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SUNU Ş 

Ülkemizdeki imar plancılı~ı ve mimarlık hareketlerinin gelişimi, çeşitli akımla
rın etkisi altında değişik yaklaşımlar göstermiş olup, hukuk düzeni ile oluşturulan 
kurallar demetinin de bu oluşumdaki payı yadsınamaz. 

Böylesine belirlenen bir ana fikrin araştırılması şehireilik ve mimarlık meslekle-: 
rinin kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu nedenle sözkonusu araştırmanın yapılması; değişik görüşlerin ve eserlerin or
taya çıkarılması konusunda öncülük etmiş o~an TBMM, Kültür Sanat ve Yayın Kuru
lu Başkanlığının girişimini kutlar ve bu tür aktivitelerin devamını dilerim. 

Yaptığım çalışmaya destek sağlayan bilgi birikimi İmar ve İskan Bakanlığı (Plan
lama ve imar Genel Müdürlüğü) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlı~ (Teknik Araştır
ma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) görevlerim nedeni ile oluştuğu için sözkonusu 
Bakanlıklarda ve ilgili kurumlarında birlikte olduğumuz m~lekdaşlarımızın katkıla
rını öncelikle belirtınem gerekmektedir. 

Çalışmanın yapılması ve sonuçlandırılmasında büyük destek sağlayan sevgili eşim 
Betül Duyguluer'e; yarışma eserinin dizgi ve cilt çalışmalarında yardımcı olan karde
şim Perruh Duyguluer'e candan teşekkür ederim. 

Ve bu çalışmanın kitaplaştırılmasını sağlayan TBMM Kültür SanatYayın Kuru
lu Başkanlığı ve Basımevi Müdürlüğü çalışanlarına katkılarından dolayı şükranları
mı sunarım. 

Feridun DUYGUIDER 

Kasım 1989 



ÖN SÖZ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divam bünyesinde oluşturulan Kurulumuz, Büyük Ata

türk'ün "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" temel ilkesini çeşitli yCJnleriyle daha iyi tanıtmak 
ve pekiştirrnek amacıyla bilimsel ve kültürel ağırlıklı çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarını her 
yıl düzenlediği programlarla sürdürmektedir. 

Mimar Sinan'ın CJlümünün 400 üncü YıldCJnümüne rast/ayan 1988 Yılı, Başbakal)lıkça "Mimar 
Sinan'ı Anma Yılı" olarak ilan edilmiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca da sCJzkonusuAnma Yılı 
anısına Kurulumuzcaneler yapılabileceği hususu soru/muştur. Konu, Kurulumuzca etraflı bir şekil-· 
de ele alınmış ve sonuçta Büyük Türk Mimarı SINAN'ın Ölümünün 400 üncü YıldCJnümü Anma 
Faaliyetlerine, ''imar ve Şehir Planlama Mevzuatının Cumhuriyet DCJnemi Türk Mimarlığına ve Şe
hir Planlamasına Etkileri" konulu bir yarışmayla ve ulusal düzeyde katıimmasma karar verilmiştir. 

Yarışma Özel Şartnamesinde açıklandığı üzere, yarışmanın amacı, şehir planlaması ve imarla 
ilgili hukuki düzenleme/erin, şehir planlamasına ve mimariye olan etkilerinin neler olduğunun bu
lunup ortaya konması, olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve bundan sonraki yasal düzenle
melerde bunların değerlendirilmesine olanak sağlanması doğrultusunda belirlenmiştir. 

TBMM Başkanvekili, Kocaeli Milletvekili ve Kurulumuz BaşkanıA. Halim ARAS, TBMM Baş
kanlık Divam Vyesi; Kayseri Milletvekili ve Kurul Oyesi Mehmet VNER, Tübitak Yapı Araştırma 
Müdürü Prof. Orhan ALSAÇ, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel Müdürü Av. Çelik GV
LERSOY, Ankara Vniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Vyesi Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, 
İstanbul Teknik Vniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim V yeleri Prof. Dr. Metin SÖZEN, Doç. Dr. 
Yücel ONAL, Yıldız Vniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim GCJrevlisi Prof. Dr. Necdet VlDlNLl
OGLU. Alarmara Vniversitesi Hukuk Fakültesi Ölfretİm Oyesi Prof. Dr. Yıldızhan ~YLA'dan olu
şan Seçici Kurul 9 Mart 1988 günü Istanbul Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya gelerek yarışmaya ka
tılan eserleri değerlendirmiştir. 

Seçici Kurul " ... yarışmaya on eserin katılmış olması bu CJnemli ve güç konunun yarışmacılarca 
irdelenmesi, kıvanç verici bir düzeydedir, bu nedenle Jürimiz bütün katılanları kutlamaya değer bul
muştur." ifadesiyle yarışmanın ne denli CJnemli olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Kurul Başkanı 
Sayın A. Halim ARAS, Dolmabahçe Sarayında, Seçici Kurul Çalışmalarım Açış konuşmalarında 
" ... Birleşmiş Milletierin 1987 yılını konut yılı olarak seçmiş olması, bizim bu çalışmaya verdiğimiz 
CJnemin değerini artırdığının da bir kanıtı gCJsterilebilir. Zira, birtakım zorlamalar ve sınırlandırma
lar mimar ve planemın yaratıcı gücüne engel olmamalı ve sağlıksız sonuçlara kaynak teşkil etmeme
li dir." ifadeleriyle konunun güncelliğini ve CJnemini ortaya koymu$lardır. 

Yarışmamıza katılan eserleri uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda değerlendiren Seçici Kurul 
O yeleri: 

Birincilik Ödülü'ne ACDBF rumuzuyla yarışmaya katılan Bayındırlık ve lskan Bakanlığı Tek
nik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Bilgi Işlem Dairesi Başkanı Feridun DUYGULUER'
in, 

- İkincilik Ödülü'ne, LAPAZ rumuzuyla yarışmaya katılalı Yük. Müh. Mimar Faruk YAZI
Cl'nın, 

- V çüncülük Ödülü'ne NISAN rumuzuyla yarışmaya katılanlar Tübitak Yapı Araştırma Ens
titüsü 'nde Mimar olarak gCJrev yapan Gül Berna ÖZCAN ile Hürriyet G.BlLGEN'in eserlerinin la
yık gtJrüldüğüne karar vermiştir. 

Yarışmaınlza esergCJnderen tüm müelliflere, derece alanlara ve sayın Seçici Kurul Vyelerine te
şekkür eder, bu eserin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm mimar ve mühendislerinin ve şehir plan
layıcılarının yararlanacakları CJnemli bir kaynak olarak değerlendirilmesini dileriz. 
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A-BAŞLARKEN 

Cumhuriyet dönemi imarcılığındaki gelişmeler konusunda mimar ve şehir plancılar ne tür 
değerlendirmeler yapmışlardır? Ortaya çıkan yapılar ve yerleşmeler hakkında neler söylenmiştir? 

Kendi kişisel yorumlarımızdan kaçınıp, objektif bir durum değerlendirmesi yapabilme
miz için aŞağıdaki görüşleri sıralamamızda fayda bulunmaktadır. 

- 1946 yılında I. Türk Yapı Kongresi toplanıyor ... imar planları yoğun bir şekilde eleşti
riliyor. Bu planların bir işe yaramadığı ... Türk mimarisinin bu planlarla yozlaştığı ... şeklinde 
eleştiriler getiriliyor. (1) 

- Aynı kongrenin Mimarlık Grubu, Beşinci Kol Raporunda : " ... Mimari, mali ve iktisa
efi bakımdan sanayi şehri, liman, memur şehri aynı tarzda yapıl ... maz. Halbuki bizde tatbik 
edilen imar konularının bir çoğunda bu cihetler nazarı itibara alınmadığı gibi bizim yabancı
mız olan memleket ve şehirlerin plan ve imar usulleri aynen taklit edilmektedir" denilmekte
dir. (2) 

"1950- 1956 devresinde yapılmış olan planların adedi 359 olup, günümüze kadar (1965 
yılına kadar) yapılan planlama faaliyetlerinin o/o 64'ünü teşkil etmektedir. Bu planlamaların 
başarısızlık nedenleri. .. " içinde çeşitli konulardan bahsedilirken, 1955 yılında UNESCO Tek
nik Yardım Programı içinde sunulan Charles Abrahams imzalı raporda şöyle denilmektedir: 
'' ... Bu planlar Belediye Yapı ve Yollar Kanununun mevzuatına uygun olarak yapılmışlardır. Al
man Yapı Nizamnamesinden alınan bu kanuna göre, memleketimiz gibi arazi, iklim, örf, Adet, 
gelenek, meşgale cinsleri, sosyal ve ekonomik şartları bakımından ayrı özelliklere sahip bölge
lerde yapılan fiziki planlamalarda görülen aksaklıkların ekseriyeti, Yapı ve· Yollar Kanununun 
çeşitli bölgelerde, değişik fonksiyon, karakter ve problemleri olan şehirlere tatbik edilen plan
lama mevzuatından ileri gelmektedir." (3) 

1980'li yıllarda da aynı türde eleştirilere rasttanıyor : 

- ''Kentsel ortama özgü koşullarda yapılan mimarinin özel niteliklere sahip olması ge
rekmektedir ... Bugünkü kentsel oluşumda ise 'mimari' bu niteliklerden yoksundur." (4) 

- ''Genellikle politik nedenler ve bilhassa particilik gayretleriyle zaman zaman çıkarılan 
imar afları, doğal ve tarilll değerlerin tahribini hızlandırmıştır. İmar atları nedeni ile yapılan 
kaçak inşaatlar ve gecekondular yıkılmamakta, hatta tapuya tescillerinin sağlanmasıyla, ka
nunsuz girişimlerde bulunanlar Adeta ödüllendirilmektedir. (5) 

- ''Harcı alem, sözde modern, aslında modaya uymak amacıyla çeşitli kılıkiarı takip 
etmek başlıca hedefi olan son yarım yüzyıllık mimarimizin, artık sabrımızı tüketmeye ve yüzü
ne bakılınayacak hale gelmeye başladığı meydandadır. (6) 

- ''30 yıllık bir meslek hayatı, ülkede gecekondulaşmanın oluştuğu ve giderek büyük kent
sel çevretere egemen olduğu ortamlarda başladı. Daha da kötüsü, tutarsız imar hareketlerinin 
ve kültüriln tahribine uğraya uğraya bozulmuş, yozlaştırılmış çevre dOzeni (veya dUzensizliği) 
içinde kaybolan, bugUn yalnızca gözlerimizin hasretle aradığı anıtara karışan değerlerimiz ara
sında ıstırap la yürüyerek zorluklarla sürdUrdUğUmUz çeşitli arayıştarla geçti... Bizim yapı ka
nunlarımız ... gelişmiş toplumlarda rastlanacak koşullardan farklıdır ... 'inşa edebilme' güç
lüklerle doludur ... İnsan hareketlerini planlama çabalarımız, daima belirli limitlerde sosyo-
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ekonomik sorunlarında sınırtadığı dar imk~nlar ölçüsünde ve biraz da eskimiş inşaat kuralları 
içinde geçti.'' (7) 

Değişik tarihlerde ve değişik kişilerce yapılan bu belirlemeleri aktarmamızdaki amacımız, 
mimarlık ve şehir phincılığı uygulamalarında, ülkemiz adına, geçmişle ilgili memnuniyet uyan
dıracak gelişmelerin çok az olduğunu belirlemeleri ve konumuzia ilgili OLUMSUZ ve OWM
LU GELİŞMELER üzerinde ilk genel belirlernemizi yapm_amıza temel teşkil etmeleridir. 

Cumhuriyet dönemindeki olumsuz gelişmeler olumlulardan daha fazladır ve bu görünüm
den dersler alınması, ülkemi7 imarcılığının geleceği adına çok önemli katkılar sağlayacaktır. 

İstenilmeyen gelişmeler, muhakkak ki çeşitli nedetilere dayanmaktadır : Sosyal, ekono
mik, siyasi, teknik, idari, hukuki ve birçok ayrı başlık altında ifade edebileceğimiz nedenlerdir 
bunlar. Bu nedenler birbirleriyle iç içe olabildikleri gibi tamamen ayrı olarak da ele alınabilirler. 

Burada sadece hukuki kurallar içinde oluşan olumlu ve olumsuz durumları belirlemek; 
Cumhuriyet Dönemi mimarlığı ve şehir plancılığı hususlarında hukuki etkilenmeleri ortaya çı
karmak konumuzun anafikrini oluşturmaktadır. 
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B· MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMASINDAKi YARATMA GERÇEGİ 
imar mevzuatının mimarlığı ve şehir planlamasını nasıl etkilediği sorusuna cevap arar

ken, mimarlık ve şehir planlama çabaları içinde konumuzia ilgili bazı özet tanımlan burada 
belirtmek yararlı olacaktır. 

1936 yılında Martin Wagner, İstanbul, Güzel Sanatlar Akademisinde verdiği derslerde şe
hir inşaası konusunda şunu ifade etmektedir, (8) " ... şehir iman ve inşaası aslında hayat yarat
mak ve iktisat vücuda getirmekten başka bir şey değildir.'' Bu tür ifadeler sonraları mesleki 
literatür içinde 'şehrin bir yaşam tarzı' olmasıyla özetlenıneye çalışılmıştır. 

·Mevzuatımız içinde ilgili yönetmeliği (9) kısaltarak aktarırsak, şehir planlaması, gelecek
te beldenin sosyal ve ekonomik karakteri ile muhtelif sektörlerdeki gelişme hareketlerini gözö
nünde tutarak tahmin edilen ihtiyaçlara çözüm arama çalışması olmaktadır. 

Aynı şekilde mimarlık da, ''teknolojik koşulları toplumsal yapıyı analiz ederek ve yaratıcı 
gücü kullanarak ülke koşullarına ve topluma en yararlı ürünü vermek (10) olarak tarif edilir
ken, bu her iki meslek dalının "geleceği yaratma" konusunda birbirlerini tamamlayan çabala
rı olduğu görülmektedir. 

Geleceği yaratma husus u ise, değişmelere ayak uydurabilmeyi veya 'değişmeler' ortaya ko
yabilmeyi gerekli kılmaktadır. 

''Kişinin eğilim ve yeteneklerine bağlı ve toplumla ekonomik ilişkisi, gerektiği zaman çok 
zayıflayabilen bir yaratma alanının, örneğin, müzik ve resim, insan psikolojisi köklü olarak 
değişınediği sürece niteliksel bir değişmeye tabi olmayacağı ileri sürülebilir, ama toplum yapı
sına, ekonomik verilere, teknolojik verilere, toplumsal değer yargıianna mimari kadar bağlı 
olan bir sanatın niteliksel bir değişmeye uğrarnaması olanağı var mıdır?" (ll) 

Bu değişmenin de gelişigüzel olacağı düşünülemez. 
- Mimarlık değişik etkenli bir denklem-sanattır. (12) 
- Mimarlık insana dönük bir bilim-sanattır. (13) 

şeklinde yapılan tanımlar, geleceği yaratma ve geleceği değiştirme uğraşıları içinde özel bir di
siplinin bulunduğunu göstermektedir. 

Bu disiplin ise "yorumlama" konusunda gösterilen veya gösterilmesine izin vetilen du
rumların artması ile gelişme kaydetmektedir. 

Mimarın yorumu, ortaya koyacağı yapıtın biçimlenmesinde .en büyük ağırlığı taşımakta
. dır. (14) 

Şehir planlaması ve mimarlığa bu tür tanımlamalar getirilmesinin bize, konumuz açısın
dan gerekli kıldığı, her iki meslek dalının ortak eylemi olan "yaratma gerçeğinden hareket 
edilmesi'' hususunun belirtilmesidir. 

Çaltşmamızda, kesin sınırlamalar konularak mimar ve planemın yaratıcı gücünün engel
lenmemesi konusu üzerinde dururken, iki konuda açıklama yapmamız, mevzuatın değerlendi
rilmesinde ilk basamakları oluşturacaktır. 

Konumuzia ilgili olarak hukuk kurallan içinde getirilen sınırlamalar genellikle teknik bo
yutlarda olduğu için 

- "Hukuk ve Teknik" konusunun, 
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sına, ekonomik verilere, teknolojik verilere, toplumsal değer yargıianna mimari kadar bağlı 
olan bir sanatın niteliksel bir değişmeye uğrarnaması olanağı var mıdır?" (ll) 

Bu değişmenin de gelişigüzel olacağı düşünülemez. 
- Mimarlık değişik etkenli bir denklem-sanattır. (12) 
- Mimarlık insana dönük bir bilim-sanattır. (13) 

şeklinde yapılan tanımlar, geleceği yaratma ve geleceği değiştirme uğraşıları içinde özel bir di
siplinin bulunduğunu göstermektedir. 

Bu disiplin ise "yorumlama" konusunda gösterilen veya gösterilmesine izin vetilen du
rumların artması ile gelişme kaydetmektedir. 

Mimarın yorumu, ortaya koyacağı yapıtın biçimlenmesinde .en büyük ağırlığı taşımakta
. dır. (14) 

Şehir planlaması ve mimarlığa bu tür tanımlamalar getirilmesinin bize, konumuz açısın
dan gerekli kıldığı, her iki meslek dalının ortak eylemi olan "yaratma gerçeğinden hareket 
edilmesi'' hususunun belirtilmesidir. 

Çaltşmamızda, kesin sınırlamalar konularak mimar ve planemın yaratıcı gücünün engel
lenmemesi konusu üzerinde dururken, iki konuda açıklama yapmamız, mevzuatın değerlendi
rilmesinde ilk basamakları oluşturacaktır. 

Konumuzia ilgili olarak hukuk kurallan içinde getirilen sınırlamalar genellikle teknik bo
yutlarda olduğu için 

- "Hukuk ve Teknik" konusunun, 
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Ayrıca, sözkonusu meslek dallarında yaratma eyleminin ağırlık kazanması nedeniyle, 
- Hukuk ve Yaratıcılık" konusundaki 

bazı gözlemlerimizi aktarmamız yararlı olacaktır. 

B.l- HUKUK VE TEKNİK 

Bilgi birikimi teknolojik ilerleme ile gerçekleşmiş ve bilginin iki kat artması için geçen sü-
reler şöyle değişmiştir (15) : 

1850 yılına kadar 100'er yıl 
1950 " " 50'şer yıl 

1960 " " lO'ar yıl 
1970 " " 5'er yıl. 

" ... 1950 sonrasının gelişmeleri... hızlı kentleşmenin sorunlarını getirmiştir. Çözümün bir 
kesimini ... yeni planlı kentsel alanların yaratılması oluştururken ... mimarlık eylemlerimizde be
lirgin biçimde değişme sözkonusudur." (16) Teknolojik değişmenin imk~nlarından yararlanma 
ve sorunlara çözüm bulma konularında, mimarlık ve§ehir planlaması eylemlerinde önemli iv
meler gözlenmektedir. 

Hukuk bu ivmeye ayak uydurabitmiş midir? 

Teknolojik imk~nların hukuk eylemi içinde kullanılması bilgi işlem yöntemleriyle gerçek
leşmiş, hatta karar mekanizmasına yardımcı olacak uygulamalar gerçekleştirilmiştir. (17) An
cak, hukuk, teknik konular içinde kendine yer ararken, tekniğin gelişmesi ve yeni teknolojiie
rin uygulanabilmesinde gerekli olan "yaptırım gücünü" nasıl kullanmaktadır? 

- '·'23.4.1920'den 31.12.1981 tarihin.e kadar 10 423 adet kanun çıkarılmıştır ... Türkiye'de 
yaklaşık olarak her iki günde bir kanun çıkarılmış ve bu bir çeşit dünya rekorudur. (18) 

- "Osmanlı döneminden kalma 25 yasa hru~ yürürlüktedir." (19) 

- Hukuk, yaptırım gücünü, devamlı olarak yeni kanun çıkarmak suretiyle ~ullandığını 
zannederken, teknisyenierin şik~yetleri daha da çoğalmakta, " ... hangi yasanın hangi maddesi 
yürürlüktedir, hangisi değildir konusu, bugün Türkiye'de çoğu kez tartışılan karmaşık bir so
run doğurmaktadır (20)". 

İnsanın çevresini değiştirmek için sahip olduğu ve kullandığı çeşitli tekniklerin tümü (21) 
olarak tanımlanan teknolojinin, hukukta .olan bağlantısı, hukuk düzeninin amaçlarıyla açık
lanabilir. Hukuk düzeni 'Barış', 'Güven', 'Eşitlik' ve 'Özgürlük' sağlamak olduğuna (22) göre, 
hukukun ancak bu amaçlar doğrultusunda teknolojiye kısıtlamalar getirmesi anlam kazan
maktadır. 

Teknolojik ve teknik gelişmeler 20. yüzyılda, yaratıcı gücün eylem alanı olarak en üst dü
zeyde ürün verirken, hukukta bu doğrultuda tedbirler almaya, tekniğin ilerlemesi için yeni yöntem 
kurallar bulmaya çalışmalıdır. 

'' Planlamanın başarısı büyük ölçüde ona yatkın hukukl ortam ve araçların varlığına bağ
lıdır." Ülke kalkınmasıyla ilgili çalışmalarda, " .. planlama gibi yeni bir kurumun gereklerinin 
kamu hukukunun bilinen prensipleriyle her zaman kolay bağdaşmayacağı, geleneksel hukukl 
kalıpların planlamaya elverişsiz olduğu, dolayısıyla bilinen hukuki kalıp ve tekniklerin deği
şimler geçireceği (23)" kabul edilmektedir. 
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1963 - İTÜ, Şehireilik Konferanslannda Safa Erkün, hukukun, "şehircilikte yardımcı bir 
disiplin değil, mesleki bir disiplin niteliği kazanma yoluQda olduğunu" (24) belirtmekte ve "hu
kuk imar planlarının mutlaka uygulanmasını sağlamak için zorunlu müeyyideler koyar'' diye
rek yaptırım gücünü vurgulamaktadır. 

İmar kanunlarımızın faptırım gücü ne düzeydedir? 
ı. İmar planları, belediyelerce daha ,çok, merkezi hükümetin mail yardımlarından ya

rarlanmak amacıyla yapıldığı, 
2. Planların gerçekleşme yüzdelerinin çok düşük olması ve plan değişikliklerinin çok 

olması, 

3. Kaçak yapılaşmanın büyük şehirlerimizde OJo 60 - 70 oranında olması, 
nedenleri, imar kanunlarımızın yaptırım gücünün yeniden düşünülmesinigerekli kılmaktadır. 

Teknik adamlar (mimarlar, mühendisler, şehir planciları) kendilerini hukuk yönünden eğit
mekte veya eğitmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Çünkü, son yıllarda, hukukçularımızın ken
dilerini teknik yönden eğitmeleri, imar konusunda ihtisastaşma istekleri dikkati çeker derece
de azalmıştır. Birkaç akademik hukukçunun ihtisastaşması yanında, büyük belediyeleredeki 
hukukçuların "parsel boyutunda" ki ihtisastaşmaları gözlenmektedir. 1983 yılı itibariyle, İmar 
ve İsk~n Bakanlığında 6 920 adet personel kadrosu içinde, avukatlık hizmetleri için belirlenen 
kadro sayısı 6 adettir (25). Teknik hizmetler için belirlenen kadro 2 887 olmuştur. Bunların 
çeşitli sebepleri vardır muhakkak, ancak netice itibariyle teknik konularda hukukçu yetişme
mektedir. 

''Türkiye'de şehir planlaması açısından hukuka, özellikle idare hukukun.a gereken öne
min verilmediği gözlenmektedir. Genel olarak, planlama faaliyetini yürüten kurullarda, özel
likle idare hukukunun bilgi ve kültürünün ttmsilcilerinin bulunmadığı tutanak, dosya ve bel
gelerden anlaşılmaktadır (26). 

ihtisastaşmış hukuk desteği gelişim göstermez ise, imar mevzuatının kendi içinde getiril
mesi gereken teknik "özgürlük" bir türlü formüle edilemeyecektir. 

Teknisyenierin eleştirileri ve önerilerinin neticelenmemesinde bu konunun önemi fazladır. 
"1930 yıllarındaki Arkİtekt mecmualarının incelenmesi bile, mimarların o günlerdeki kaygıla
rını dünyadaki gelişmeleri izleme isteklerini ortaya koyabilir (27)." Bu istekler sonraki yıllarda 
da tekrarlanmıştır ancak hukukun yazılı kuralları içinde gerektiği şekilde yer almamıştır. 

Bir hukuk kuralının çok esiıek olarak yazılması her türlü yoruma açık olduğu için, olum
lu karşılanmıştır. 6785 sayılı imar Kanununun çok esnek olarak hazırlandığını söyleyen 
meslek mensupları, bu esnekliğin neticesinde oluşan bir sürü kötü örneğin ve katı yönetmelik
Ierin sebebini daha değişik nedenlerde aramamalıdırlar. 

Eğer esnek bir kanunun altında yürürlüğe konulan katı bir yönetmelikten şik~yet edili
yorsa, bunun sebebi, kanunun uygulama yönünden getirmiş olduğu aksaklıklardır. 

imar Kanunu uygulamayı yönlendirmek konusundaki görevi "Nizamnameye" bırakmış
tır; ancak ''İmar Nizamnamesi'' de bu görevi yerine getirmediğinden, beklenen olumlu sonuç
lar alınmamıştır. 

Kanunun kurgusuna baktığımızda : 
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Birinci Bölüm · 
İkinci Bölüm 
Üçüncü Bölüm 
Dördüncü Bölüm : 

şeklinde dört bölüm halindedir. 

Yapı ve Ruhsat İşleri (1-25 maddeler) 
Halihazır harita ve İmar Planları (26-36 maddeler), 
Tevhit ve Ifraz (37-46 maddeler) 
Umumi Hükümler (47-60 maddeler) 

Bu kurgu içinde maddeleri incelediğimizde, 60 madde içinde, 22 adedi ruhsatla ilgili olup, 

ilk maddelerde de yapının tarifi yapılmaktadır. 

Burada ilk söylememiz gereken : İmar Kanunu amaç olarak yapıyı belirlemiş ve yapı ko

nusunda da esas itibariyle "yapının izni" ile ilgilenmiştir. 

İkinci yaptığımız belirleme : 

- 25 inci madde çok olumlu bir madde olmakla birlikte (bu maddenin geniş incelemesi 

ve tamdığı imkinlar daha sonraki bölümlerde anlatılmıştır), yaptırım gücü zayıftır. "Hazırla

nacak nizamnamelerde ve yönetmelikler de belirtilir" demek; örneğin, 

- " ... mahalli hususiyet" 
- " ... bahçe dışındaki çıkmalar" (ilk önce genelge ile, sonra Resmi Gazetede iptal edil-

miştir, ve 1974 de tekrar yürürlüğe girmiştir) 
- " ... Bahçelerin tanzimi, 
- " ... bina ve tesisiere ait diğer hususat" 

gibi konuların gerektiği şekilde ele alınmadığını göstermektedir. 

Bu konular yönetmeliklerde : 

- ya hiç ele alınmamış, 
- ya gereği gibi, (yeterli gerekçelerde) ele alınmamış, 
- yada çok seneler sonra hatırlanabilmiştir. 

