıcı  gelişmesinin  hatırlanışı,  İkinci  Dünya  Savaşının
yıkıntılarından sonra yeniden imarla ilgili  düzenleme işlerine başlanma-
sının kuşku ile görülmesine neden olmuştu.  Gerçi  Belediye Meclisi  18
Aralık 1950 de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İmar Kanununun arsa düzen-

(!) Arsa düzenlenmesi deyimi, 678S sayılı tmar Kanununun 42 nci maddesine göre yapılmış
benzer uygulamaların (Umlegung) değer eşitliğine dayandığı  sistem karşılığı  olarak alın-
mıştır.
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lemesi yönetmeliklerine göre-bir Arsa Düzenlemesi Komisyonu seçmişti,
_'J?J<â!UDu_J<i?nıisyj3nJıiç..&^ vakit he-

nüz erkendi ve çok harap olmuş  şehirde gözle görülür bir  imar isteği
yoktu.. Ayrıca arsa düzenlemesi işlemi için hukukî temel teşkil eden imar
uygulama plânlan henüz eksikti.  Ancak 1953-54 sıralarında artan imar
arzusu ile gelişen şehir plânlaması ve yükselen ekonomik refah; teknik
ve ekonomik yönlerden ihtiyacı karşılayıcı imara engel olan bir taşınmaz
mallar strüktürüne çarpınca, özel alım-satım ve trampanın amaca götür-
mediği  hallerde  arsa  düzenlemesi  işlerini,  resmî-hukukî  toprak  düzeni
metodu    şelkinde uygulamak zorunluğu kendini gösterdi.

Taşınmaz  Mallar  Dairesindeki  idarî  hazırlık  ve  danışmalardan  sonra
Belediye Meclisi 4 Mart 1954 te «29 Nisan 1952 tarihli ve belediyelerde imar
için gerekli tedbirleri getiren Eyalet İmar Kanununun 18 inci mad — desine
göre Köln şehrî için bir\.Arşa Düzenlemesi- Komisyonu'nun kurulmasını ve _bu
komisyonun Griechenmarkt;  Nord-Süd-""-Caddesi ve Mül-heim'de plânlanan
Ren  Köprüsü  için  1  Nisan  1954  te  faaliyete  geçmesini  ve  bir  uygulama
bölümü kurulması ile bu bölümün, İmar Kanununun I.  yönetmeliğinin 21 inci
maddesine  uygun  olarak  Arsa  Düzenlemesi  Komisyonu'nun  emrine
verilmesi»ni kararlaştırdı.

...Arsa Düzenlemesi Komisyonu 1 Nisan 1954 te kuruldu ve aynı günde
Köln'de,  esasen hazırlanmış  olan ilk  imar  plânının kapsadığı  Griechen-
markt bölgesinde işe başladı. Bir yıl  sonra bu işlem kesin olarak tamam-
lanmıştı.  Bu arada diğer 10 düzenleme işlemine girişildi.  Sonraki yıllarda
düzenleme işleri  devamlı  olarak artmıştır.  Griechenmarkt  civarında, Mül-
heim'da, Nord-Süd Caddesi ve Severin Köprüsü boyunca yapılan yeni dü-
zenleme işlerine ek olarak şehrin kenar mahallelerindeki ilk düzenlemeler
de  sayılabilir.  İmar  plânlamalarının  taşınmaz-mallarla  ilgili  uygulama-
lannda müdahaleci bir toprak düzenine ihtiyaç görülen her yerde, taşın-
maz  mallar  trampası  prensibine  dayalı  plânlamanın  ilgilendirdiği  toprak
sahiplerinin korunması için, bütün bir bölgenin düzenli olarak imarına
ve toprak kullanılmasına engel olabilen bir kaç anlayışsız ilgili  karşısında
zorlayıcı imkânları  ile arsa düzenlemesi işlemine başvuruldu. 1963 so-
nuna kadar  ulaşılan  düzenleme işlerinin  kapsamı;  düzenleme bölgeleri,
katılan  taşınmaz  mallar  (parseller),  düzenleme numaraları  (malikler
veya mülkiyet kayıtları),  ilgililer (malikler, aynî hak sahipleri,  kiracı-
lar  v.b.)  ve düzenleme alanı  sayıları  sayesinde yaklaşık olarak açıkla-
nabilir.
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Başlanan îşSer         Bitirilen işler

™- Bölge -say ısr—-----------------..........."      İ2CT "^ "      97 ''"" (104)  (2)
Katılan parsel sayısı 6 397 5 145     (5 500)

~     Düzenleme numaraları 2 920 2 391      (2 500)
İlgililerin sayısı 20 000 16 000   (17 000)
Düzenleme alanı (ha) 361 259        (297)

Düzenleme bölgelerinin  büyüklüğü 5,5  ar  î!e  81  ha,  bir  işlem böl-
gesindeki düzenleme numaralarının sayısı 3 ile 106 arasında değişir. Or-
talama bir düzenleme bölgesi yaklaşık olarak 25 düzenleme numarasını,
175 ilgiliyi ve 3 ha lı.k alanı kapsamıştır.

Halihazır  plânlama  durumuna  göre>  ekserisi  Ren  Nehrinin  doğu  ya-
kasında  bulunan  32  (45)  düzenleme  işlemi  hazrrlanmaktaydı.  Yeni  düzen--
Jeme  işleri,  şehrin  tahrip  edilen  merkezinin  imarına,  ilk  yapılan  düzenle-
meme işleri  -de şehrin genişlemesine/yani  şimdiye kadar olduğu gibi,  çetin
mesken temini probleminin çözümüne faydalı oluyorsa o zaman yenileme için
düzenleme  işleri;  şehrin  iyileştirilmesine,  yani  eskimiş  ve  sıhhî  olmayan
oturma  ve  ticaret  bölgelerini  yenileme,  şehre  nefes  aldırma,  yeşil  alanlar
temin etme, fazla imar yoğunluğu ve trafik sıkışıklıklarını ortadan kaldırma
amacına yarar. Şehir yenilemesini  devlet, eyaletler ve belediyelerin  ortak  bir
görevi olarak açıklayan Şehir İmarını  Teşvik Kanununda, şehirlerin bu en
önemli isteği için malî hükümler getirmek zorunlu olmuştur.

