
Mekansal Strateji Planlarının Mevzuattaki Yeri 
 
Mekansal Planlama ve İmar Kanunu Taslağı (1999), İmar Kanunu Tasarısı 
Taslağı (2004), Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı (2005) 
Yeni planlama yaklaşımı; katılımcı, müzakereci, dinamik ve disiplinler arası 
gerçekleştirilen ve plan yalnızca fiziksel müdahaleye odaklanan nihai bir belge olarak 
değil, doğal ve kültürel değerlerin korunması ile sosyo-ekonomik gelişme için araçları 
ortaya koyan, birleştirici ve devamlılığı olan, stratejik amaç ve hedefleri içeren, izleme 
ve değerlendirme sistemi olan ve geri beslemeyi öngören, esnek bir süreç olarak 
tanımlanmalıdır. 
Önerilen planlama sisteminin, salt kentleri değil, aynı zamanda kırsal yerleşmeleri ve 
kır - kent sürekliliğini de kapsayacak şekilde oluşturulması, Stratejik Planlama 
yaklaşımıyla Ülke Mekânsal Gelişme Stratejisinin hazırlanması gerekli 
görülmektedir.’’  
 
Kentleşme Şurası Bildirgesi (2009) 
‘ Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız fiziksel planlama ve yapılaşma konusundaki 
düzenlemeleri ve standartları geliştirecek, Kalkınma Bakanlığıyla birlikte kalkınma 
politikalarına uygun ulusal ve bölgesel nitelikli mekânsal gelişme 
stratejileri hazırlayacaktır.’’ 
 
61. Hükümet Programı (2011) 
‘ 2d) Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 
suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere 
uygunluğunu denetlemek.’’ 
‘’7a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte 
fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji 
planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre 
yürütülmesini sağlamak’’ 
‘’7ç) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji 
planlarına ve çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak.’’ 
‘’7ı) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji 
planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli 
tedbirleri almak, ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde 
yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.’’ 
644 sayılı KHK (2011) 
‘ 8d) Arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, çevre 
düzeni planları ve imar planları kararlarına uyulur. ’’ 
3194 sayılı İmar Kanunu (2013) 
’Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin 
kararların alt ölçekli planlarla belirlenmesi, bunları yönlendiren üst ölçekli 
mekânsal planların ise stratejik nitelikte olması sağlanacak; planların amacı, 
niteliği, kapsamı ve arazi kullanım kararlarındaki belirleyicilik düzeyleri 
netleştirilecektir.’’ 
10. Kalkınma Planı (2013) 
 