İmar yönetmeliklerinin sonuna ek olarak çıkarılan "Isı Yalıtımı" ile ilgili hükümler 1981 

yılında çıkmıştır. 

Bundan önce TS-825'e (Binalarda Isı Etkilerinden Korunma Kurallarına) rastlıyoruz 1970 

yılında : "... iklim bölgeleri ayırım haritasına ve iklimsel kullanıcı gereksinmelerine göre 

hazırlanmadığı'' (28), belirtiliyor. 

1977 yılında da "Yakıt Tüketiminden Ekonomi Sağlanması"~ hususunda bir yönetmeliği 

görüyoruz. Bununda " ... Türkiye'de tümüyle kapalı atmosfer koşullarının geçerli olduğu var

sayımına dayanılarak hazırlandığı (29), hususunda ayrıntılı gerekçeler mevcut. 

Yani malıalil özellikler mevcut değil. 

Ve 1981 yılında bölgelerne esaslarına göre, İmar Kanununun yayınından tam 24 sene son

ra, malıalil özelliklere göre düzenlenmiş bir kurallar demeti görebiliyoruz. "Bazı Belediyelerin 

Yönetmeliklerine Eklenmesi" şekliyle, ısı yalıtımıyla ilgili hükümler getiriyor (30). 

Üçüncü olarak baktığımızda, planlama konusunda eksiklikler görülüyor. Sadece tanım 

vetastik süreci ele alınmış, planlamadan beklenen, " ... geleceği düzenleme" amaçları belirtil

memiştir. 

Ayrıca, 1972 yılında yapılan değişi kle, 28 inci maddede, " ... şehirleri gruplara ayırmaya 
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ve bunlara göre planlama esaslarını tespit", ile ilgili yönetmelik çıkarılması belirlenmiştir. Her 
halde " ... gerekirse çıkarılır ... " ifadesinedeniyle, (1985 yeni Imar Kanunu ile 6785 yürürlükten 
kalkmıştır) bir yönetmelik çıkarılmasına gerek duyulmamıştır. Burada da, malıalil özelliklerin 
gereği olan çalışmanın yapılmadı~ını görüyoruz. 

Malıalil özellikler bu çalışmamız içinde çok önemli olarak yer alan, değişik bölümlerde 
ele alaca~ımız bir konu olmaktadır. Mimar, yorumunu ve yaratıcılı~ını çevre şartlarına göre 
getireceği için, mevzuatın ilk yönelme amacı ''mahalll özelliklerin mutlaka ele alınmasını sağ
lamak olmalıdır.'' 

" ... G.eleneksel yapuna hizmet eden mevzuat 'tarif edici', bir başka deyişle 'aracı' ve 'yapı
lış sürecini' belirleyen mevzuat idi. Yeniliklere doğru giden bina sektörünü kontrol altına al
mak ise performans yaklaşımlı mevzuat ile olanaklı dır.'' 

''Performans bir ürünün belirli etkiler altında görevini yapmasına olanak veren bazı özel
liklere sapip olması olgusunu belirler. 'Performans yaklaşımı' ise herşeyden önce 'araç' lardan 
çok 'amaç' lar veya fonksiyontarla düşünmek ve icra etmektir. Bu yaklaşımla yerleşme, bina 
ve bina ürünlerinden beklenen gereksinmeler söz konusudur ... (31). 

Kanun bu ana fikirle yönetmelikleri yönlendirebilir ve yönetmelikterin mutlaka hazırlan
ması konusunda yaptırım hükmü getirebilirdi. 

B.2- HUKUK VE YARATICILIK 
Mevzuat elimizi ve ayağımızı ne ölçüde bağlamaktadır? "Yaratıcılık" kavramına huku

kumuzda yaklaşım · sağlanmışmıdır? 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun birinci maddesinde her nevi sanat ürünü
nün "eser" olarak kabul edilebilmesi için "sahibinin hususiyetim taşıması" hükmü getirilmiş 
ve mimarlık eserleri de "güzel sanat" olarak belirlenmiştir. (Maddeler 1 ve 4) 

"Sahibinin hususiyetini taşıma" ancak "yaratma" eylemi ile gerçekleşebileceğinden, "ya
ratma gerçeği ilkesi" (32) Türk Fikir ve Sanat mevzu.atı bakımından önemli bir kabul olarak 
kendini gösteqnektedir. 

Mimarlık sadece bir sanat olmadığına göre ''mimari yaratıcılık'' ne tür bir tanımlamayla 
ele alınmalıdır. 

''Mimarın, hususiyeti olan bir yaratma meydana getirme imkanları, mimarlık sanatında 
öbür sanat dallarında olduğundan daha sınırlıdır.· Zira mimar yaratmasında, ısmarlayanın ih
tiyaç ve zevklerini hesaba katmak, binanın çevreye ve tabiata uymasını düşünmek mecburiye
tindedir. Bina, kullanma amacıyla yapıldığından, öbür sanat eserlerinden farklı olarak bina
nın şekillendifilmesini onun fonksiyonu tayin eder. Mimarı bir sanat olduğu kadar bir teknik
tir de. 
Ona rağmen sanatkar bir mimara serbest bir yaratma alanı da kalmaktadır. Kullanılan yüzey 
ve hacimierin birbirleri ile ilişkilerinden doğan hususiyet, 'mimari yaratmayı' teşkil eder. (33)" 

Yani mimari yaratma kavramı içinde ''sınırlamalar'' bulunmaktadır ve bu sınırlamalar 
teknik, sosyal, ekonomik, idari, hukuki, estetik gibi nedenlerden ötürü tanımlanan verilerden 
oluşmaktadırlar. Sınırlamaların azlığı veya çokluğu mimari eserin yaratma eylemi açısından 
değerini ortaya koyacağına göre, bizi burada ilgilendiren hukuki sınırlamalaranasıl bir yakla
şım sağlandığıdır. 
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Bildi~imiz gibi hukuk kuralları bir yandan bireylerin özgürlüklerini kullanmalarına or
tam hazırlar, bir yandan da bireylerin özgürlüklerini kısıtlar. U n utmamak gerekir ki her dü
zenlemede bir kısıtlama vardır (34). Hukuk kuralları toplumsal ilişkileri düzenliyen yaptırımlı 
kurallardır. (35) 

Yaptırırnın fonksiyonu kurala uygun davranışın sa~lanması, yani kuralın etkili olması; kı
sıtlamanın fonksiyonu ise yapılan düzenlemenin sınırlarını belirtmesidir. 

Sınırlama nedir ve ölçütleri var mıdır?, sorusuna, hukukcu Ersin Örücü şu şekilde açıkla
malar getirmiştir (36) : 

Anayasa Mahkemesinin kararlarının ''öze dokunma'' tanımlarından yapılan de~erlendir
meye göre, sınırlama kişiye "yapma", "şuraya kadar yapabilirsin", "şu derece yapabilirsin", 
yada "şu koşullarda yapabilirsin" demektedir. 

''Sınırlama, bir hakkın kullanılmasını açıkca yasaklayıcı veya örtülü şekilde kullanılmaz 
hale koyucu yada ciddi surette güçleştirici ve amacına ulaşmasını önleyici ve etkisini ortadan 
kaldırıcı nitelikte olmamalıdır. (37)" 

"sınırlama düzenlemelerle getirilir. Dolayısıyla hukuki bir düzenleme getirirken nelere dikkat 
etmek gerekmektedir? 

Çeşitli ölçüt testler arasında, örne~in Amerika Birleşik Devletleri, Yüksek Mahkemesince 
kullanılan : 

ı. Sınırlamaların akıl dışı (unreasonable), aşırı indi ve keyfi (arbitrary) olmaması, 
2. Seçilen araç ile ulaşılması istenen amaç arasında gerçek ve esaslı (substantial) ilgi ol

ması, 

3. Hukuki esas ve usullere uyulmadan (due process) sınırlama yapılmaması, 
4. Sınırlamanın umumun menfaati ve genel refahıngerektirdiği makul (reasonable}, sı

nırlama sayılamayacak tahdit ve takyid l;ıalini almaması, 
5. Sınırlamanın yasama organınca rasyonel bir esas ve dayanağa (rational basis) bağla

nabilmesi, ölçütlerini kullanmak yararlı olacaktır. (3 8) 

Bir anlamda "yaratıcılığın huKuku" olarak tanımlanması gereken Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunumuz, mimarlık konusuna "eserin korunması" amacıyla yaklaşmakta, "eserin 
yaratılması" amacı hissedilmemelidir. Kanunun yaratma ilkesini kabul etmesi, mimari eserin 
" ... güzel sanat eseri olarak korunması için hususiyet taşıyan bir yaratma ... " (39) özelli~i taşı
yıp taşımadı~ını belirlemek içindir. 

Mimari eserlerin korunup korunmadı~ı hususlarında ise, uygulamada şüpheler uyandıra
cak belirlemeler bulunmaktadır. Meydana getirilen bir projenin veya bir yapının sonradan de
ğiştirilmesi şikayetlere yol açmaktadır. 

Yapılan değiştirmeler izinsiz ve sahibinin amaçlarına ters düşen uygulamalar oldu~undan, 
bu konularda önemli tartışmalar açmakta, bir anlamda mimarın mesleki çabalarının ''boşuna 
yapılmış'' çalışmalar olarak, sadece hatırlanmasına neden olmaktadır. Orijinalin hatırlanma
sı, de~iştirilenin korunması olarak .... 

Projelerin yaratıldıktan sonra de~iştirilmesi eq çok mimari yarışmalarda görülmekte ( 40), 
yapıların ise de~iştirildi~i, bu konuda hassasiyet gÖsteren mimarlar tarafından yansıtılmakta-
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dır. Behruz Çiniei bu konuda çeşitli defalar açıklamalarda bulunmuş ve en son Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kampusu Projesiyle ilgili, " ... tüm ayrıntılarıyla bizlere ait olan projeye, sorum
suzca, hiç danışılmadan çeşitli eklentiler yapıldı" diyerek, "telif haklarına saygı gösterilmedi
ğinden", yargı yoluna başvurduklarını belirtmektedir. (41) 

Ortaya çıkan "esere" bu tür davranılması, mimarlık mesleği açısından hukukumuzda yer 
aldığı şekliyle, "koruma gerçeği" konusunun yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Eserin 
korunmaması mimarın hoşnutsuzluğunu arttıracak, giderek "yaratıcılık" eyleminin tasarım 
çalışmalarındaki payı azalacaktır. 

Mevzuatımız içinde yaratıcılık kavramına yaklaşım sağlayan diğer bir hukuk düzenlemesi 
"Mimarlık ve Şehireilik Müsabakalarına Ait Yönetmelik" olmaktadır. 

Sözkonusu yönetmelik içinde yaratıcılık kavramı olarak bir tanımlama bulunmamakta, 
ancak bu mesleklerde müsabaka yapılabileceğinin kabul edilmesi konumuza anlam kazandır
maktadır. Yani, mimarlık ve şehir planlama uwaşıları, yarışma suretiyle değerlendirilebilir; mi
marlık ve şehireilik konularında tek çözüm yoktur; değişik çözümlerin birbirlerine olan üstün
lükleri vardır. 

Yarışmalarda mimarlar ve şehir plancıları belirli şartlar altında yaratıcılıklarını kullana
rak çeşitli çözümler önerirler ve birbirlerine olan üstünlüklerini her yaqşmacımn ortaya koy
duğu "yaratma gerçeğine" ne göre değerlendirilir. Bu yaratma gerçeğinin ne miktarda olacağı, 
yarışmacılardan ne kadar yaratıcılık beklendiği, yarışma şartları ve diğer sınırlamalar ile ters 
orantılıdır. 

1970 tarihli sözkonusu yönetmelikten önce, 1939 tarihli Nafıa Vekaleti Teşkilatı ve Vazife
lerine Dair Kanunun (3611) ı. maddesinin 'h'fıkrası doğrultusunda hazırlanan "Mimarlık ve 
Şehireilik Müsabalarma Ait Yönetmelik'' bulunmaktadır. (42) Ancak, yarışma yöntemi 1936 
yılında yayınlanan "Şehirlerin İmar Planlarının Tanzim İşierine Ait Umumi Talimatname"de 
kabul edilmiştir; (43), 4. maddesinde : " .. .imar planları, şehir mU.tehassısları arasında müsa
baka açılarak tanzim ettirilir", hükmü getirilerek, plan elde etme yöntemi olarak yarışma ka
bul edilmiştir. "Buna karşın bu yöntemle yaptırılan planların sayısı oldukça azdır. (44)" 

Uygulamada ağırlık kazanmış bir yöntem olmamakla birlikte, imar mevzuatı gelişimi içinde 
proje yarışmalarının yer alması, neler kazandırmıştır? 

1970 tarihli Yönetmeliğin ( 45) ikinci maddesinde amaç olarak şöyle denilmektedir : 
''Yarışmalar, yapımı düşünülen konularda günün mimarlık, mühendislik ve sanat anlayı

şına uygun işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden en ekonomik çözümleri bulmak ve güzel 
sanatları teşvik etmek amacıyla açılır." 

Burada konumuz açısından belirlenmesi gereken iki husus bulunmaktadır. 

ı. Günün sanat anlayışına uymak ve güzel sanatları teşvik etmek amacının belirlenmesi, 
sözkonusu mesleklerdeki yaratıcilığı destekleyen, yaratıcı faaliyetleri öngören bir hüküm olmakta; 

2. En ekonomik çözilmleri bulmak ise kısıtlayıcı bir hUkUm olarak, yaratıcı faaliyeti ül
ke şartları doğrultusunda kanalize etmektec:r. 

Bu belirlemeler konumuz yönlinden olumlu olarak kabul edilmesi gereken hususlardır. An
cak, yönetmelikte amacın bu şekilde belirlenmesi, yarışmalarda bu amaca ulaşmayı sağlaya
mamıştır. Örneklerle ve araştırmalarla belirtelim. 
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1. 1975 yılmda yapılan ve 34 projenin katıldığı İstanbul Zeytinburnu 12 500 kişilik spor 

·salonu yarışması neticesinde düzenlenen tartışmalar içinde, Davran Eşkinat, yarışmanın ihti

yaç programı, şartiaşması ve ana bilgileri hakkında bir çalışma yapmış ve şu şekilde bir netice 

çıkarmıştır : " .... Yarışmacıların ilk anda, çalışmaları yönünden akıl almaz biçimde kısıtlan

dıkları hatta onlardan bir bakıma olursuzun istenildiğini görmekteyiz" (46) 

2. Üç yazarın ilgi çekici bir çalışma olarak belirttiği ve ankete dayalı olarak Tamer Gök'

ün hazırladığı (47), "Türkiye'de Şehir imar Planları Yarışmaları" konulu, 1%9 yılı bulguları

na göre yapılan çalışmada şu neticeler çıkmıştır : 

- Ankete cevap verenlerin OJo 84'ü jürilerin bugünkü seçme işleminin başarısız olduğunu 

belirtmiş, (ankete cevap veren Bakanlık ve İller Bankası mensuplarının OJo 93'ü gibi büyük ço

ğunluğu, jüri sisteminin yararlı olduğunu ileri s~rerken, öğretim üyelerinin OJo 77'si gibi önem

li bir oranı bu yolun yararsız olduğu görüşünü belirtmişlerdir). 

-Tamer Gök, jüri sistemiyle, Bakanlık yada Bankanın, kendi yapamadığı gerekçesiyle, 

planı yarışmaya çıkardığı, sonucunda da kendi mensuplarını ödüllendirdiği sonucuna varmış

tır. Araştırmacı, Bakanlığın ve Bankanın mensupianna bu yoldan OJo 50'nin üzerinde zam ya

pıldığını ifade ederek sonucu özetlemektedir. 

- Bu bulgular ışığında, Ruşen Keleş, yarışma düzeninin gözden geçirilmesini önererek, 

"yararlarını/sakıncalarım tartışarak", plan elde etmenin en iyi yolunun yarışma olup olmadı

ğı konusunda gereğinin yapılmasını istemektedir. 

3. "Mimar~ık Yarışmaları" adı altında düzenlenen tartışmada (48), şu cümlecikler dik

kati çekmektedir : 

- Maruf Önal : Olumlu sayılacak gelişmelerden söz etmek zordur ... Türk mimarlığını 

geliştirme açısından ve eğitici açıdan yeterli olamamaktadır. 

- Nisan Yaubyan : Yarışmaya girdiğimiz zaman, yapabileceğimizin en üst noktasına çı

kamıyoruz. Bununda çeşitli nedenleri var, alan sınırlamalarından, çatılada ilgili sınırlarnalara 

v.s. kadar uzanır. 

- Neşe Arolat : Gerçekten bu yönetmeliğin bazı maddeleri çok kısıtlıdır. 

- Selçuk Batur : Yarışma yoluyla iyi yapı elde edilerneyişinin nedenleri olarak projelen- . 

dirme ve uygulama eylemlerinin mimarın denetiminde olmayışıdır. (Projelerin sonradan Ba

kanlıkça ~eğiştirildiği, yapımda mimara danışılmaması) 

4. ''Tasarım Olgusu ve Türkiye'' başlıklı makalede deneyimlerini anlatan S ümer Gürel, 

"Tasarım yönünden en olumlu sayılabilecek yarışma yönteminin, proje üretimi konusunda en 

düşük oranda bulunması ülkemiz açısından şansızlıktır' ', diyerek netice olarak şunu söylemek

tedir : '' Yarışmalar tasarım olgusuna bugünkü durumlarıyla en küçük olumlu katkısı olmayan 

bir kurumdur". (49) 

Hukuk ve yaratıcılık konusunda, mevzuatımızda bulunan hükümterin istenilen sonuçları 

vermemesi, bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. 

ilerdeki bölümlerde bahsedeceğimiz şekilde, "tasarım politikaları" çerçevesinde oluştu

rulacak tedbirlerde, bu konunun yer almaması için bir neden yoktur. Belki de, "varatma ger

çeği ilkesi" tasanın politikalarının esasını oluşturacak ve şimdiki mevzuattan farklı olarak, mimar 

ve plancıları teşvik edecektir. 
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C· İMAR MEVZUATI 

Ülkemizde imarla (imar : bayındır kılma, geliştirme, marnur hale getirme, düzene koyma 
-Meydan Larousse, S. 289) ilgili hukulô düzenlemeler ''imar mevzuatını'' meydana getirmektedir. 

Bu kabulden hareketle baktığımızda, imar faaliyetleriyle ilgili işlemleri düzenleyen, kısıt
layan ve izin veren 250'ye yakın hukuki metin (50), bulunmaktadır. Kanun, tüzük, yönetmelik 
ve genelgelerden oluşan bir mevzuat. Ve bu kadar çok hukuki düzenlemenin bulunması, her 
halde, hukulô dayanak açısından Anayasalarımızın imarcılığımızı kısıtlayan bir tutum içinde 
olmamalarındandır. 

Yani, konumuzia ilgili bakıldığında, mimarlık ve şehir planlama faaliyetlerindeki yaratıcı 
gücünün engellenmesi hususunda bir belirleme yoktur. 

Anayasa ile ilgili kurularak yapılan ilk çalışmaya bir doçentlik tezinde rastlıyoruz. 1956 
yılı itibariyle hazırlanan "İmarla İlgili Mevzuatımız" isimli çalışmada mevzuatla ilgili öneri
ler getirilirken : (51) 

- şehireilik ilminin ilerlemeJerine uygun olarak imar planlarının tanzimi hususun-
da talimatname hazırlanması, 

- mahallt ihtiyaçları karşılayacak şekilde hükümler getirilmesi, 
- planın tatbik edilmesini sağlıyacak tedbirler alınması, 
- mimarı eserlerin yapıldıkları gibi kalmaları (bina veya mahalle olarak) 

hususlarında dikkat çekilmekte ve 1924 Anayasasının destekleyici maddeleri belirtilerek, '' ... 
bütün bu tekliflerimizin Anayasaınızia hiç bir şekilde aykırılığı yoktur'', denilmektedir. 

1961 Anayasası doğrultusunda yapılan ikinci değerlendirmeye, Yıldızhan Yayianın incele
mesinde (52) rastlıyoruz. Anayasada "şehir planlama" kavramının açıkça yer almamasına kar
şılık, toprak mülkiyeti, i skan projeleri, kıyıların korunması, kalkınma planı ve plan kavramla
rının bulunduğunu belirten Yayla, '' ... Anayasanın şehir planlama kavramını hiç değilse red
detmiyeceği"ni söylüyor. 

1982 Anayasası ise getirdiği yeni kavramlar ve belirlemelerle, bu "reddetmeme" değerlen
dirmesini çok daha kuvvetlendirmektedir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak, konut ihti
yacını karşılamak gibi şehirleşme neticesinde ortaya çıkan konulara değinirken, burada çok 
önem arzeden 57 nci maddeyi aynen belirtmeyi gerekli görüyoruz : 

"Devlet ŞEHiRLERiN ÖZELLiKLERİNİ ve ÇEVRE ŞARTLARINI gözeten bir 
PLANLAMA çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirler alır, ayrıca TOP
LU KONUT teşebbüslerini destekler.'' 

Bu ifade içinde yer alan, şehirlerin özellikleri ve çevre şartları gibi yaklaşımlar, mimarlık 
ve planlama ~alışmaları için en gerçekçi belirlemelerdir. Ayrıca her iki meslek dalının birbirini 
en iyi tamamladığı ve karşılıklı etkileşimin, kötü veya iyi, en çarpıcı olarak görüldüğü "toplu 
konut, gibi bir proje türünden bahsedilmesi, Anayasanın çok önemli bir desteği olmaktadır. 

İnıar mevzuatı ile ilgili kanun koyucuların bu maddeden hareketle, konumuzia ilgili ola
rak önemli ipuçları yakalamaları; tasarım politikasıyla ilgili önerileri değerlendirirken kısıtla
malar konusundaki mesleki endişeleri dikkate almahdırlar. 
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imar mevzuatının Anayasalarla bu tür destek bulmasıyla birlikte, mevzuatı topadayıcı ted
birlerinde alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmada imar mevzuatına yaklaşırken şu kabulden hareket etmeyi uygun bulduk. 

Kavram olarak ''imar mevzuatı'' ifadesi mimarlık ve şehir planlama meslekleri içinde ge
liştirildiği ve bu mesleklerin yönlendirilmesinde kullanıldığı şekilde "İmar Kanunu"nu hatır
lattığı için, bu çalışmada ağırlıklı olarak imar kanunlarımızın mevzuatını incelerneyi uygun 
bulduk. 

Diğer mevzuat içinde yer alan, örneğin, 
- sektör planlamasi için, Turizm mevzuatı, Eski eser hukuku, toplu konut 

mevzuatı, 

- imar sorunlarına acil çözümler bulmak amacıyla uygulamaya sokulan, Gece
kondu Kanunu, imar Atları ve Boğaziçi Kanunu gibi özel imar kanunları ola
rak vasıflandırabileceğimiz mevzUat 

kendi özel amaçlan doğrultusunda hareket ederken, İmarKanunu mevzuatı ile çelişkiye düşe
bilmektedir. Hem hukuki hem de teknik anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu tür konularada 
yer verirken, "diğer mevzuat" hususunun ayrı bir çalıŞma olarak ele alınmasını, "imar mev
zuatı koordinasyonu'' için hukuki yöntemler geliştirilm esini öneriyoruz. 

Tasarım aşamasında, mimar veya şehir plancısının zaman kaybına sebep olan mevzuatı 
dağınıklığı, kanunlar arası veya kurumlar arası problemlere sebep olmaktadır .. Bu problemleri 
çözmek amacıyla uğraşan bir tasanıncı "işin kolayına" kaçarak, yaratıcı gücünün eylem alanı~ 
dışına çıkmaktadır. İşin kolayına kaçmak ise kalİp projelerin benimsenmesiyle sonuçlanmak
tadır. Veya, işin çabuk bitirilmesini isteyen müşteri, mevzuata takılmamayı yeğlediğinden, ta
sarımcıyı bu türlü davranmaya mecbur etmektedir. 