Şehir yenilemesinin plân hedefleri, şimdiki taşınmaz mallar strüktü-
rünün değişikliği olmadan  tamamen gerçekleştirilemiyecektir. Düzenleme
işlerini ilgilendiren bu konunun çözümünde Köln    Arsa Düzenlemesi  Ko-

;.»»-misyonu, yen i leyici düzenleme işleri  içirt  uygulanan  toprak düzeninden
eîde ettiği tecrübelere dayanabilecektir,

2 — DÜZENLEME İŞLERİNİN SIRA VE SÜRESİ

Arsa Düzenlemesi  Komisyonu «Düzenleme Kararı» ile plânlama böl-
gesine  ait  taşınmaz  mallan  kesin  olarak  tesbit  etmeden  ve  böylece  asıl
düzenleme işlemine başlamadan önce,  ilk  hazırlık olarak,  epeyce iş  ya-
pılması zorunludur. İmar uygulama plânı    taslağı arsa düzenlemesi ihti-

(2)   Parantez içindeki rakamlar, Deutsche Baugesellschaft — DEBA — 1966 yıllık kongresinde
«Die Landutnlegung in der Bundersrepubîik» adı ile verilen konferanstan aünmıgtır.
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yacı   bakımından  incelenmeli;   gerektîfpnde düzenleme  işleri     açısındar
- plân kapsamına ait düşünce veönerjfe bildirilmeli" ve Düzenleme İşleri

^-^r=--KomisyanafîâT'îşt&rTn  yürütülmesini  apkIayan  «Düzenleme  İşleri  Talimat
namesi»  belediye  meclisince  tasarlanmalıdır.  Ayrıca  eskî  durumun belir-
tilmesi için en önemli belgeler olarak îapu ve kadastro daireleri tarafın-
dan ilgili parsellere ait kayıt .kopyaları  m son durumu gösteren harita ve
cetveller  hazırlanmalıdır.  Ara  sıra  ilgililerle,  kanunî  işlemin  çabuklaştı-
rılması için hazırlayıcı görüşmeler yapılması tavsiye olunur.

Bir düzenleme işlemi  süresince, kaldırılması  mümkün  ilk idarî ta-
sarruf olan düzenleme kararı, Federal İmar Kanununa göre taşınmaz mal-
larda bir tasarruf ve değişiklik sınırlaması meydana getirir. Bu sınırla-
maya göre düzenleme işlemine katılanlar yalnız Düzenleme İşleri Komis-
oynunun onayı ile düzenleme parselleri ve   hakfan üzerine tasarruf ede-
bilirler, sözleşmeler imyazalayabilirlerr yapı tesisleri yapabilir veya bun-
larf"değiştirebilirler. Bu çeşit tasârruff^ düzenleme işleminin uygulanma-_
sini zorlaştırırsa o zaman Düzenleme komisyonu İstenen onayı vermîye-
bilir. Geçen ÎO yıl içinde buna pek fazla ihtiyaç olmamıştır.

İlgililerle ilk görüşmeler; halihazır durumun ve düzenleme parsellerine aît
bütün hukukî ve gerçek açıklamaların eksiksiz olarak elde edilmesine yararlar.
Hepsinden önce malikler, bu arada, yen i dağıtım için is-....    teklerini
söylemelidirler. Bu isteklerden ve imar plânının hazırlanmasından bîr ilk
düzenleme plânı taslağı meydana gelir. Bunun için düzenleme işlemine katılan
parseller bir hamur kütlesi halinde birleştirilir. Gelecek-taki mahallî trafik ve
yeşil alanların ayrılmasından sonra kalan kütle o şekilde bölünür ki, konum,
şekil ve büyüklüğe göre ekonomik olan ve yapı  tekniği  ile imar koşullarına
uygun olarak kullanılabilecek dağıtım parselleri meydana gelsin. Prensip
itibariyle her malike düzenleme işlemine kattığı parseli için mümkünse aynı
değerde bir parsel alır; bazı hallerde ya para ödenir veya düzenleme bölgesi
dışında taşınmaz mal verilir. Hamur işlemine ve yeniden dağıtıma katılan bir
parselin değerleri arasındaki fark para ile giderilir. Düzenlemeye katılanların
ne bir zararı, ne de bir kârı olmalıdır. Bundan dolayı eskî ve yeni taşınmaz
malların kıymeti belirtilmeli, yapı ve tesisler için tazminat, ve bunun gibi,
düzenleme işleminden oluşan diğer fayda ve sakıncalar için para denkleştirme-.
leri  tesbit edilmelidir.  İlgililerle yapılan devamlı     görüşmelerle  hamur
(düzenleme) plânı taslağı en iyi şeklini alıncaya kadar geliştirilir. O zaman
yeni parseller, Arazi İşleri Dairesinin ölçme bölümü tarafından ka-dastraf
olarak tesbît edilir ve koordinat hesabı, mahallî aplikasyon ve ze-614



minele sınır işaretlemesi ile alan hesabı  yapılır.  Düzenleme iş  eminin bu
ana  bölümü,  «Düzenjeme  Plânlanın  _  aşılma  sj  ile^bitirUip,  Bu-  plân..
«Dü-""zenleme Haritasında taşınmaz mallarla ilgiîî yeni durumu gösterir ve
«Düzenleme Cetvellerinde  şunları  belirtir  :  Para  denkleştirmeleri  ve  taz-
minatlar,  bütün  gerçek  ve  hukukî  değişiklikler,  mülkiyet  devredilmeleri,
tahliye  ve  yıkma  zorunlukları,  aynî  ve  zorunlu  hakların  kaldırılması,
değiştirilmesi ve yeniden tesisi.

