İstanbul’daki
dönüşümü kim, nasıl,
hangi kurallarla
yönetiyor?

İstanbul’daki dönüşüm merkezi idarenin hatta
direk Başbakanın ve Bakanlar Kurulunun
kararlarıyla yönlendiriliyor. Bırakın halkın
katılımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ya
da ilgili ilçe belediyesinin dahi karar süreçlerinden
haberi olmuyor.

İstanbul’un planı ya
da planları var mı?

İstanbul’un en üst ölçekli planı, kentin anayasası
diye kabul edilen en üst ölçekli planı, 1/100.000
ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planıdır. Plan,
İstanbul Büyükşehir Belediye’si tarafından
İstanbul Metropolitan Planlamaya hazırlatılmış
olup belediye meclisinde 13.02.2009 tarihinde oy
çokluğuyla kabul edilmiştir.
Ayrıca ilçe belediyelerinin de 1/5000 ölçekli
Nazım ve Uygulama İmar Planları bulunuyor.
Ama bu planlar katılımcı süreçlerle yapılmadığı
için bilinmiyor.

İstanbul planında
neler var neler yok?

Çevre Düzeni Planında 3. Köprü, 3. Havaalanı ve
Kanal İstanbul, Yassıada ve Sivriada’nın imara
açılması gibi projeler yer almıyor. 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı, İstanbul’un kuzeyinin

yapılaşmaya açılmasının İstanbul için bir felaket
olacağını belirtmekle beraber, planın belirli
bölümleri İstanbul’un orman ve tarım alanları, kıyı
alanları, su havzalarının yapılaşmaya açılmasını
öngören maddeleri içeriyor.
Planın hedef nüfusu 16 milyon. Bu nüfus ise
mevcut boş alan ve yapı stoku, doğal ve yapay
eşikler dikkate alınarak belirleniyor. Bu çerçevede, mevcut dokuya yerleştirilebilecek ek
nüfusun (emme kapasitesi) yaklaşık 1 milyon kişi
olduğu, yeni gelişme alanlarına yerleşebilecek ek
nüfusun ise yaklaşık 2,5 milyon olarak belirlendiği
görülüyor. Planın projeksiyon nüfusu ise 22-25
milyon kişi arasında olacağı yönündedir. 16 milyon
hedef ile 22-25 milyon projeksiyon arasındaki
fark kabul edilemez.
Ayrıca, havza ve bölge bazında hazırlanmadığı
için üst ölçekli çevre düzeni planından ziyade, il
çevre düzeni planı içeriği taşıyor ve üst ölçekli
planlamanın gerektirdiği kapsayıcı bakış açısını da
içermiyor.

İstanbul nüfusunun
25 milyon olmasının
yaratacağı sorunlar
nelerdir?

İstanbul nüfusunun 25 milyona ulaşması demek
20 yıllık dönemde İstanbul nüfusunun iki katına
çıkmış olması demektir. Her kentin bir taşıma
kapasitesi var. Eğer siz bu taşıma kapasitesinin
üzerinde bir yük oluşturursanız sistem krize girer.
Bu da en başında ekolojik kriz ardından da
yönetim, sosyal, ekonomik olmak üzere diğer
alanların krize girmesine neden olacaktır.

İstanbul Çevre
Düzeni Planı
hazırlanırken
İstanbullular sürece
dahil edilmiş midir?

Hayır, İstanbul’un Çevre Düzeni Plan hazırlıklarına
ve süreçlerine İstanbullu vatandaşlar dahil
edilmemiştir.

İstanbul planı
yürürlükte midir?

Evet, Belediye meclisinden onaylandıktan sonra
17.07.2009 tarihinde askıya çıktıktan sonra
yürürlüğe girmiştir. Askı süresince başta TMMOB
Şehir Plancıları Odası olmak üzere çeşitli STK’lar
itiraz etmiş ve dava açmıştır.

İstanbul planı
hakkındaki hukuki
süreç ne durumdadır?

TEMA, öncelikle plan hukuku başta olmak üzere,
orman ve tarım alanları, kıyı alanları, su
havzalarının yapılaşmaya açılmasını öngören
Plan kararlarının ve ilgili bölümlerinin gerekçeleri
ile birlikte iptali için dava açmıştır. TEMA Vakfı;
anılan planı hassasiyetle incelemiş ve İstanbul’u
plansız bırakmamak için, planın tamamen değil,
kısmen iptalini talep etmiştir. Dava sürecinde,
bilirkişi raporu TEMA Vakfı’nın lehine geldi.
Ancak, bilirkişi raporuna rağmen mahkeme
bilirkişi raporunun içeriğini incelemeden davayı
Haziran 2012’de reddetmiştir.
TEMA Vakfı, davayı Danıştay’a taşımıştır.
Danıştay 6. Dairesi, mahkemenin kararını
bozarak, Vakfın açtığı 1/100.000 ölçekli İstanbul
Çevre Düzeni Planında belirli maddelerinin ve
öncelikle plan hukuku başta olmak üzere, orman
ve tarım alanları, kıyı alanları, su havzaları ile ilgili
Plan kararlarının ve ilgili bölümlerinin gerekçeleri
ile birlikte iptali davasının görülmesine karar
vermiştir.

Peki ne yapmak
gerekir?

Öncelikle İstanbul’un da dahil olduğu Marmara
Bölgesi için bütüncül bir bölge planı yapılmalı ve
bu plan kapsamda mevcut İstanbul Çevre Düzeni
Planın yürütmesi durdurularak yeniden revize
edilmeli.
İstanbul için sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel
gelişim süreçleri tasarlanmalıdır. Ve tüm bu
planlama ve tasarım faaliyetleri halkın katılımının
sağlandığı demokratik süreç yönetimleri ile
yapılmalıdır.
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