YAPI VE YOLLAR KANUNUNDAKi 
''En fazla 5 kat yapılabilir'' 
Hükmünün kalkması etkisini göstermiş 

YAPI VE YOLLAR KANUNU 
/ 

~~~~~ ~-~:g--~~~ 

Umumi Talimatname max=5kat 1939 

9,___, @_t==~==ı=rs~:e__ ~ ~h~'~~~~~~=~~===-~-~~~-~~~ 

iMAR KANUNU 
1959 

1977 

Şekill 

Kesitler ; Gönül Aslanoğlu Evyapan, Kentleşme Olgusunun Hızlanması Nedeniyle Yapı
lar Yakın Çevresi Düzeyinde Açık Alan ve Mekanların Değişimi. Ankara 1981 
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C.l- 2290 SAYILI YAPI VE YOLLARI KANUNU (52) 

10.6.ı933 tarihinde 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu yayınlanmıştır. Bu kanu
nun ayrıntılarına girmeden önce, Cumhuriyet Döneminin, ilk 10 yılında yürürlükte olan EB-/ 
NİYE KANUNU hakkında bazı özet bilgileri vermemiz, Yapı ve Yollar Kanununa aktarılan, 
ve hatta zamanımıza kadar gelen imar kurallarındaki benzerlikleri görmemiz açısından çok 
yararlı olacaktır. 

ı982 tarihli Enbiye Kanununda konumuz açısından ilgili bulunan hükümler : (53) 

ARSALAR 

- Arsaların kare (murabba) ve dikdörtgen (müstatil) olarak düzenlenmesi, (madde 20) 

YOLLAR 

- Yolların genişlik· olarak 5 sınıfa ayrılması, 20, ı5, 12, 10 ve 8 zira (75-90cm) olması 
ve mevcut çıkmaz sokakların 6-8 arşın genişliğinde düzenlenmesi, (madde 1) 

-Yeni çıkmaz sokak açılmaması (madde 2ı); 

YAPILAR 

- Bina yüksekliğinin sokak genişliğine göre : 
8-ıo arşın olan sokaklarda kftrgir 24, ahşap ı6 arşın, 

ı2-ı5 " " " " 28, " ı8 " 
ı5 arşından fazla 

olarak yapılması (madde 33), 
" " 30, " 20 " • 

- Sokakların üstüne köprü biçiminde bina yapılmaması (madde 6), 

- Çıkmaların : meydan ve rıhtımlarda ı arşın ı parmak; 
: ı2 arşından geniş yollarda J arşın ı2 parmak; 
: 10 " " " ı " 6 " 
: 8 " " " ı arşından fazla yapılmaması (madde 26), 

- Çarpık şehniş (cumba) yapılmaması (madde 27), 
- Yapı cinslerinin belirlenmesi : 

Yeni yapıların kftrgir olması (madde 79) 
: Boğaziçinin sahil kısmında ve bağ köşklerinde ahşap bina yapılması (madde 8ı), 
: Hanların kargir olarak inşa edilmesi (madde 42), 

YAPI MALZEMESi : Kargir binaların taştan veya ''halis harç'' ile tuğladan olmasının 
şart olduğu, 

BEDELSiZ TERK : Mahalle kurmak amacıyla arsa satışı yapanlar bir karakol ve bir mek
tep yerini bedelsiz olarak terketmeleri (madde ı6), 

: Yol genişletilmesi gerekli olan yerlerde, arsaların ll 4 oranında be
delsiz olarak terkedilmesi, gibi hususlar belirlenmiştir. 

imar kanunlarımızda yer alan hamur kaidesinin ı9. yüzyıl·mevzuatından örnek alınarak 
hazırlanması ve hala ilgili yönetmeliklerindeki (eski 42. madde ve yeni 18. madde yönetmelik
leri) amaçlar doğrultusunda uygulanamaması, bu konunun tekrar üzerinde durmayı gerekli 
kılmaktadır. 
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Planemın tasarım çalışmalarında, uygulamadaki imkanların, hamur kaidesiyle artacağı 
kabulünden giderek, çok daha verimli çalışmasını sağlayan bu tür hükümlerin, tasarım, aracı 
olarak değeri bilinememiştir. 

Olumlu kurallar yanında, Ebniye kanunu ile, " .... geleneksel Türk ve İslam kentinin bi
çimlenme öğelerinin dikkate alınmadığı, Batı kentinden esinlenen bir biçimierne sağlanmaya 
çalışıldığı izlenmektedir. Uygulama çabalarında da benzer eğilim görülmektedir. Yeni ve düz
gün yollar açılmaktadır. Mevcut yollar genişletilmeye çalışılmaktadır. Ahmet Vefik Paşa Bur
sa'daki çıkmaz yolları açmaktadır. Dama biçimindeki ilk gelişmeler bu devrededir." (54) 

2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu ise yenilik olarak : 

- Şehir planlaması yapılmasını, 

- Nüfus projeksiyonu yapılmasını, 
- Standartlar kabul edilmesini, 
- Bölgelerne (zoning) yaklaşımı bulunması, 
- Beldenin özelliğine göre "umumi mahiyette karar almaya şehir meclislerini yetkili" kıl-

ması gibi husustarla dikkati çekerken, " .. .imar Kanunu niteliği taşıyan yeni eklentileri (55)", 
olduğu belirlenmektedir. 

Bu nitelikler : 

1. PLAN YAPTIRMA MECBURİYETİ :, Her belediye için zorunlu olarak plan yap
tırma hükmü getirildi. 

2. NÜFUS PROJEKSiYONU : 50 senelik tahmin yaptiması ve standartların bu projek
siyona göre arazi kullanım miktarı vermesi hükmü belirlendi. 

3. STANDARTLAR : Bölgelerne kararlarının, 
- Ev, bahçe, yol ve meydanlar : 50 m 2 x nüfus 
- Ticaret, sanayi................... 4 " 
-Koru, çayır, oyun yeri. ....... 4 " " 
- Hastane, mezarlık, hamam 3 " 
- Resmi ve Askeri alan.......... 2 '' 
- Eğitim............................... : 22 " " 

hesaplarıyla yapılması istenildi. 

4. ŞEHİR PLANI TASARIMI Plan yapımı için belirlenen hükümleri grupladığımız-
da şunları görmekteyi~. 

4.1 Yollar : 

-Yol genişliğinin en az 9,5 m. olması ve artışların 2,5 m. sabit değeriyle yapılması, 
- Yol meylinin en az l/250 olması, ana caddelerde en fazla 0Jo4 ve sokaklarda en 

fazla ufolO olması, 
- Münhani Nısıf kutru en aşağ;. 100 m. ve ancak 30 m.ye kadar olabileceği, 
- Bir mevkide 4 den fazla yolun birleştirilmemesi, 
- Çıkmaz sokak yapılmaması, 
- Yollarda istimtak içjn 30 m. boş saha bırakılması, 

4.2 Adalar : 
- Yapı adalarının köşelerinin dik açı (zaviyei kaime) ile bitirilmesi, 
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- Yapı adalarının boyutları hususunda 
-En Boy 

Mesken 50- 80 150-250 

Ticaret 25- 75 75-150 

Sanayi 80-120 250-400 

ölçülerinin kabul edilmesi, 

4.3 Bina Yüksekliği : 

- Bina kat adetlerinin "yolların mevki ve ehemmiyetine" göre tesbit olunacağı, 

- Şehir planına göre tanzim edilecek yol ve meydanların yanında yapılacak binaların 
yüksekliği hakkında, yönetmeliğe göre belediyelerin karar verme. yetkisi bulunduğu, (madde 9) 

4.4 Binalar arası mesafe : Ayrık nizarn için, kargir binalarda iki yanında 3 metre, ahşap 
binalarda 5 metre bırakılması, 

4.5 Parselasyon : 
- Arsaların genişliği, yönetmelik hükümleri doğrultusunda belediyesince kararlaştı-

rılması, 

- Tevhit ve ifraz işlerinde belediyenin yetkili kılınması, 

- Hamur kaidesinde 0Jo15 oranının kabül edilmesi, 

5. YAPI TASARIMI :Yukarıda belirttiğimiz bina yüksekliklerine ilave olarak aşağıda
ki hususlar belirlendi. 

5.1 Çıkmalar : 
Bir binada yol üzerinde çıkıntı yapabilmek için, bulunduğu yolun en az 9,5 m. genişli

ğinde olması ve çıkıntının en fazla 75 cm. genişliğinde olabileceği, 

5.2 Cepheler : 

- ~iP..~ cephe rengini belediyelerin tayin edebileceği, 
- Cephelerin inşaa tarzını belediyelerin tayin edebileceği, 

5.3 Diğer detay konular : 
- Bahçe duvarları, 
- Balkon korkulukları, 
- Bacaların ebadı, 

- Su hasman yüksekliği, 
- Yağmur boruları, 

-Mutfak, yüznumara ve banyo, 
- Merdiven ve basamaklar, 
- Pencere ve kapılar hakkında ölçüler getirilmiştir. 

Bu~ada görüleceği gibi, 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu bir çok kısıtlamalar getirerek, 
'' ... Ebniye Kanununun çok serbest rejiminden sonra takyitci rejimin geldiği (56)'', şeklinde gö
rüşlerin oluşmasına sebep olmuştur. Ancak, şehirleşmeyi bir düzen altına alma gayretleri ol
duğu bir gerçektir. 

Bu gayret içinde hemen gözlenen husus ise şu olmaktadır: Şehir planlaması adına yapı
lan bir hukuki düzenlemede, mimari endişeler duyulmamıştır; veya duyulan endişeler, mima
rinin kalıplaştırılması ile ifade edilmiştir. 
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Acaba, şehir planlaması adına yapılan belirlemeler, şehir planlamasını ne derece gerçek
leştirmiştir? 

2290 sayılı Kanunun bir "İmar Kanunu" olma niteliği çeşitli bakımlardan eleştiriler almıştır. 

,.'Bölgeleme yaklaşımının getirilmiş olmasına rağmen, uygulamada 'bölge çeşitleri' göz
lenmemektedir. Çünkü 1933-1945 yılları arasında kent formunun tartışması, bir morfolojik kent 
formu kavramına dayanmamakta, daha çok 'eski kent' ve 'yeni kent' ikilemi içinde çözümlen
ıneye çalışılmıştır. (57)" 

Bayındırlık Dergisinin 1946 Ekim sayısında eski kentlerin planlanmasında nasıl bir tutu
mun hakim olduğu şu şekilde anlatılmaktadır. (58) 

''imar planlarının düzenlenmesinde takip edilen noktayı nazar mevcut şehir bölgesini müm
kün ~lduğu kadar bütün karakteri ile muhafaza etmek, yalnız yolların modern seyrüsefer ihti
yaçlarını karşılayacak şekilde düzeltilmesini sağlamak, mümkün olduğu kadar yerlerine yeşil 
sahalar koymak ve buraları diğer yeşil bölgelerle bağlayarak bu bölgelere ışık ve hava imk~nla
rını vermektir. 

Şehrin gelecekteki gelişme ve büyüme imkanları göz önüne alınarak uygun bulunan saha
lara inkişaf mahalleleri yerleştirilir. Modern bir şehirde bulunması lazım gelen gerekli bütün 
şartları taşıyan bu mahalleler şehrin 50 senelik bir gelecekteki büyüme imkanları göz önünde 
tutularak yeter büyüklükte yapılır ve eski şehir bölges.i ile iyi bir şekilde taşıt yolları ve yeşil 
yollarla bağlanır. 

Şehrin önemli yerlerinin 1/500 ölçekli uygulama planları yapılır. Bu yerler bilhassa hükü
met ve Cumhuriyet meydanları, önemli seyrüsefer kavşakları, mevcut ve tarihi eserlerin bulun
duğu yerlerin etrafı gibi şehrin yakın gelecekte uygulanarak imar alanında hamle yapacağı özel 
ve önemli yerlerdir. Bu arada eski ve gerek tarihi ve gerekse estetik ve sanat değeri olan eserler 
muhafaza edilip etrafiarı açıl:ırak, bunları çirkinleştiren bitişik binalar kaldırılarak güzellikle
ri herkese gösterilir ve fakat muhitlerinin bunlarla olan bağlılığı mümkün olduğu kadar koru
narak çalışmak esastır.'' 

· Yeni malıailelerin (inkişaf mahallelerinin), 50 senelik bir gelecek için planlandığına baktı
ğımızda, arazı kullanım farklılıkları gözlenmemektedir. Plan 3 ve Plan 4 de görüldüğü gibi, 
plan çizimi sadece yapı adaları ve yollardan oluşmaktadır. (Bu durum Ankara ve İstanbul gibi 
yabancı planaların tasarım yaptığı imar planlarında böyle değildir). Yapı adalarında ve yollar 
üzerinde hiç bir ölçü ve işaret bulunmamaktadır. Resmi bir alanın yerleştirilmesi yanında, bazı 
yeşil aksların tasartandığı görülmektedir. 

"Türkiye'de bu tür kent planlarının yapıldığı yıllarda aynı zamanda da demiryolları ağını 
yaygınlaştırma politikası izlenmektedir. Demiryolu istasyonları kentlerin yeni bir cazibe nok
tası olmakta, genellikle kentlerin yeni ve pre~~ijli konut alanları bu yönde geliştirilm eye çalışıl
maktadır. İşte Afyon'da istasyona doğru olan gelişme şöyle anlatılmaktadır. (59) 

- Afyon'da İstanbul istasyonu ile hükümet binası arasında 25 metre arzında, orta
sında trotuarlı bir cadde açılmıştır ve ikmal edilmek üzeredir. Bu cadde Afyon'un 
en güzel caddesi olacaktır. 
Caddeye nazır bir park vücuda getiriliyor. Parkın ortasına zafer abidesi yapıla
caktır." 

Yol konusunun bu kadar önemsenmesi yanında, kanunun getirmiş olduğu ''Katı Planla
ma Tutumu", bölgelerne tekniği yönünden eleştirilere uğramıştır. (60) 
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- Tasnifin ve kabul edilen kat sayılarının kifayetsizliği, 
- Büyük-küçük, bptün şehirler için aynı ölçüterin kabul edilmiş olması; şehirlerin 

özelliklerine göre elastikiyete yer. verilmemesi, 
- Azami ve ve asgari yerine, mutlak rakamlar kabul edilmesi hususlarında eleştirilmiştir. 
1962 yılı itibariyle Fehmi Yavuz tarafından yapılan bu eleştiride dikkati çeken nokta, mut

lak değerler yerine azami/asgari değerlerin getiritme önerisidir. Artık bu tür önerilerde, mi
marlık ve şehir planlama alanlarında ağırlığını terk etmekte, yerlerini "performans yaklaşımlı 
mevzuat" (61) hazırlama önerilerine bırakmaktadır. Özellikle üniversite çevrelerinde ilgi uyan
dıran ''performans standartları'', burada sözünü ettiğimiz mesleklerin '' ... yeniliklere açık ol
ması ve yaratıcılığı engellernemesi (62)" yönünden, gündemimizin ağırlıklı konusunu oluştur
malıdır. 

Ölçü ve standartların Yapı ve Yollar Kanunu içinde yer almasına ilave olarak, "talimatname" 
ve "izahname" ler içinde belirlenen hükümlerde, öıellikle mimarı tasanma kalıptaşınayı ve 
tipleşmeyi getiren bir tutum izliyordu. 

1936 yılında, Arkitekt mecmuası içinde yayınlanan, şehirlerin imar planlarının tanzim iş
lerine ait "Umumi Talimatname" ve kanunun uygulanmasına ait "istanbul Belediyesi 
İzahnamesi" incelendiğinde şu belirlemeler görülmektedir. (63) 

Umumi' Talimatname, şehirlerin özelliklerine göre imar planı yapılmasını, ticart ve sanayi 
alanlarının ilişkilendirilmesini, demiryolu geçecek şehirlerde hat boyunun sanayi ile ilişkilen
dirilmesini ve mimari (veya inşait) mecburiyet nedeniyle "kule gibi" yüksek bina yapılabilme
sinin imar planında gösterilmek suretiyle olabileceği hükümlerini getirmiştir. 

Bunlar hem şehir planlaması, hem de _ülke şartları bakımından olumlu belirlemelerdir. 
Daha sonrada değineceğimiz, umumi' talimatname, bir anlamda, 2290 sayılı Kanunun katı yak
laşımını yumuşatmış, şehir planlarının önceliğini vurgulamıştır. 

İstanbul Belediyesi izahnamesi ise şu şekilde yayınlanmış : 
"İstanbul İstikbal Planı Yapılıncaya Kadar, Yapı ve Yollar Kanununun Tatbikatı Hak
kında İzahname" 

adıyla yürürlüğe konulan hükümterin geçici olarak belidendiği anlaşılmaktadır. imar Planı 
ile daha değişik uygulamaların yapılabileceği kabul edilmiştir. 

Umumi Talimatname ve izahnameler içinde yapı ölçüleriyle ilgili hükümlerde, şehir planı 
anlatımlarında gözlenen esneklik bulunmamaktadır. Mimarlık tanımlarında ve mimari' tasa
rımda izlenen bu tutum şehir planları ile ortadan kaldırılabileceği halde, yönetmelik uygula
maları ağırlık kazanmıştır. 

Gene Arkitekt Mecmuasında inceleyebildiğimiz 1948 yılı (64) İstanbul imar Talimatna
mesi, imarcılık konusundaki uygulamalarda imar yönetmeliğinin ağırlık kazandığını, 1949 ve 
daha sonraları yapılan yönetmelik değişikliklerinde, (65) yapılaşma kurallarının yönetmelik yön
temiyle belirlenmesi alışkanlığının devam ettiğini gözlemekteyiz. 

Uygulamaların mutlaka katı ölçüler içinde yapılacağı ve özellikle mimarlık konularında 
böyle bir görüşün savunulacağı 1985 yılı imar yönetmeliği içinde de aynen mevcuttur. 

imar yönetmeliklerinde 'amaç' ölçülerdir. Halbuki amacın fonksiyon ve performans gibi 
yaklaşımlardan oluşması gerekmektedir. 
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"1930'lardan önce ülkemizde yaygın olan mimari yaklaşımlar, cephe tasarımıarına ağırlık 
verilmesi, girişlerin ve köşeterin kubbelerle hareketlendirilmesi gibi konularda yoğunlaşmıştır. 

Yerleşme ve planın, gerekli işieve göre çözümü, cephelerden sonra gelmektedir. (66)" 

1930'lardan sonra, ''bu dönemde eğitim görmüş mimarların yapılarında yenileme istekle

ri ağırlık kazanır. İşievi ön plana alan akılcı tutum (67)", kendini göstermesine rağmen, imar 

yönetmeliklerinde bu isteklere cevap arama yaklaşımı bulunmamaktadır. 

Esneklik sağlama imkanı imar planlarıyla getirilebileceği kanunlarımızda belirlenmesine 

rağmen, bu imkandan yararlanılamamış ve hala yararlanamamaktayız; 197o•ıerden sonra plan

lama ile özgün veya değişik uygulamalar yapılması büyük şehirlerimizin belediyelerinde görü

lebilmiş, ülke boyutunda geniş bir benimseme olmamıŞtır. 

2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu bütün kısıtlamaianna rağmen "şehir planlama•• amacı 

altında, bu kısıtlamalardan kurtulma formüllerini de taşımaktadır. Şehrin özelliğine göre plan 

yapılabileceğini anlatan hükümler : 

Madde 4 : Mahalli hususiyet ve icbata göre arazi kullanım standartlarının 0Jo2 değiştirile

bileceği, 

Madde 4-m : Müstakbel şehir haritasında yolların mevki ve ehemmiyetine göre binaların 

kat adetleri, yükseklikleri tesbit edilir (Yolların 5 sınıfa ayrılması ve beş katlı bina yapılması 

gibi kısıtlılıklar yönetmelik ile getirilmiştir). Bu madde ile daha farklı ölçütler geliştirme im

kanları vardır. En azından yapının özelliğine göre planda bir belirleme yapılabilir, veya şehrin 

özelliğine göre belirlemeler getirilebilir. Nitekim bu yaklaşım "umui talimatnam e•' içindede 

kabul edilmiş ve mimari ihtiyaca göre bina yüksekliğinin (Yüksek binalar için) şehir planında 

işaret edilebileceği hükmü gelmiştir. 

Madde 6-A : Belediyel er şehir haritasının tatbiki sırasında mevcut arsaları plan icabatma 

göre tevhit ve ifraz etmeğe selayetlidir. 

Madde 9 : Müstakbel şehir haritasına göre tesis ve tevsi ve tanzim edilecek yol ve meydan

ların yanlarında yeniden yapılacak binaların yüksekliği ve cephelerin inşa tarzı ve arsaların ge

nişliği hakkında imar yönetmeliğine göre (ki bu yönetmeliği Belediye meclisi hazırlamakta ve 

Valilik tasdik etmektedir) karar getirmeye belediyeler yetkilidir. 

Görüldüğü gibi planlama ile şehrin özelliğine saygı duyacak ve mimariye katkılar sağlaya

cak hükümler mevcuttur. 

Ayrıca, Umumi Talimatnamenin (Şehirlerin İmar Planları Tanzimi İşierine Ait Umumi 

Talimatname) getirdiği : 

Madde 12 : Şehirlerin topografik vaziyeti, iklim hususiyederi göz önünde tutularak ikti

sadi, bedii ve seyrüsefer noktai nazarından inkişafı hususunda icab eden şeraite uygun olma 

ve atide görülecek bütün ihtiyaçları temin ve tatmin etmek üzere şehir planlarında yapılması 

iktiza eden tadilat ve bu surette şehirlere verilecek yeni vaziyet, müstakbel imar planının tanzi

minde esas hatlan teşkil eder; 

şeklindeki hükme ilave olarak, sözkonusu talimatnamenin, 13 ve 33 üncü maddelerinde de şehrin 

özelliğine göre imar planı yapılması durumları belirtilmiştir. (68) 

Bu imkanlardan yararlanabilmeyi ilk önce yab::ıncı plancılar gerçekleştirmiştir. 
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1940 yılına kadar yapılan planlar (bu çalışmada örneklerini verdiğimiz planlarda görüldü
ğü gibi) incelendiğinde, sadece yol ve ada belirlemesi yapıp, büyük bir kamu alanına yer veren 
yerli plancılarımızın yanında, yabancı plancıların İstanbul, Ankara, Adana gibi yerleşmelerde 

- bölgelerne (sanayi, arnele evleri, ticaret v.s.) 
- detaylı lejant şekilleri, 
-ulaşım ağı kademelenmesi, 

gibi tasarım çeşitliliği görülmektedir. 

Aynı mevzuat altında bu tür tasarım farklılıkları olması, bazı olumsuzlukların sebebinin, 
mevzuatta değilde, mesleki çabalar içinde aranması düşüncesini ortaya çıkarıyor, 

Yabancı plancıların (Jansen, Prost, Lambert, Öelsner, Egli, Le Corbusier, Rene Danger, 
Vanderberg gibi) kalıplardan uzaktaşmış (daha özgün) görüntüler verebilmeleri, belkide o ta
rihlerde yabancılara duyulan ihtiyacı doğrulayarak, planlama mesleğinde Türkiye'nin çok yeni 
olmasından kaynaklanıyordu. 

1940'dan sonra yerli plancıların ürünlerinde de özgünlük artmış ve yukarıdaki özellikleri 
taşıyan tasarımlar ile gelişmeler kaydedilmiştir. 

1948 yılında Yapı Kongresi toplanıyor ve bu kongrede şehireilik ilgi alanı içinde önemli 
görüşlere yer veriliyor. Planların uygulanabilmesi ve mimarlığın şehireilikle ilgisi üzerinde du
ruluyor. 

Sedat Hakkı Eldem, Yapı Kongresine Sunduğu Mimarlık Grubu V inci Kol Raporunda 
" ... Mimarinin yapı tekniği ve şehircilikten ayrılamıyacağı ve tek başına ele alınamıyacağı bedi
hidir (kesindir). Bu düşünceden ötürü, yapı tekniği mimarinin hadimi (hizmeti üstlenen), imar 
ve şehireilik ise çerçevesi olduğuna göre, mimari esasların tesbiti işi, yapı ile alakadar bütün 
işlerin tesbiti demektir", diyerek mimarinin şehirlerin özelliklerine göre yapılması gereği üze
rinde durmaktadır. (69) 

Yapı Kongresinin açılış konuşmasında, Bayındırlık Bakanlığı, Yapı ve imar İşleri Reisi, 
imarla ilgili mevzuat bahsinde şunları söylüyor. " ... Bu günkü mevzuatımızın ve kanunlarımı
zın şehirlerimizin gelişip inkişaf etmelerine ve planların tatbikine imkan vermemekte olduğu 
maalesef acı bir hakikattır.'' (70). 

1949 tarihli "Şehir ve Kasabaların imar Planlarının Düzenlenmesine Ait Teknik Şartlaşma" 
incelendiğinde, bunların büyük ölçüde 1946 kongresinde hazırlanan yönetmelikten etkilendi
ğini görüyoruz. 1936 yönetmeliğindeki kentlerin büyüklüklerine göre konutların kat adetleri
nin tayin edilmesi yer almıyor. Ayrıca yeşil ve spor alanlarına ilişkin önemin arttığı görülüyor. 
Karayolunun mümkün olduğu kadar kent merkezinden geçirilmesi öneriliyor. (71) 

1953'deki Teknik Şartnarnede ise karayolunun kent merkezinden geçirilmesi zorunluluğu 
kalkıyor ve Karayolları Genel Müdürlüğünden görüş sorulması öngörülüyor. (72) 

Planlamadaki bu gelişmelerle birlikte mimarlık çalışmalarında da değişik uygulamaların 
kabul görmesi, mevzuatın esnekliği hakkında belgeler oluşturuyor : 

Metin Sözen'in kitabında tarihi gelişim içinde anlatıldığı şekliyle, (73) 
- "1930'lu yıllarda mimarlar büyük bir rahatlık içinde çalışmışlar .... İşlevi ön plana alan 

akılcı tutum belirli bir oranda dönemi belirlemiştir", 
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- "1940 .... biçimci bir yaklaşımın egemen oldu~u.'' 
- "1950 .... yapı tiplerinin ço~almasının gözlendi~, 
- "1960 .... brütalist e~ilimlerin yaygınlaştı~ı," 
- "1970 .... tatil siteleri, post-modernistimodern sonrası akımların ürün vermeye başladı-

~." 
biçiminde yapılan de~erlendirmeler yaratıcı gücün eylem alanı bulabildi~ini gösteriyor. 

6785 sı yılı imar Kanununu anlataca~ımız bölüme geçmeden önce 2290 sayılı Yapı ve Yol
lar Kanunu ile başlayıp zamanımıza kadar gelen uygulamalar hakkında, mevzuat gelişimini 
(veya de~şimini) örneklerle belirlemek yararlı olacaktır. 

imar yönetmeliklerindeki ve şehircilik/mimarlık konularında getirilen sınırlamalar hak
kında verece~imiz bu örnekler, zamanımız da bile'duyduğumuz endişeterin başlangıç noktası
nı oluşturuyordu. 

Du örnekler şunlardır : 
- Sokak genişli~ne göre kat tahdidi, 