Bu işlem bölümünün süresi çok çeşitli koşullara bağlıdır. İlgililerin ve
bunların haklarının tesbiti  her  şeyden önce tapu sicili  dışındaki  mülkiyet
devredilmelerinde  (örneğin,  veraset  sorunu)  ekseriyetle  fazla  zaman
alıcıdır. Çok hissedarlı miraslar, yabancı ülkelerdeki oturmalar, mülkiyetteki
anlaşmazlıklar, kesin olarak bilinmeyen kira ve mükellefiyet durumları ve
bunun  gibi  işlem  esnasında,  yani  bir  düzenleme  işlemine  erken
başlanmasında imar plânının gecikmiş olarak yürürlüğe girmesi ,-ya-da plânın
değiştirilmesi işin yürümesini geciktirirler.  lİgililerin ortak  -çalışmash veya
direnmesi," işin hızını  önemli  derecede etkiler.  Bundan  başka düzenleme
numaralarının  sayısı  -  düzenleme  alanının  büyüklüğü  daha  az-zaman
ihtiyacını belirler. Acelelik ölçüsü de değişik bir işlem süresine sebep olur.
Düzenleme  kararından  düzenleme  plânmın  asılmasına  kadar  olan  ana
işlem bölümü için ihtiyaç duyulan en uzun zaman  süresi 7 yıl,  en kısası
ise 7 ay olmuştur. Ortalama süre 2 yıldır.

Bîr karşılaştırma ölçüsü olmadığından bu zaman süresini «uzun»
veya «kısa» olarak belirtmek gereksizdir. Bir tek düzenleme işlemini bir
özel hukuk işi ile karşılaştırarak şu veya bu işin özel hukukla daha ça
buk çözülebilmesi mümkün görülebilir; fakat böylece, diğer düzenleme
işlemlerinin hepsine ait bir şey söylenmiş olmaz. Bazan tek bir hal için
uzlaşma, belediye organlannın onayı, kadastro ölçüsü, noter işi bakımın-

dan ilk görüşmenin başlamasından" tapuya kaydedilene kadar geçen
za
man, kanuna uygun işlemin hepsi için geçen zamandan daha az değil
dir. Bundan başka düzenleme işlemi, belediyenin mülkiyetine geçecek
olan yol alanlarının devrini çabuklaştınr ve böylece bir çırpıda yol in
şaatı yapılabilir. Erken mülkiyet devri imkânı yaklaşık olarak 200 düzen
leme İşleminde başarı ile uygulanmıştır. Bu arada ilgili malikler tama
men anlayış ve kolaylık göstermişlerdir.

3 — HUKUKÎ YOLLAR

Ara sıra düzenleme işlemine itiraz edilir. Bir tek kişi hukukî yoldan
bütün düzenleme bölgesini bioke edebildiği için bir düzenleme plânı  ke-
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sinleşinceye kadar bazen yıllarca beklenir. Köln'deki tecrübelere göre,
eğer işlem üzerinde çalışan memur, görüşmeler sonucunda ilgilileri, par
sel dağıtımının haklılığı ve_amaca_j^gu^§undan^çjgjav^LJnand!rnıayı ve
herkesT «Bir'şapka altına getirmeği» başarırsa bu itiraz mutlaka mesnet
sizdir ..........__............

Hukukî  anlaşmazlıkların  çoğu,  denkleştirme  ve  tazminat  gayesiyle
yapılacak para ödemelerine karşı  yöneltilir.  Fakat bunlar düzenleme böl-
gesindeki  yeni  parsellerin  dağıtımının  kesinleşmesini  ve  mülkiyetin  yeni
parsellere devrini durdurmaz. Düzenleme plânının asılmasından kesinleş-
mesine kadar geçen zaman - ki bunun içinde 1 aylık itiraz süresi vardır-
bitirilmiş düzenleme işlemlerinde ortalama hemen hemen 4 aydır. Üst sı-
nır 19 ve alt sınır 1 ay kadardır.

1963  (1966)  yılına  kadar  tamamlanan  97  (104)  işlemden  oluşan
düzenleme plânlarının tesbitine 269 (299) kez İtiraz edilmiştir  (düzenle--
me numaralarının % 11 i). Bunun 87 sj (düzenleme numaralarının % 4
ü) yeni dağıtıma yapılmıştır..ltlraz_ dairesine, yani Eyalet Bölge Başkanlığı
Üst  Düzenleme Komisyonuna gitmeden görüşmeler  yoluyla  anlaşmazlıkların
hemen  hemen  yansı,  yani  132  si  (düz,  no.  larının  %  5  i)  ortadan
kaldırılabilmiştir.  Üst  Düzenleme  Komisyonuna  giden  137  (153)  itirazdan
vazgeçme,  red  veya  karşılaştırma  suretiyle  111  (124)  itiraz  (düz,  no.
farının % 5 i) çözümlenmiş, yalnız 26 (29) anlaşmazlık (düz. - -no. lanmn
% 1 i)  dava konusu olmuştur  (idarî  mahkeme, üst  idarî  mahkeme, eyalet
mahkemesi arsa kamarası veya üst eyalet mahkemesi arsa senatosu). İlgililerin
mahkeme  kararı  için  yaptıkları  itirazlar  veya  şikâyetler  .karşılaştırmasız
bulundukları  sürece istisnasız reddedilmişlerdir.