- Çıkmaz sokak yapılm.aması, 
- Çıkmatarla ilgili kısıtlamalar 

MEVZUAT HÜKÜMLERİNDEN ÖRNEKLER: 
Sokak Genişliği ve Bina Yüksekliği 

Hukuk ve Tekni~in konu edildi~ daha önceki bölümümüzde belirtti~miz gibi, hukuk dü
zeninin barış, güven, eşitlik ve özgürlük sa~ladı~nı ve teknik konularla olan ba~lantısını bu 
çerçevede kurması gerekti~ni belirtmiş idik. 

imar Hukukumuzdaki, daha çok yerleşme faaliyetlerinin güven içinde ve yaşayan\arın eşit 
haklar edinmesine imkan sa~layacak şekilde oluşması esasları üzerinde inşa edilirken, imarcı
lığın kendine has teknik özgürlüğünü, istemiyerek kısıtlama yoluna gitmiştir. 

istemiyerek diyoruz, çünkü imar Mevzuatının yöneliş biçiminde Cumhuriyet döneminin 
içinde bulundu~u şartlar yatmaktadır. Kurtuluş savaşı sonrası çıkarılan kanunlar ve belediye
lerle ilgili mevzuatın ana fikrini, "önceleri yol, yangına karşı korunma, sağlık şartlarını koru
ma gibi düşünce ve ihtiyaçlar (74)" oluşturmaktadır. 

1936 tarihli "Şehirlerin imar Planlarının Tanzimi İşierine Ait Umumi Talimatnamenin'' 
ll. maddesinde, planların bakaniıkça tasdik edilmesinden önce, " ... umumi hıfzıssıhha noktaı 
nazarından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilli~ince de tetkik edilecektir.'' hükmü getirilerek, 
planların sağlık mevzuatı bakımından incelenmesi istenmiştir. 

Hıfzıssıhha mevzuatı da imarcılı~mızı yönlendiren önemli konular içindedir. Umumi Hıf
zısıhha Kanununun 250'nci maddesine göre hazırlanan "Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık 
Şartlarına Ait Talimatname'' (75}, içinde : 

- oda iç yükseklikleri (en az 2.85 m.) 
- oda boyutları, 
- binanın ıslak hacimleri için ölçüler, 
- baca genişli~i, 
- oda adedi ve daire adedine göre ihdiyaç belirleme kuralları 

gibi hükümler bulunmaktadır. 
Ve bu tür hükümler 1957 yılından sonra imar yönetmelikleri içinde yer almıştır (oda ade

dine göre ihtiyaç belirleme hariç). 
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Bu arada, sa~ık şartiarım destekleyecek araştırmalar görülmeye başlanmış ve binaların 
yüksekliği ife sokak genişliğini tespit etmek için bazı bulgular elde edilmiştir. 

Şehireilik Konferanslarında (1963) yer alan çalışmayı Prof. Dr. Sırrı Erinç şöyle anlatıyor 
(76): 

''Bina alt katlarının soğuk mevsimlerde direk güneş radyasyonundan yararlanması ve ay
dınlanması arzu ediliyorsa bina yüksekliği ile bunlar arasındaki yol genişliğinin coğrafi enie
me göre ayarlanması belirtilmiş", diyerek, daha önceki senelerde yapılmış bir çalışmayı anlat
_maktadır. " ... İstanbul için bir diyagram hazırlanmıştır. (Şekil 2) : 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

ıs 

16 

14 

12 

lO 

o 
ı':J)ı 

2 4 6 
B lO 12 14 t(ı l.S 21J 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 !~,-::. 44 l+(ı :':'"-

;)ek i l 2 

Sokak genişliği ile bina irtifaı ve enlem arasındaki münasebeti 
gösterir diagram (İstanbul için hazırlanmıştır) 

Örneğin: 
8 m. genişliğindeki sokakda bina yüksekliği S m. 

ıs '' '' '' '' 8 
23 12 olmaktadır.'' 

Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş ve Cevat Geray'ca hazırlanmış olan kitapda, şehir planlaması-
mn yasal araçları başlığı altında çeşitli konulara değinirken (77) : · 

- yaşam için gerekli ışık ve havayı sağlamak, 
- yapılar arası uyumlutuğu gerçekleştirmek, 

- topraktan düşey olarak yararlanmak 
açısından da mülkiyet hakkının sınırlandığı m belirtmekte, " ... Yükseklikte ilgili kısıtlamalar 
konulurken genellikle yolun genişliği uygulamada büyük ölçüde dikkate alınmakta, böylece 
yolun iki yanındaki yapıların birbirinin ışık, hava ve görüşünü engellernemesi sağlanmakta
dır.'' demektedir. 

Görüldüğü gibi Yapı ve Yollar Kanununun getirmiş olduğu veya daha önceki seneterin Eb
niye geleneğinden alınan "sokak genişliğine göre bina yüksekliği belirleme" yönteminin, açık
layıcı nedenleri bulunmaktadır. 
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Bu yöntemin imar yönetmeliklerinde ise ne şekilde ele alınacağını kanun söylememiştir. 
2290 sadece bir yöntem belirlemesi yapmıştır. Bu yöntemin ise başanya ulaşmamasındaki se
bep, üç yazarın ifadeleri ile " ... yüksektikle ilgili sınırlamaların alan ve yoğunlukta ilgili öteki 
sınırlamalada tamamlanmadıkça etkili olamıyacağı (78)' ', hususlarıdır. 

imar yönetmeliklerimiz böyle "bütüncül" bir yaklaşımla ele alınmadığı gibi, uzman ol
mıyanın bile dikkatini çeken büyüklü küçüklü her çeşit yerleşmemizde aynı sınıflandırmanın 
uygulanmasıdır. Bu sınıflandırmaların benzerlikleri Şekil 5'de, belediyelerin örnekleri içinde 
görülebilir. 

1959 tarihi itibariyle yapılan eleştiride (79), hala terkedilmeyen bu oranın (bu tahdidin), 
hiç bir zaman çok çirkin binaların, silüetlerin ve kitlelerin meydana çıkmasınamani olmadığı 
ve aksine teşvik ettiği söylenmiştir. 

Bu endişeleri taşıyan Henri Prost, İstanbul planı için "40 rakım" kriterini getirmiş, 40 
rakımdan fazla yerlerde en çok 12.50 m. yüksekliğinde bina yapılmasını raporunda belirtmiş
tir. Bu hüküm 1948 yılında İstanbul İmar Yönetmeliği içine alınmış olmasına rağmen mevzi 
imar planlarıyla dışlandığı görülmektedir. 

"40 rakım" sınırlaması bir anlamda İstanbulun silüet performansı endişelerinden kay
naklanmış ve uzmanlar tarafından da takdir le karşıtanmasına (80), rağmen, ülkemizdeki diğer 
uygulamalara veya araştırmalara örnek olamamıştır. 

ÇlKMAZ SOKAK 
Kısıtlama örnekleri içinde vereceğimiz ikincisi ise "çıkmaz sokak" olmaktadır. 

Çık~a.z. şokak konusunun gündeme gelmesi, tespit ettiğimiz şekliyle, 1848 Eb niye Nizam-
namesine dayanmaktadır. (81) Nizamnamenin 1 inci bendinde sokak genişlikleri belirtilirken, 
" ... çıkmaz sokaklar dahi açılacaktır ... ", hükmü bulunmaktadır. Nizamnamenin bu hükümle
ri ve diğer maddeleri incelendiğinde, hem batılılaşma hareketleri ve hemde yangınlardan ko
runma amacıyla yolların düzeltilmesi, genişletilmesi ve çıkmaz sokakların yasaklanması hü
kümleri çok belirgindir. Serim Denel "Tasarım ve Dış Mekanların Değişimi" konulu araştır
ma kitabında, Cumhuriyet öncesi mimarlık ve şehireilik hareketlerini belgelerle anlatmış ve 
daha da eskiye gidilebileceğini, "seyahatnameler ve Osmanlı tarih yazarlarının anlattıkların
dan edinilen bilgiye göre, dar ve düzensiz İstanbul sokaklarını da belirli bir düzen içine soka
bilmek için bir çok nizarn ve hükümler çıkartılınıştı ", diyerek belirtmeye çalışmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi imarcılığı başlamasıyla, çıkmaz sokak konusuna ilk tepkilerden biri, 
Hermann Jansen'den geliyor (82). Şöyle diyor: "Çıkmaz caddelerin hakiki kıymetlerine ait 
göz önünde tutulacak esaslar gayet sari h ve basit oluşları kısa ve iktisadi oluşları dır ... Bu şart
lar dikkate alındığı taktirde, yeni şehircilikte çok iktisadi olmaları ile çok kıymetli vasıta olabi
lirler. Aynı şey araba yolu olmayan mahalle yollarına aittir. Bunlar sade küçük ev ler için kabili 
tatbiktir. Fakat 80 metre uzunluğunu aşmamalıdırlar. Bu surette ucuz rabıta şekli suistimal edil
memiş olur.'' 

Aynı endişeleri taşıyan Fehmi Yavuz 1952 tarihli kitabında (83), çıkmaz sokağın gerekleri
ni aDlatarak : "Çıkmaz sokağın modern şehireilikteki lüzumuna ve hatta zamretine kani bulu
nuyoruz/' diyerek bir örnek veriyor : 

''Ankara' da modern şehireilik telakkilerine uygun bir çıkmaz sokak örneği vardır. Yeni 
sergi evi binasının önünden geçen ve Gençlik Parkının güney hududunu teşkil eden istasyon 
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Plan 1 Erzurum imar planı, çıkmaz sokak örne~i 
İller Bankası Genel Müdürlügli Arşivi 
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asfaltının takriben yarı yolunda bir grup Devlet Demir Yolları Lojmanları vardır. Bu evl~rin 

asfalttan ayrılan yolunun medhalinde bir kemer vardır. Çıkmaz sokak prensiplerinden f::ı.yda

lanarak, bir tarafta istasyon, bin tarafta çok hareketli bir asfalt olmasına rağmen, burada ol

dukça sakin bir mesken grubu meydana gelmiştir. Bu tarzı hal ayrıca araziden derinliğine İsti

fadeyi mümkün kılması bakımından da çok iktisadidir.'' 

1953-1955 yıllarında, Amme İdaresi Enstitüsünde ders veren Ernest Egli, çıkmaz sokak 

hakkındeki endişelerini, eski Türk şehirlerinin özelliklerini anlatarak, çıkmaz sokakların açı

lıp devam ettirilmesiyle ilgili, " ... çok ızdırap verici olan bu ameliyenin eski şehrin derinlikleri

ne tesir ettiği" hususlarında görüşlerini bildirirken, bazı çözüm yollar öneriyor. (84) (Şekil 3). 

''Umumi gidiş eğer şekilde gösterilen tarzda idare edilirse muhtemelen daha kolay olur. 

,Şekil 3 

Şekilde gösterilen eski usuldeki iskan yeri 4 dışarı açılan caddeyi ihtiva eder. Bunlar doğ

ruca veya zikzaklı olarak çarşıya veya ana meydana çıkarlar. Burada cami, hamam ve belediye 

de mevcuttur. 

Buiskan yerini nüve telakki ettiğimizde ve tevsi sahalarını bu erişilmez nüvenin etrafında 

tertipleyeceğimiz yerde, iskan yerinin heyeti umumiyesini müstakbel iskan yerinin başka ma

halle veya semtlerin yanında, aynı haklara sahip olacak olan bir kısmı veya yarısı telakki et-

mek daha iyidir •. --------·-------------• 
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Müstakbel trafik şahdamarı HW (yukarıdaki şekilde) koloninin rüzgardan mahfuz cihe
tine konur ve bundan bir H ana caddesi ayrılarak, temdit edilebilir; bir kavis halinde koloninin 
yanına çıkar. Eski koloninin karşısında modern giriş yolları ve çıkmaz sokakları sistemiyle ve 
kendi meydanı, pazarı, cami v.s. ile yeni bir pıahalle kurulur" diyerek yeni kurulacak mahalle
lerde çıkmaz sokak sistemini öngörmektedir. (Şekil 4) 

ÇlKMALAR 

Üçüncü olarak ele aldığımız örnek çıkmalar konusundaki gelişmeleri belirlemek amacı. 
taşımaktadır. 

Cumhuriyet Dönemine girerken cephenin mimaride ne kadar önem taşıdığı (85), ve cep
henin fonk~iyondan önce geldiği (86) belirgin bir özellik olmaktadır. 

Bu özelliğin Eb niye Mevzuatı içinde aW,rlıklı olarak ele alınması çıkıntılarla ilgili ''fasıllarda'' 
görülebilir. 

Sınırlama getiritme konusu ise, 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanununun, 25 inci maddesiyle 
ortaya çıkmıştır. 

Bina çıkıntıları başlıW, altında : 

- Binanın bulunduğu yol genişliğinin en az 9.50 m. olması, 

- Cephe uzunluğunun üçte ikisini geçmemesi, 
- Kaldırımdan en az 3.25 m. yükseklikte olması, 
- Arsa hududundan en az 2 m. açıklıkta bulunması, 
- Genişliğinin en fazla 75 cm. olması 

hükümleri getirilmiştir. 

Çıkma konusundaki gelişmelerin sürekliliğini belirtmek amacıyla, 1957 yılından (imar Ka
nunu uygulaması içindeki) sonraki mevzuatıda burada anlatmamızda fayda bulunmaktadır. 

1957 tarihli imar Kanununun 25. maddesinde (b fıkrası) yapılacak binanın " ... çıkıntıları, 
hazırlanacak nizarnname ve talimatnamelerde tespit edilir" denilmektedir. 

Gene aynı yılda yayınlanan imar Nizaınnamesinin 38. maddesinde, " ... binaların ... muhte
lif istikametlerdeki çıkıntıları ... beldenin özellikleri göz önünde tutularak her cins ve nevi bina 
veya husus için gerekirse ayrı ayrı hazırlanacak talimatnam'elerde belirtilir", hükmü gelmiştir. 

1957 yılı Kanunu ve Nizamnamesinin bu kadar esnek ve şehirlerimizin özelliklerini göze
tir biçimde hükümler getirmesine karşılık, nedense, yönetmelik hazırlıklarında, bütün beledi
yeler sözbirliği etmişcesine bu esneklik imkanından yararlanmamışlardır. Sadece çıkma konu
sunda değil, mimariyi ve kentsel tasarımı ilgilendiren hemen hemen bütün konular sözü geçen 
maddelerde yer almıştır. Ancak belediye imar yönetmelikleri yerine, sanki "Türkiye imar 
Yönetmeliği" düzenlercesine, bütün belediyelerimiz aynı yönetmelik şeklini kabullenmişlerdir. 
Tabi bu kabullenmede vesayet organı olma niteliği taşıyan ve yönetmelikleri tasdik eden imar 
ve İskan Bakanlığının da önemli bir payı vardır. ~ 

imar Kanunu yürürlüğe girerken, 1956 yılı itibariyle, Bakanlıkca hazırlanan ve belediyele
re gönderilen tip imar yönetmeliğinin 22. maddesi aynen şöyledir 
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Bina çıkınttiarı : 

Madde 22 :Zemin katlarda bina ön, yan arka cephe çizgileri haricinde (Belediye'ce dol

durulacak boşluk) metreyi geçmeden motifler hariç, hiçbir çıkıntı yapılamaz. Yalnız yan ve ar

ka bahçelerdeki açık teras veya giriş merdivenleri ile ön bahçelerdeki bina esas girişini teşkil 

etmeyen açık teraslar bu hükmün haricindedir. 

Görüldü~ü gibi çıkma konusuna : 

- "motif" kavramıyla yaklaşılmış, 

-"hiç bir çıkıntı yapılamaz deniterek olumsuz bir tutumun belirlenmesi istenilmiş-

tir. Böyle bir maddenin, tip yönetmelik içinde yer alması, bir anlamda, bütün belediyelerin 

aynı kabulü getirmelerini ister gibi bir durum ortaya çıkarmıştır. 

-İstanbul Belediyesinin 4.1.1957 tarihlikaran ve Nafıa Vekaletinin 17.1.1957 tarihli tas

diki. 
'- Ankara'nın 1.2.1957 tarihli İmar İdare }Ieyeti kararı.ve Nafıa Yelcaletinin 12.4.1957 ta-

rihli tasdikleriyle yürürlü~e giren yönetmeliklerde, yukarıda sözünü etti~miz "motif" yapma 

hakkı olarak, en fazla "20 cm.) belirlenmiş ve sadece arka cephede 1.5 m.lik açık balkon kabul 

edilmiştir. 

lmar faaliyetlerinde ve kurallarında önderli~ olan İstanbul'da, çıkma hakkı bundan son

ra nasıl kullanılmıştır. 

3.7.1959 tarihli İstanbul Şehrine Ait İinar Talimatnamesinin 95, 96 ve 97 nci maddelerin

de şu de~işiklikler yapılmıştır : 
·' 

Bitişik binatarda : ön cephede en fazla 
Arka , tt tt 

Ayrık binalarda : ön tt tt tt 

Yan ve arka cephede en fazla 

yapılabilir ve cephe uzunlu~unun 2/3 'ünü geçemez. 

20 cm. çıkma, 
1.50 m. açık balkon 
1.50 m. çıkma 
1.50 m. çıkma 

İstanbul'un bir "bütün" imar planı olmayışını ve bunun yarattı~ sorunları dile getiren 

Mimarlar Odasılstanbul Şubesi, 1959 tarihli yönetmeli~n "büyük şikayet" konusu oldu~u

nu; de~ştirilmesi hususunda bir "Talimatname Teklifi" hazırladıklarını gördü~ümüzde, teklif 

talimatnamede, çıkmalar konusunda şu maddelere rastlıyoruz. (87) 

Bitişik Binalarda : ön cephede 

- bina cephesi talimatnameye uygunsa, 75 cm. 

· - bina cephesi talimatnameye uygun de~ilse, 20 cm. arka cephede en fazla 1.50 m. 

Ayrık binalarda :Blok boyunca çıkma yapılabilir (ölçü sının yoktur) 

Ön bahçeli Bitişik binalarda : en fazla 1.50 m. çıkma yapılabilir. 

1964 tarihi itibariyle yapılan bu teklifde gördü~~üz husus, mimarlar bitişik binalarda 

çıkma konusunda çok endişeli olmamışlar ve gene ''santimetre'' ile bir belirleme yaparken, 

hangi gerçeklerden hareket ettiklerini göstermemişlerdir. 

Ancak, çok seneler öncesi başlıyan "Türk Evi" senteziyle ilgili tartışmaların, bu tür öne

riler getirece~ni zannetmedi~imiz gibi, .Mimarlar Odasının, 
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İstanbul Belediyesinin kabulünü sağlamak amacıyla, "orta bir yol" izlediği, 
Gerekçelerinde belirttikleri "kısmen düzeltme" amaçları, 
Günün şartları içinde yeterli bir talimatname teklifi hazırlamadıklarını belirtmeleri 

gibi nedenler bu konunun "az düşünülmüş olduğunun" gerekçeleridir. 
imar yönetmeliklerinde (tip yönetmelikte), 1966 yılında yapılan değişiklikle, artık çıkma 

konusu tamamen ''sabit'' bir özellik kazanma durumuna giriyor, Ankara dahil bütün belediye 
yönetmeliklerinde en fazla 1.50 m. çıkma yapılması hükmü getirilmiş oluyordu. 

Yönetmelikle getirilen yeni hüküm ise Türk şehirlerinin sokak profillerinde gördüğümüz 
ve "eski şehir" dokusunun zorunlu kıldığı "yola taşan çıkma" konusuydu. Madde 3.20'de 
belirtildiği şekliyle " ... ön bahçesi bulunmadığı halde yol boyunca çıkma yapma ... " hususunda 
belediyelere yetki verilmiştir. 

Fakat bu konu 1971 yılında, Bakanlığın 30.sayılı Genelgesi ile tekrar gündeme gelerek, yola taşan çıkma izni iptal edilmiştir. , 
- Medeni Kanunun 344 üncü maddesinde ''Bir arza sahip olmak, onu kullan

makta yararlı olacak derecede altına ve üstüne sahip olmayı gerektirir'' denilm esi, 
- Imar Kanununun 33 üncü maddesinde "İ mar planlarında yol ... gibi umumi hiz

metlere ayrılmış yerlerde inşaat yapılınasına ve mevcut binalarda esaslı değişiklik 
ve eklerine izin verilmez'' denilm esi, 

gerekçelerinden hareketle, yola taşan çıkmanın "hukuk ve kanuna aykırı bulunduğu 
anlaşılmıştır" ifadesiyle, bütün belediyelerden ilgili hükmün uygulanmaması istenilmiştir (17.6.1971 gün ve 4241 30 sayılı Genelge). 

Genelge ile yapılan bu yasaklama, 1.973 yılında (19.8.1973) Resmi Gazetede yayınlanarak, 
'' ... Bakanlığımızca 1966 yılında hazırlanan tip yönetmeliğin 3.20 nci maddesinin .... yola taşan 
çıkma yapılmasına cevaz veren fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır." talimatı verilmiştir. 

Ve tekrar 1974'de (Medeni Kanunun 344 üncü maddesi ve imar Kanununun 33 üncü mad
desi mevcuduyetlerini muhafaza etmelerine rağmen), bu hak geri verilerek, 16.10.1974 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı şekliyle, '' ... Ön bahçesi bulunmayan bölgelerde eski yönetmeliğe 
göre yola çıkmalı bina yapılmışsa (yani emsal olacak bir teşekkül varsa) aynı koşullarla çıkma 
yapılabilir.'' denilmiştir. 

Gördüğümüz gibi "çıkma" konusu gerek mimari endişeterin formüle edilememesi, gerek
se kanunianınıza dayandırılan nedenlerle bir türlü netleştirilemiyen bir durum arzederken yeni imar Kanununun (1985 yılı, 3194 sayılı kanun) yürürlüğe girmesiyle, yola taşan çıkma hakkı 
tekrar yasaklanmıştır. Bu yasaklamayı yeni "tip" imar yönetmeliği getirmiş ve binalarda "ta
ban alanı dışına taşmadan" çıkma yapılmasını belirlemiştir. 

36 ncı maddesinde yazdığı şekliyle, "Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak ve genişliği 1.50 m.yi aşmamak" şartı ile çıkma yapılabilecektir. 
Yola taşan çıkmalara izin verilmemesine sebep, zannımızca 13 ncü maddede (kanun mad

desi) yazılı olan " ... okul, cami, yol, meydan otopark ... umumi hizmetlere ayrılan alanlarda in
şaata ... izin verilmez .. " ifadesi olmaktadır. Çünkü 1973 yılında yapılan yasaklamada da, 6785 
sayılı imar Kanu·nunun aynı şekilde yer alan 33 üncü maddesine atıf yapılmış ve Medeni kanunun 344 üncü maddesi gerekçe gösterilmiş idi. 

Bizim bu konudaki, bugünkü tarihle, düşüncemiz şudur. 
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imar Kanununun 12 nci maddesinde : " .. imar planlarında gösterilen cephe hattından 

önde bina yapılamaz" denmesi; ve imar yönetmeli~nin 2. maddesinde imar planiarına önce

lik verilmesiyle, imar planında (gösterilmek suretiyle) yola taşan çıkma yapılabilir. 

Medeni Kanununun maddesi, (1974 yılı Resmi Gazete duyurusuyla), " mevcut teşekkülü n 

emsal olması" nedeni bir gerekçe teşkil etmediğine göre, (o tarihtede izin verildiğine göre), yo

la taşan çıkma konusunda imar planı ile yetkiliyiz demektir. Ancak bu yetkimizi, kentsel tasa

rım şekliyle kullanıp, plancı-mimar sentezi ile değerlendirmemiz bir prensip olarak kabul edil

melidir; bir plan notu ile geçiştirilmemelidir. 

Çıkmalar konusundaki değişmeleri göstermek üzere, Mete Ünal'ın fotoğraf kolleksiyonu 

araştırmasını burada (fotoğraf 1) sunuyoruz. Mevzuat değişikli~ tarihleride ilave edilmiş ola

rak, resimler tekrar dizilmiştir. (88) 

C.2· 6785 SAYILI İMAR KANUNU 

Yeni bir kanun hazırlanmasıyla ilgili gerekçelerin ve TBMM'ne sunulan komisyon rapor

larının (89), belirledi~ iki ana konu bulunmaktaydı. 

1. Yapı ve Yollar Kanununun bir yönetmelik niteliğinde olması ve 

2. De~şen şartların (imar ve kalkınma hamlelerine muvazi olarak imar işlerinin) 

ortaya çıkardığı ihtiyaçlar. 

Bu doğrultuda hazırlanan 6785 sayılı İmarKanunu birinci ve üçüncü bölümlerinde "ruhsat" 

ve "parsel" konusunda getirdi~ hükümlerle, genel yaklaşımını belirlerken, planlama ve bi

çinilendirme konusunda her zaman "esnek" bir kanun olarak nitelendirilmiştir. 

"Getirdi~ sınırlamalar, taşınmaz mülkiyetine toplum yararına kullanma zorlamaları da 

getiren şehireilik anlayışının gelişmesinde yardımcı olacak, tazminat ödenmesi gerekli olmıyan 

yaygın idari düzenlemelere olanak tanıyan (90)' ', hükümlerden oluşmaktadır. 

- 10 yıllık geçici yapılanma, 

- Cephe hattında önde bina inşaa edilememesi, 

- Düzenleme ortaklık payı olarak 0Jo25 şartını getirme, 

- Yanmış, yıkılmış ve iskana elverişsiz hale gelmiş arsalarda, 10 yıldan beri boş dur-

maları halinde, belediyece inşaat yaptırma zorunluluğu getirilece~ ve sahibine tebli~nden S 

sene sonra, belediyenin kamulaştırmaya yetkili olduğu, 

- ruhsat alındıktan sonra yapıya 1 yıl içinde başlama ve yapıyı 4 yıl içinde bitirme 

gibi hükümler bulunmaktadır. 

''İlgili tek bir yönetmelik, iyi bir idari kararlar mekanizması ve yargı denetimi ile kamu 

yararına yönelik bir uygulama elde etmemek için hiç bir neden yoktur.'' (91) 

Sonradan yapılan 1972 yılı değişiklikleri ile : 

- "reşil· sahalar için minimum 7m2/kişi, 

- Otopark mecburiyeti, 
- Binaların zemin sev!yesi altında kalan kısmın kazılarak, kaldırım seviyesinin altı-

na dü~ürülme suretiyle kat kazanmayı yasaklama, 

- Kaldırım yapma, 
- Tarihi ve Mimari değeri bulunan binaların korunması, 

- Deniz kenarlarından 10 metre dahilinde inşaat yapılmaması, 

- Bölge planlaması konusunda yeni yaklaşımları benimseme 

gibi hükümler getirilmiş olmasıda kanunun esnekli~ni bozucu nitelik taşımamaktadır. 
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c~~maQar 
o 

1933 75 cm 

1957 20 cm 

1959 - 8 it işik 20cm l 
Ayrı k 150 cm 

1966 150 cm. 

1971 _Yola taşan çıkma iptal. 

1974 _Mevcuda. uyum saglamak 

üzere yola taşan çıkma 

tekrar yürürlük kazanıyor. 

1985 -Yola taşan çıkma iptal. 

Taban alanı içinde 

yapılabilir. 
Resimler: Mete LNAL "Tarihsel sıralama içinde 

istanbul'da apartman cepheleri" 
Fotograf 1 YAPI-1983-(50) 

1932 1932 1932. 1935 1938 1950 1951 

1956-1960 1962 1965 1967 1973 1973 --+ 



İdari vesayet konusunda 1972 yılında yapılan degişiklikler burada konumuz ilgi alan~ içinde 
kalmadığından yukarıda bahsedilmemiştir. Planlama ve mimarlık konularında merkezi veya mahalli idareterin etkileri muhakkakki çok farklıdır ve şehirlerin kendilerine has özelliği nedeniyle mahalli idareterin yetkili kılınması devamlı olarak savunulmuştur. Ancak, 1985 yılı degi
şikliğinden sonra belediyelerin planlama yetkisi alması, 1987 Haziran'ı itibariyle gazetelerde 
çıktığı ve TBMM komisyonlarında kabul edildiğ şekliyle, tekrar değiştiritme durumundadır. Belediyelerin (çeşitli imkansızlıklar nedeniyle) imar planı yapma yetkilerini Bakanlığa vermeyle ilgili bir kanun değişikliği yürürlüğe girmek üzeredir. 

Planlama ve mimarlık konularında, belediyelerce yapılacak kötü veya iyi uygulamaları denemek ve malıalil idareler için, konumuz açısından, bazı ipuçlarını yakalama şansını elde et
mişken, tekrar merkezi idareye görev vermek, kpnuların netleşmesini önleyecektir. 

Belediyelerin, kendi hatalarını görerek teknik olgunluğa erişmelerini sağlıyacak olan mahalli idare yetkisinin, mimarlık ve şehir planlamasındaki yaratıcı gücü olumlu yönde etkilemesi, en azından mahalli özelliklerin eskiye kıyasla daha fazla ele alınmasıyla olacaktır. Hatalar da olsa, "yaratıcılıgı" desteklemenin önemli bir yoludur. 

Bu konuya kısaca değindikten sonra, 6185 sayılı Kanuna dönelim. 
Belirttiğimiz gibi İmarKanunu getirdiği sınırlamalar ile, mimarlıgın ve şehir planlaması

nın sınıriandıniması ve yaratıcı gücün engellenmesi hususlarında hükümler taşımamaktadır. 
Yeşil alan için getirilen 7 m2/kişi kriteri devamlı olarak tenkit edilmiştir ancak, bu hüküm hem toplum yararına gözetiten amaçlar için getirilmiş, hemde " ... en az 7 m 2/k" deniterek bir taban belirlenmiştir. 

Çogunluk imar planlarında sanki sa~it bir değer gibi ele alınan bu standart için değişik bölgelerimize göre bir çalışma yapıp, bilimsel gerekçeler bulunmamıştır. Standartlar konusunda getirilen, yabancı ülke uygulamalarının bir derlernesi olmuştur. Kanunun bu maddesini tenkit ederek ve her hangi bir öneri getirmeyen kişi ve kurumların esas itibariyle cevaplamaları lazım gelen soru: 
- 25 inci madde ile getirilen imkanlardan neden yararlanılamıştır? 

imar Kanunu, bir "kanun" olarak 25 inci maddesiyle getirmiş olduğu hükümleriyle, mi
marlık ve şehir planlaması konularında ne kadar esnek davranıldıgı ve bu mesleklerdeki yönelmeler için hiç bir kısıtlama getirmeyerek, tasarım ve yaratıcılık adına olumlu neticeler alınma
sını sağlıyacak özelliklere sahiptir. 

1975 yılındaki şekliyle sözkonusu madde şöyledir : 
Madde 25 : Yapılacak bina ve tesis ve bunlara ait müştemilatın 

a) Fen, sağlık, içtimai emniyet, mahalli' hususiyet, kullanılacak malzeme bakımın
dan ne gibi şartlara tabi olacağı ve hangi vasıfları haiz bulunacağı, 

b) Kat adedi, kat yüksekliği, derinlik ve çıkıntıları, 
c) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarlarına, kara ve demiryolu mihverlerine, tarihi 

ve bedii kıymeti olan eski eseriere ve arkeotojik sahalara olan mesafesi, 
d) Parsel cephesi ile parsel ebadı ve bu parseller içerisinde yapılacak binaya verile

cek azami' inşaat sahası, 
e) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, bahçe duvarlarının şekli ve ebadı, bina ve 

tesisiere ait, 
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f) Bina ve tesislerle ilgili diğer hususat hazırlanacak nizarnname ve talimatnameler

de tespit olunur. 

Görüldüğü gibi tasarım konularını ilgilendiren hükümler, hukuk hiyerarşisi içinde alt ku-

rallara bırakılmış, 

-Fen 
- Sağlık 

- içtimai Emniyet 
- Mahalli Hususiyet 
- Kullanılacak Malzeme 

konularını belirleyerek, bir genel performans yaklaşımı ile mahalli özelliklere ve teknik geliş

melere açık bir tutum benimsemiştir. 

Şehir planlamasını tanımlayan maddelerinde ise Nazım ve Tatbikat imar planlarının be

lirtilmesi (madde 27}, imar planlarının tanzim tarzlarının Nafıa Vekaletince tespit edileceği (mad

de 28) ve plan tasdik işlemleri (madde 26 ve 29) bulunmaktadır. 

Ayrıca 57 nci maddesiyle : 

"Nafıa Vekaleti bu kanunun tatbik şeklini gösteren nizamnameyi ve her belediye, bel

denin inkişafını ve belediyelerin mali imk~nlarını, teknik eleman durumunu, malıalil 

hususiyederi ve malzemeyi ve imar planı esaslarını göz önünde tutarak, Nafıa Veka

letince hazırlanacak tip talimatnarnelere göre kendi talimatnamelerini kanunun neş

rinden itibaren altı ay içerisinde hazırlamaya mecburdur" 

hükmü getirilmiştir. 

1957 yılında yayınlandığı şekliyle ve özetleriyle belirttiğimiz bu maddeler, görüldüğü gibi, 

~imarlık ve şehir planlaması çalışmalarıni olumsuz yönde etkileyecek, yaratıcı gücü önleyecek 

ve sağlıksız durumlar yaratacak bir yaklaşım tarzı taşımamaktadır. 

Gözümüze çarpan ve h~l~ devam ettiği için olumsuz etkilenmelerin başlıca sebebi sayaca

ğımız ''tip talimatnam e'' kavramı dır. 

Bu kavram, 6785'in müzakereleri sırasında (TBMM, Zabıt Ceridesi, 27.4.1956, Devre 10, 

içtima 2, c. ll, s. 207) getirilen çok iyi niyetli ve sadece örnek olmak amacıyla teklif edilen 

tartışmalardan kaynaklanmıştır : (92) 

" ... imar planının her belediyenin hususiyetine göre ayrı ayrı yapılması lazım gelir ... Na

fıa Vekaletinin tip olarak hazırlayacağı bir talimatnamenin esaslarını mahallin hususiyet ve şart

larına göre tespit etmesi ve Nafıa Vekaletince bu hususların ayrıca tasdik ve kabul etmesi keyfi

yetinden sonra hiç bir endişeye mahal kalmaz. Talimatnarnelerin belediyelere göre hususiyet 

arz etmesi bilhassa lazımdır.'' şeklinde getirilen gerekçenin amacında bütün belediyelerin yö

netmeli klerini tip hükümleri e ''sabit'' kılma tezi yoktur. 
1957 yılında kullanılan bu kavram ve kanun ifadesi, 1972 yılında yapılan kanun değişikli-

ğinde kaldırılmış (1605 sayılı Kanunun 57 nci madde değişikliği) ve 1985 yılında yeni imar Ka

nununda da bu tür ifadeler bulunmamasına rağmen, "tip" yönetmelik uygulaması devam et

mektedir. 

imar Yönetmeliğinin detay konularına girmeden önce imar Nizamnamesinin bizi ilgilen

diren hükümlerinden bahsetmemiz gerekmektedir. 
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İmar Nizamnamesi (1957) aslında İmar Kanununun biraz daha açık ve seçik yazılmış şek
lidir. İmar planları konusuna "ölçek" belirlemesi yaparken, gene yapı ve tesislerle ilgili hü
kü~lerin yönetmeliklerle belirlenınesini istemiştir. 

Nizamnamedeki sınırlamalar sadece iki konuda kendini göstermiş ve birincisi esnek bir 
hükümdür: 

- 39 uncu maddesinde, eski eseriere 10 metreden az yaktaşılmadan bina yapılması, 
ancak bu hükmün de G.E.E. ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarıyla değiştirilebileceği belirtil
miştir. 

İkinci sınırlama ise bir Tanımlamadır. 

''Madde 43 : Üzerinde imar mevzuatına uygun yalnız bir bina yapılabilecek arazi par
çasına Parsel denir" 

Nizamnamenin bu tanımlaması, "tek parsele tek bina" yaklaşımını getirirken Türk şehir-
ciliği ve mimarlığını etkileyen başlıca olumsuzlukların başında gelmektedir. 

Bir tanımlama olmasına rağmen çok etkileri olmuştur 

- İfraz işlemleri artmış, 
-Küçük parselasyon körüklenmiş, 
- Küçük parselasyon içindeki yapılaşmaların sınıriandırılına mecburiyeti ortaya 

çıkmış, 

- Yapılanma körüklenmiş ve açık alan yaratma gerçekleştirilememiş, 
-Uygulamalar kalıplaşmış ve "Tip apartman" hakim olmaya başlamış, 
- Ve bu gelişmeler içinde mimar ve şehircilerin yeni ve "değişik" tasarımlar getir-

mesi müm.kÜ~ "'olmadığı gibi, 
- Yapılaşma taleplerinde de ( mimarların müşterilerinden) mecburen "Kalıp Talepler" 

oluşmaya başlamıştır. 

Bu tanımlamanın getirdiği olumsuzluklar ağırlığını hissettirdiği için, 3194 sayılı yeni İmar 
Kanununda, bir parselde birden fazla bina yapılabileceği hükmü getirilmiştir. 

TİP iMAR YÖNETMELİKLERİ 

Nafıa Vekaletinin 13.11.1956 tarihli 39719 sayılı genelgesi ile, bir "tip" talimatname hazır
landığı ve 

- Matbu nüsha üzerindeki boş kısımların belde ihtiyaçlarına göre doldurulması, 
- Lüzumlu görülen diğer hususların ayrıca belirtilmesi 

konularında belediyelere bildirim yapılıyor. Doldurulan talimatnarnelerin tasdik edilmek üze
re Bakanlığa iade edilmesi isteniyor. 

Tip yönetmelik 70 maddeden oluşmakta ve mimari konularda getirilen (boşluklara) ölçü 
yazılması yönteminin yanında, şunlar dikkati çekmektedir : 

1. Yönetmelikle getirilen hükümler yerine imar planında bir belirleme varsa plan hük
münün uygulanacağı (md.l} 

2. Getirilen ölçü belirleme şeklinde azami, asgari veya sabit değerlerin benimsenmesi, 
3. Bina yüksekliğinin yol genişliğine göre tespiti, 
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Plan 2 Adana i.rnar planı 

Küçük parsel teşebbüsleri.Adalar orta 

çizgilerinden bölünüp, önl~ arkalı tekrar 

parsellere ayrılacak: 

İller Bankası Genel Müdürlüğü Arşivi 



4. Resmi ve Umumi binaların bu yönetmelik kayıtlarına tabi olmadığı, tasdikti projele
rine göre uygulama yapılacağı, 

.. 
S. Bina derinliği için bir matematik formütün kabul edilmesi (bu formül 1949 yılında 

talimatnarnelere eklenmiştir), ticaret bölgesinde zemin katlarda arsa derinliğince yapı yapıla
cağı,. 

6. Çıkıntı yapılamıyacağı (motifler ve açık çıkımı hariç) 
7. Yapı malzemesine göre azami bina yüksekliği belirlenmesi (demir, kargir, kerpiç) 
8. Çatı meylinin belirlenmisi, 

gibi hususlar dikkati çekmektedir. 

Arayıpta göremediğimiz iki husus ise şunlardır. 

ı. Çıkmaz sokak yapılamaması, 
2. Parselin ifraz edilebilmesi (veya inşaat yapılabilmesi) için yola bitişik (yola cepheli) 

olma şartı. 

Gerek hukuki eski kuralların kolay terkedilmemesi, ger~se diğer h\,\kuki kurallar içinde 
kendi özel gerekçeleri (yangın, alt yapı, tapu, irtifak hakkı gibi nedenlerle) bulunmasına rağ
men, yukarıdaki iki konu hakkında bir belirleme bulunmaması, bunların "unutulduklarını" 
göstermektedir. Her hangi bir tasarımcılık endişesinden değil. 

Çünkü, iki yıl sonra, 1959'dan itibaren çıkmaz sokak kavramı imar yönetmeliklerine tek
rar girmiş (İstanbul lmar Yönetmeliği, 1959, madde 17) ve 1972 tarihindeki İmarKanunu de
ğişikliği ile (madde ll), çıkmaz sokağa bakan parsellerin imar hakları kısıtlanmıştır (muvak
kat inşaat hakkı tanınmıştır). 

Parselin yola bakma mecburiyeti ise 1%6 yönetmelik değişikliği ile getirilirken, bu mec
buriyetİn sadece imar kanununlarının hükümlerinden kaynaklanmadığı, Türk İmar Mevzuatı 
içindeki diğer kurallar içindede yer aldığı görülebilir. 

- 1956 yılı Danıştay Kararı : .. .İfraz suretiyle yola cephesi olmıyan parsel ifraz edi
lemez (93). 

- Tapu Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğününde getirilen irtifak hakları ve bu hakların 
yarattığı engellernelerin belirtilmesi (başkasının parselinden geçerek bir yola ulaşma imkanı
nın bulunmaması) (94). 

- 1948 tarihli 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda, " ... yol ve lağımla ilgili mas
raflarda parsellerin cephe tullerine göre işlem yapılacağının belirtilmesi, 

- 6785 sayılı lmar Kanunu içinde getirilen, ruhsat almak için "yol ve lağımın yapıl
mış) olması" veya " masraflarının ödenmiş olması", 

- lmar Nizamnamesinin 44 üncü maddesinde, "parsel cephesi" tanımının, "parse
lin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesinin genişliği" olarak belirtilmesi, 

gibi hükümler, "bir parselin muhakkak bir yola cepbeli olması" gereğini vurgulamış ve bu 
gerekçeler ile gelişme gösteren şehirlerimizde : 

- düz yol geleneği, 
- dik açılı parselasyon ve yapılaşma 

belirgin bir özellik olmuştur. 
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1956-1960 yılları içinde tasdik edilen imar yönetmeliklerinin incelendiği bir araştırmada 

(95), " ... Yapılan uygulamalarda, sonunda yersel özelliklere bağlı kalınamıyacağı aşikardır. Ba
lıkesir, Bodrum, Ayvalık ve Marmaris imar yönetmelikleri incelenmiş, bu şehirlerin ayrı bölge

lerde olmaları, ayrı hususiyeder göstermelerine rağmen çok az farklarta (bahçe mesafeleri gi

bi) birbirinden ayrılmaktadır.'' denilmektedir. 

1971 yılında yapılan ve ankete dayalı ol~ak 797 belediyenin cevaplandırdığı çalışmada, 

imar yönetmelik ve planlama çalışmaları soruşturulmuştur. (96). Bununla ilgili : 

" ... belediyelerin yaşantı alanlarını 5 ile 20 m. arasında parselasyona tabi tuttukları ve bunlara 

sahip kasabaların büyük bir yoğunluk kazandığı söylenebilir . 

.... Bütün bölgelerde ikiz ve bahçeli evlerin parsel genişliğinin lO m. ile 20 m. arasında olan
ların yoğunluk kazandığı, 0Jo66 ile %87 oranasahip oldu,kları görülmektedir .. Bunu da 5 m. 

ile 10 m. arasında bulunan parsellerin %6 ile %33 oranla takip bölgelerde 5 m. - 18 m. arasın
da olan parsellerin yoğunluk kazandığı, oranlarının %34 - %94 olduğu, bunu 10 m. - 20 m. 

olanların %4 - %67 oranıyla takip ettiği tespit edilmiştir. Buradan çıkan netice, imar talimat

namelerinde gelişme bölgesinde, parsel genişlikleri için konan kayıtların, 

- değişik bölgelerde 
- değişik iklim şartları 
- sosyal dokuları bakımından değişik temayül ve yaşayış gösteren yerleşmelerde, 

hep aynı olduğunu göstermektedir. Bunun neticesi hazırlanan talimatnarnelerin tek tip olduğu 

anlaşılmıştır. 

Yani 1956 tarihli genelgede bahsedildiği gibi, belde ihtiyaçlarına ve görülen lüzum üzerine 
ilave hükümler getirilmesi gibi belediyelerden beklenen "mahalli belirlemeler" gerçekleşme

miştir. 

Tarafımızca yapılan ve Tablo 1 de sunduğumuz çalışmada, 1979 ve 1982 yılları arasında 

tasdik edilen imar yönetmelikleri incelenmiş ve şu bulgular elde edilmiştir. 

Kırıkkale, Elbistan, Uşak, Erzurum, İzmir, Isparta, Eskişehir, Divriği (Sivas), Hakkari, 
Büyükçekmece (İstanbul), Simav ve İstanbul Belediyelerinin imar yönetmelikleri 

- Parsel boyutları 
- Bahçe mesafeleri 
- İsk~n hududu dışındaki yapılaşma boyutları 
- Toplu konut projeleri 
- Bina boyutları 

konularırtia, çok benzeyen hükümler getirmişlerdir. Farklı.;ık İzmir Belediyesinde gözlenirken, 
ayrıca belediyelerin bina iç yüksekliği konusunda değişik ölçüler benimsediklerini görmekte-
yız. 

Tip yönetmeliklerdeki değişik ölçüler tartışılabilir ancak, yol genişliğine göre bina yük
sekliği belirleme yönteminin terk edilernemesi ve 1985 tarihli imar Kanunu gereğince çıkarılan 
tip yönetmelikte de aynen Yapı ve Yollar Kanunu gibi hükümler getirilmesi, şimdiye kadar ya

pılan tartışma ve eleştiriterin hiç dikkate alınmadığını göstermektedir. 

Bu yöntemin şehireilik ve mimari yönden yapılan eleştirileri şöyledir 

Planlama yönünden : 
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Şekil 5 

J,'urst•l ~l·ni~li1\1t•ri: 

I- İkamet ve tican•t bö!g·.l•:nırd;~· 

ınetredt~n. 

B) 5, 6 ltallı in~aata müsuit yerlerde: 
a) Biti~ilt nizamda: ( ) metredcn, 
b) Blok başlarında: Yanbalv,;(': mesafesi -! ( } mc rN l'n, 
c) Ayrılt nizamda: Yan'tah~e mesafe t>rı op :ımı + 

nıelrl"OC'n. 

C) 7 s ~~. ıo katlı inşaata müsait ycrlcrd(': 
a) Eiti!'öik nizaında: ( ) nıetreden, 
b) Bloli lıaşlarında: Yanbahçe mcı-;afesi -1- ( --y nır.lf'r· 
c) Ayrık nlzanıda: Yanbahçe mesci.fel~ri lop aıııı 

nıetrcdcn. 

D) Yüksek in§aat bölgelerind~: ( ) mct r\~doen. 
II Yalnız tek katıl dükkfı.n ya)Jılacak , ticare ıü ge.f'rmUt': 

( ) metreden. 

III-· Kü ·ük san'atıar lıölgeler.IJ,de: 

a) Bitişik nizamda: ( ) !lletıt•dcn, 
b Blok baslannda: Yanbahçe me~af~sl + ) ınetrcdcn. 
c Ay_nk nizamda: Yanballee mesafcleıi toplamı + 

metreden. 

12 

30 

rv·- Sanavi bölnoele-rinôe: ( ) metreden az olamaz. 30 
Bu ölçüle1·in tt~bitilld\', köşebaşııDa rastlayan parst>liE>rde yol 

tarafmdo.ki yan bahçe yPrine, ? yol için tayin edilm~ ön bahçe 
mesafesi a!mır. 

l,ar:'iı·l dt>riııliklt>ri: 

1 lkam.et ve ticaı-et bölgelerinde: 
a) ön bahcesiz nizamda: ( ) mi.•treden, 10 
b) On bahçeli nizanıdr-ı: Ön bahçe mesafesi + ( ) ffi('tred;.~n, 10 
li- Yalnız tek kat~ı dıi,~H:t:ı.n yapılacak ticaret bölgelerinde: 
a) ön bahçesiz nizamdE:s: ( ) metrcden, 4 
b n bahceli nizanıda: n bah"e mesafesi + ; me reaen, k 

lll-- Küç:ük san·atlar bC)lgclerindf': ( ) rnetreden, 10 
JV - ... Sanayi bölg-ell'rinüt·: ( ) metreden, az olamaz. 30 

Parsel salıalan: 

I -lkamet ·ve ticaret böle:elerinde: Yüksel-: inşaat bölgesi olr.-

6 6 6 6 6 6 
6 8 6 6 t1 G 6 6 
6 ll \i 6 8 

8 b 6 6 6 6 
8 6 10 8 6 6 6 
8 9 10. 9 9 9 9 

9 9 lL' 9 9 q 9 
9 9 12 8 9 9 9 

12 12 12 12• 12 12 12 12 12 12 12 

30 30 30 3( 30 1r 1r 

4 5 4 

4 4 
4 4 4 

4 4 4 

30 30 30 50 30 30 30 30 30 30 30 

10 12 10 18 10 10 10 ır 10 1!Y 
10 12 10 18 10 10 10 o 10 

4 5 4 4 4 4 :ı 
6 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

10 10 5 4 10 10 10 5 10 4 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

rak tesbit edilen yeı·lerde ( ) m''dcn, 2(](X) 2000 20 IUl ZUL 2( 30[ ZOl 200( -20[ 
II-- Sanayi bölgelerinde: < ) mo'den, az olamaz. 2000 2000 2()00 200 3000 2000 3000 ?mr ?Of O 2000 2000 21JUCr 

BAHÇE MESAFELEUİ 

:!\ladde 8.02 - İskan sahalarında yapılacak binalarm: 
ön bahçe ve yol kenanna rastlayan yan bahçe mesafeleri ge-

nel olarak ( ) metredir. """"C; 
Bu binalann biti§ik olmayan her ccphestnde, kom§u sınırların

dan itibilren: 
Çelik, kArgir ve benzeri yapılarda en az ( ) metre, 
Di~erlerinde ise en az ( ) metre mesafe bırakılması §arttır. 

Te.şekküJ etmiş durumu bu madde hükn,üne uymayan yerler
de ön ve yan bahçe mesafeleıini, mevcut i.stikametler esas alına
rak ta.yin ve tesbite, belediye yPtkilidir. 

5 5 

3+ 3 
3+ 5 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
İSKAN Jlt'DUTL;\Rl DJŞJNDAK.l YERLER 

l\ladde S.OR - lsklı.n hudut_ları dı:;ında kalan yerlerde bulunan 
arsalarda, sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sat-
hının ('b_ ) inden fazla yer işgaJ etmemek, inı:jaat sahaları top- 5 5 5 s 5 10 5 s 5 s 5 5 
lamı ( ) metrakereyi ve saçak seviyelerinin tabii zeminden yük- 250 250 250 250 250 2~0 25C 250 2~ 250 250 250 
seklljii ( ) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına ( ) m~t-

J.511o 6.s15 6.5;5 6.5;5 6.s15 6.5;10 ZS;_ 6.5;10 6.5,10 6.5,10 3.5;5 6.% reden fazla yakla.şmamak şartiyle, bir ailenin oturmasına mahsus 
bag veya sayfiye evleri veya ziraat, e~Jence veya turizm tesfslt>ıi 
veya bu gibi tesislerin müştemiFıt binaları yapılmasına izin veri-
lebilir. 

BINA INŞ.4 ŞAin'LAill 

!\fadde 8.10 - Genel olarak, herhangi bir arsa, imar plıinı ve 
yönetnlelik esaslarına göre parsellere aynlmadıkça, üzerine lüzum-
lu mü~temtıAt binaları dışında, biı·den faz1a bina in.şa edilemez. 

Şu kadar ki, umumt binaiar, sınai tesisler, küçük san'at ve 
_tfe.a•·•t ...,..'"'""' ""~" tilzel k!s! eri veva kaniu teşebbüslerl tara-
fından !nsa ettırilecek lotmanlar lle sahası ( ) metrekareden 2000 2000 2000 2000 az olmayan par.ısı::Her üZerine. konut kredisi veren kurulu§larca ve-

2000 300J 3000 2000 2000 zuo 2000 2000 
ya kooperatifJerce .• tasdikli mevzii imar plAnianna uygun olarak 
yaptırtılacak toplu J;:onutıar, bu madde hükmüne tabi detHdir. 

BİXA DERİNLİKLERİ 

~la.dde s.ıs B!na derınJikleri ( ) metreyi geçın~mek \'e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 hiçbir yerde ar~ bahçe sınınna ~-_!--~~~~~~-aza y~ıaşm~ 
mak şartlyle: 3 3 3 3 h;2 3 3 3 3 3 3 3 

H 
ı = L - (k + -) formülü lle hesaplanır. 

2 
(Burada: ı = bina derlnlij!"inl, 

L = parsel derlnl!j!"ini, 
k = ön bahçe mesafesini, 
H = li!na yükseklij!"inl gösterir.) 

Anc"k 
Yukarıdaki formUle göre bulunacak bina derinll~ ( ) met- 7 7 7 7 7 l 9 reden az olan hallerde arka ba~çe sınınna ( ) metreden fazla. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 yaklaşmamak şartiyle bu der!Dli~ ( ) metreye çıRarmaga, 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 Der!Dllj!"! ( ) metreden az olan arsalarda da, kolll§U parsel- 7 7 7 7 s 10 7 7 7 7 lerle ahenk te§kil etmek ve on la ra herhangi bir :r.a.rar vermemek 

şartıyle, parsel derlnllj!"ince yapı Izni vermej!"e 
belediye yetkllldlr. 

BİNA '\"ÜKSEKLİKLERl 

Madde 8.14 - a) !mar plcinı ve raporlannda kat adetleı·i 
veya bina yükseklikleri belirtilmemi§ veya bölge kat nizarnı tAyin 
edilmemi§ yerlerde, bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden 
kat adetleri, aşa~ıda gösterilen· miktarlan aşmamak üzere tesbit 
olunur. 

lmar nl!ınına .. öre: .. enlşlll!:i: 
(6.00) m.'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekllf:l ( ) m.'den, 6.5 7 6.5 4.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 kat adedi bodrum hartç ( den fazla, 2 2 2 1 2 2 2 2 2 (6,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yilkseklljii ( ) nı.'deu, w w 9.\:i 10 6.5 zs 6.5 6.5 9.~ 6.5 9.5 kat adedi bodnım hariç C ) den fazla, 3 3 2 2 2 2 3 2 3 (9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüko.:kllj!"! ( ) m.'den. 12.5 13 <{ 9.5 10.5 9.5 9.5 12.5 9.5 12.5 kat adedi bodrum hariç ( ) den fazla. 