Yeni bir parselin düzenleme işlemi içine alınmasına karşı düzenleme
kararlarına tesadüfî olarak yapılan itirazlar geri alınmış veya komisyonun
haklı  bulabildiği  bir  itiraza kadar hukukî  yollarla.  gerL çevrilmiştir.  Beş
işlemde  tahliye  ve  yıkma  zoruniuğunun  yerine  getirilmesi  için  zorlam*:
çarelerinin tehdidine karşı  itiraz veya şikâyet edilmiştir.  Sonradan zorun-
luklar  yerine getirildiğinden bütün işlemlerde zorlama yollarından dönül-
müştür.

Hukukî  müdahale  metotlarının  kapsamı,  şekil  ve  sonucu  Köln'deki
düzenleme çalışmaları  hakkında bir  fikir  verir.  Hukukî  müdahale  sayısı;
düzenlemenin tek  taraflı  olarak dikte  ettirilmediğini,  bilâkis  sürekli  gö-
rüşme diyalogu ile  ilgililerle  ortaklaşa geliştirildiğini  ve onlar  tarafından
doğru ve amaca uygun bulunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Başvuru-
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...lan-hukukî--yollar.-esas  itibariyle gösterir ki, resmî - hukukî düzenleme
işieminin zoruniu  imkânlarından vazgeçmek ve düzenlemeye ihtiyaç gös-
teren    bir imar plânının taşmmaz rnaüar bakımından gerçekleştirilmesini
planın  ilgilendirdiği  kimselerin  iyi  niyet ve anlayışına bırakmak bir ka-
der sorunu olurdu. Esas itibariyle kıymet takdirine ve tazminata karşı
başvurulan hukukî yollar;  basit bir hukuk kaidesi veya mı tema tik for-
mülle ispat edilemiyen, bilâkis daima değişik durum'"-     ekonomik akış-
larına bilgili ve anlayışlı bir müdahale ile az çok mandıran    düzenleme
işleminin gerekçeli doğruluğunu belirtmiştir. İlgililerin başvurdukları hu-
kukî yollarda çok az başarı sağlamaları, Köin'de zor düzenleme hukuku-
nun  iyi düşünülmüş şekilde uygulanmakta olduğunu ve Düzenleme  Ko-
misyonunun kıymet takdiri ile tazminat esasları ve temellerinin    hukuk
dairelerince benimsendiğini  ortaya  koymuştur.

4 — ÖRGÜT VE İŞLEM GİDERLERİ:

Kuzey  Ren - Vestfalya  Eyaletinde düzenleme işleri;  başkanı  bir hukukçu,
üyelerinden birinin harita yüksek mühendisi, birinin kıymet takdiri uzmanı
ve diğer ikisinin belediye meclisinden    oluştuğu beş kişilik bir komisyon

tarafından yürütülür. Başkan, harita mühendisi ve kıymet takdiri
uzmanının belediye örgütüne ait olmasına  izin  verilmez.  Komisyonun,
belediye meclî inden gelen üyeleri, bu meclis tarafından 4 yıl 'c<n, diğer

üyeler ise normal periyoda göre seçilirv """

Düzenleme Komisyonunun 1 nisan 1954 te hazırladığı  ve Federal
İmar Kanununun 10 ocak 1963 de yürürlüğe girmesinden  sonra  yeniden
gözden geçirdiğLbir  çalışma yönetmeliği;  görev bölümünü,  toplantılar  ve
yazışma I arda ki metodu belirtir. Buna göre Düzenleme Komisyonuna, ka-
nunun  emrettiği  kararları  alma;  uygulama bölümüne ise  işlerin  sürekli
olarak yapılması, düzenleme parselleri ilgilileri ile görüşmeler, Düzenle-
me Komisyonu karar tasarılarının hazırlanması ve uygulanması ile sürekli
yazışma görevi verilir.

Örgüt  şekli  iyice  yerleşmiştir.  Şehir  plânlamasının  ilgilendirdiği  va-
tandaş, doğrudan doğruya düzenleme işini yürütecek plâncıyı bir belediye
örgütü içinde değil  de bağımsız düzenleme komisyonunda gördüğünde,
belediye hazinesini  kollayan bir  tutumun söz konusu olmadığına inanır;
buna inanmasa da kuşkusu yersizdir.  Diğer taraftan uygulama bölümü,
çeşitli  belediye dairelerinin yetkili  alanlarına ait  ve düzenleme işleri  ile
ilgili olan çok yönlü teknik ve idarî hakları koordine edebilir (taşın-
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maz maüar kıymet takdiri, ölçme, kadastro, kira ve hasılat geiiri şube-!
erî~ île tahliye bürosu ve muhasebeyi içine aîan arazi dairesi; şehir plân-
lama dairesi; yapı kontrol dairesi; mesken yapjmsnı teşvik dairesi; yol-
kanal yapımı dairesi; gelir dairesi).

Yıllık  bütçede  tahmin  edilen  giderler  (komisyon  üyelerinin  oturum
giderleri,  uygulama bölümü memurlarının  ayiskfan,  ölçü  işleri,  harita  ve
plânlarla  büro  kira  ve  malzemesi  giderleri,  ilânlar  v.b.  için  giderler)
1954-55 yılı bütçesinde 220 000 DM tan 1963 te 776 500 DM a yüksel-
miştir.  Giderler  münferit  düzenleme  bölgelerine,  düzenleme  alanına  ve
düzenleme numaralarının sayısına bölünürse o zaman ortalama olarak
bir düzenleme işlemine 32 000 DM, 1 m2 lik düzenleme alanına 1,10 DM
veya bir düzenleme numarasına 1 250 DM âUşer.  Ekonorrv ve şehircilik
etkisi ile diğer şehirlerin belli olan işlem giderlerine göre bu ortalama de-

..ğerler çok düşük olabilir. İşlem giderleri  sırasında belediye için meyda-
.- na gelen ve düzenleme işlerine katılanların kıymet denkleştirmeleri saye-

sinde  kapatılamıyan  aynî  giderler;  her  seferki  plânlama  müdahalesinin
kuvvetine,  bina tazminatı,  kira  değişmeleri  v.b. nin kapsamına göre o
kadar farklıdır  ki,  ortalama sayılar bir düzenleme işleminin aynî gider-
lerini ancak temsilî olarak belirtebilirler.

5 — BELEDİYE ARSA POLİTİKASININ ARACI OLARAK DÜZENLEME
İŞLERİNİN SINIRLAR! VE İMKÂNLARI

Düzenleme  işlemi,  bir  plânlama  alanına  ait  bütün  taşınmaz  mallar
maliklerinin, eski  parsellerini;  imar plânının donelerine göre amaca uygun
olarak  faydalanılabilecek  şekilde  değiştirilen  yeni  parsellerle  trampa  ..
ettikleri  bir  resmî-hukukî  taşınmaz  mal  alışverişi  metodu  diye  tanımla-
nabilir.  Federal  Yüksek  Mahkemenin  bir  içtihat  kararında  «mülkiyetin,
şeklini  değiştirmiş  bir  taşınmaz  maldaki  kesiksiz  devamı»  olarak  tarif
edilen düzenleme işlemi, taşınmaz malını ekonomik ve teknik bakımdan daha
yararlı hale getirdiği özel malike, her zaman ihtiyaç duyulan trafik  ve yeşil
alanlarla  diğer  kamu  ihtiyaçları  için  gerekli  yerleri  daha  işler  duruma
getirdiği  için  de  belediyeye  fayda  sağlar.  Her  iki  tarafı  da,  bir  böl  genin
gelişmesinde her zaman ihtiyaçlara cevap veren bir arazi kullanması yolunda
engel teşkil eden mevcut taşınmaz mal sınırları zorunluğun-dan kurtarır.

İşlem, düzenleme bölgesinin içinde ve dışındaki belediyeye ait taşın-
maz malları istemeğe ihtiyaç kalmadan, iki taraflı görevini, yani mahallî
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trafik  yerleri  ve  yeşil  alanların  hazırlanması  ile  amaca  uygun  olarak  kul-
lanılabilen  öze!  taşınmaz  malların  teşkilini  kendi  kudreti  ile  daima  yerine
getirebilir.  Eğer  belediye,  düzenleme  alanımn  içinde  veya  dışında  yetsr
derecede yedek toprak temin ederse ya da düzenleme işlsmine katılanlar
para  ile  tazmin  edilirler  veya  daha  küçük  taşınmaz  mallarla  yetinirler-se
diğer sosyal  ihtiyaçlar (okullar,  oyun ve spor alanları,  mezarlıklar,  idare
binaları  v.b.)  için  gerekli  arsaları  düzenleme  işlemi  ile  kamuya  vermek
kabii olur.  Sözü edilen bu koşullar yoksa o zaman ihtiyaç olan arsalar satın
alınmalı  veya  kamulaştırılmahdtr.  Yeni  ve  bilhassa  mahallî  olmaktan  ileri
giden  tarafik  ve yeşil  alanlara  olan  fazla  ihtiyaç,  ilgili  parsel  sahiplerinin
ödemek  zorunda  oldukları  harcamalara  katılma  paylarının  çerçevesini
önemli derecede aşarsa, ister mevcut arazi stokundan, ister satın alma veya
kamulaştırma yoluyla olsun, belediyeye ait yedek arazinin katılması gerekir.
Ancak böylece eşit değerdeki dağıtım prensibi \. gerçekleştirilebilirler.

Belediyeye ait yedek arazinin düzenlemeye katılması diğer bir sebepten
dolayı da gerekli  ve kanunîdir.  Düzenleme işleminin, mülkiyeti koruyan ve
eski  durumu  böylece  dokunulmamış  olarak  bırakan  özelliği,  mülkiyetin
doğrudan doğruya bir üçüncü kfşiye geçmesine imkân vermez. Eski malik
yeni  taşınmaz malını  imar ve düzenleme plânında gösteril--    dtgt gibi
kullanmak istek veya durumunda değilse o zaman düzenleme iş-
___JemL.mülkiyeti, imar istek ve kudretinde olan bîr başkası lehine ortadan
~r.k^drrâmâz. Yâlniz yenileme bölgelerindeki düzenleme işlemi, eski malike

- bir yapı zorunluğu yükleyebilir. Bu zorunluk yerine getirilmediği
takdir-. . de belediye, taşınmaz malın kendisine devrini talep edebilir.

Komünal politika; şehir plâniamasıve mesken ekonomisi açısından bazen
belirli malikleri belirli yerlere getirmeği  isteyebilir, Düzenleme işlemi ile bu

istek .. .az veya çok.yerine getirilebilir. Şöyle ki : Bîr düzenleme bölgesinin
içinde veya dışında ilgililerin şimdiye kadarki faydalanmalarının devam
edebildiği veya arzu edilen    yeni     bir faydalanmaya    başlayabildikleri

trampa parselleri  ne kadar çoksa o kadar iyidir. Bu  ha!, düzenleme
bölgesi içinde olup ta plânlama verilerine uygun ve mesken ekonomisi

veya diğer   ihtiyaçları   karşılayacak   şekilde  parselleri,   kullanabilecek
kimselere devretmek için serbest duruma getirir. Trampa parsellerinin yer

ve kullanma imkânına göre çok dağınık bir görünüşü; tam zamanında, fiyatı
ve yeri  uygun  toprakları  satın  alma  hedefi olan bir belediyeye arsa  stoku

yapmasını şart koşar.

Bu stok ekonomisi  tamamen özel  mülkiyetin korunması  iie ilgilidir
ve eski malikin satışa hazır olmasını gerektirir; özel maliki, hiç bir şey
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yenileme bölgesinin bitirilmesinden sonra, dikenli  olarak eskisinden daha
başka  halde  şekillendirilmiş  olacak  olan  sosyolojik  ve  ekonomik
strük-"^TuTün^dernyll~ğerrfaşınması  olmayan  bir  iskân  ekseriyetle  tercih
edilir.  Nihayet  bir  yenileme  bölgesinin  içindeki  paneller,  Federal  İmar
Kanununa uygun yenileme için  düzenleme işleminde ilgili  imar zorunluğu
şartiy-le dağıtılmaya mecbur olunacaktır. Yenileme plânında öngörülen bir
inşaat  için  ekseriyetle eski  malik  uygun bulunmayacaktır.  Bunun için  bu
gibi kimselere hiç değilse yaklaşık olarak şimdiye kadar faydalanabildikleri
olanaklar verilmelidir.

Herşeyden  önce  büyükçe  alanların  şimdiye  kadarki  taşınmaz  mal
strüktürünün bir değişikliğini gerektiren şehir plânlamaları için en etkili ve
aynı  zamanda en koruyucu toprak düzeni çaresi olarak düzenleme  işlemi  -
ekseriya "beledî toprak stoku ekonomisi ile bağlantılı olarak-tavsiye edilirse
de her plânlamanın gerçekleştirilmesi için düzenleme işlemine prbaşvurmak
yanhşttr.  Bîr" plânfamalrıüdahaIsînin~şekTi ve kapsamı,  şehircilik,  komünal
politika, sosyoloji ve mesken ekonomisi ile ilgili hedef verileri, mülkiyet ve
taşınmaz  mallar  strüktörö,  acelelik  ve  malî  durum;  bir  toprak  düzeni
yolunun  seçimi  için  veriJecek  kararda  hep  birden  bir-arada  dikkatle
incelenmelidir. Bu arada satın alma ve trampa özel hukuk  yolları yetse bile
düzenleme işlemi veya sınır düzeltmeleri olmadan sonuca varılamıyacaktir.
Buna karşılık diğer hallerde kamulaştırmadan kaçı-nılamaz. Arasıra değişik
toprak düzeni yollarının bir kombinezonu hedefe götürür,  fakat  en uygun
herhangi bîr çare veya değişik çarelerin en iyi bir kombinezonu bütün istek
ve verileri  yerine getiremez. Bunun di-verjansı  çok büyüktür;  bu sebepten
çok iyi veya daha az iyi bir anlaşma veya şehirciliğin istekleri ile ekonomik,
malî ve zaman bakımından ulaşılabilenler  arasındaki  bir  anlaşma, toprak
düzeninin sonucu olacaktır. Başka bîr tarafa zarar vermeden ve yukarıdaki
prensibe uyan dar yolu  bulmak herhangi  bîr  toprak  düzeninin görevidir.
Bu;  kanunlaştırılmış  ve hükmi bir hukuk düzeni ve yalnız bir matematik
formülle  değil,  bilâkis,  herşeyden önce geniş  ve çok kademeli  uzmanlıkla,
önceden görülerr.i-yen haller karşısında elastikiyetle, ferasetle ve fantezi ile
çözümlenebilir.
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Hüsey in  E R K A N



0 — G i r İ ş   : __  _. _....._

1970 yılında kurulan Konya Devlet  Mühendislik  ve Mimarlık  Akademisinde,
1972-73  öğretim  yılında  Harita  ve  Kadastro  bölümü  de  açılmıştır.  Bu  yazıda
Harita ve Kadastro bölümünün kuruluş çalışmaları, bir yıllık gelişmeler ve bugünkü
önemi; sorunlar kısaca açıklanmaya çalışılacaktır.

1 —• K u r u l u ş     ö n c e s i     ç a l ı ş m a l a r ı :

Bölümün açılması,  Konya'da görevli Harita ve Kadastro Mühendislerinin ortak
çabaları  sonucudur. Ancak sonucu elde etmede en büyük pay,  başından kuruluş
kararının alınmasına kadar, Konya Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı olan Harita
ve Kadastro Mühendisi Mehmet Gürîer'e aittir. Gürler'in bölümün kuruluşu ile ilgili
verdiği bilgiler, biraz kısaltılmış olarak kendi ifadesine uygun biçimde şöyledir:

«Bölümümüz Anadolu'da»

1972  yılı  Eylül  ayı  idi.  Konya  Devlet  Mühendislik  ve  Mimarlık  Akademisi
(KDMMA) Başkanı Yılmaz Eskiil île Akademi üzerine görüşüyorduk. Bu arada ben
Akademide Harita ve Kadastro bölümünün açılması  Önerisinde bulundum. Başkan
bana  :  «Siz  yardımcı  olursanız  ben  bu  konuda  elimden  geleni  yaparım.  Ben
mimarım, ama Konya Belediyesinde kısa süren İmar Müdürlüğüm esnasında, şehir
imar hareketlerinin düzen-
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lenmesinde  mimardan  çok,  Harita  -  Kadastro  Mühendislerine  ihtiyaç  ol-
duğunu gördüm.» dedi. Bende böyle bir teşebbüsün başlangıcında ve ger-
çekleşmesi  halinde  bilhassa  sonunda,  tek  başıma  bİrşey  yapamıyacağımı
söyledim. Konuyu odamıza aktaralım, uygun bulunursa yardım da kendi-
liğinden sağlanmış olur dedim. Tesadüfen o strada Konya'da geçici görevli
bulunan  Oda  Sekreter  üyesi  Ayhan  Kalyoncu'ya  konuyu  aktardım.  An-
kara'ya döndüğünde konuyu yönetim kuruluna  iletmesini  ve sonuçtan
bilgi vermesini rica ettim. Aradan iki ay geçti bir haber alamadım. Aralık
ayında,  Konya'da,  Selçuk  Üniversitesinin  kurulması,  Akademinin  ek-
sikliklerinin  giderilmesi,  Akademiye yeni  bölümler  iiave edilmesi  konu-
larını  Ankara'da ilgili  makamlarla  görüşmek  üzere  bir  heyet  teşekkül  et-
tirilmiş,  bu  heyete Belediye  temsilcisi  olarak  bende katılmıştım. Heyet
Ankara Fen Fakültesinde Selçuk Üniversitesi  üzerine Konya'lı  Profesör-
lerle  görüşme yaparken,  ben heyetten ayrılarak Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğüne gittim. Emin Ertürk'e uğradım. Konya Akademisine Harita
ve  Kadastro  bölümünün  ilavesi  hakkındaki  girişimimi  anlattım.  Ertürk,
girişimin çok yerinde olduğu ifade ile kendi gücü içinde, idari ve kişisel
her türlü yardımda bulunacağını söyledi. Diğer bazı arkadaşlar da genel-
likle tasvipkâr davrandılar. Oradan ayrılarak zamanın Oda Başkanı Evren
Kaynak'a gittim. Konuyu ona da açtım. Şahsı itibariyle taraftar olduğu-
nu, ancak konunun oda yönetim kurulunda ele alınmasının uygun olaca-
ğını ifade etti. Aynı gün saat 18.00 de oda yönetim kurulu toplandı, ko-
nuyu  görüştü.  Yönetim  kurulu  teşebbüsün  yerinde  olduğunu,  yürütme
safhasındaki  ihtiyaçların şimdiden dikkate alınmasını,  bu yolda başlan-
gıçtan  itibaren  hassasiyet  gösterilmesi  gerektiğini  belirtti  ve  çalışmamı
sürdürmemi istedi.

Ertesi  günü zamanın Milli  Eğitim Bakanı  ile  görüşme temin  edildi.
Ziraatçı olan Bakan Prof. Sabahattin Özbek'e heyet, Selçuk Üniversitesi-
nin  Konya'da  faaliyete  geçirilmesi  istediğini  bildirdi;  KDMMA'ne  Devlet
Planlama  Teşkilâtının  öngördüğü  makina  ve  elektrik  bölümlerinden  ayrı
olarak  Harita  ve  Kadastro  bölümünde  iiave  edilmesini;  Akademinin  ihti-
yaçlarının  giderilmesini,  bilhassa  öğretim  üyesi  sorununa  acilen  çözüm
bulunmasını  Bakan'dan  istedi  ve  «Makina  ve Elektrik  bölümlerini  DPT
istiyor,  Harita  ve Kadastro bölümünü de Konya olarak biz  istiyoruz;  bu
konuda sözü Harita Mühendisi olan Belediye Başkan Yardımcısı  arkada-
şımız M. Gürler'e bırakıyoruz» dedi. Ben, Harita ve Kadastro Mühendi-
sinin neler yaptığını, memleketimizde haritacılık hizmetlerinin ne durum-
da olduğunu ve gelecekte ne olması  gerektiğini,  mühendis sayısını  va
mevcut istihdam şekline göre dahi planlama raporlarına göre sayıda açık
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2 >— Ö ğ r e n c i       k a y d ı :

'^^^^ılVfitlî'Eğ tTtzfa""ögrenci kaydı ha-
zırlıklarına  girişilmiş  ve merkezi  sistemde» yararlanılarak  170 öğrenci
Harita ve Kadastro bölümüne kaydedilmiştir. Açılış  kararının alınmasına
kadarki olumlu ve başarılı adımlar, 1972-Î973 öğretim yılında bölüme
170 öğrenci alınması kararı ile kötü bir sen yaratmıştır.

Gelişmelerin bu noktasında Anayasa Mahkemesi de, 1184 sayılı ka
nunun, Akademilerin yönetimi ve denetiminde Milli Eğitim Bakanlığına
yetki veren hükümlerini, iptal etmiştir. Bıı kararla Ocak/1973 ten iti
baren Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri bilimsel ve yönetsel
özerklik kazanmışlardır. Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan
Konya DMMA, yetkili kurullarını kurma gîkönde olmadığından, İstanbul
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi yönetimine geçmiştir. Konu
luya eğilen IDMMA, ilk adımda, Konya DMMA Harita ve Kadastro bölümüne

gelecek  öğretim  döneminden  itibaren  öğrenci  alınmamasına  ve
bölümde
ki öğrenci sayısının 70 dolaylarına- indirilmesine, 100 kadar öğrencinin
diğer bölümlere dağıtılmasına karar vermiştir.

3 — O l u ş a n     T e p k i l e r :

IDMMA Harita ve Kadastro Bölümünün yerinde müdahalesi  sonucu
alınan bu karar, Konya'da ve özellikle KDMMA Harita ve Kadastro bölü-
mü öğrencileri  arasında panik ve tepki  yaratmıştır.  Öğrenciler yaptıkları
basın toplantıları, yayımladıkları  bildiriler ve kurdukları  ilişkiler ile bir
taraftan IDAAMA inceleme kurullarını, bir taraftan Konya Milletvekillerini
ve Senatörlerini, bir taraftan da Konya'lılan toplumsal baskı altma alma-
ya çalışmışlardır. Öğrencilerin bu etkinlikleri Konya gazetelerinde geni?
ilgi görmüş, siyasal çevreler etkilenmiştir.

4 — Y e n  i    K a r a r :

IDMMA, Konya DMMA'ne öğretim görevlisi olarak geçmek  üzere  baş-
vuranların durumunu ve oluşan gelişmeleri de dikkate alarak, eski kara-
rını,  1973-1974 öğretim yılında bölüme toplam olarak 20 öğrenci alın-
ması,  biçiminde değiştirmiş  ve bu karardan sonra da öğretim görevliliğ1

için başvuranların işlemlerini tamamlamaya girişmiştir.
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5  —  B u g ü n k ü    D u r u m :
_____ ±3Jj249Z3-günü~ öğfet+me başlayan Konya-^MMA'de"î60 kadar ikin-

ci sınıfa devam eden öğrenci, 30 kadar da birinci sınıfa devam eden öğ-
renci bulunmaktadır.  İkinci  sınıf  80 er öğrencilik  iki  sınıftan oluşmak-
tadır.

Harita ve Kadastro bölümünün henüz kadrolu ve kendi elemanı öğ-
retim üyesi ve yardımcısı  yoktur.  Teme! bilim derslerinin bir  kısmı  ve
meslek dersleri, geçici zamanlı olarak, öğretim görevlilerince verilmekte-
dir. Öğretim görevlisi olmak üzere başvuran, bilim ve yabancı dil durum-
lan yeterli görülen ve istenilen deneme dersinde başarılı bulunan altı Ha-
rita ve Kadastro Y. Mühendisi vardır. Bunların atanma işlemleri yürütül-
mektedir.

Akademi, kuruluşundan bu yana 3 yıl  tamamlandığı,  4. yıla girildiği
halde, ne uygun bir binaya ne de laboratuvarlara kavuşabilmiştir. Harita
ve Kadastro bölümü öğrencilerinin de ders gördüğü bina çarşı içindedir,
daha önce Yüksek İslam Enstitüsü ve İmam Hatip Okulu öğrencileri için
yurt olarak yapılan bir binadır. Akademi binası olarak kullanılmaya baş-
lanılmadan önce binada hemen hiçbir  değişiklik  yapılmamıştır.  Binanın
çevre konumunu gösteren bir plan aşağıda verilmiştir.
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Bina yurt olarak yapılmış olmasına rahnen çarşı içinde ve çarşı ile ,
çiçe  girmiş  durumdadır.  Bazı  dükkânlar  bininin  giri£jca_lındadır,  ancak
Akademi girişi ayrıdır.

6 ~ B a z ı     Ö n e m l i     S o r u n l a r :

Akademi, 1418 sayılı  yasa uyarınca  Milli  Eğitim Bakanlığınca kurul-
muştur,  ilk  yıl  Mimarlık ve İnşaat  bölümleri,  1972-73 öğretim yılından
itibaren de Harita - Kadastro ve Makîna bölümleri öğretime açılmıştır.

Anayasa Mahkemesince Milli Eğitim Bakanlığının yetkileri kaldırılın-
ca Konya DMMA, 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
leri kuruluş kanununun 50. maddesi uyarınca İstanbul DMMA'nin yöne-

____tim ye denetimine geçmiştir. Ancak hem  İstanbul  DMMA'nin    yönetsel
özerklikte  çok  tecrübeli  olmaması,  hem  1418  sayılı  yasanın  yürürlükte
bulunması ve hem de esasen Türkiye ölçeğinde yeteri öğretim üye ve yar-
dımcısı  bulunmaması,  Konya  DMMA  sorunlarının  çözümünü  güçleştir
mektedir.

Temel sorun, önemli darboğaz KDMMA'nin güçlü ve yasal yetkilere
sahip bir kadroya sahip olmamasıdır. Bu yüzden bina, laboratuvar, öğrenci
yurdu vb. projelerinin hazırlanması, onaylatılması, ödeneklerin sağlanması
için gerekecek çabalar çok yavaş yürümektedir. Öğretim üye ve yardımcıları
için gereken kadrolar yeteri düzeyde değildir ve de kadro kullanmada yetki
ve yöntemler henüz aydınlığa kavuşturulamamıştır.

Eğitim aracı  olarak alet,  laboratuvar,  kitap vb.  araçlar  yok denecek
düzeydedir.  Binanın çarşı  içinde bulunması,  özellikle  bölümümüz öğren-
cilerinin  uygulama  çalışmalarının  yapılmaması  sonucunu  yaratmaktadır.
Öğrencinin öğrenme, dinlenme, eğlenme, yeme-içme ihtiyaçları  karşılana-
mamaktadır. Öğrencinin barınma konusu hiç kimsenin dikkatini çekme-
yen konulardandır;  ekonomik  ve  belli  düzeyde olmasını  istemek  ya  da
düşünmek söz konusu değildir.

Ancak  bütün  bu  önemli  sorunların  çözümü Akademinin  güçlü  bir
kadroya kavuşmasına bağlıdır.
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,—-,-Bu^ortamda-ilk yıUarda-KDMM4'nden^yetişecek4nühendis ve mimar-
ların  Türkiye  eğitim  düzeyinin  altında  kalacağı  kesindir.  Ancak,  Konya
Üniversite ve Akademilerin gelişmeleri için, diğer birçok kente göre da-
ha uygun ortam sunmakta ve potansiyel güç taşımaktadır. Nitekim, bunu
saptamış olan Konya, KDMMA ve diğer Konya yüksek eğitim kurumları-
nın,  Selçuk  Üniversitesinin  çekirdeğini  oluşturmasına  çaba  göstermek-
tedirler.