" ı;; 4 4 cı 3 3 3 j 4 (1200 m. ve daha geniş vollarda. Bina yüJcsek!ikl ( ) m."de!l, <{ <( 15.5 16 z 12.5 115 1 '.5 ~.~ 14.~ ~.~ 1~.~ kat adedi bodrum harle den fazJa 1!>,-, l!>ô 5 5 <{ 4 4 4 3 4 3 5 (14,50) m. ve daha gen!ş yollarda: Bina yüksekiiki ( ) rn.'den ~ 18.5 16 15.5 16.5 12.5 9.5 1!ö.5 9.5 18.S 
azla .2. 

(19.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yUkseklijii C ) m.'den t:l w 19 18"'.) 22.Ş._ 12.5 9c'.>_ 9."5 
fazla olamaz. a:: ıı:: 
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ÇlKMALAR 

!\ladde 3.20 - Binalarda, Azami bina sahası dışında: 
Kendi tiahce hudutian dışına tasnıamak 
GcnişiF•ı ( metreyi a.c:maniak, 1.5 1.2 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 ı. ı; 

Yol cephelerinde kot aJdıtı nokta htzasından, diter cepheler~ 
de tabii zCmindcn çıkma altına kadar olan en yakın §akUli me~ 
safe ( } metreden a§ağı düşmemek, ::ı 3 3 -3 2.4 3 3 3 3 2.4 3 2.4 

Arka kom~u hududuna açık çıkmalarda ( ) metreden, ka- 2 7 2 2 ' ' 
., -, ...,. ? ? 

palllarda ( ) metreden fazla yakJaşmamak şartıyle ı;ıkma yapı- 3 3 3 3 3 ~ 3 -:ı -:ı -:ı -:ı 
lab!lir. 

Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan 
cephelerinde yapılacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutıanna, 
açık çıkmalarda ( J nıetreden, kapalılarda ( ) metreden faz- 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 ? '":! ? l'l 
la yaklaşmamak şarttyle cephe uzuntutunca devam edebilir. 

Bitislk· vanı niZamma tabi blnalann ön ve raka cenhelerlnde 
yapılacalt çıkmalar, yan komşu hududuna, açık çıkmalarda ( ) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
metreyjl k~palılarda ( ) metreye kadar yakla.§tınlabilir. ? 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
EVLEilDE Bt1UJNMASI GER!m.EN Pİl"ESLER \'E öi..(:tıLERI 

Maddo 3.22- a) Her mü~:taıkil evde veya ddrede; en az: 
ı oda 
1 yatak odası veya nişi 
ı mutfak veya ycm{!k pişirme yeri 
1 banyo veya yıkanma yeri 
ı \V.C. t. ·:·~acaktır. 

3 vey~, •~aha az odalı ev v~ya dairelerde yıkanma yer ile 
W.C. bir arada olabilir. 

b) Bun1ardan; 
En az 1 oda X )m. ?.8/4 2:0/4 2.8/4 2.'0/4 2.8/4 2.8/4 2B/4 2.8/4 28/4 2.8/4 2.8/4 2.8/4 
Yatak ve çalışma odaları ( X ) m. 12.112.8 2.112.8 !?.ır. .8 12.1/2.13 2.11: .S 12.1/2.8 12.1/2.13 .V2. 12.1?R l?R r21/78 r?ll7?) 
Mutfalt veya yemek pişirme yerlerı ( X ) m. 1.~/2 1.5/ 1.~. .SI? 1.5/7 1.5/2 1.5/ 1JV? fl'/2 1.'1 2 1.'i/2 1.51 
Banyo veya yıkanma yerleri ( X )m. 1.2/2 1.2/2 1.2/2 1. 1 1.2/ 1. /7 1. 1 1. '? t 1 1 7/? . 7. ·'· . w.c. ( X ) m. 1/1.2 _q 1/1./ 111.1 1.2/'. 111.2 1/1.? 11. 1/1.? _q,, 7 1/1.? .i:!71.1 
An tre ofis, koridor, yatak holü 
ve sair 1 · geçitler X J m. 1/1. 111.2 1/1.2 1/1.2 .9/1.2 1/1.2 1/f.,. 1 .2 1 1. 1/1.7 ı .2 1 .2 
Birden fazla daire lle ilgili genel 
geçitlPr X )lll 1.111.2 1.2/1.2 1.1/1.2 1.1/1.2 1.1/.1. 1.1/1. tl/1.2 1.1/1.2 1.1:2 1.1/1. 1.1/1.2 1. /1."? 

öl<;Usünden daha küçük yapılamaz. 
Bu )'P.rJcrin, normal §ekillerde yapılamaması haiinde, içerisi~ 

ne en az bu öl<.;ülerde !J:r dikdörtgen sıl;"dınlabUecck mesahayı haiz 
l utı nmaları llı:zımchr. 

lÇ l"l'K!SEKLİKLJ;JI 

Madd(• s.:~:i -- Genel olar-dk, isk {ın <-ôilen katıann, taban dö- .,. 
şemc~ kaplama.sı üzerinden t..&..van a)tına kadar olan y1jkın'kJiği 

( ı m+:>tr•:!Ö';m az olam~z. ?.8 2.5 2:7 2.4 2.5 2.6 2.4 2.6 2.4 
PE~CEREI..ER 

Madde 8.24 - Binalarda, pencere bo§luklan toplamı, faydala-
na cak piyes alanının: Salon, oda ve mutfaklarda scklzdc birinden 

1.25 1.25 ?C. .?S .?S ·'" )<; .?<; ve birinden ve her haldı;> ( ) metreknredcn, dtler plyeslenh.• on- 125 1.20 1.25 1.25 
da birinden ve her halde ( ) metrekareden az olamaz. Ca ml ı .5 0.42 0.42 0.1,2 o. 42 0.42 o. 42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 
balkon kapılannın ( ) metreden yukarıdaki kısımlan pencere B 8 01\f BO 0.8 1.& 0.80 .8 0.11r .III 0.'0 0.80 
boşlu~ sayılır. 

KAPlLAR 

llfadd" 3.25 Genel olarak kapı yüksekilkleri ( ) metreden, 
kapı genişlikleri ise; bu yönctnwlikte sözU geçen umurnt binaıa-
rm otel ı>anslvon, !şbanı, çarşı ve benzerleriyle daire adedi 4'ten 

1.3 fazla. olan apartmanlann ana girJş kapılannın ( ) metredcn, 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1. 4 1.4 1.4 1. 3 1.4 
mutfak kller vıkarlma veli, \V .C. ve benzeri :verler!n kapılarında 

. J ) metreden az olamaz . 
~ 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 o. 70 0.70 0.70 0.70 0.70 



"Yol genişliğinin etraftaki kullanımların yo~unlu~unu belirlemesi, planlama (ulaşım, arazi 
faaliyetleri arasındaki akımı sa~ayan kanallar oldu~una göre) yaklaşırnma ters düşmektedir. 
Böylelikle, planda bir bölgede, ticaret ve servis merkezi oluşabilmektedir. (97)" 

Mimari yönden : 

''Yol a~nın parselasyon ve yapı düzenlerinin, beraberce ve karşılıklı etkileşim içinde ol
dukları dizge, yapıtann hacimlerini saptamaktadır. Oysa yapı hacmi, bir yo~unlaşma sorunu 
oldu~u kadar, çok önemli bir mimarlık ö~esidir de. Verilen kararlarda, belirli bir yapı düzeni 
sa~amak amacı dışında, mimarlık soru üzerinde gereğince durulmadı~ görülmektedir. Örne
ğin, çok defa oldu~ üzere, 20 metre genişlik, 30 metre derinlikte parseller yapıldı~nda ve bunlar 
üzerindeki yapı düzeni, ön bahçe 4 metre, komşu uzaklı~ 3 m. yükseklik 4 kat olarak saptan
dı~nda, bunun anlamının yol boyunca 6'şar metrelik/aralıkla, tabarn 14'e 20 metre, yüksekliği 
12 metre~ şişman, bodur hacimler sıralamak oldu~ düşünülüyor mu? Yapılar arasında kalan 
2 kere 3 metre eninde, 20 metre boyunca, 12 metre yüksekliğindeki koridorların mimari açıdan 
de~erlendirilmesi yapılıyor mu? Sanırız konu, 600 metre karelik bir arsaya toplam 1280 metre 
kare tutan, 12 daire yapmak hakkının tartışılmasına indirgenmekte, söz konusu hacmin arttı
rılması gerekip gerekmedi~i, KAKS'ın 2'den e; 5'e çıkartıtıp çıkartılmaması tek sorun olarak 
ele alınmaktadır. Buna karşılık özellikle bitişik düzende, yapıların eş yükseklikte yapılması ka
rarının, hak eşitli~i sa~lamak amacı yanısıra, belirli bir biçimlendirme kaygısı taşıdı~na de
ğindik. Ancak bu kaygının, özellikle bu konudaki de~er yargılarının gelişmesi dikkate alındı
~nda, mimarlık açısından geçerli çok tartışma götürür. 

Sonuç olarak, imarın yarattı~ bu "sabun.kalıbı" dizileri ve "yapı duvarları", yapıların 
mimarisini etkilemekte ve mimarın tasanın alanını büyük ölçüde sımrlamaktadır. Mimarın gö
revi, bu ''sabun kalıplarının'' ve ''duvar dilimlerinin'' iç bölmelerini düzenlemeyi ve dışiarına 
bir cephe giydirmeye indirgenmektedir. On yıllarca, apartman projelerini mimarlara yaptırıl
madı~, ladfanın, müteahhidin, mülk sahibinin bu görevi yükümlendiği ve mimardan sadece 
imza istedi~i yolundaki yakınmalann bir nedeni bu sınırlama olsa gerekir. Mimarların, projeyi 

. hazırlamak durumunda olduklarında,· ''orijinalite'' aramak zorunda kalmalarının nedeni, mi
marlıkta esas ö~eleri oluşturan yapı hacimleri, hacimler arası ilişki, konulannda tasarım ola
na~ından yoksun olmalarıdır, belki. Bu gözlemler işı~nda, imarın, yapıların biçiinlenmesi sap
tanmakta, yapı mimarisine gerçekte fazlasıyla karıştı~ söylenebilir. (98)" 

PLAN NOTLARI 
Şehir plancılı~ ve mimarlık konularında iste~ldiğin~e, katı kalıplardan kurtulma yönte

mi olarak adlandırabileceğimiz araç "PLAN NOTU" olmaktadır. 

İmar mevzuatı içinde 1957 yılına kadar yazılı bir kural olarak yer almamış olan "plan 
notu'', daha do~rusu, imar planında yazılı olan belirlemel erin, yönetmelik hükümleri yerine 
kullanılaca~ı hususu ilk defa 1957 tarihli tip yönetmeliğin 1 inci maddesinde gündeme gelmiş
tir. 

Bu tarihe kadar, imar planı ve imar yönetmeliği arasındaki hukuki hiyerarşiyi belirleyen 
yazılı bir kurul yoktur, ancak 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanununda "şehir planının belediye
nin ihtiyacına göre yapılaca~ı" hususunu yabancı plancılar daha etkin olarak kullanmışlardır. 
(Bu çalışmada sundu~muz plan örneklerinde ~örülebilir) 
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ı933 tarihli Yapı ve Yollar Kanunu arazi kullanımındaki sabit ölçüleri ile ana fikir olarak 
kalıptaşınayı kabul ettiğinden, plancıların tasarım ve yaratıcılık konularında göstermiş olduk
ları yavaş gelişmenin s~bebi olarak, mevzuat kısıtlamaları gösterilebilir. Ancak ı957 tarihin
den sonra bu tür sebepterin inandırıcılığı azalmıştır. 

imar Kanunu ı957 tarihi itibariyle planlama konusunda, daha öncede belirtmiştik, kısıt
layıcı bir özellik taşımadığı gibi, çok esnek bir anlayış taşıyordu. Yaratıcı gücü engelleme, tip 
imar yönetmeliğince getirilm,iştir ancak sözkonusu yönetmeliğin ı inci maddesi imar mevzuatı 
için hiyerarşik bir belirleme yaparak, plancılık açısından imk~nlar tanımıştır. 

Tip Talimatnamenin, Umumi Bölümleri içinde, ı inci madde hükmü : 

"Bu talimatnarnede yazılı hükümler, imar planında aksine bir açıklama bulunmadı
ğı takdirde uygulanır''. 
şeklindedir. 

Böylece imar planı ve imar yönetmeliği arasındaki kademelenme tanımlanarak, imar pla
nının yönetmelikten önce geldiği belirtilmiştir. Bir anlamda, yönetmelik kendi hükmüyle ken
disini yok edici bir belirleme yaparak, tip olmaktan kurtulmanın yolunu göstermiştir. 

Ancak bu tür bir belirlemenin hukuk tekniği açısından tartışılmadığı anlaşılmaktadır. 

''imar planları, tüzük ve yönetmelik dışı düzenleyici işlemler olarak kabul edilseler bile 
kanunda öngörülmüş olmaları hukuki dayanak bulmaları için yeterli'' (99) olmakla birlikte, 
tüzük ve yönetmelikler arasında nerede yer alacağı ı957 kanununda belirtilmemiştir. 

Yönetmeliğin ise, kendinden bir üst düzenleyici olarak planı göstermesi; kendi üstünde 
bir kademelenme belirtmesi, bir "hata'' olarak görülmüş olacak ki, ı972 kanun değişikliğinde 
bu konu 25 inci madde içinde yer alarak, kademelenmenin, kanuni desteği sağlanmıştır. 

Planın getirdiği "yeni arayışlar içine girebilme" avantajını ilk olarak imar ve İskan Ba
kanlığı kullanmaya başlamıştır. 

Yönetmelik hükümleri bütün belediyelerde benzer şartlarda kullanılırken; 115 000 ve lll 
000 ölçekli planlar kalıp çizgilerle devam ederken, İmar velskftn Bakanlığında, bölge planla
ma ve metropoliten nazım planı çalışmalarıyla ilk farklılaşma adımları atılmıştır. (100) 

- Doğu Marmara Bölgesi çalışmaları (1963-1969) 
- Zonguldak Bölgesi çalışmaları (1962-1964) 
- Elazığ Bölgesi çalışmaları (1963-1965) 
- Antalya Bölge Planlama çalışmaları (1963-1966) 
- Marmaris Çevre Düzeni Planı (1971) 
- Tekirdağ-Silivri Çevre Düzeni Planı (1972) 

çalışmaları ile 1/100 000, 1150 000, 1/25 000 ve 1/10 000 ölçeğinde ele alınan planlama uğraşı 
içinde daha bütüncal (geniş kapsamlı), mahalli özellikleri dikkate alan yaklaşımlar benimsen
miştir. Aynı zamanda İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1970 öncesi kurulan Nazım Plan Bürola
rında metropoliten planlama çalışmaları başlatılmıştır. 

Du planlar uygulama planı olmamakla birlikte (lll 000 ölçekli plan olmamakla birlikte), 
mahalli özellikleri tanım!ayabilme tecrübesini başlatmış ve hazırlanan planlarda, özel plan notları 
geliştirme yöntemi benimsenmiştir. 
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Bu arada 1966 yılında imar ve İskan Bakanlı~ının "Yerleşme Planlaması Esasları ve Çi
zim Normları" isimli bir e~ tim kitabı yayınlanmıştır. Şöyle denilmektedir : (10) 

'' ... Esneklik kavramı henüz ülkemizde her yönüyle kabul edilmiş de~ldir. İki dünya sava
şı arasında, Avrupa'da yapılan planlamalar alınarak, yurdumuzda yürütülen çalışmalar son 
zamanlara kadar bir mimarlık çalışması niteli~nde götürülmüş ve şehirlerin gelişmesi en son 
noktasına kadar detaylı bir şekilde gösterilerek dondurulmuştur. Öyle ki, örnek bir iki plan 
dışında, di~erlerinde gelişme sahalarının tüm parsellerneleri gösterildi~~ gibi ayrıca bu parsel
ler üzerinde yapılacak binaların gabarileri bile tespit edilmiştir. Bir yolun görünüşünün ya da 
binalar grubunun biçimiendirilmesi tamamen bir mimarlık sorunu olarak görülmesi gereklili
~ yanında, 20-30 senelik bütününün bugünden biçimlendirilmesindeki güçlük ve bunun ilerde 
yarataca~ı engeller oldukça açıktır. 

Kaldıki, de~işik zaman ve koşullarda ayrı kimseler tarafından yapılacak binaların hepsi 
için karar vermek bir plancı yetene~inin dışında kalır. Bu yolda israr etmek, bir yandan şehir 
plancısının eme~nin gere~ dışında boşa harcanması, di~er yandan şehir biçiminde bir mono
toniye düşülmesi tehlikelerini do~rur. 

Zaten, şehir plancısının çözümleme zorunda kalaca~ı bir sürü sorun karşısında, tamamen 
biçimle ilgili_ konuları mimarlara bırakmak ola~an sayılmalıdır. 

Mimarların, şehir plancısı tarafından kendilerine verilen sınır ve kat sayılar içinde genel
likle serbest bırakılmaları, mimarlık kalitesinin yükselmesi, gerçe~e daha uygun olması ve şe
hire biçim çeşitlili~i kazandırma imkanları yönünden olumlu görülmektedir.'' 

Bakanlı~ın, Şehir Planlama Dairesince hazırlanan 1966 tarihli kitabın, yukarıdaki belirle
mel eri, şehir planlaması ve mimarlık çalışmalarındaki hassas farklılaşmayı, birbirlerini nasıl 
tamamlamaları gere~ ve esnekli~ savunan bir görüşle, kamu görevlilerinin de o zamanlar, şimdi 
cevabını aradı~ımız sorularla ilgilendiklerini belgelemektedir. 

Bu çalışmalarla birlikte üç büyük ilimizin metropoliten nazım planlarında özgün çalış
malar kendisini göstermeye başlamıştır. (1965 yılında başlıyan çalışmalar; ve 1972 yılında ilk 
nazım plan tasdiki İzmir için yapılmıştır) 

ı. Planlama da yeni yöntemler, projeksiyonlar ve model çalışmaları yapılması, 
2. Bölgelerne ve Arazi kullanımında yeni tanımlar getirilmesi, 
3. Ulaşım etütleri ve ulaşım modelleri hazırlanması, 
4. Yapılaşmayla ilgili mahalli standart çalışmalarına başlama 
5. Sektörel planlama çalışmalarına girilmesi ve grup çalışmalarının gere~ olarak 

planlamada ihtisastaşma ve koordinasyon tecrübelerinin kazanılması, 
gibi çabalar planlamaya önemli katkılar sa~amıştır. 

Bu katkıların. içinde, (bölge planları, çevre düzeni planı ve metropoliten nazım planları n
da) göze batmaya başlayan ortak özellik, "PLAN NOTU" yazılmasıdır. 

Plan ve proje alışkanlı~ı içinde, ifade tarzının "çizgi" ve "şekil" oldu~ kabul edildi~ 
için, ''yazı''· yönteminin geliştirilmesi uygun görülmeyebilir ancak 

- çizgi ile ifade edilemeyen ve çizginin tanımlanmasına yarıyan, 
-projenin özelli~ nedeniyle ortaya çıkan özel belirlemelerin "proje bütünlü~ü" içinde 

görülebilmesini sa~ıyan, 
- De~şik disiplinlerce oluşturulan kararların projeye dahil edilmesinde getirmiş ol

du~u kolaylıklar 
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nedeniyle ''PLAN NOTU YAZMAK", bir ifade yöntemi olarak benimsenmiştir. Sadece, "projenin okunmasında" bazı zorluklar yaratmıştır, ancak hazırlanan planlarda ihtiyaçlara cevap verecek, yeni durumlara ayak uydurabitecek ve tasarımcının düşündüğünü plan bütünlügü i~nde ifade edebileceği en kolay yöntem budur. 

İmar yönetmeliklerinin : 

- planlardan kopuk olması ve planları tamamlayamamaları, 
- planlar ile eş zamanlar tastik edilmesi 

gibi olumsuz özellikler gösterdigini de düşünürsek, "plan notu" nun bunları önlediği aşikar
dır. 

Daha önceki bölümde, İmar kanununun 25 inci maddesini olumlu bir hüküqı olarak ifade edip, 1957 şekliyle belirlemiş idik. 

Gene, 25 inci maddede yapılan 1972 yılı değişikliği ile, bu sefer de, İmar planının imar 
yönetmeliğinden önce geldiği hususu ve planlarda nelerin gösterilebileceği, yani bir diğer tanımlamayla, "plan notlarının" neler olabilecegi hususunda bir pragraf eklenmiştir : 

" .... imar planlarında aksine bir açıklama bulunduğu takdirde plandaki esaslara uyulur'' 

Buna göre : 

ı. Fen, sağlık, toplum güvenliği, mahalli özellikler ve kullanılacak malzeme, 
2. Kat adetleri, yükseklik, bina derinliği ve çıkmalar, 
3. Komşu mesafeleri, su kenarlarına olan mesafeler, ulaşım hatlarına olan mesafeler, es-ki eseriere olan mesafeler, 
4. Parsel boyutları ve azami inşaat sahaları, 
5. Bahçelerin tanzimi, agaçlandırıl~ası ve bahçe duvarlarının şekli ve boyutları, 
6. Kanafizasyon tesisleri, yapıların bu tesislerden nasıl faydalanacakları, 
7. Bina ve tesisiere ait DİÖER HUSUSAT, 

imar planı açıklamaları içinde yer alabilecektir. 

Bu hüküm şehir planlaması ve mimarlık bakımından mevzuat desteği olarak çok önemli bir adım olmaktadır. 

Planlamanın imar yönetmeliği kalıplarından kurtulması ve mimari endişeterin dikkate alın
masında çok önemli bir araç olan 25 inci madde imkanı, ülkemiz belediyelerince çok benim
senmiş veya farkına varılmış değildi. 

İlk önce kıyı yerleşmeleri n planlarında, toplu turizm tesislerinin projelendirilmesinde, ikinci konut tasarımlarında ve büyük şehirlerimizin özel fonksiyonlar için tasdik ettikleri (büyük otel) mevzi imar planlarında bu imkandan yararlanılmıştır. (Fotoğraf 3) 
imar ve İskan Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü, Şehir Planlama Dairesi 

Başkanlığınca, 1981 yılında yapılan bir çalışmada, bu tarihe kadar yapılmış olan imar planla
rındaki lejand ve plan notlarının bir derlernesi yapılmıştır. Bu çalışma içinde, saydığımızda, 135 adet plan notu ve açıklaması görmekteyiz ; bunları grupladığımızda şöyle bir çeşitlilik ortaya çıkıyor 
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İMAR YÖNETMELiKLERİNİN KISITLI 
KURALLARINDAN KURTULABİLMENİN 
YÖNTEMİ İmar Planı ile mümkündür. 

MEVZİ İMAR PLANI VE ÖZEL PLAN 
NOTU İLE GER~EKLEŞTİRİLMİŞ 
BİR UYGULAMA 

6.Nisan.l974 tarihli 
Mevzi İmar Planı ve getirilen 
özel plan notu ile gerçekleŞtirilen 

Plan notu " •.•. h 6.40 m.irtifaında 

konsol kat." yapılabile
cegını getiriyor. 
Bayındırlık ve İskan Bak.Arşv. 
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ı. Bölgelerne konularında özel hükümler, 
2. Ulaşımla ilgil hükümler, 

3. Kentsel tasarım (urban desing) konuları 
4. Ruhsat işleri, 
S. Teknik alt yapının gerçekleştirilmesini mecbur kılan, 
6. Mimari projelere girdi olabilecek her türlü boyut ve tipler, (bina boyutları ve tipleri) 
7. Parselasyon şartları (minimum parsel boyutları, parsel yapılımayaca~ı), 
8. Çeşitli kurumlardan görüş alma 
9. Bahçe mesafeleri 

gibi konularda, imar yönetmeliklerinden farklı olarak yeni belirlertıeler yapılmıştır. 
Ve bu aşamada şunu sö~liyebiliriz : 

Planlartıanın getirdi~ imkAnlar ile : 
1. Yeni tasarımların oluşması, 
2. Yaratıcı eylemin desteklenebilece~i, 
3. Kısıtlamaların kaldırıhibilece~i, . 

. 4. Mahalli özelliklere uyulabilece~i mümkün olmaktadır ve b'u esneklik İmar Ka
nunu uygulaması altında gerçekleştirilmiştir. 

Bu gerçekleştirme işlemi ço~unluk imar planları veya ço~unluk belediyeleritriiz için değil
dir; aynı zamanda bu gerçekleştirmenin "iyi" veya "kötü" örnek verme kontrolu da getirilmiş 
de~ildir, ancak kısıtlamaların kaldırılmasını savunuyorsak ''kötü'' örneklere tahammül etme-
sini bilmemiz gerekmektedir. · 

Zaten "iyi" örneklerin çotunluk teşkil etmedili imar uygulamalarımızda, "yaratıcılıkla" 
oluşturulacak örneklerin, ''yaratıcı gücü'' geliştirece~ini ve giderek ''kötü'' örneklerin azala
calını kabul etmemiz yerinde olacaktar. 

"Yaratıcı disiplinler bilimin analitik metodlarıyla ö~retilemezler. Yaratma gücü pratik de· 
nemelere ve' yaparak ölrenmeye dayanmalıdır. (102)" . 

Burada da, bu kabulden hareketle "iyi" veya "kötü" deterlendirmesiyle delil, "değişik" 
kabuller getirmiş örneklerin bahsedilmesinden yanayız. 

Plan olarak ve plan notu olarak en çarpıcı örnek Boğaz.içi, pt anıdır. Bo-ğaziçi. Doğal ve 
Tarihi Sit De~erlerini İçeren 115 000 Ölçekli Nazım Planı olarak isimlendirihniş olan plan, 63, 
sayfalık bir "Plan Notları Raporundan" oluşmaktadır. İstanbul imar yönetmeliğiıiiri b~ yöre 
için uygulanmayıp, yeni ve özel hükümlerle planlama yapılması ve yeni ka:vrariilar oluşturul~~ 
ması, yaratıcı bir çalışma olarak nitelendirilmelidir. 

. 
' 

Plan 3 'de görüldü~ü gibi, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme böl'gesi olarak, fi~iksei · · 
(topografik) özelliklere göre "bölgeleme" ya~ılmıştır. Bu fiziksel özellikler ise : 

- Boğaziçi mekanındaki Joruk hatlar (hattı bala) 
- Etkin Peyzaj değerlendirmeleri 
- Görünüm yönünden cotrafi iJişkilerden 

oluşmaktadır. (103) 
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Şekil 6'da görüldüğü gibi (63 sayfalık plan notunu özetiediğimizde bu şekilde bir tablo 

elde edebiliyoruz) değişik arazi kullarumları için genellikle düşük yoğunluğu benimseyen yapı

lanma koşulları getirilmiştir. 

Bu plan şartları altında mimarlara daha özgün ve kalıplardan uzaktaşmış eserler verme 

imkanı getirilmiştir. 

Örneğin çıkma konusunda, İmar yönetmeliğinin hükmü ''en fazla 1.50'' şeklindeyken, 

Boğaziçi planinda, bina yapılması mümkün olan yerlerde, tarihi yapı özelligini devam ettir

mek amacıyla, 

" ... bina kat alanı kat sayısı veya inşaat emsalinin en çok DJo20'si, kat alanı kat sayısı

na veya inşaat emsaline ilave edilir" hükmü getirilmiştir. 

İstanbul İmar yönetmeliği hükınüde hesaplandığında DJo20-25 gibi bir fazlalık vemekte

dir, ancak ''sabit'' bir değer bırakılmış, yerine, inşaat emsaline göre değişen ve bir yüzde payı 

içinde belirlenen yöntem ile mimara daha serbest bir ortam hazırlanmıştır. 

DJo20 ile getirilen belirlemenin de sınırlama yaptığım söyleyebiliriz ve hiç konuimamasım 

isteyebiliriz. Ntekim buna benzer bir hükümle, 

" ... DJo20 çıkma payından daha fazla yapılacak çıkma alanları kat alanı kat sayısına 

dahil edilecektir." 

denilerek, çıkma konusunda ''sımrsızlık'' getirilmiştir. 

Bu tür "değişik" yaklaşımların yanında, "ölçü" belirleme fazlalığı, kısıtlılık yaratacak 

düzeydedir. Ancak Boğaziçi planının hazırlıklarında meslek mensubu olarak mimar ve şehir 

plancılarının, kalabalık bir çalışma grubu olarak görev aldıkları belirtiliyor; bakanlık ve bele

diye yetkililerinin belirttiklerine göre : 

- İstanbul Belediyesi, 

- İstanbul Nazım Plan Bürosu (Bakanlık teşkilatı) 

- İmar ve İskan Bakanlığı Merkez Teşkilatı, 

- Anıtlar Yüksek Kurulu (Kültür Bakanlığı) 

yetkilileri ve teknik personelinin katıldığı bu çalışmada mesleki katkıların olmaması için mev

zuat yönünden bir engel yoktur. 

İmarcılığımız içindeki "sınırlılık" kavramlarını tenkit ederken, birazda mesleki çabaların 

ilgisi araştırılmalıdır. İmarKanunu yeniliklere açık bir kanun olduğuna ve "sımrsızlık" örnek

leri verebildiğimize göre, mesleki çabaların boyutu ön plana çıkmaktadır. 

İstanbul için bir plancı (Prost) tarafından getirilen "40 Rakım" prensibi, gene planlama 

müessessesi içinde oluşturulan formullerle bozulmuştur; mevzi imar planlarıyla ... 1984 yılı iti

bariyle İstanbul'da 5 100 adet mevzi imar planı bulunmaktadır. (104) Fotoğraflarda görülen 

(fotoğraf 3) gökdelenler bu mevzi imar planlarınm neticeleridir. Yükseklik konusunda 

"sımrsızlık" mevzi imar planı ve ilgili plan notları ile gerçekleştirilmiştir. 

1969 yılı Mimarlık Dergisinde (sayı 6), Gökdelenler isimli bir makalesi bulunan, Or han 

Göçer (mimar), " ... Türkiye'de gökdelenterin hızla çoğalmasına sebep, müesseselerin gösteriş 

arzusu ile biraz da mimarların kaprisleridir", şeklinde bir belirleme yaparak, mesleki endişete

rin nerelerde odaklaşabileceğini de bildiriyor. 
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NAZIM PLAN ALANINI GÖSTERİR KROKİDİR Plan 3 

DEGERLERiNi tÇEREN 
BOGAZIÇi NAZlM PLANI-· 

~ ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESi ~ 
1 

GERiGÖRÜNÜM BÖLGESi 

D KIR$AL ALANA.BAGIMU 
ETKILENME BOLGESI 

nTm SEH!R MERKE~jNE B~GIMLI 
WlJJ ETKILENME BOLGESI 

Özel amaçlıbir plan. imar yönetmeliği uygulanmıyor. 

63 sayfalık plan notu rapor.u var. Bölgelerne kavramlaTı 
yeni ve planın amaçları doğrultusunda üretilmiş. 



Tuğrul Akçura'da, KAKS ve TAKS ile yapı hakkını sınırlama yönteminin, yapı hacim ve 
biçimini katı biçimde dondunin geleneksel imar tutumuna bir tepki olarak ortaya çıktığım be
lirterek (105}, " ... hacimlerin saptanmasında mimara tasarım özgürlüğü bırakmak", istenildi
ğini anlatmaktadır. "Ancak bu yöntemin yaygın olarak kullanıldığı İstanbul'un Anadolu ya
kasında tam bir başarısızlık görülmüş, yapı hacimleri, komşuluk ilişkileri hiç dikkate alınma
dan, sadece yapılaşma hakkını en çoğa çıkartmak amacıyla biçimlendirilmiş, büyük bir kar
maşadan başka bir mimari katkı elde edilememiş", diyerek, mimari özgürlüğün piyasa koşul
ları içinde kötü uygulamalara da sahne olduğunu belirtmektedir. 

imar plancılığı, imar yönetmeliğine karşı kazanmış olduğu hukuki üstünlüğünü, "değişik" 
örnekler yaratmak için. kullanabildiğine göre, 6785/1605 sayılı imar Kanunu süresi içinde 
''yaratıc~lığın'' desteklendiği söylenebilir. Ve, bu yaratıcılığın boyutları, mesleki endişeterin mik
tan ve kalitesi ile, doğru orantılı olarak, gelişme göstermiştir. 
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C- 3194 SAYILI İMARKANUNU 
"Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek köklü değişiklikler yapılması'', (106) 

gerekçesiyle hazırlanan yeni imar Kanunumuz 9.10.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun diğer gerekçeleri : 

- Süratli gelişme hareketleri ve gelişen gü.nümüz teknolojisine ayak uyduracak hiz
met vermek, 

- Planlamayı bir sistem içine almak, 
şeklinde oluşturulmuşken, kanun hükümleri ve yönetmelikleri içinde bu amaçların gerektirdi
ği kuvvetli yönelmeler ve çok yeni yaklaşımlar (tasdik işleminin mahalli idarelere verilmesin
den başka) görülemiyor. 

Konumuz açısından dikkati çeken hususlar 

1. Yeşil alan standardın (7 m2/kişi) kanun hükümlerinden çıkartılmış, (yönetmelik 
içinde yer almıştır) 

2. Tek parselde birden fa~la bina yapılma imkanı getirilmiş, 

3. Plan yapımı ile ilgili hükümterin yönetmelikle getirilmesi istenilmiş, 

4. Yerleşme alanlarıyla ilgili esasların yönetmelikle getirilmesi istenilmiş, 

5. imar planında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamıyacağı belirlenmiş, 

6. Düzenleme ortaklık payı olarak OJ'o35 nispeti getirilmiş, 

7. Ruhsat alınmadan ı 000 m 2 ve 2 katlı bina yapılması imkanı tanınmıştır. 

Bunlar kısıtlama getiren hükümler olmadığı gibi, eski imar kanunundan daha da esnek 
bir yöntem izlenmiş; üstelik ruhsat "alınmama" durumunun mimari çevrelerce, konumuz açı
sından, olumlu karşılandığı görülmüştür : 

" ... halkın .. .ı 000 metre kare içinde kendi sap ta dığı imar durumuna göre kendi yapısını 
yapma olgusu, kuşkusuz kötü uygulamaları yaygınlaştıracak, fakat belli bir süre sonra belirli 
bir estetik yönelimi, yönetmelik mimarisinden daha fazla gösterecektir" şeklinde bir belirleme 
yapan Doğan Kuban (107); yönetmelik mimarisine karşı olan tutumunu böyle ifade ederken 
i.ki konuda yorum' analizi yapmamıza yardımcı oluyor. 

ı. Yönetmelikterin değiştiritme imkanlarının çok olmasına rağmen, senelerdir ya
pılan eleştirileri hiç dikkate alınama konusunda gösterilen katı tutum için, çözümün, ancak 
"izin almadan yapı yapma" olduğu, 

2. Sınırsızlığın, kötü örnekler vermesine rağmen, pratik uygulamalar içinde, "iyiyi" 
bulmada katkılar sağlıyacağı 

hususları ile kanunun olumlu etkileri olabileceğini varsayabiliriz. 

Kanunun yukarıda bahsettiğimiz ve daha da esnek yaklaşım getiren 

- tek parsele birden fazla bina yapımı, 
- düzenleme ortaklık payının artması, 
- yeşil alan kriterinin kaldırılması, 

gibi hükümterin "yaratıcılığa'' olumlu yönde katkılar sağlayacağı hususlarını daha ö'nceki bö
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lümlerimizde belirttiğimiz için burada bu konulara girmeyeceğiz. 

Yönetmelik konularına girmeden önce hukuki'"bir eksikliği belirtmeyi gerekli görüyoruz. 

Kanun, planlamayla ilgili uzun tanımlamalar getirmesine rağmen, imar planı ile imar yö
netmeliği arasında oluşan kademelenme konusunda bir belirleme yapmıyor. İdari düzenleme 
konusundaki bu gereği -imar yönetmeliği çözümlüyor ancak bunun İmar Kanunu içinde yer 
alması, plan kararlarının geliştirilmesinde, kanun! destek bulma yönünden gereklidir, kanımızca. 

Ve bu belirlemeler 3194 sayılı kanunun şehir planlamasına ve mimarlığa sınırlama getir
mediğini gösterirken, benimsenen tutumun yönetmelik hazırlamak olduğunu görüyoruz~ 

Hukuki kolaylık olarak olumlu bir yaklaşım olmasına rağmen, Kanunla eş zamanlı ola
rak ve aynı kişilerce hazırlanan yönetmelikler, 

- imarcılık tarihimizden hiç dersler alınmadığını, 
-"yönetmelik mimarisi" yaratmak için sanki özel bir gayret sarfedildiğini (veya hiç 

bir gayret sarfedilmediğini) 

gösterirken, yönetmelikler hususu, imar mevzuatı tarihi içinde, belkide en çok kısıtlamanın 
ve sınırlamanın bulunduğu bir dönemin başlangıcı olarak hatırlanacaktır. 

Ülke şartlarının en yeni teknolojilere açıldığı ve şehir planlama ve mimarlık mesleklerinde 
"olgunluğun" yaşanabileceği bir dönemde, yaratıcı gücü engelleyen; 

İki yönetmeliği belirlemeye çalışacağız : 

ı. imar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik : 

Bu yönetmelikte çoğunluk olarak tanımlamalara (plan tiplerine) ve idari formalitelere yer 
verilmiş ve imar planlarının yapılması için yöntem ve kural olarak şunlar getirilmiştir. 

- imar planlarının hazırlanmasında varsa bölge ve çevre düzeni ana kurallarına uyu-
lacağı, 

-Tip sözleşme ve şartlaşmaların değiştirilebileceği, 
- Uygulama planlarının etaplar halinde yapılabileceği, 
- Planlarda imar parsellerinin gösterilmesi, 
- Yönetmelik sonuna eklenen tablo da belirtilen standartıara uyulması, 
- Plan değişikliklerinde sosyal ve teknik alt yapı yönünden, dengenin bozulmaması, 
- İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilmemesi 

hükümleri getirilmiştir. 

İlk önce belirtmemiz gereken husus : Bu hükümler~n planlama faaliyetleri için yeni belir
lemeler olmadığıdır. Eski kanun ve yönetmeliklerle de aynı uygulamalar yapılıyordu. Eski imar 
kanunu doğrultusunda çıkartılan genelgelerde (108) bu prensipierin hepsi yer almıştır. 

Genel olarak olumlu yaklaşımlardır ancak buradaki konumuz açısından, iyi niyetlerle ha
zırlandığına şüphesiz olmamasına rağmen, standartlar ve çıkmaz sokak konusunda şimdiye 
kadar yapılan tenkidlerin dikkate alınmadığını belirleyebiliyoruz. 
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Standartlar tablosu şöyledir : 

Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı (x) 

Nüfus 0-15000 15000-45000 45000-100000 100000- + 

Ana Okulu 0.7 m2/kişi 0.7 m2/kiş~ 0.7 m2/kişi 0.7 m2/kişi 
İlkokul 2.0 m2/kişi 2.0 m2/kişi 2.0 m2/kişi 2.0 m2/kişi 
Ortaokul 1.8 m2/kişi 1.8 m2/kişi 1.8 m2/kişi 1.8 m2/kişi 
Lise 2.0 m2/kişi 2.0 m2/kişi 2.0 m2/kişi 2.0 m2/kişi 

(xx) Aktif yeşil alan 7.0 m2/kişi 7.0 m2/kişi 7.0 m2/kişi 7.0 m2/kişi 
Sağlık servisleri 1.0 m2/kişi 1.0 m2/kişi 1.2 m2/kişi 1.5 m2/kişi 
Sosyal ve kültürel 
yapılar 0.3 m2/kişi 0.5 m2/kişi 0.8 m2/kişi 3.0 m2/kişi 
İdari yapılar 2.2 m2/kişi 3.0 m2/kişi 3.5 m2/kişi 4.6 m2/kişi 
Ticaret 1.1 m2/kişi 1.2 m2/kişi 1.3 m2/kişi 1.5 m2/kişi 
Teknik alt yapı 0.1 m2/kişi 0.2 m2/kişi 1.0 m2/kişi 2.0 m2/kişi 
(Yol ve Otopark 

· Hariç) 

(x) Alan hesabında, planlamaya esas olan projeksiyon nüfusu dikkil~e 
alınacaktır. 

Standartlar konusunda ilk söyleyeceğimiz, bu tablonun 1972 yılında imar ve İskan Ba
kanlığı, Metropoliten Planlama Dairesi Başkr.::.ılığınca hazırlanan, "Mevcut imar Planı Dışın
da Toplu Konut İnşa Etmek Üzere Kurulmuş Kooperatifierde Aranacak Şartlar ve Gerekli Teç
hizat ve Standartlar" çalışmasından esinlendiği, yeni imar Kanununun anlayışına hiç uymadı
ğını görüyoruz. (109) 

Şehirleşme hareketlerinde ve teknolojilerdeki büyük değişimi dışlar gibi, Türkiye'yi dört 
nüfus grubuna ayırıp, arazi kullanımındaki çeşitliliği çok kısıtlı olarak getiren standartlar tab
losunun, sabit değerler ile belirleme yapması, bu yönetmeliğin biraz aceleye geldiğini göster
mektedir. 

Dört nüfus grubuna ayrılmasına rağmen, bu farklılık, yeşil alan ve eğitim alanları için 
metrekare ihtiyacında bir değişim getirmemekte; 0-15 000 grubu içinde, örneğin ı 500 nüfuslu 
bir yerleşme planında "lise" yapılmasını mecbur kılan bir uslup göze batmaktadır. 

Ülkemizde, standartlar konusunda yapılan çalışmalar, gerek kamu kurumlarında (Bakan
lıklar ve Üniversiteler) gerekse belediyelerde (büyük şehir belediyeleri) ve özel firmalarda 
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,(toplu konut şirketleri) ilgi alanı oluşturmuş, senteze uİaşacak bir çalışma gibi, sadece kooRdi

nasyon bekleyen bir durumda iken, bu tür dar kalıplarla standart hazırlanması, Yapı ve Yollar 

Kanunu geleneklerinden kuı:tulamadığımızı belgelemektedir. 

Yapı ve Yollar Kanununda belirtildiğinden biraz farklı olarak, gene, çıkmaz sokak yapıl

maması hususu hükme bağlanmıştır. 

Plan değişikliği ile çıkmaz sokak yapılmaması konusu, imar planının ömrünü doldurun

caya kadar, çıkmaz sokaklar ile getirilebilecek çözümlere ve yeni tasarımiara izin verilmeyeceği 

anlamını taşımaktadır. Kentsel tasarım içinde otopark cebi (cul de sac) ile çözümlenen ve Ba

kanlıkcada kabul gören (imar planlarında otopark cebi ile bitiriten çıkmaz sokaklar tastik edil

mektedir) bu konuda, böyle hükümler getirmenin yeni kanun anlayışına uygun olmadığını gö

rüşünü savunanlardanız. 

ilgililerin "iyi niyetlerle" tercih ettikleri bu yaklaşımlara, mesleki duyarlılıklarınıda ilave 

etmelerinin zamanı gelmiştir. Ülkemiz yeni tasarım politikalarına, bilgi birikimi yönünden ha

zırdır ve bu bilgi birikimini değerlendirmek bir görev olarak kabul edilmelidir. 

1986 yılı sonbaharında yapılan, İTÜ görevlisi Prof, Nigan Bayazıeın organize ettiği "Ta

sarım Eğitimi" konulu toplantıda, tasarım politikaları belirlenrnek üzere, Devlet Bakanı Sn. 

Tınaz Titiz'in öneri olarak getirdiği, "Tasarım Komisyonu'' kurma, işi çok olumlu bir yakla

şım olmaktadır. 
2. Büyük Şehir Belediyeleri dışında kalan Belediyelerin Tip imar Yönetmeliği. 

1985 tarihi itibariyle 1702 adet belediye bulunmakta ve büyük şehir belediyelerini çıkardı

ğımızda, 1664 belediye kalmaktadır. 

1664 belediye için hazırlanan "tip" yönetmelik, yeni bir anlayışla hazırlanmadığı gibi es

ki "tip" yönetmelikleri aratan niteliklere sahip_tir. 

Belediyelerin yetki aldığı bir dönemde : (Madde 6) 

"Belediyeler, imar Kanununa aykırı olmamak ve bu yönetmelik hükümleri aynı kal

mak şartı ile kendi beldelerinin özelliği açısından gerekli gördükleri hususları bu yö

netmeliğe ilave edebilirler." 

şeklinde bir hüküm getirilmesi~ yetki konusunda inandırıcı olma durumunu zayıflatmaktadır. 

Ayrıca, yönetmelik "tip" değildir. Eski tip yönetmeliklerde bulunan "boşluklar", beledi

yelerce doldurulmakta iken, yeni yönetmelikte böyle bir şans yoktur. 

Bütün ölçüler yönetmeliğin yayımı ile neticelendirildiğinden, ve yönetmeliğin 6 ncı mad

desi ile "aynı kalmak şartı" getirildiğinden, 1664 belediye için kabul edilen bu idari düzenle

meye "sabit imar Yönetmeliği" demek daha doğru olacaktır. 

Eski yönetmelikleri tarayarak oluşturduğumuz tabloda gördüğümüz (Şekil 5), ufak fark

lılıklar bile 1985 tarihinden sonra kabul görmiyecek bir nitelik kazanmıştır? 

Tabi ki, imar planı ve plan notları ile bu tıkanıklıktan kurtulma imk~nları gene mevcut

tur. Yönetmelik, aynen eskisi gibi, imar planlarında bir açıklama varsa, plan hükümlerine uyu

lacağını belirlemiştir. Ancak zorlukları kaldırmak amacıyla yürürlüğe giren yeni kanunumu

zun or:aya çıkaracağı yönetmelikler, herhalde böyle olmamalıdır. 

Belediyelere yetki verilmesi, malıalil özelliklerin ön plana alındığını göstermekte, ve bu

mı n gereğide, imarcılığımızda malıalil özellikler doğrultusunda hareket edilmesi konusunu çok

yoğun olarak gündeme getirmektedir. 
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Belediyelere sadece ilaveler yapma yetkisi vermek, böyle katı bir yönetmelik anlayışı için
de, mesleki cabalara yaratıcılık konusunda bir katkı sağlamıyacaktır. 

4- DiGER MEVZUAT 
imar mevzuatı sadece İmarKanunları ve yönetmelikleri değildir. Daha öncede belirttiği

miz gibi 250'ye yakın hukuki metin bulunmaktadır, imarcılığımızı ilgilendiren. Bu sayıya ge
nelgelerde dahildir. (1987 yılına kadar) 

Kurumların kendi özel amaçları doğrultusunda çıkarmış olduğu : 

- eski eserlerin korunması, 
- turizm alanlarının tespiti ve geliştirilmesi, 
- toplu konut projelerinin gerçekleştirilmesi, 
- gayri sıhhı müesseselerin kontrol altına alınması, 
- si vii savunma bakımından tedbirler, 
- askeri yasak bölgelerin önemi, 
- binaların ısı kayıplarının önlenmesi, 
- kıyıların korunması, 

- çevre koruma, 
- gürültü kontrol, 
- yakıt tüketimini kontrol, 
- karayolları kenarında yapılacak tesisler, 
- mezarlıklar, 

- eğitim yerlerinin tespiti, 
- tapu ve kadastro, 
- belediye faaliyetleri, 
- milli parklar, 
- ormanlar 
- vakıf alanlarını değerlendirme 

gibi konularda oldukça geniş bir mevzuat oluşturuluyorken, özel imar kanunlan diyebileceğimiz : 
Gecekondu Kanunu 
imar Affı Kanunları 
Boğaziçi Kanunu ve ilgili yönetmelikleride bu liste içinde yerini alıyor. 

imar mevzuatının bu şekilde çok parçalı oluşu, mimari ve şehir planlamasını muhakkak
ki olumsuz yönde etkiliyor : Çeşitli nedenlerden ötürü "çabuk iş bitirme" zorunluluğunda olan 
bir planlama müteahhidinin, kurumlar arası ilişkilerde ortaya çıkan "gecikmeyi" ancak 
yaratıcılığın-fedakarlık ederek önleyeceği ortadadır. Yaratıcı eylemini gerçekleştireceği yerde, 
mevzuatın isteklerini yerine getirme bir zorunluluk oluyor. 

Aslında diğer kurumların veya diğer mevzuatın işe karışmasını 6785 sayılı imar Kanunu
nun ilgili yönetmeliği istemektedir. 

''İ mar ve Yol İstikamet Planlarının Tanzim Tarzları ile Teknik Şartlarına ve Bu İşleri Ya
pacak Uzmanlarda Aranacak Ehliyete Dair Yönetmelik" getirmektedir bu koordinasyon isteğini. 

1969 tarihli olan sözkonosu yönetmelik, plan yapımından önce araştırma yapılırken, çe-
şitli kurumların görüşlerinin alınması hükmünü getiriyor. 3.05 inci maddesinde 32 adet kamu 
kurumunun adı sıralanarak, gerektiğinde özel kuruluşlardan da görüş alınması şartı getiriliyor. 
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1975tarihi itibariyle eleştiri getiren Yıldızhan Yayla, " ... Bakanlıkların kuruluş ve görevle

rinde sık sık değişikler yapılan bir dönemde, bu karışıklığın doğuracağı sonuçlar meydandadır 

(110)" diyerek, bu tür görüş alma işinin yönetmelikçe "zorunlu" kılındığını belirtiyor. 

Yönetmeliğin bu kadar çok kurumdan görüş alınmasını istemesi planlamanın disiplinler 

arası bir çalıştırma gerektirmesiyle açıklanabilir, ancak 

- bir koordinasyon yöntemi 
- bir düzenleyicilik yaklaşımı 

getirmeyip, sadece envanter analizi yapar gibi oluşturulan bilgilerin çokluğu, ortaya çıkan plan 

ürünü ile karşılaştırıldığında, zamanın boşuna harcandığını ortaya koymaktadır. 

Koordinasyon ilkesi belirlenınediği için, kurumlar arası ilişkilerde ortaya çıkan gecikme

lere karşı oluşturulan plan notları dikkatimizi çekmektedir. 
"Karayolları Trafik Yasası ve İlgili Yönetmelik k~şullarına uyulur." (Plan Notları Der-

lemesi) 
''Çevre Yasasına uyulur'' (Plan Notları Derlemesi) 

Plan yapımından önce verilmesi gereken kararlar, planın tastikinden sonra verilebilir şek

le sokuluyor. 

Ayrıca alınan görüşlerin istişari mahiyette veya emredici olup olmadığı, imar mevzuatı içinde 

oluşturulması gereken bir "hukuk sentezi" veya, "İdari Düzenleme Kademelenmesi" ile de

ğil, kanunların ''ikili mücadelesiyle'' çözümlenıneye çalışılıyor. 
En çarpıcı örnek, İmar Kanunu ve Eski Eserler Kanunu arasında oluşturulan tartışmalar 

ve Danıştay kararı ihtiyacı gerektiren eski eser konularında, Danıştayın, bir çok kere " ... Eski 

Eser Kanunu hukukuna ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarına uygun imar planı yapılmasım 

zorunlu kılması"yla ilgili kararlarını görüyoruz (D. 6. D. 14.12.1977, E. 1976/2940 K. 1977/6699, 

D. 6. D. 27.1.1977, E. 1975/6699, K. 1977/314)· 

Bu tür Danıştay kararları olmasına ve Eski Eser Kanununun önceliği belirlenmesine rağ

men, aşağıda sunacağımız örnek, kanunlar arası bir düzenleme yapılmasını gerektiriyor. 

1972 tarihinde İmar Kanununa eklenen bir madde ile deniz kenarlarından 10 metreden 

az olmamak üzere mesafe bırakılması ve bu mesafe içinde bina inşa edilemiyeceği hükmü gel

miştir. 

1977 tarihinde tastik edilen Boğaziçi Nazım Planı ise, çeşitli sebepler yüzünden 7 kere de

ğiştirilip tasdik edilmiş olup (lll), üçüncü tasdik işlemine (15.12.1978) esas olacak G.E.E. ve 

Amtlar Yüksek Kurulunun 14.1.1978 gün ve 10201 sayılı kararı, Boğaziçi kıyılarında, lO m. 

mesafe bırakma hükmünün uygulanmamasını öngörüyor. 

Karar özetle şöyledir (112) : 

''Boğaziçi sit sahası içinde yalılar bandı diye adlandırılan Sahil kısmında, özellikle denize 

cephesi olan parsellerin ve üzerindeki eski yalıların Boğaziçi pitoreskine çok ayrıcalıklı katkısı 

bulunduğuna: ..... yeni inşaatların genel imar mevzuatı hükümleri içinde düşünülmesinin müm-

kün olmadığına, ..... adına su mimarisi diyebileceğimiz bir yapı türünün oluşmasında, ..... İmar 

Kanununun bu özellikleri değerlendiremediğine, ..... lO metre çekme kaydının tarihsel cephe 

görünümünü bozacağına, .... " şeklinde oluşturulan gerekçelerle 6785/1605 sayılı Kanunun Ek-7 

ncı maddesinin 1710 sayılı Kanun mucibince geçerli sayılamıyacağı kararı verilmiş ve Boğaziçi 

Nazım Planı da bu doğrultuda, tasdik edilmiştir. (15.12.1978) 

-60-



Bu tür gelişmeler mimari saygınlık adına çok olumlu adımlardır ancak böyle bir kararın 

oluşması için geçen seneler, Planlama müessesesi içinde yeni tedbirlerin alınmasını gerektir

mektedir. 
Çünkü bu 10 metre konusu Anıtlar için yeni bir karar olmayıp, tam 7 sene öncesi, 1971 

yılına ait bir karardır. 
Sahil Şeridi imar Planlan için 1971 yılında getirilen ''sıfır mesafe'' kabulü, 1977 tarihi 

itibariyle birinci tastiki yapılan Boğaziçi Planlarında getirilmemiştir. Ancak üçüncü tasdik aşa

masında bu karar plana geçirilebilmiştir. 

Tasarım ve mimari gereklilik konularında ortaya çıkan bu tür bir karann gecikmesinin 

etkileri, Boğaziçi mekanı için muhakkakki olumsuzdur. 

Bu örneğimizden başka birde TÜBİTAK tarafından hazırlanan bir çalışmayı görmemiz 

faydalı olacaktır. (113) 

Yapı Araştırma Enstitüsünce yürütülen "Konut Standartları Sistem Dinamiği" isimli ça

lışma, imar Mevzuatı içinde 41 adet kanunun analizini yaparak, getirilen sınırlamaları tespit 

etmiştir. Sınırlamalar sadece teknik konuları değil, sosyal ekonomik, idari, mali gibi çeşitli ko

nuları ilgilendirmektedir. 

Çalışmaya 15.2.1983 tarihinde başlanılmış, değişik kurumların yetkilileri katılmış ve çalış

ma 15 .6. 198,5 tarihinde neticelenı:İıiştir; hiç bir yorum ve görüş katılmadan, tamamiyle analiz 

neticelerini verin 921 sayfalık kitap ise 1986 yılında yayınlanmıştır. 

Sadece kanun düzeyinde oluşturulan sınırlamaları tespit etmek amacıyla : 

ı. Uygulama sınırlamaları 
2. Kaynak sınırlamaları 
3. Fiziksel sınırlamalar 

olarak belirlenen ana başlıklar içinde, bizi ilgilendiren t;Sas itibariyle sonuncu, olanıdır. 

Fiziksel Sımrlamalar: 

ı. Yerleşme arazisi sınırlamaları. 

• İklim bölgeleri 
• Deprem bölgeleri 
• Milli parklar 
• Topoğrafya 

• Zemin özellikleri 
• Meteorolojik özellikler 
• Çevre kirliliği 
• Çevre gürültüsü 
• Yön 
• Tarihi çevre-sit 
• Mülkiyet sınırı 
• İdari sınır 
• İmar planı sınırı 

• Kıyı-sahil şeridi 

2. Fonksiyon-İlişkiler-Özellikler 

• Eğlemler arası ilişkiler 

• Alanlar arası ilişkiler 

-61-



• Bloklar arası ilişkiler 
• Yürüme uzaklıkları 
• Özellikler 

3. Boyutsal sımrlamalar 

• Tefriş boyutları 

• Bileşen ve eleman boyutları 
• Eylem alanları boyutları 
• Eylem alanları oranları 
• Birim konut alanı 
• Yapı blok boyutları 
• Parsel boyutları 
• İrtifa 

4. Görsel Konfor sımdamaları 

• Doğal aydınlatma 

• Yapay aydınlatma 

5. İşitsel Konfor sınırları 

• Ses seviyeleri 
• Ses geçirgenlik 

6. İklimsel Konfor sınırlamaları . 

• Birim konut ısı-ısı kaynağı ihtiyacı 
• İç sıcaklık 
• Isı geçirgenlik 
• Isı depolama 
'- .. Radyant sıcaklık 
• Doğal havalandırma 

• Yapay havalandırma 
• Nem oranı 
• Nem geçirgenlik 
• Güneşlenme süresi 
• Yönlendirme 

7. Emniyet sınırlamaları 

• Strüktür emniyeti 
• Yangın emniyeti 
• Trafik emniyeti 
• Sel emniyeti 
• Sağlık 

• İş emniyeti 
• Diğer emniyet 

8. Mahremiyet sınırlamaları 

• Görsel mahremiyet 
• İşitsel mahremiyet 

9. Malzeme sınırlamaları 

• Kalite sınırlamaları 
• Dayanıklılık 

• Kullanım süresi 
• Verim 
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Çalışmada, "konut standartları" terimi ile barınma çevresi oluşumunu etkileyen bütün 
sınırlamaların amaçlandığı söylendiğinden, barınma çevresi için getirilen yaklaşımın sadece mi
mari değil şehir planlama konularını da içererek bu çalışmaya dahil ettiğini görüyoruz. 

imar mevzuatıyla ilgili 41 adet kanunun incelenmesiyle ortaya çıkan bu görüntünün, ge
tirdiği sınırlamF.:ar açısından çok geniş bir konu alanına hitap ettiği ve bu durumun bazı ted
birleri gerektirdiği düşüncesindeyiz. Ve başlıca tedbirin gene mevzuatla getirilebileceğine, "iMAR 
\,1EVZUATI ÇERÇEVE KANUNU" hazırlanması gereği kaçınılmaz olm:ıktadır. 
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D- BİR ANKET 
Mevzuatın mimariyi olumsuz etkilernesi üzerinde dururken, 15.12.1969 tarihinde yapılan 

''mimarlık seminerinde'' neticetendirilmiş olan bir anketi b rada belirtmekte fayda buluyoruz. 
014} . 

449 mimarın katıldığı ankette, 14 soru soruluyor ve 6 ncı soru, ''Türkiye'de Mimarlık ye
terince gelişmiş midir?" şeklindedir. Katılanların 

OJo 6,23'ü Türk mimarlığının yeterince geliştiğini 
- OJo ll'i fikri olmadığını, 
- OJo 92,36'sı ise Türk mimarlığının gelişmemiş olduğunu, 

söylemişlerdir. 

Gelişmemiş olduğunu öne sürenlere, gelişmeme nedenleri sorulup, aşağıdaki 13 sebep ara-
sından ağırlıklı olanların seçilmesi istenilmiştir. · 

ı. Teknik ve Teknoloji gelişmemiştir, 
2. Yapı malzemesi yetersizdir, 
3. ·Mimarlık eğitimi yanlıştır, 

4. Ekonomik koşullar gel-işmeyi engellemektedir, 
5. Toplum mimarlığı anlamamaktadır. 
6. Yabancı uygulamalar mimarlığımızca yeterince izlenememektedir, 
7. Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı hakkında yeterli bilgi yoktur, 
8. Yeterli sayıda mimarlık proje yarışması açılamamaktadır, 
9. Yarışma jürileri iyi kurulamamaktadır, 

10. imar ile ilgili kanun ve yönetmelikler aşırı derecede sınırlayıcı maddeler ihtiva et-
mektedir, 

ll. imar planları aşırı derecede sınırlayıcıdır, 
12. Nitelikli işçi yoktur, 
13. Bir fikri m yok. 

Bu sebepler içinde bizi ilgilendiren 10 uncu ve ll inci sırada yer alan belirlemeler, cevapla
rın içinde ön sıralarda yer almamaktadır. 

Ön sıralar,da yer alan 6 sebep şunlardır : 

Toplum mimarlığı anlamamaktadır 
Ekonomik koşullar gelişmeyi engeliernekte 
Mimarlık eğitimi yanlıştır 

Teknik ve teknoloji gelişmemiş 
Nitelikli işçi yoktur 
Sosyo-ekonomik yapı hakkında bilgi yok 

Konumuzia ilgili cevaplar : 

OJo 14,17 
OJo 13,99 
OJo 12,23 
OJo 11,99 
OJo 11,75 
OJo 10,63 

- Imar ve yönetmelikterin sınırlayıcı olma cevabı, (OJo 5,12 ile} 9 uncu sırayı, 
- Imar planlarının sınırlayıcı olma cevabı ise (OJo 2, 72 ile} 10 uncu sırayı alıyorlar. 

Bu anketin ortaya koyduğu netice, 1%9 yılı itibariyle, genellikle Ankara'lı ,olan 449 mi
mar, mevzuatı ve imar planlarını, mimarlığın gelişmeme nedenleri içinde öncelikli sebepler içinde 
görmemiş olmalarıdır. 
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E- GENEL SONUÇ 
imar mevzuatının yaratıcı güçü yönlendirmesi konusunda sonuç belirlemeleri yaparken, 

ilk önce genel bir değerlendirme olarak şunları söylememiz gerekmektedir. 

1. Cumhuriyet Dönemi imar kanunları : 
• Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu (2290) 
• imar Kanunu - 1957 (6785) 
• . imar Kanunu Değişikliği - 1972 (1605) 
• imar Kanunu - 1985 (3194) 

yapıtaşmayı ve şehirleşmeyi bir düzen altına almak amacıyla yürürlüğe konmuştur. Amaç ola
rak kısıtlama yoktur. 

1 

2. Yaratıcı gücün engellenmemesi hususu, her kanun döneminde daha da artmış ve bu 
artış sadece kanun kademelerinde (kanun düzeyinde) gözlenmektedir. 

3. Yönetmeliklerde ise böyle bir tutum gözlenemediği gibi, uygulamayı sağlayan yönet
melikler ''İmar Mevzuatı'' kavramıyla özdeşleşmiş, yönetmelik düzeyindeki kısıtlamaların eleş
tirisine imar Kanunları muhatap kılınmıştır. 

4. Bu gözlemler ışığında, kanun - yönetmelik ilişkisi yönünden, kanunlarımızda bazı ek
sikliklerin olduğunu belirtiyor, yönetmelikterin yönlendirilmesinde tedbirler alınmalıydı diyo

. ruz. Örneğin, 6785/1605 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde, " ... şehirleri gruplara ayır
mak ve bunlara göre planlama esaslarını tespit etmek'' konusundaki amaç belirlemesi, yönet
meliklere aktarılamamıştır. 
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F- SONUÇLAR 
İmar mevzuatının yaratıcılığı etkilernesi hususunda ayrıntılı sonuçları verirken, bu sonuç

lann içinde bulunan önermelerin, bundan sonraki yasal düzenlemelerde değerlendirilmesi ya
rarlı olacaktır. 

Ve bu bölüm altında, sonuçları iki gruba ayırarak : 
A. Olumlu Etkiler 
B. Olumsuz Etkiler 

şeklinde, görüşlerimizi ifade etmeye çalışacağız. 

A. Olumlu Etkiler 

ı. Cumhuriyet Dönemindeki mimarlık akımları içinde, ulusal ve uluslararası yaklaşım
lar uygulama imkanı bulduğuna göre, imar mevzuatının yeniliklere açık olduğunu söyleyebili
yoruz. İmar kanunlarının genel amaçları içinde kısıtlama veya özel bir yapılaşma biçimini em
reden yaklaşım bulunmadığından, mevzuatımız yönünden olumlu etkilere sebep olmuştur. 

2. Şehir planlarında gelişmeler kanunlarla açık bir şekilde desteklenmiştir. Yapı ve Yol
lar Kanununun şehireilik düzeni getirme amaçları, imar kanunlarının esnek yaklaşımı ve 
giderek planlama faaliyetlerini önplana çıkarmaları (1972 yılı değişikliği ile çok belirgin olan 
bu durum 1985 yılı değişikliği ile planlama kadernelerindeki getirilen yeni tanımlar), ile kanun 
kademesinde olumlu etkiler bırakan gelişmelere tanık olunmuştur. 

B. Olumsuz Etkiler 

Mevzuatın tasarım konusunda bir belirleyiciliği olmadığından : 
• Tasarım eğitimi 

• Mimarı kontroller (Mimarlık denetimi) 
• Kentsel tasarım 

konularında uygulama politikaları geliştirilememiştir. 

1980 tarihi itibariyle yapılan bir çalışmada, (llS) imar planlarının üzerinde bulunan, mi
mari biçimlendirme kuralları şöyledir : 

Bina Bina yatay 
TAKS KAKS yüksekliği blok ölçüleri 

Yalova X Yönetmelik 
Bostan cı X X Serbest 
Boğaziçi (Öngörünüm) X X 
Şi ş hane X X 
Kart al X X X 
G. Osmanpaşa X X X X 

Bu görüntü içindemimara en fazla yaratma imkani tanıyan, Bostancı imar planı olmak
tadır. Sadece hacim belirlemesi vardır. Diğerleri ise buna ilave olarak, yükseklik veya yapı blo
kunun yatay boyutlarına sahiptir. "KAKS veTAKS ile yapı hakkını sınırlama yöntemi, yapı 
biçimini katı biçimde donduran imar tutumuna bir tepkidir ... mimara tasarım özgürlüğü bı
rakmak isteği ile bağdaştırılmaya çalışılmaktadır ... İstanbul'un Anadolu, yakasında tam bir ba
şarısızlığa uğramıştır' ', diyen Tuğrul Akçura, Bostancı planlarından bahsetmektedir. ''Mima-
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ra yapı hacimleriyle ilgili özgürlük verme konusu avantaj ve sakıncaları ile değerlendirilmelidir" 
(116) 

Mimarlık denetimiyle güdülen amaçlar : (117) 

- Taşınmaz mal değerini korumak, 
- Toplumun yararı ve refahı, 
- Şehirlerin çirkinleşmesini önlemektir. 

Bu doğrultularda oluşturulacak tasarım politikası, "kent sistemini bağlayacak katılıkta 
ve fakat yararlı değişiklikler ve yaratıcılıklam olanak verecek genişlik ve elastikiyette" (118) 
olmalıdır. 

2. Standartlar konusu hiçbir dönemde ciddi olarak ele alınmamıştır. 

Ülkemiz gerçeklerinden hareketle bilimsel çalışmaları kabul eden veya teşvik eden bir yap
tırım bulunmamaktadır. Yaratıcı gücü yönlendirerek, sağlıklı sonuçlar alınmasında önemli bir 
araç olan standartlar konusuna dar kalıplarla yaklaşılmıştır. Yönetmeliklerde amaç "ölçü" ol
muştur; verim, fonksiyon, ilişkiler olacağı yerde. 

'' ... Geleneksel yapıma hizmet eden mevzuat 'tarif edici' bir başka deyişle 'aracı' veya 'ya
pılış süreci'ni belirleyici mevzuat idi. Yeniliklere doğru giden bina sektörünü kontrol altına al
mak için ancak 'performans yaklaşımlı mevzuat' ile olanaklı olabilir. 

3. Tip proje yapımı ve kalıp yapılar topluluğu desteklenmiştir. 

Yaratıcı gücü engelleyen en önemli unsur budur. tm ar yönetmelikleriyle adeta desteklenir-
cesine uzun yıllar ve hru~, 

• küçük parselasyon 
• sabit ölçüler 
• mimari ürüne değer vermeme 
• devletin "tip" projeleri 
• apartman yeknesaklığı 

hep birbirini etkileyerek, tipleşme konusunda en yoğun uygulamalara örnek teşkil etmişlerdir. 

Bu konuda imar planlarındaki yavaş gelişmede bu tipleşmeyi destekler mehiyettedir. Yapı 
ve '\bllar Kanunu bölgelerne yaklaşımını kabul ettiği halde, bölgelerne uygulamaları ancak 
1950'lerde görülmeye başlanmıştır. Tip imar yönetmeliğinde (1957) ve sonra 1605 sayılı kanun
da "planın" üstünlüğü kabul edildiği halq.e, bu konuda ülke düzeyinde geniş bir uygulama 
yoktur. İmar yönetmeliği kurallarından kurtulma olarak kabul edebileceğimiz mevzi plan ve 
plan notları uygulamaları çok özel projeler için ve kıyı kentlerimizde turizm amaçlı projeler 
için kullanılmıştır. 

4. "Eser"in korunması gerçekleştirilemepıiştir. 

Yaratılan bir ''eser' 'in korunması, bundan sonraki eserin bir teşvikidir. Özellikle mimarı 
ürünler için söz konusu olan bu durum, bir projenin veya bir yapının sahibinden izin alınma
dan değiştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Bu konuda tedbirler oluşturulması, meslelô heyacanları ve endişeterin yoğunlaşmasını sağ
lıyacaktır. 
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5. Şehir yenilernesi yapılamamaktadır. 
''Yenilemenin en olumlu yanı, günün koşulları ile bağdaşmıyan gelişme düzeni ve mülki

yet durumunu, gelişme hatalarını, köhneleşmiş yapıları düzeltme olanağı sağlamasıdır. Arazi 
düzeninin ve mülkiyet durumunun yeniden ele alınabilme olanağı, TASARIM için başlı başına 
bir FIRSATTIR.'' (1 19) 

Ancak. bu fırsat yakalanamamaktadır. 

• Her mülk sahibinin ayrı zamanlarda yenileme kararı alması, birlikte hareketle tüm
sel bir tasarım yaklaşırnma olanak tanımamaktadır. (120) 

• Yasal ve yönetimsel noksanlıklar vardır. (121) 

6. Yanşmalardan beklenen fayda sağlanamamaktadır. 

Yaratıcı güçlerin birbirlerine olan üstünlüklerini görmek, bir amaç doğrultusunda birden 
fazla çözümleri yakalayabilmek yönünden, proje yarışmaları verimli bir ortam yaratırlar. Ay
rıca, tasarımemın "zamana karşı düşünme'' h ünerini geliştirirler. 

Ancak ülkemizde proje yarışmalarından beklenen yararlar sağlanamadığı için yarışma dü
zeni ile ilgili yeni hukuki kurallara ihtiyaç vardır. 

7. Mimar ve Plancı ilişkisi tammlanmamıştır. 

Mimarlık ve şehir plancılığı birbirlerini tamamlayan ve insanın öncelikli yapay çevresini 
oluşturan meslek dallarıdır. 

Şehir plancılarının mimari tasarım gerektiren konularda hassas olmaları, tasarımcılık sı
nırlarını belirleyebilmeleri ve mimarların yaratıcı gücünü engellememeleri gerekmektedir. 

Mimarlar da kentin genel planlama kararlarına göre tasarım yapmaya ve en verimli kont
rolun kendi kendilerini kontrol etmek olduğu inancıyla, "mimari oto kontrol konusunda" tec
rübeler kazanmaya çalışmalıdırlar. 

"Şehir plancısı güzel ve iyi şehir yaratmaz fakat, 'güzel ve iyi şehir'in yaratılması için in
kftnlar hazırlar. (122)" 

Bu ilişkilerden hareketle, tasarım politikaları içinde oluşturulacak öneriler paketi içinde, 
mimar ve planemın uğraşı ve ilgi alanlarını belirlemekte yarar vardır. 

8. Imar mevzuatımn bir düzenleme içine alınması gerekmektedir. 

İmar mevzuatı içinde bulunan dağınıklık ve mevzuatın çok olması, bu konuda acil tedbir
leri gerektiriyor. Çoğunlukla zamana karşı iş üreten tasarımcı, mevzuat dağınıldığı içindeki çö
zümlere, yaratıcı gücünden fedekftrlık ederek ulaşıyor. 

İmarcılık konularındaki sektörel yaklaşımların (turizm, sanayi eski eser koruma, toplu ko
nut) ihtisastaşma yönünden, son yıllarda gösterdikleri gelişmeler 

• eski kanunların yenilenmesini veya 
• yeni bir kanun çıkarılmasını 

gerekli kıldığı için, bu konuda ve imar Kanunu ile olan ilişkilerde, bir düzenleme görevi yap
mak üzere ''İmar Mevzuatı Çerçeve Kanunu''nun acil olarak gündeme getirilmesi gerekmektedir. 

9. Parselierne alternatifleri desteklenmemiştir. 
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Türk şehirlerindeki kalıp yapıların oluşmasında başlıca sebep tek biçim (dik açılı, dört 
kenar) parselierne şeklinin kabul edilmesidir. 

Ebniye kanunu kare ve dikdörtgen şeklinde tanımlama yaparken, Yapı ve Yollar Kanunu 
adaları köşelerinin dik açılı olması hükmünü getiriyor. Bu kabul Tapu sicil hukuku, Belediye 
Gelirleri mevzuatı, ruhsat hukuku gibi diğer mevzuat içinde de dotaylı olarak kabul edildiğin
den, 1957 İmar Kanunu içinde yer almamış olması, bir işe yaramıyor. Çünkü diğer kurallar 
bu tür şekli zorluyor. 

Tek parsele tek bina yaklaşımıda bu konu içinde düşünülmesi gerekmektedir. Yeni İmar 
Kanunu ile bu kısıtlılık kaldırıldığı için, burada sadece parselierne ve binaları konumtandırma 
üzerine bir örnek vermek istiyoruz. 

)······ ..... "\ 
1 ... 1 , ............ .. 

/.. ~ .... 
• '1. 

' 
\ 1 

·:.······ .. -<... : 
1 

i \ 1 
\ ......... . 

Şekil 9 
\· .. ~ ..... 

Bu Örneği hazırlayan Kevin Lynch şöyle diyor: (123) 

''Dikdörtgen şekilli parseller her zaman en kolay yöntemdir. Genel kaide, parsel yan çiz
gilerinin sokağa dik olması sağlanarak, arsa kayıplarından tasarruf etmektir. Fakat bu tür kai
deler binaların konumlandırılmasındaki hatalar yüzünden, gene arsa kayıplarına yolaçabilir : 
Yan bahçelerin hiç kullanılmaması gibi. Ayrıca binalar birbirlerinin hava ve ışığını engellerler.'' 

Yukarıda örneklerle yeni yaklaşımların belirlenebileceğini ve bunların bazı durumlarda ma
liyet ve ilişkiler yönünden olumlu kabul edilebileceğini belirtiyor. 

Bazen, "tek parsele bir çok'yapı" ile çözemiyeceğimiz durumlar olacaktır. Bu durumlar
da değişik biçimleri denememizi ve tecrübeler edinilmesini sağlıyacak hukuki düzenlemelere 
ihtiyaç vardır. 
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Bergama kasabasında son imar koşullanna göre ortaya çıkan 

mevcut doku ile ilişkisi ibulunrnıyan yerleşme düzeni. 

Yerleşme şeması daha önce görülen dakalırdaki karakterden farklı bahçeli meskenler dü
zeninde ve kanaatimizce çok olumsuzdur. Bu düzen Bergama kasabasının mevcut imar planı 

ve bunun tamamlayıcısı olan !mar Kanunu ve !mar Talimatnamesinin bir sonucudur. Aynı dü
zen, imar planı son 20 yıl içinde doguda (Van, Elazığ) veya güneyde (Antalya, Alanya, Manav

gat) yapılmış yerleşmelerden çok farklı değildir. Başka bir deyimle Batı dünyasından çok genel 

anlamda alınan bir yerleşme düzeni şehirlerimizi sarmış, ancak bu düzenin uygun olabileceği 

iklim bölgelerinde bile parsel ve kitle konumları ile parsel ve iç bünye veya yerleşmedeki diğer 

özellikler araştırılmamıştır. Şüphesiz bu. 

İrfan Bayhan, ŞEHİR PLANLAMASI (124) 
1969, İstanbul 



10. Mimarlık ve Şehir Planlamasım n ortak eylem alam olan "yaratıcılık" desteklenme

miştir. 

Bu konuda, ilk yapılması gereken yönetmelikleri değiştirip, tecrübeler kazandırmaya önem 

verilmelidir. Tasarım konusunda, tecrübelerden oluşan bir sentezle, ulusal ve yerel ölçeklerdeki 

"yaratıcılık" eylemlerimizde önemli bulgular elde edilecektir. 

Bu "yaratıcılık" konusunun ana fikrini oluşturacak olan kentsel yaşam ve bu yaşam tar

zında gözliyebileceğimiz gelişmelerdir. 

Nüfusumuzun o/o 60 ının şehirlerde oturduğunu aklımıza getirdiğimizde, oldukça çok faz

la tecrübenin kısa zamanda oluşup bazı bulgular vermesi imkan dahilindedir. 

11. Planlamaya tanınan, "yönetmeliklerden üstün olma" kuralı, bazan "iyi", "bazan'

'da "kötü" sonuç vermiş olmasının nedeni "Planlama Denetimi" hususunda disiplin gelişti

rilmemiştir. 

12. Teknik Konularda "ihtisaslaşmış hukukcu" desteği sağlanamamıştır. 

Teknik konuların formüle edilmesinde böyle bir ihtisastaşmaya çok fazla ihtiyaç vardır. 

Şimdiye kadar özellikle son senelerde gördüğünüz, her türlü teknik mevzuatı teknisyenierin 

hazırlama teşebbüsü içinde olduğu, ve " ..... diğer kanunların bu kanuna uygun olmayan hü

kümleri uygulanmaz'' diyerek, mevzuatı istemeyerek dağıtmalarıdır. 

Bu dağılmaları önleyecek ve ''HUKUK/TEKNİK işbirliğini sağlıyacak teşebbüsler, gide-

rek teknik konuların yaptırım gücü elde etmelerini sağlıyacaktır. 

Yaptırım gücü konusu ve bunun nasıl formüle edileceği, ilk önce bir ''hukukcu'' konusudur. 

13. Tasanmcılarda "mesleki heyecan" veya "mesleki endişe"ler görülememektedir. 

Eski Kanunlar ile gerçekleştirilmiş, hatta Ebniye Kanunlarının hükümleri sırasında ger-

çekleştiritmiş bir çok "güzel" yapı, zamanımız mimariarına örnek olarak gösteriliyorsa, "kı

sıtlılık kuralları" içinde bazı örnekler sunabilmek, mesleki cabalarla imkan dahiline girebilİ

yor demektir. 

Bu imar plancıları içinde geçerlidir. Yapı ve Yollar Kanunu ile Yabancı plancılar daha öz

gün çalışmalar yaparken, yerli plancılarımız bu konuda yavaş bir gelişme göstermişlerdir. 

14. 1969 yılı itibariyle yapılan ankette, mimariann mevzuat konusunda çok endişeli ol

mamalan, bugünkü tarihle ve ülkemiz genelinde bir anket daha yapılmasını ve bazı ipuçlan 

yakalanabileceğini göstermektedir. 

-SON-
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H- iMAR PLANI YAPIMINDAKi GENEL GELiŞME: 

1930 Adalar, yollar ve büyük bir kamu alanı 
1940 Yeşil akslar ve bahçeli ev parselasyonu 
1950 Bölgeleme, ulaşım kademelenmesi lejandlarda çeşitlilik 
1960 Kentsel tasanm, büyük blok etütleri 
1970 TAKS ve KAKS yaklaşımı 

Plan notlarında gelişmeler 
Mevzi planlar 

1980 Etaplama, öncelikli alan planlamaları 

(Bölgeleme konusundaki etüdere yabancı plancıların 1930 lardaki planlarında rastlıyabiliyoruz) 

-76-



......... ...... lt, 
hji>IJ#U~ 

Plan 4 

_.' 

BÜRI-IANi'fE 

I~.AD DLJ.\N 

BURHAN İYE 
İmar Planı,1936 
Bayındırlık İşleri 
Dergisi 



Plan 5 

DIYAAIEKID ............ __ 
~ADa ~L~M,, 

DİYARBAKIR 
İmar Planı,l936 
Bayındırlık İşleri 
Dergisi. 



Plan 6 ÇERKEŞ 

İmar Planı,l940 
Bayındırlık İşleri 
Dergisi. 



Plan 7 AKŞEHİR 1940 
İmar Planı' . . 
Bayındırlık Işlerı 

. · Yıl 7 Dergısı, 



Plan 8 MECİTÖZÜ 
İmar Planı, 1940 
Bayındırlık İşleri 
Dergisi, Yıl 7 



Plan 9 İSKİLİP 
İmar Planı, 1948 
Arkitekt, Yıl 17 



t. 
.' 

:_J~_MC~mr 
. ·.(, . 

~~-:~~~~.-:~~---
Plan 10 

Levent Mah., İstanbul 
4. mahalle imar planı 1956-1960 



.. . .. ) ' . 

Plan" ll SELÇUK 
İmar Planı, 1964 



.s 

... ?. 2 . . 
1 

.. • . . • • • ..,.. 1 ~ ....... -·--- • 

Plan 12 So~anlık imar planı : 

Taban alanı kat sayısı %30 
Kat alanı kat sayısı %80 
Ön bahçe 3 m. 
Yan .bahçe 3 m. 

1910 lerden sonra a~ırlık kazanan tasarım. 



1930'LARDA 
YABANCI PLANCILARlN 

TASARlMLARI 



. . . 
. . . . 
. . .. 

Plan 13 

.. 

. . : .• ' .. ~ ~ ... 

. . ::·:·~:. : .... lt\ ~· 
: .:.·. ·1\ ·. · .. ·. '·/.' . 

. ::-~~.~·-:.ı.'\.·: .. -:: . ·. -~ 

Ü6ER5iC.HT 'Z.UM ENTWUIH VON 

HERMANN ;)ANSEN 
P~OFE$$0A. DR.:JNG. SERLiN 
'7.. y U N j -:1 .. 9..:t3ı. 

MÜilUilU U8Uil C..r.OOISI, l.v, l)i:IIEC.G. 
VUlKEHilS$TilAı>5EN t OıUll'iU"'O 
--ESKi'ALT ._YENi·NE.U 
MÜRuRu uQUQ c..~oooı.si,i v~ ı:ıı;.ıa,c.ı:. 
VEQ.I{EHQSSTRA5SEN I.OQONUNG 
-- E51(iıALT -YENI: NE.U 
-- ESKI YOLLA A. · ALTE I.Ahi)WE.<iE 
-=-- DEMiR YOLU : E iS E N BAHN 
::::::::::HALi .A.q,1zi ' S:Qiiı Fı..AC.tiEI'I ;;iiiiiji NE.V~I'ID EVLiQ VOilH.QEIA~IJM 

t.I&.HIR:I'LUl)~- TE.Pii.:\4U4f.ı. 

ANKARA 
İmar Planı, 1932 

JANSEN 



Plan 14 İSTANBUL 
Nazım Plan -1939~ 

JANSEN 



1937 

Plan 15 

t ....... 
~·-··--

fsAREILEp: - .., .. ,. ........ o_ .... _ 
• :...ı-. .... --. e9 .. '-'V~, 
~::._w..-.WM~ot...Ciftll"'- .. 
_. ::. 7.:... ~ .. Citfır--u. 

~--~.,.,..\"'W. -~- ~--· D ...u~ ' ~=::w ~.ın.~oi 
:c;: ;: = JJ.. ... 

112CIOQ -9-
....- HEOMAHN JANSEN 

JEII\JN l.9.1QS7 

ADANA 
İmar Planı, 1937 

JANSEN 




	0001-0010 GIRIS
	0011-0063 BOLUM 1
	0064-0097 BOLUM 2
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa

