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ADANA MUHTARLAR ANKETİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ1 
 
 
 
I) GİRİŞ 
 
Mevcut yapılanma içinde kentteki eksiklikleri belirlemek için; birincisi kentte yaşayan 
insanlardan, ikincisi ise onların en yerel temsilcileri olan muhtarlardan veya her ikisinden 
birden bilgi almaktı. Gerek zaman gerek ise maliyet açısından sadece muhtarlardan bilgi 
alınmasına karar verildi. Bu amaçla 55 sorudan oluşan bir anket Adana’nın Yüreğir ve Seyhan 
İlçelerinde… Muhtarlıktan ankete yanıt vermek için randevu veren 130 adedine uygulamıştır. 
Bu anketlerden 18 tanesinin bilgisayara girişinde karşılaşılan sorunlar nedeni ile 
değerlendirme dışı bırakılmış ve analiz 112 anket üzerinden yapılmıştır. 
 
 
II)  MUHTARLARIN ÖZELLİKLERİ 
 
112 mahalle muhtarının 111 tanesi erkek olup Bir tek Cemalpaşa muhtarı kadındır. 
Muhtarların yaş dağılımına bakıldığında en genci 37 en yaşlısı ise 79 yaşında olup; 43 ve 45 
yaşlarında 8’er 48 yaşında ise 7 muhtar bulunmaktadır. Muhtarların eğitim durumlarına 
bakıldığında ise yüzde 43’ünün ilkokul mezunu olduğu ortaokulla birlikte bu oranın yüzde 
62,5’e çıktığı görülmektedir. Muhtarlık dönemi ele alındığında yüzde 36’sının 
muhtarlıklarının birinci dönemi olduğu görülmektedir. 
 
  
TABLO 1. 
MUHTARLARIN EĞİTİM DURUM  

TABLO 2. 
MUHTARLIK DÖNEMİ 

Mezun Olduğu Okul Sayı % Kümülatif  Dönem Sayı % Kümülatif 
İlkokul 43 38,39 38,39  1 40 35,71 35,71 
Ortaokul 27 24,11 62,50  2 42 37,5 73,21 
Lise ve denk 29 25,89 88,39  3 17 15,18 88,39 
Üniversite 7 6,25 94,64  4 4 3,57 91,96 
Yüksek lisans 2 1,79 96,43  5 7 6,25 98,21 
Meslek Yüksek Okulu 1 0,89 97,32  6 1 0,89 99,11 
Üniversite terk 1 0,89 98,21  9 1 0,89 100 
Ortaokul terk 2 1,79 100,00  Toplam 112 100  
Toplam 112 100 100      
   
 

                                                 
1 Söz Konusu Anketin Hazırlanmasında Prof. Dr. Adnan Gümüş ve Kent Sorunları Sempozyumu Yürütme 
Kurulu’ nun önemli katkıları bulunmaktadır. Kendilerine teşekkür ederim. 
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Günümüzde e-devlete geçme çalışmaları devam ettiği için muhtarların bilgisayarlarının olup 
olmadığı ve internete bağlanıp bağlanmadığı sorulmuştur. Muhtarların yüzde 67’sının 
bilgisayarının olduğu; yüzde 28’inin olmadığı, 3 muhtarın bilgisayarının bozuk 3’ünün 
bilgisayarının ise çalındığı görülmüştür. Muhtarların bilgisayarlarının olması bunların etkin 
bir şekilde kullanıldığını göstermemektedir. Muhtarlar bilgisayar eğitimi verilmemiş 
olmamasından yakınmışlardır. Muhtarların yüzde 28’inde internet bağlantısı olup yüzde 
72’sinde bağlantı bulunmamaktadır. E-Devlet çalışmalarının yapıldığı bir dönemde 
muhtarlara yönelik bilgisayar eğitiminin verilmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir. 
 

meslek 
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Adana ilinde Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin 2’ye bölünmesinin planlanması nedeniyle 
muhtarlara bu bölünmeyi destekleyip desteklemedikleri sorulmuştur.  Muhtarların yüzde 82’si 
bölünmeyi desteklediklerini yüzde 18’i ise desteklemediklerini ifade etmişlerdir. Bu 
bölünmenin mahallerinin kalkınmasına katkıda bulunup bulunmayacağı sorusuna ise yüzde 
77’si katkı sağlayacağını yüzde 20,5’i katkı sağlamayacağını söylerken yüzde 2,7’si yanıt 
vermemiştir. 
 
Yeni ilçelerin oluşmasını olumlu bulan muhtarların yüzde 87’si hizmetin artacağını, yüzde 5’i 
Kuzey Adana–Güney Adana arasında hizmet yönünden eşitliğin sağlanacağını, yüzde 6’sı 
belediyelere halkın, belediyelerin de halka ulaşımının kolaylaşacağını yüzde 2’si ise 
mahallenin kalkınacağını söylemişlerdir. Muhtarların yüzde 78’i yeni ilçelerin 
oluşturulmasının bir sakıncası olmayacağını ifade ederken yüzde 22 si sakıncalı bulmuştur. 
Sakıncalı bulanların yüzde 33’ü belediyeler arası dengesizlik oluşacağını, yüzde 25’i hizmetin 
yine verilmeyeceğini, yüzde 13’ü masrafların artacağını, yüzde 13’ü siyasi bir sorun olacağını 
yüzde 8’i ise Kuzey Adana-Güney Adana ayırımının artacağını ileri sürmüşlerdir. 
 
 
III) MAHALLELERİN DEMOGRAFİK YAPISI 
 
Mahallelerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında en küçük mahallenin 200 en büyük 
mahallenin ise 100.000 kişiden oluştuğu görülmüştür.  
 
TABLO 3. 
MAHALLELERİN NÜFUSA GÖRE DAĞILIMI 
Mahalle Büyüklüğü Sayı % Kümülatif 
<10.000 41 36,61 36,61 
10.000 – 27.999 46 41,07 77,68 
28.000 – 45.999 19 16,96 94,64 
46.000 – 63.999 3 2,68 97,32 
≥82.000 3 2,68 100 
Toplam 112 100  

 
Mahallelerin 5 grup altında toplanmış durumu Tablo 3 de ve aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  
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Mahallerdeki seçmen sayısı dikkate alındığında en düşük 120, en fazla 30.000 olup ortalama 
seçmen sayısı 6239 olup standart sapması 5239 dur. Mahallelerdeki hane sayısına 
bakıldığında minimum 5 maksimum 26.000 olup ortalaması3415’tir.  Adana’da hane 
Büyüklüğü 4 ve 5 kişiden oluşan aileler toplamın yüzde 73’ünü oluşturmaktadır. 
 
TABLO 4. 
ORTALAMA HANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI 
Hane başına kişi Sayı % Kümülatif 
3 11 9,82 9,82 
4 40 35,71 45,54 
5 41 36,61 82,14 
6 12 10,71 92,86 
7 3 2,68 95,54 
8 2 1,79 97,32 
9 1 0,89 98,21 
10 1 0,89 99,11 
11 1 0,89 100 
Toplam 112 100  

 
 
Mahalleye bir yıl içinde taşınan aile sayısının dağılımına baktığımızda en düşük 2 en fazla 
1500 ailenin taşındığı ortalamasının ise 229 aile olduğu görülmektedir. Mahalleye gelenlerin 
yaklaşık yüzde 70’i Adana içinden diğer mahallelerden gelmektedir. Yüzde 5Adana’nın 
ilçelerinden yüzde 5 köylerinden yüzde 20 ise diğer illerden gelmektedir. Diğer illerden ve 
bölgelere gelenlerin geldikleri bölgeye göre dağılımları Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 5’ten 
de anlaşılacağı üzere Adana’nın mahallelerine gelenlerin yarısı Güneydoğu Anadolu’dan 
gelmektedir. Doğu Anadolu ile birlikte bu oran yüzde 76’ya ulaşmaktadır. İl bazında 
baktığımızda birinci sırayı Şanlı Urfa ve Siirt’in paylaştıklarını, ikinci sırada ise Adıyaman, 
Diyarbakır ve Mardin’in eşit ağırlıkta dağıldıkları görülmektedir.  GAP projesi ile birlikte 
Güneydoğu Anadolu’dan olan göçlerin duracağı ileri sürülmüştü. Bununla birlikte elde edilen 
veriler gelişmelerin öngörüldüğü gibi gelişmediğini ve 1980 sonrası uygulanan neo-liberal 
politikaların istihdam olanakları yaratamadığını göstermektedir. 
 
 
TABLO 5. 
MAHALLELERE GELENLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI 
  Sayı % Kümülatif 2. il dağılımı Sayı 
Marmara 3 0,04 0,04 0,03 1 
Ege 0 0,00 0,04 0,06 3 
İç Anadolu 10 0,15 0,19 0,10 2 
Doğu Anadolu 18 0,27 0,46 0,16 5 
Güneydoğu Anadolu 33 0,49 0,96 0,65 20 
Akdeniz 3 0,05 100 0,00 0 
Toplam 67    29 
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Gelen ailelerin mahalleler tercih nedenleri sorulduğunda yüzde 33 oranında ev kiralarının 
diğer mahallelere göre daha ucuz olduğu söylenmiştir. Bunu yüzde 22 oranında mahallenin 
sakin ve temiz olması izlemektedir. Bu dağılım Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 
TABLO 6. 
MAHALLEYİ SEÇME NEDENLERİNİN DAĞILIMI 
Seçme nedenleri 1.Tercihler 2. tercihler 
  Sayı % Kümülatif Sayı % Kümülatif 
Yanıtsız 12 10,71 10,71       
Sakin, temiz 25 22,32 33,04 12 0,24 0,24 
Ulaşım kolaylığı 2 1,79 34,82 7 0,14 0,38 
TOKİ 1 0,89 35,71 0 0 0,38 
İs yerine yakınlığı 5 4,46 40,18 5 0,1 0,48 
Kentsel dönüşüm alanı 1 0,89 41,07 0 0 0,48 
Şehir merkezine yakınlığı 7 6,25 47,32 2 0,04 0,52 
Yeni yerleşim yeri 2 1,79 49,11 0 0 0,52 
Ev kiraları ucuz 37 33,04 82,14 8 0,16 0,68 
Akrabalık ve hemşerilik 17 15,18 97,32 12 0,24 0,92 
Çevre faktörleri 1 0,89 98,21 3 0,06 0,98 
Çocukları daha iyi okula gönderme 2 1,79 100 1 0,02 1 
Toplam 112 100   50 1   

 
 
Mahalleden ayrılan ailelerin dağılımına bakıldığında en düşük 2 ailenin en fazla 1250 ailenin, 
ortalama olarak 151 ailenin mahalleden taşındığı söylenmiştir. Mahalleden ayrılan ailelerin 
yüzde 80’i diğer mahallelere, yüzde’i Adana’nın köylerine %4’ü ilçelerine giderken yüzde 
15’i diğer illere gitmektedir. Adana’dan başka illere gidenlerin gittikleri bölgeye göre 
dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. Birinci grupta yüzde 66 ile en fazla gidilen bölge Marmara 
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Bölgesi, yüzde 18 ile Akdeniz bölgesi olmaktadır. İkinci gidilen bölgeler sıralamasında ise 
Akdeniz birinci olurken ikinci sırayı Marmara ve İç Anadolu bölgesi birlikte 
paylaşmaktadırlar. Bu bölgelerde gidilen illere bakıldığında İstanbul’un birinci sırayı aldığı 
görülmektedir.  
 
TABLO 7. 
MAHALLEDEN AYRILANLARIN GİTTİKLERİ BÖLGELERE GÖRE 
DAĞILIMI 
Bölge Adı  1. En fazla gidilenler 2. en fazla gidilenler 
  Sayı % Kümülatif Sayı % Kümülatif 
Marmara 33 0,66 0,66 5 0,17 0,17 
Ege 2 0,04 0,70 3 0,10 0,28 
İç Anadolu 2 0,04 0,74 5 0,17 0,45 
Doğu Anadolu 1 0,02 0,76 2 0,07 0,52 
Güneydoğu Anadolu 3 0,06 0,82 4 0,14 0,66 
Akdeniz 9 0,18 100 10 0,34 100 
 Toplam 50 100  29 100  

 
 
Mahalleden ayrılış nedenlerine bakıldığında yüzde 25 iş nedeniyle ayrılmanın birinci sırada 
yer aldığı görülmektedir. Bu gruba tayin nedeniyle gidişlerin yanı sıra yen iş buldukları için iş 
yerlerine yakın mahalleleri seçenler de girmektedir. İkinci en büyük ayrılma nedeni olarak 
yüzde 21,43 ile işsizlik gösterilmiştir. Üçüncü neden olarak ev alınmasının gösterilmesi 
oldukça önemlidir. Bu Adana’da gerek TOKİ gerek özel inşaatlardaki gelişmeyi ve bankaların 
ev kredisi vermesinin arttığını göstermektedir.  
 
 
TABLO 8. 
MAHALLEYEDEN AYRILMA NEDENLERİNİN DAĞILIMI 
Ayrılma Nedenleri 1.Grup 2.Grup 
  Sayı % Kümülatif Sayı % Kümülatif 
Boş Bırakılan 16 14,29 14,29 81 72,32 72,32 
Kiracı Olduklarından 12 10,71 25,00 5 4,46 76,79 
İs Nedeniyle(tayin) 28 25,00 50,00 6 5,36 82,14 
İssizlik (Ekonomik Neden) 24 21,43 71,43 7 6,25 88,39 
Maddi Durumu İyileştiğinden 8 7,14 78,57 2 1,79 90,18 
Metro İnşaatı 2 1,79 80,36 3 2,68 92,86 
Çocuklarını Daha İyi Okula Göndermek 
İçin 4 3,57 83,93 7 6,25 99,11 
Ev Aldıklarından 17 15,18 99,11 1 0,89 100 
Uyum Sağlayamadıklarından 1 0,89 100    
Toplam 112 100  112 100  

 
 
Dünya ekonomisinde içinde yaşanmakta olan krizi tetikleyen unsurların başında mortgage 
kredilerinin geldiği bilinmektedir. Bu krediler ev fiyatlarının yükselmesine ve dolayısıyla bir 
balona neden oldular. Bu balonun patlaması sonucu ortaya çıkan kriz domino etkisi ile diğer 
sektörlere ve Amerika’dan Avrupa’ya yayılmaktadır. Ülkemizde de tüketici kredilerinde 
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gözlenen artış, dünya ekonomisindeki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde gelecekte 
önemli sorunlarla karşılaşılacağı sonucuna ulaşılmaktadır. 
 
Mahalledeki ailelerin hangi işlerle meşgul oldukları sorulduğunda yüzde 26 ile işçi yüzde 15 
ile tarım ve inşaat işçisi olarak tanımlanmıştır. Her ikisini birleştirdiğimizde işçi oranı yüzde 
41’e çıkmaktadır. Adana’da ikinci en büyük grup yüzde 16 ile esnaflardan oluşmaktadır. 
 
Memurlar yüzde 12 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Emekliler yüzde 11 ile dördüncü 
çiftçilik ve hayvancılık ile geçinenler yüzde 6 ile beşinci sırada yer almaktadır. 
 
Mahallede yeşil kartlı sayısı en düşük 5 en yüksek 80.000 arasında değişmektedir. 100.000 
kişilik bir mahallede 80.000 yeşil kartlı olması olasılığı çok düşük olmakla birlikte bu rakam 
kabul edilmiştir. Araştırılması da gerekmektedir. 
 
TABLO 9. 
MAHALLEDEKİ AİLELERİN MESLEKİ DAĞILIMI 
  Sayı % Kümülatif 
İşçi 87 26 39 
Esnaf 54 16 56 
Cifçilik ve Hayvancılık 21 06 62 
Memur 41 12 74 
Pazarcılık, Tablacılık 30 09 83 
Emekli 37 11 94 

İnşaat ve Tarım İsçisi 50 15 1,10 
Serbest Meslek (Dr, Mühendis) 8 2 1,12 
Kadınlar Temizliğe Gidiyor 4 1 1 
Toplam 221  100   
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IV) MAHALLELERİN ALTYAPISI 
 
Mahallelerin yüzde 97,3’ünde içme suyu şebekesi bulunurken yüzde 2,7 sinde 3 mahallede 
içme suyu şebekesi olmadığı anlaşılmıştır. İçme suyu olmayan mahalleler sularını kuyudan 
temin etmektedirler.  
  
 
TABLO 10. 
ASFALTSIZ VE PARKE DÖŞENMEMİŞ SOKAKLAR  
Asfaltlanmamış Sokak Sayı % Kümülatif 
1-10 21 29.17 29.17 
11-20 10 13.89 43.06 
21-30 5 6.94 50.00 
31 - 50 7 9.72 59.72 
51 - 100 12 16.67 76.39 
Tüm Sokaklar Asfaltsız 17 23.61 100.00 
Toplam 72   

 
Adana’da 100 mahallede kanalizasyon bağlantısı bulunurken 12 mahallenin kanalizasyon 
bağlantısı bulunmamaktadır. Yüzde olarak dağılım sırasıyla yüzde 89,3 ve yüzde 10,7 dir.  
Kanalizasyonu olmayan mahallelerde toplam 29.907 kişi yaşamaktadır. Bu mahallelerden 
birisinin nüfusu 20.000 olup diğerleri küçük mahallelerdir. 
 
Mahallelerin yüzde 77,7 sinde park bulunurken, yüzde 20,5 i parksızdır. Mahallelerin yüzde 
38’inde bir yüzde 19’unda 2 park bulunurken yüzde 17’sinde 3 ve daha fazla park 
bulunmaktadır.  
 
Mahallelerin yüzde 90,2’sinde çöpler her gün toplanırken, yüzde 7,1’inde haftada bir, yüzde 
2,7’sinde ise iki günde bir toplanmaktadır.  
 
Mahallelerin yüzde 75’inde asfaltlanmamış veya parke döşenmemiş sokak bulunmaktadır. 1 
ie 10 sokak arasında asfaltlanmamış sokakları bulunan mahalleler yüzde 29’dur. Tüm 
sokakları asfaltlanmamış veya parke döşenmemiş mahalle sayısı 17 olup bunun oranı yüzde 
23,61’dir. Asfaltlanmamış yola sahip olan muhtarlardan 1 tanesi hariç tümü belediyeye 
başvurduklarını söylemişlerdir. 
 
TABLO 11 
SOKAKLARIN KAZILMA SIKLIĞININ DAĞILIMI 
  Sayı % Kümülatif 
Kazılmıyor 14 12,50 12,50 
Haftada Bir 19 16,96 29,46 
Ayda Bir 20 17,86 47,32 
Altı Ayda Bir 4 3,57 50,89 
Yılda Bir 4 3,57 54,46 
Kanalizasyon ve Su Patladığında 49 43,75 98,21 
Her gün 2 1,79 100 
Toplam 112 100 100 
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Muhtarların yüzde 43.75’i sokakların kanalizasyon ve su patladığında kazıldığını söylerken 
yüzde 17.86 sı ayda bir, yüzde 12,5’i ise hiç kazılmadığını söylemişlerdir. Hiç kazılmayan 
mahallelerin koruma alanı içersindeki mahalleler olduğu görülmüştür. Sokakların 
kazılmasından çok sokakların ne kadar zamanda onarılarak eski haline getirildiği önemlidir. 
Muhtarların yüzde 10,7’si kazılan sokakların hemen eski haline getirildiğini, yüzde 80,4’ü 
getirilmediğini ifade ederken yüzde 8,9’u ise hiçbir zaman getirilmediğini söylemişlerdir. 
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Kazılan sokakların eski haline getirilme süreleri incelendiğinde muhtarların yüzde 56.25’in 1 
yıl ve daha uzun sürede eski haline getirildiğini, yüzde 16.07’si altı ay sonra, yüzde 17.86’sı 
ise hemen eski haline getirildiğini söylemişlerdir 
 
 
TABLO 12. 
KAZILAN SOKAKLARIN ESKİ HALİNE GETİRİLME SÜRESİ DAĞILIMI 
Zaman Sayı % Kümülatif 
Hemen 20 17,86 17,86 
1 Ay Son 8 7,14 25,00 
3 Ay Sonra 3 2,68 27,68 
6 Ay Sonra 18 16,07 43,75 
1 Yıl ve Daha Sonra 63 56,25 100 
Toplam 112 100   

 
 
Medeniyetin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen elektrik kesintisi, ne yazık ki 
ülkemizde sık sık başımıza gelmektedir. Tablo 13 yüzde muhtarların 41.07’si mahallelerinde 
15 günde bir elektrik kesintisi olduğunu, yüzde 25’i ise hiç kesinti olmadığını söylerken 
yüzde her gün ve haftada bir kesinti oluyor diyen muhtarlar yüzde 12,5 ile üçüncü sırayı 
paylaşmışlardır. Muhtarların yüzde 40’ı mahallerindeki kesintinin 1 saat ve daha kısa 
sürdüğünü yüzde 20’si ise saat yüzde 11’i ise 3 saat kesildiğini söylemişlerdir.  
  
 
TABLO 13. 
ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRELERİNİN DAĞILIMI 
  Sayı % Kümülatif 
Hiç kesilmiyor 28 25,00 25,00 
Her gün 14 12,50 37,50 
2 günde bir 9 8,04 45,54 
Haftada bir 14 12,50 58,04 
15 günde bir 46 41,07 100,00 
Toplam 112 100   

 
 
Toplumsal yaşamımız içinde mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarının ayrılmaz parçaları 
haline gelen belirli kurumlar vardır. Bunların başında okullar gelmektedir. Özellikle 
eğitiminin zorunlu olduğu ilköğretim okulları ilk sırayı almaktadır. Adana mahallerinde 
ilköğretim okullarının dağılımına bakıldığında mahallerin yüzde 17’sinde ilköğretim okulu 
bulunmadığı, yüzde 50’ sinde ise bir ilköğretim okulu bulunmaktadır. Mahalle nüfusları 
dikkate alındığında ilköğretim okullarının sayısının yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Sayısal 
yetersizlik sınıf mevcutlarını yükselterek giderilmeye çalışılmakta, bu da eğitimin kalitesini 
düşürmektedir. Okulların yoğunlaştığı 4 semtte sırasıyla 5,6,7 ve 8 ilköğretim okulu 
bulunmaktadır.  
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 TABLO 14. 
 İLKÖĞRETİM OKULLARININ DAĞILIMI  
İlkokul Sayısı Mahalle Sayısı % Kümülatif 
0 19 16,96 16,96 
1 55 49,11 66,07 
2 24 21,43 87,50 
3 7 6,25 93,75 
4 3 2,68 96,43 
5 1 0,89 97,32 
6 1 0,89 98,21 
7 1 0,89 99,11 
8 1 0,89 100 
Total 112 100   

 
Liselerin dağılımına baktığımızda 71 mahallede lise bulunmadığı 34 mahallede ise 1 lise, 5 
mahallede 2, 2 mahallede ise 3 lise bulunduğu görülmüştür. Bu dağılıma göre mahallerin 
yüzde 63.4’ ünde lise yoktur.  
 
Meslek liselerinin dağılımına baktığımızda 97 mahallede meslek lisesinin olmadığı, 12 
mahallede 1 olmak üzere 3 mahallede de sırasıyla 2,3 ve 6 meslek lisesinin olduğu 
görülmektedir. Esnek üretim sisteminin giderek yaygınlık kazandığı günümüzde, sanayinin 
gereksinim duyacağı nitelikli işgücünün meslek liselerinden yetişeceği düşünülürse, Adana’da 
var olan meslek liseleri hem sayı hem de eğitim konusu açısından yetersiz olduğu 
görülecektir. Adana’nın nüfusu dikkate alındığında ilköğretim, lise ve meslek liselerinin 
sayılarının yeterli olmadığı görülecektir. Adana’nın eğitimde karşılaştığı bu açığı hızlı bir 
biçimde kapatması gerekmektedir. 
 
Ülkemizin nitelikli işgücüne olan gereksiniminin yanında bu işgücünün sağlıklı olması da 
gerekmektedir. Bu açıdan sağlık hizmetlerinin en önemli ayaklarından birisi olan sağlık 
ocakları sayısı ve bunların dağılımı önem kazanmaktadır. Mahallelerin yüzde 47.3’ ünde 
sağlık ocağı bulunmazken, yüzde 47.3’ünde 1 yüzde 5.4’ünde ise 2 adet sağlık ocağı 
bulunmaktadır. Aynı şekilde mahallerin yüzde 64.3’ ünde PTT bulunmazken yüzde 33.9’unda 
bir; iki mahallede ise sırasıyla 2 ve 3 postane vardır. 
 
Mahallelerin yüzde 77.2’ sinde karakol bulunmamaktadır. Karakol olan mahallelerin oran 
yüzde 22.8’ dir. Mahallelerde hırsızlık olaylarının ne kadar sık olduğu Tablo 15’te 
gösterilmiştir. Muhtarların yüzde 48.21’i hırsızlığın her gün, yüzde 25’i haftada bir gün 
olduğunu söylemiştir.  
 
TABLO 15. 
HIRSIZLIK OLAYLARININ OLUŞ SÜRESİ DAĞILIMI 
Oluş Sıklığı Sayı % Kümülatif 
0 5 4,46 4,46 
Her Gün 54 48,21 52,68 
Haftada Bir 28 25,00 77,68 
Ayda Bir 15 13,39 91,07 
Altı Ayda Bir 10 8,93 100,00 
Toplam 112 100   
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Hırsızlık olayları ile o mahallede karakolun olup olmadığı arasındaki bağlantı olup olmadığını 
araştırmak için karakol olan mahalleler ile karakol olmayan mahallelerde hırsızlığın hangi 
sıklıkta olduğu Tablo 16’da gösterilmiştir. Buradan da görüleceği üzere karakolun bulunduğu 
mahallelerde hırsızlık olayları daha düşüktür. 
 
 
TABLO 16. 
HIRSIZLIK OLAYLARI OLUŞU İLE KARAKOLUN VARLIĞI 

 
Her 
Gün 

Haftada 
Bir 

Ayda 
Bir 

Altı 
Ayda Bir Yanıtsız Toplam 

Karakol yok 45 20 12 8 2 87 
Karakol var 9 8 3 2 3 25 
Toplam 54 28 15 10 5 112 

 
 
Güvenlik ile ilgili olarak bir kadının gece tek başına yolda rahatça yürüyebilip 
yürüyemeyeceği sorulduğunda muhtarlardan yüzde 62.5’i kadınların rahatça yürüyebileceğini, 
yüzde 37.5’i ise bunun mümkün olmadığını söylemişlerdir.  
 
 
V) MAHALLE VE ÇEVRE FAKTÖRLERİ 
 
Günümüzde gerek dünyada gerekse ülkemizde çevre sorunu giderek önem kazanmaktadır. 
Özellikle sürdürülebilir kalkınma kavramı çevre faktörlerini içermektedir. Kentleşme ile 
birlikte kaçınılmaz olarak çevre sorunları da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle mahalleri 
rahatsız edebilecek temel unsurları dikkate alarak sorular hazırladık. Bilindiği gibi kentler 
açısından en önemli sorunların başında araç trafiği ve egzoz gazının yarattığı sorunlar 
gelmektedir.  
 
Adana’nın mahallelerine araç trafiği ve egzoz gazının nasıl etkilediğine baktığımızda yüzde 
25 zarar verdiğini yüzde 13 ise çok zarar verdiği görülmektedir. Toplamda yüzde 38 oranında 
zarar söz konusu iken; çok az zarar veriyor diyenler yüzde 27.68’i kısmen zarar veriyor 
diyenler ise yüzde 15.18,  hiç zarar vermediğini söyleyenler ise yüzde 16.18’i 
oluşturmaktadır. 
 
 
TABLO 17. 
ARAÇ TRAFİĞİ VE EGZOSUN MAHALLEYE VERDİĞİ ZARAR 
Verilen Zararın Derecesi Sayı % Kümülatif 
Yanıt Vermeyenler 2 1,79 1,79 
Çok Büyük Zarar Veriyor 15 13,39 15,18 
Zarar Veriyor 28 25,00 40,18 
Kısmen Zarar Veriyor 17 15,18 55,36 
Çok Az Zarar Veriyor 31 27,68 83,04 
Hiç Zarar Vermiyor 19 16,96 100 
Toplam 112 100   
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Fabrika ve sanayi tesislerinin mahalleye verdiği zarara baktığımızda yüzde 67 oranında hiç 
zarar vermediği, yüzde 7.1 oranında kısmen, yüzde 7.1 oranında çok az zarar veriyor yanıtına 
karşılık; yüzde 8 oranında çok fazla, yüzde 6.3 oranında zarar veriyor yanıtı alınmıştır.  
Şehrin kanalizasyon akıntısının yaratığı sorunlara bakıldığında yüzde 75.9 hiç zarar vermediği 
görülmüştür. Çok büyük zarar veriyor diyenler yüzde 3.6 iken zarar veriyor diyenler yüzde 
8.0 olmuştur. 
 
Adana’nın önemli sorunlarından biri olan çöp dökümü ve döküm alanlarının sofulu belediyesi 
sınırları içinde olması ve rüzgârların esiş istikametine göre kokunun tüm kente yayıldığı 
bilinmektedir. Bu nedenle çöplüğün mahalleye zararı sorusuna muhtarların yüzde 77.7 hiç 
zarar vermediğini, yüzde 10.7’si ise çok az zarar verdiğini söylemişlerdir. Yüzde 2.7’si çok 
fazla zarar verdiğini, yüzde 4.5’i zarar verdiğini yüzde 3.6’sı ise kısmen zarar verdiğini ifade 
etmiştir.  
 
 
TABLO 18. 
ISINMAK İÇİN YAKILAN MALZEMELERİN YARATTIĞI ZARAR 
Verilen Zarar Sayı % Kümülatif 
Yanıtsız 2 1,79 1,79 
Çok Büyük Zarar Veriyor 42 37,50 39,29 
Zarar Veriyor 26 23,21 62,50 
Kısmen Zarar Veriyor 13 11,61 74,11 
Çok Az Zarar Veriyor 14 12,50 86,61 
Hiç Zarar Vermiyor 15 13,39 100 
Toplam 112 100   

 
 
Adana’da kış mevsiminde ısınmak için yakılan malzemeler önemli ölçüde hava kirliliğine 
neden olmaktadır. Muhtarların yüzde 37.5’u ısınmak için yakılan malzemelerin çok büyük 
zarar verdiğini, yüzde 23.5’i zarar verdiğini, yüzde 11.61 kısmen zarar verdiğini ifade 
etmişlerdir. Hiç zarar vermediğini söyleyen muhtarların oranı yüzde 13.39, çok az zarar 
veriyor diyenler ise yüzde 12.5’tur. Dağılımlar Tablo 18 de gösterilmiştir 
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İnşaat ve konut yapımının mahallelere verdiği zararın derecesine bakıldığında, muhtarların 
yüzde 77.7’ si hiç zarar vermediğini, yüzde 10.7’si ise çok az zarar verdiğini söylemiştir. 
 
 
VI) MAHALLELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
 
Muhtarlara mahallenin en önemli özelliği ile ilgili bir soru yönetilmiş ve 14 muhtar yöneticisi 
olduğu mahallenin herhangi bir özelliği olmadığını, buna karşılık 98 muhtar mahalleleri ile 
ilgili üç özelliği Tablo 19 da gruplandığı gibi yanıtlamışlardır.  
 

 
 
TABLO 19. 
MAHALLELERİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNİN DAĞILIMI 
Özellik Sayı % Kümülatif 
Sakin Temiz ve Güvenli Olması 22 16,79 16,79 
Kiraların Uygunluğu 2 1,53 18,32 
İmarsız 1 0,76 19,08 
Bahçecilik ve Hayvancılık Yapılabiliyor 1 0,76 19,85 
Göç Alması 5 3,82 23,66 
Eski ve Yerleşik Olması 13 9,92 33,59 
Yeşil Alanı Bol ve Esintili Olması 12 9,16 42,75 
Merkeze Yakın 8 6,11 48,85 
Ulaşım Kolaylığı 10 7,63 56,49 
Yoksulluk 5 3,82 60,31 
Kültür Düzeyi Yüksek İnsanların Oturması 6 4,58 64,89 
Tarihi Mahalle Olması 1 0,76 65,65 
Ticaret Merkezi 2 1,53 67,18 
İnsan İliksileri İyi Herken Tanışıyor 41 31,30 98,47 
İmar Planlaması Çok İyi 2 1,53 100 
Toplam 131 100,00   
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Adana’daki mahallelerin birinci özelliğinin %31.3 ile insan ilişkilerinin iyi olması, ikinci 
özelliğinin ise yüzde 16.79 ile sakin temiz ve güvenli olması olarak bulunmuştur. Üçüncü 
özellik olarak yüzde 9.92 ile mahallenin eski ve yerleşik olması, dördüncü özellik olarak yeşil 
alanı bol ve esintili olması söylenmiştir 
 
Muhtarlar mahallelerine zarar veren bir şeyin olup olmadığı sorulduğunda muhtarların yüzde 
21.4’ü olmadığını yüzde 77.7’si ise zarar veren bir unsur olduğunu söylemiştir. Mahallelere 
zarar veren unsurların dağılımı Tablo 20’de görülmektedir.  
 
TABLO 20 
MAHALLELERE ZARAR VEREN OLGULAR 
  Sayı % Kümülatif 
Hırsızlık 37 27,21 27,21 
Baz İstasyonları 3 2,21 29,41 
İmarsız Yapılaşma 3 2,21 31,62 
Uyuşturucu ve Tinerci 50 36,76 68,38 
Altyapı Sorunları Olması 8 5,88 74,26 
İssizlik ve Fakirlik 10 7,35 81,62 
Atıklar 5 3,68 85,29 
Arıtma Tesisi 3 2,21 87,50 
Sokak Kopekleri 8 5,88 93,38 
Park 2 1,47 94,85 
Gurultu (Trafik,Otopark,Havaalanı) 7 5,15 100 
Toplam 136 100   
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Tablonun incelenmesinde de anlaşılacağı üzere uyuşturucu ve tinerciler yüzde 36.76 ile 
birinci sırada hırsızlık yüzde 27.21 ile ikinci sırada bulunmaktadır. Asayişle ilgili bu iki kalem 
toplandığında yüzde 64 oranına ulaşılmaktadır. Bu iki sorundan sonra işsizlik ve fakirlik 
yüzde 7.35, altyapı sorunları ve sokak köpekleri aynı oranda, yüzde 5.88, gürültü yüzde 5.15 
gelmektedir. 
 
 
VII) MUHTARLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 
 
İdari bölünmede en küçük birim olan muhtarlıklar mahallesi ile ilgili çeşitli sorunlarla 
karşılaşmakta ve bunları çözmek için uğraş vermektedirler. Son üç yıl içersinde bir sorunla 
karşılaşan muhtarların oranı yüzde 57.1 olup sorunla karşılaşmayanlar yüzde 41.1 olup yüzde 
1.8 soruya yanıt vermemiştir. Muhtarların karşılaştıkları üç önemli sorunu ve bunlar için ne 
yaptıkları ve sonuçları Tablo 21’de gösterilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere en fazla 
karşılaşılan sorun hırsızlık olayı, bunu izleyen olay ise yolların asfalt veya parke yapılması 
olarak görülmektedir. Her iki olayda da çoğunlukla olumlu bir sonuç alınamadığı 
görülmektedir. Bunları altyapı sorunları izlemekte ve bu sorunun 2 tanesinde istenen olumlu 
sonuç alınmış, 1 tanesinde biraz olumlu bir gelişme sağlanmış ise de 13 tanesinde hiçbir 
olumlu sonuç alınmamıştır   
 
TABLO 21. MUHTARLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE SONUÇLAR 
  SONUÇ 

SORUN 
Tam Olarak 
İstenen 

İyi Bir 
Gelişme 

Biraz 
Olumlu Hiçbir Olumlu 

  Olumlu Sonuç Sağlandı Etkisi Oldu Etkisi Olmadı 
Hırsızlık 0 1 3 16 
Sulama kanalı 0 0 0 3 
Pazar yeri olmaması 1 0 0 2 
Okul sağlık ocağı üst geçit isteği 1 0 1 8 
Arıtma tesisi kapatma kum ocak kap 0 0 0 5 
Mahalleye ulaşım 0 0 0 4 
Baz istasyonları 0 0 0 2 
Yol asfalt parke 1 1 2 16 
İssizlik 0 0 0 4 
İmar 0 0 0 7 
Altyapı 2 0 1 13 
Sokak lambasının yanmaması 0 0 1 4 
Uyuşturucu 0 0 2 8 
Elektrik hatları 1 0 0 6 
Trafik 0 0 0 1 
 Toplam 6 2 10 99 

 
 
VIII) MUHTARLA İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İLİŞKİLERİ 
 
21. Yüzyılın bilgi ve iletişim çağı olacağı genel olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yerel 
yönetimlerde en küçük birimden en üst makama kadar bilgi akışı önem kazanmaktadır. Bu 
nedenle muhtarlara ilde bulunan bazı kurumlarla görüşüp görüşmedikleri, görüştüler ise 
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görüşme sayısı ile görüşme konusu sorulmuştur. Hiç görüşmedim diyenler yüzde 28.6 ve 
görüşeli bir yıldan fazla oldu diyenler yüzde 26.8’i oluşturmaktadır. Bu durumda muhtarların 
yarıdan fazlası bir yıldan beri valilik ile hiç görüşmemiştir. Bunun yanı sıra en fazla tanışma 
ve uğurlama amacıyla görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Bunu idari sorunlarla ilgili görüşmeler ve 
okul sağlık ocağı istemleri izlemektedir.   
 
Valilikten herhangi bir belge gelip gelmediği sorusuna muhtarların yüzde 62.3’ü hiçbir belge 
gelmediğini, yüzde 21.8’i son üç ayda 1 veya 2 belge geldiğini ifade etmiştir. Gelen belgeler 
konusu bakımından sıralandığında birinci sırada kanunlar ve yönetmelikler, ikinci sırada 
seminer ve toplantı bildirimleri, üçüncü sırada kuş gribi ve aşı, dördüncü sırada yeni nüfus 
kayıt sistemi ile ilgili yazılar yer almaktadır. 
 
 
TABLO 22. 
VALİLİK İLE GÖRÜŞME SIKLIĞI VE GÖRÜŞME KONUSU DAĞILIMI 
  Valilik Görüşme Sıklığı 

  Hiç 
1 yıldan 

fazla 
Son bir yıl 

içinde Son üç ayda  
Görüşme Konusu Görüşmedim Oldu 1 veya 2 kez 1 veya 2 kez Toplam 
            

Yol sorunu 0 0 0 2 2 

Tanışma veya güle güle 
ziyareti 0 15 2 5 22 
Asayiş 0 2 1 2 5 
Okul sağlık ocağı isteği 0 3 2 4 9 
Altyapı 0 2 3 1 6 
Yardım 0 0 2 1 3 
Komisyon vb. toplantı 0 0 1 3 4 
İdari sorunlar 0 2 7 3 12 
Arıtma ve baz istasyonları 0 1 1 1 3 
Hiç Görüşmeyenler 32 0 0 0 32 
 Toplam 32 30 26 24 98 

 
 
Muhtarların kaymakamlıkla ne sıklıkla ve hangi konularda görüştükleri Tablo 23’te 
verilmiştir. Kaymakamla hiç görüşmeyen muhtarların oranı yüzde6.3’tür. Muhtarların yüzde 
70.3’ü son üç ayda kaymakamla 1 veya 2 kez görüştüklerini söylemişlerdir. Görüşülen 
konuların başında mahalli sorunlar olmak üzere yardım yeşil kart ve aile hekimliğidir. 
Adana’da aile hekimliği uygulamasının başlatılmasında pilot bölge seçildiği için bu konuda 
yapılan toplantılar nedeniyle görüşülmüştür. 
 
Muhtarların yüzde 22.3’ü kaymakamlıktan hiçbir belge gelmediğini, yüzde 54.5’i ise son üç 
ayda 2veya üç belgenin geldiğini söylemişlerdir. Konular bakımından nüfus kayıt sistemi ilk 
sırada yer alırken kanun ve yönetmeliklerle ilgili yazılar ikinci sırada bulunmaktadır. Yeşil 
kart ve yardım ile seminer ve toplantı bildirimleri ile ilgili yazılar sırasıyla üçüncü ve 
dördüncü sırada yer almaktadır. 
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TABLO 23. 
KAYMAKAMLIK İLE GÖRÜŞME SIKLIĞI VE GÖRÜŞME KONUSU DAĞILIMI 

  Hiç 
1 yıldan 
fazla Son bir yılda Son üç ayda    

Görüşme Konusu Görüşmedim Oldu 1 veya 2 kez 1 veya 2 kez Toplam 
Yeşil kart 0 0 0 9 9 
Okul cami istegi 0 0 0 2 2 
Yardım 0 0 2 12 14 
Mahalli sorunlar 0 0 1 21 23 
İdari evraklar 0 1 3 2 6 
Nüfus sistemi 0 1 0 5 6 
Asayiş 0 0 0 1 1 
Altyapı sorunları 0 0 1 4 5 
Muhtarlarla toplantı aile 
hekimliği 0 0 1 9 10 
Tanışma 0 3 2 3 8 
0 6 2 9 11 28 
 Toplam 6 7 19 79 112 

 
 
Muhtarların yüzde 60.4’ü özel idare ile hiç görüşmediğini söylerken, görüşme konusunda ise 
yüzde 80.4’ü yanıtlamamış, yanıtlayanlar ise genel konularda görüşüldüğünü ifade 
etmişlerdir. Muhtarların yüzde 79.5’i özel idareden herhangi bir bilge ve belge gelmediğini, 
yüzde 16.1’i ise broşür ve gazete ile okul yapımı ve seminer ve toplantı bildirimi konusunda 
yazıların geldiğini söylemişlerdir. Yüzde 5.4’ü ise yanıt verememiştir. 
 
Muhtarların belediye ile ilgili görüşmelerine gelindiğinde yüzde 6.3’ü hiç görüşmediğini ifade 
ederken son üç ay içinde 1 -2 kez görüşenlerin oranı ise yüzde 77.7’dir. Birinci konuyu yol 
park isteği alırken ikinci sırada hizmet isteği oluşturmaktadır. Muhtarların yüzde 36.6’sı 
belediyeden kendilerine hiçbir belge ve bildirinin gelmediğini söylerken, yüzde 46.4’ü son üç 
ayda 1 veya 2 belgenin geldiğini yüzde 12.5’i ise bir yıl içinde 1veya 2 belge geldiğini 
söylemiştir. Gelen belgelerin yüzde 43.1’i anket, dergi ve broşür, yüzde 17.6’sı ise toplantı 
davetiyedir.   
 
 
TABLO 23. 
BELEDİYE İLE GÖRÜŞME SIKLIĞI VE GÖRÜŞME KONUSU DAĞILIMI 
 Konu Hiç 1 yıldan fazla Son bir yıl içinde Son üç ayda    
  Görüşmedim Oldu 1 veya 2 kez 1 veya 2 kez Toplam 
Yol park isteği 0 0 1 45 46 
Ziyaret 0 0 0 1 1 
Alt yapı su 
kanalizasyon su çöp 0 0 1 7 8 
Semt pazarı isteği 0 0 0 1 1 
Hizmet isteği 0 1 9 20 30 
Toplantılar 0 0 1 5 6 
Hiç görüşmeyenler 7 0 0 0 7 
 Toplam 7 1 12 79 99 
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Muhtarların polis ile görüşmesinde hiç görüşmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.4 tür. Bir 
yıldır görüşmeyenlerin oranı ise yüzde 5.4’tür. Konuların dağılımına bakıldığında birinci 
sırayı yüzde 57.1 ile hırsızlık almaktadır. Muhtarların mahallelerine en fazla zarar veren unsur 
olarak belirledikleri tinerci ve uyuşturucular konusunda görüşmelerin yüzde 3.6 gibi çok 
düşük olması dikkat çekicidir. Karakolla yapılan görüşmelerin diğerlerini ise tebligatlar ve 
askerlik yoklaması gibi konular oluşturmaktadır. Muhtarların yüzde 48.2’si hiçbir belgenin 
gelmediğini, yüzde 30.4Ü son üç ayda 1 veya 2 belge geldiğini yüzde 13.4’ü ise bir yıl içinde 
2 veya üç belge geldiğini söylemişlerdir. Gelen belgelerin büyük bir çoğunluğu adres 
soruşturması ile askerlik yoklaması konularını içermektedir 
 
Milli eğitim müdürlüğü ile ilgili olarak muhtarların yüzde 58’i hiç görüşmediğini söylerken, 
yüzde 9.8’i görüşmeyeli bir yıldan fazla oldu demişlerdir. Son bir yıl içinde 1 veya 2 kez 
görüşenler yüzde 13.4 son üç ayda 1-2 kez diyenler ise yüzde 15.2 olmuştur. Görüşme 
konuları değerlendirildiğinde 24 muhtarın okul yapılması, 7 muhtarın okul kayıtları ve 4 
muhtarın ise öğretmen eksikliği konusunda görüştüğü görülmüştür. Muhtarların yüzde 76.8’i 
Milli eğitim müdürlüklerinden hiçbir belgenin kendilerine gelmediğini, yüzde 15.2’si ise bir 
yıl içinde 2 veya 3 belge geldiğini söylemişlerdir.  Gelen belgelerde okul kayıtları konusunu 
işleyenler birinci sırada yer alırken, fakir öğrenci tespiti ile ilgili yazılar ikinci sırada yer 
almaktadır. 
 
 Muhtarların yüzde 15.2’ si okul müdürleri ile hiç görüşmediğini açıklarken, son iç ayda 1 
veya 2 kez görüşenler yüzde 61.9’unu, son bir yıl içinde 1 veya 2 kez görüşenler ise yüzde 
17.9’u oluşturmaktadır. Konuların dağılımı incelendiğinde, aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 
birinci sırayı yüzde 39 ile okul sorunları gelmekte; bunu yüzde 17’şer ile okulun ihtiyaçları ve 
öğrenci sorunları almaktadır. 
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Muhtarların yüzde 70.5’i okul müdürlüklerinden kendilerine hiçbir belge gelmediğini 
söylerlerken, yüzde 21.4’ü son üç ay içersinde 1 veya 2 belge, yüzde 3.6’sı bir yıl içinde 1 
veya 2 belge geldiğini söylemiştir. Gelen belgelerin hemen hemen tamamı devamsız 
öğrenciler hakkındadır. 
 
Üniversite ile ilgili görüşme konusunda 111 muhtar hiç görüşmediğini sadece bir muhtar bir 
yıl önce bir toplantıda görüştüğünü ifade etmiştir. Üniversitelerden muhtarlara hiçbir belge 
gelmemiştir. Çevre dernekleri ile görüşmeler konusunda muhtarların yüzde 92.9’u hiç 
görüşmediğini söylerken, yüzde 2.7’si Çevre düzenlemesi ile ilgili görüştüğünü söylemiştir. 
 
 
IX) MUHTARLARIN BEKLENTİLERİ 
 
 

 
 
 
Muhtarlardan verilen ankette ilçe belediyelerinden beklediklerini 3 başlık altında toplamaları 
istenmiştir.  8 Muhtar bu soruyu boş bırakmış diğer muhtarların beklentileri aşağıdaki Tablo 
24’te gösterilmiştir.   Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere yüzde 43.17 ile yol, 
kaldırım ve parke döşeme, yüzde 15.42 ile park isteği gelmektedir. Bunları imar sorunlarının 
çözümlenmesi, pazar alanı açılması ve altyapı su kanalizasyon istekleri izlemektedir. 
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TABLO 24. 
MUHTARLARIN İLÇE BELEDİYELERDEN İSTEKLERİ 
  Sayı % Kümülatif 
Yol kaldırım ve parke döşeme 98 43,17 43,17 
Yeterli hizmet alımı 7 3,08 46,26 
İmar sorunlarının çözülmesi 17 7,49 53,74 
Pazar alanı açılması 15 6,61 60,35 
Spor kompleksi 13 5,73 66,08 
Okul sağlık ocağı 6 2,64 68,72 
Park 35 15,42 84,14 
Tarihi binaların onarımı 6 2,64 86,78 
Altyapı su kanalizasyon 14 6,17 92,95 
Otobüs çalıştırılması 3 1,32 94,27 
Üst geçit otobüs durağı 4 1,76 96,04 
Sosyal yardım 2 0,88 96,92 
Çıkmaz sokakların açılması 4 1,76 98,68 
Kütüphane 2 0,88 99,56 
Muhtarlık yeri 1 0,44 100,00 
 Toplam 227  100   

 
 
Muhtarların Valilik – Merkezi Hükümetten beklediği hizmetler sorusuna muhtarların yüzde 
30.5’i yanıt vermemiştir. Sağlık ocağı, hastane ve var olan sağlık ocaklarına ebe ve hemşire 
isteyenlerin oranı yüzde 20.57 iken okul isteyenlerin oranı yüzde 19.152tir. 
 
 
TABLO 25. 
VALİLİK-MERKEZ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER 
  Sayı % Kümülatif 
Yanıt vermeyenler 43 30,50 30,50 
Sağlık ocağı, hastane ve var olanlara 
eleman 29 20,57 51,06 
Kentsel dönüşüm projesine girme 2 1,42 52,48 
Okul 27 19,15 71,63 
İssizliğe çözüm 12 8,51 80,14 
Postane karakol 6 4,26 84,40 
Muhtarlara sosyal güvence maaş d. 5 3,55 87,94 
Park 3 2,13 90,07 
Spor ve sosyal tesis 7 4,96 95,04 
Semt pazarı 2 1,42 96,45 
Kütüphane 5 3,55 100 
Toplam 141     

 
Kent sorunları sempozyumunda üzerinde mahallelerinin en fazla hangi sorunu üzerinde 
durulmasını istersiniz sorusuna yanıt olarak muhtarlar en çok yol sorunu, daha sonra eşit 
oranlarda olmak üzere imar sorunları, altyapı sorunu ve işsizlik diyerek cevaplandırmışlardır. 
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X) MUHTARLARA GÖRE ADANA’NIN EN ÖNEMLİ SORUNLARI VE DİLEKLER 
 
Muhtarların gözünde Adana’nın en önemli sorununun dağılımı aşağıdaki Tablo 25’te 
verilmiştir. Buna göre yüzde 30.69 ile birinci sorun trafik (ulaşım, metro, kavşaklar), yüzde 
25.93 ile işsizlik ikinci sorun ve yüzde 13.23 ile imar sorunu ve gecekondulaşma üçüncü 
sorun olmuştur. İlk dört sorundan sonra en büyük sorun olarak kuzey-güney Adana ayırımının 
yer alması oldukça önemlidir. 
 
 
TABLO 25. 
ADANA’NIN EN ÖNEMLİ SORUNU 
  Sayı % Kümülatif 
Yanıtlamayan 9 4,76 4,76 
İmar sorunu gecekondulaşma 25 13,23 17,99 
İssizlik 49 25,93 43,92 
Göç 10 5,29 49,21 
Asayiş 9 4,76 53,97 
Eğitimsizlik 6 3,17 57,14 
Trafik, ulaşım metro, kavşaklar 58 30,69 87,83 
Altyapı 10 5,29 93,12 
Kuzey güney ayırımı 13 6,88 100 
Total 189   
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Anketimizin sonunda Adana’da olmasını istediğiniz en önemli üç şey nedir sorusuna verilen 
yanıtlar gruplandırmaya girmeyecek kadar çeşitli olduğundan bazı yanıtlardan örnek vermeyi 
uygun bulduk.  Yanıtlar içersinde Seyhan nehrinin temizlenmesi ve denizle bağlantısının 
sağlanarak sefer yapılması; dar gelirli vatandaşa yönelik sosyal ve eğlence tesisi kurulması ve 
Adana’nın turistik bir kent olması dilekleri ile birlikte birçok istek yer almaktadır. 
 
 
XI) SONUÇ 
 
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de kentleşme sürecini çok önceleri 
tamamlayan gelişmiş ülkelere göre kentlerin sorunları çok daha fazladır. 1980 yılından 
itibaren neo-liberal iktisat politikaları uygulayan Türkiye, hızlı kentleşmeden kaynaklanan 
sorunlarını çözmede bugüne kadar başarısız olmuştur.   
 
Ülkelerin ulusal gelirlerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde hizmetler sektörünün 
birinci, sanayinin ikinci ve tarımın üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Günümüzde gerek 
sanayi gerekse hizmetler kesiminde yüksek nitelikli işgücüne gereksinim duyulmaktadır. 
Yüksek nitelikli işgücü eğitimi için mevcut olan okulların sayısının arttırılması ve eğitimin 
niteliğinin yükseltilmesi gerekmektedir. Anketimiz Adana’da okul sayısının yeterli olmadığı 
ve bunların dağılımında adaletin olmadığı görülmüştür. Bir taraftan eğitimin yeterli olmaması 
diğer taraftan neo-liberal politikaların yatırımları arttırmada yeterli olmaması Türkiye 
genelinde olduğu gibi Adana’da işsizlik sorunu ön plana çıkartmaktadır. İşsizlik sorunu 
beraberinde asayiş sorunlarında artışa neden olmaktadır. Bu nedenle Adana’da en önemli 
sorunlardan birisinin de hırsızlık olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra uyuşturucu ve 
tinerciliğin artması ve bunun gençler arasında yaygınlaşması hem eğitimsizliğin hem de 
çaresizliğin sonucudur. 
 
Tüm toplumlar teknolojinin verdiği olanaklar içersinde olabilecek en iyi yaşam koşullarını 
gerçekleştirmek isterler. Bu nedenle her şeyden önce yaşadıkları kentin imar sorunlarını 
çözmüş, kentte yaşayanlara gerekli alt yapıyı sağlamış ve sürdürülebilir büyümenin olmazsa 
olmaz koşulu olan çevre sorunlarını halletmiş olması gerekmektedir. Oysa Adana’da altyapı, 
trafik, park gibi sorunların çözümlenemediği ve giderek ağırlaştığı görülmektedir. 
 
Adana’nın bu sorunları çözebilmesi için her şeyden önce kurumlar arası iletişim ve 
dayanışmanın oluşturulması gerekmektedir. Oysa Adana’da kurumlar arası iletişimde önemli 
eksikliklerin bulunduğu görülmüştür. 
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ADANA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACI 
 
 
 
ÖZET 
 
Tarih boyunca insan yerleşimlerine ev sahipliği yapan Adana kenti, bugün iki milyon kişiye 
yaklaşan nüfusu ile Büyükşehir statüsünde, hızla kentleşen bir cazibe merkezi haline 
gelmiştir. Yoğun göç ile birleşen kentleşme sürecinde Adana’nın çözüm bekleyen en öncelikli 
problemleri arasında nitelikli konut sunumunda ve kentsel altyapı yatırımlarındaki eksiklikler 
yer almaktadır.  
 
Bu gerekçeden hareketle Adana Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde T.C.Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kent merkezinde üç ayrı bölgede kentsel yenileme 
projeleri başlatılmış olup, halen projelendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 
Bu bildiride Adana kentine genel bir bakışın ardından, anılan projelerin kapsamı ile genel 
itibariyle kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projelerinin hedefi ve uygulama esasları 
tanımlanacak, sonuç bölümünde de genel bir değerlendirmeye yer verilecektir. 
 
 
1. ADANA KENTİNE GENEL BİR BAKIŞ 
 
Bilindiği üzere eski bir tarihi geçmişi olan Adana kenti ve yakın bölgesinde çeşitli uygarlıklar 
yaşamış, bölgesel kültürünün çeşitlenmesinde Hititlerden, Romalılara, izleyen dönemlerde ise 
Araplar, Selçuklular, Ramazanoğulları ve Osmanlılara (özellikle Türkmen ve Yörük 
Aşiretleri) birçok uygarlığın katkısı olmuştur. Diğer yandan arkeolojik çalışmalar da 
göstermiştir ki, Çukurova Bölgesi tarih boyunca yüksek kültürlü medeniyetlerin yaşam için 
seçtiği merkezlerden biridir.  Bugün Adana’yı gezdiğinizde, kentin o dönemde oynadığı 
ticaret merkezi rolünü destekler Roma dönemi köprüleri kadar, Ramazanoğulları döneminden 
kalan camiler, mescit ve medreselerle ile birlikte adı geçen dönemde yine kentin bölge 
içindeki itibarlı konumunu gösteren büyük imar hamlelerinin eserlerini de görmek 
mümkündür. 
 
Adana Valiliği resmi internet sitesinden Nisan 2008 tarihinde alınan bilgilere göre; Akdeniz 
bölgesinde yer alan ve Büyükşehir statüsünde olan Adana ili 14 030 km.2'lik yüzölçümü 
içerisinde 1 Büyükşehir belediyesi, 3 Büyükşehir ilçe belediyesi, 17 Büyükşehir ilk kademe 
belediyesi, 10 ilçe belediyesi, 22 belde belediyesi olmak üzere toplam 53 belediye ve 61 
adedi orman köyü olmak üzere toplam 465 köy barındırmaktadır. Belediye sınırları içindeki 
mahalle sayısı 389 olup, 2000 Ekim ayında yapılan nüfus sayımına göre ilin toplam nüfusu 
1.849.478 iken, Büyükşehir nüfusu 1.130.710’dur. Bu bize % 65 oranında şehirde yaşayan bir 
nüfus resmi çizmektedir. Diğer bir ilgi çekici özellik ise Adana kentinde toplam nüfusun 
%76,31'nin Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden oluşan kent merkezinde yaşamakta olmasıdır. 
 
Adana’nın kentleşme sürecinde iç göçten çok etkilenen bir şehir olduğu bilinmektedir. Yine 
Adana Valiliği resmi internet sitesinden Nisan 2008 tarihinde alınan bilgilere göre çoğunluğu 
özellikle 1970’li yıllardan itibaren yoğun göç alan ilde göçle gelenlerin % 38.6’ sı Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nden, % 61.4’ ü Doğu Anadolu Bölgesinde gelen vatandaşlardandır. 
Yapılan araştırmalar Adana’ya olan göçün % 75’i gibi ciddi bir oranın geçim sıkıntısından,  
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% 17’sinin can güvenliğinden, % 6’sının eğitim ve % 2’sin de sağlık nedenlerinden 
kaynaklandığını göstermiştir.  
 
Elbette bu oranda göç alan bir kentte göçün beklenen sonuçları olan sosyal ve ekonomik 
sorunlar baş göstermiş; kentte son 25 yılda çarpık kentleşme, suç oranlarında artış, aşırı nüfus 
yığılması ve nitelikli konut arzı ve altyapı yetersizliği ile gettolaşma eğilimleri, sağlıksız 
yaşam koşulları oluşurken, yetersiz istihdam sonucu da yoğun işsizlik yaşanmıştır. Diğer 
yandan, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2000 yılında açıklanan verilere göre Adana 
ilinde 3,031 adet lojman ve 469,189 adet konut tespit edilmiştir. Bu mevcut stokun yaklaşık 
yarısını merkezde bulunan 247.000 konut oluşturmakta iken, söz konusu konutların % 65’ 
inin iskân izninin olmadığı bilinmektedir. Bu çerçevede kent yönetiminin çözüm arayışı 
içerisinde ürettiği araçların imarlı konut üretimini teşvik etmek, kentsel dönüşüm projelerini 
hayat geçirmek, altyapı yatırımları yapmak, yeni iş ve istihdam alanlarının teşvik etmek, 
sosyal ve kültürel ortamı iyileştirmek olduğu görülmektedir. 
 
Her kentte olduğu gibi Adana’da da kentsel nitelik artışının yakalanmasında sürdürülebilir bir 
sonuç için yerel yönetim ile merkezi otoritenin, akademik çevrenin ve sivil toplum 
örgütlerinin çözüm arayışı ve uygulanmasında işbirliğinin sağlanması ideal ortamı 
oluşturacaktır. 
 

 
2- ADANA KENTİNDE YENİLEME İHTİYACI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJELERİ 
 
Kentsel Dönüşüm Projelerine geçmeden önce 2003 yılından itibaren Adana il genelinde T.C. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili yerel yönetimler ile birlikte 
kararlaştırılarak başlatılan projeleri özetlenerek, ildeki konut amaçlı kamu yatırımının ölçeği 
hakkında genel bir çerçeve sunulacaktır.  
 
Buna göre: Adana-Kozan’da, Karaisalı’da, Kargakekeç’ te, Yüreğir-Merkez’de, Yüreğir-
Köprülü’de, Yüreğir-Aksantaş’ ta, Seyhan-Merkez’de, Seyhan-Gürselpaşa’ da, Seyhan-
Sarıhular’ da, Seyhan-Zincirlibağlar’ da, Sofulu’ da alt gelir grubuna öncelik verilmiş bir 
şekilde sosyal konutlar, ilköğretim okulları ve liseler, camiler, sağlık ocakları ve ticaret 
merkezleri inşa edilmiş ve edilmektedir. Diğer yandan Yüreğir-Buruk’ta ve Kürkçüler’de 
talep örgütlenmesi modeline bağlı olarak diğer bir deyişle vatandaştan gelen talep uyarınca 
Tarımköy konutları inşa edilmektedir. Ayrıca, Adana 112 Acil Servis Binası ile Yüreğir’deki 
400 yataklı hastane’de yatırım programı içerisinde bulunmaktadır. Toplamda Toplu Konut 
İdaresi tarafından 25 adet uygulama ile 9320 adet konut ve beraberinde gerekli kentsel donatı 
alanları ve altyapı uygulaması sürdürülmektedir. 
 
Kent merkezini oluşturan Seyhan ve Yüreğir bölgelerini kapsayacak şekilde de Adana 
Büyükşehir Belediyesi ile 02/05/2006 tarihinde Protokol imzalanarak başlatılan 3 Kentsel 
Dönüşüm Projesi bulunmaktadır. İlki Seyhan Belediyesi sınırlarındaki Fatih Mahallesinde yer 
alan ve yaklaşık 96.272,14 m2 büyüklüğündeki alternatif alanlı dönüşüm modeli 
uyguladığımız Fatih Projesi, ikincisi de yine Seyhan Belediyesi sınırlarında bulunan Göl 
Mahallesindeki yaklaşık 143.976 m2 büyüklüğünde, yerinde dönüşüm modeli uyguladığımız 
Göl Projesi ve son olarak da Yüreğir Belediyesi sınırlarında Sinanpaşa Mahallesinde yer alan 
yaklaşık 130.318,34 m2 büyüklüğünde 3. ayrı etap halinde yerinde dönüşüm modeli 
çerçevesinde projelendirdiğimiz Seyhan Projesidir. 
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Fatih ve Seyhan Projeleri yaklaşık 600’ar konut ve gerekli kentsel donatı yapılarını içermekte 
olup, Göl Projesi alanın konum ve fiziksel özellikleri gereği daha çok rekreatif kullanıma 
ağırlık verilmesi hedeflenen bir projedir. 
 
Projelerin tamamında konumuz Adana İlinde Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan ve 
hâlihazırda yoğun kaçak yapılaşmaların görüldüğü mahallelerde yaşayan kaçak yapı 
sahiplerine Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleştirilmek üzere İdaremiz 
tarafından yapılacak sosyal konut ve mahalle sakinlerinin ihtiyacına göre şekillendirilecek 
ticari yapıların faydalandırılması yolu ile kentsel dönüşümünün gerçekleştirilmesini temin 
etmek; kaçak yapılaşma alanlarını tasfiye ederek çağdaş kentsel alanlar oluşturmaktır. 
 
Özellikle belirtmek isterim ki, gecekondu dönüşüm veya kentsel yenileme projeleri hem 
tasarlanması hem de uygulaması en zor projelerdendir. Bunlar, değişik boyutları ile ele 
alınması gereken, salt projelendirme ile şekillenemeyen, baştan sona bir süreç tasarımı 
gerektiren, belli bir vizyon tanımı ile yola çıkılması şart olan, etaplama, izleme ve 
değerlendirme basamakları ile kontrol edilebilen projelerdir. Diğer yandan, kamusal 
yatırımlarımızda maalesef pek alışık olmadığımız proje bütünü için maliyet analizi – fizibilite 
çalışmasının yapılması kentsel dönüşüm projelerinde İdaremizce aranan bir diğer unsurdur.   
 
Genel itibariyle Kentsel Dönüşüm projeleri baştan sonuçları öngörülebilen ve rutin bir takım 
işlemlerin tamamlanması ile sonuca ulaşacak yapıda uygulamalar değildir. Bu projeler 
kentlerin plan dışı gelişmiş sorunlu alanlarını, işgal edilmiş kamu arazilerini, tıkanmış ulaşım 
akslarını, tasfiye edilmesi zorunlu afet riski taşıyan bölgelerini, kültürel ve tarihi değeri 
tescillenmiş ancak çevresi kuşatılmış alanlarını içerirken, aynı zamanda alanlar üzerinde hak 
sahibi olarak tanımladığımız vatandaşlar mevcuttur ki, onlar proje alanının sakinleri, birinci 
derecede projenin ortakları, muhatapları konumundadırlar. Devlet ya da özel sektör eliyle yeni 
yerleşim alanlarının inşası ciddi bir yatırım olmakla birlikte, hâlihazırda meskûn bir 
gecekondu ve/veya kaçak yapı alanının ıslahı, gerektiğinde tasfiyesi ve yenilenmesi daha 
uzun, alanda yaşayan hak sahipleri ile uzlaşma boyutu sebebiyle geri dönüşleri içinde 
barındıran, daha zor ve karmaşık uygulamadır. 
 
Kentsel Dönüşüm tüm bu alanlarda uyguladığımız strateji, plan, proje ve eylemlerin 
bütünüdür. Dönüşüm projelerindeki hak sahiplerinin tercihleri önemlidir ve projeye doğrudan 
katılımları esastır ancak yürüttüğümüz çalışmalarda edindiğimiz tecrübe çerçevesinde 
görüyoruz ki bu grubun talepleri değişken ve bu talepler her zaman şehircilik ilkeleri ile üst-
orta-alt ölçek planlarımız ile yerel yönetimlerin ya da merkezi idarenin o bölge için hedefleri 
ve hesapları ile uyuşmayabiliyor. Diğer yandan halkın yanı sıra dönüşüm projelerinin 
uygulanacağı alanlarda bilgi ve belgeye erişimde, proje alanlarında ikamet eden nüfus ile 
kurulacak ilişkilerde, sağlanacak teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinde ve planlama/tasarım 
sürecinde Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri de Kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde yer 
almak zorundadır. 
 
Çalışmalarımızın yasal çerçevesi açısından bakıldığında; 24730 sayı ve 18.04.2002 tarihli 
Resmi Gazete’de Yayınlanan Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının kullanım şekline ilişkin 
Yönetmeliğin “İdare Kaynaklarının Kullanım Yerleri, Harcama Programı ve Harcama 
Yetkisi” Bölümü’nün (n) bendi uyarınca, İdare kaynaklarının kullanım yerleri arasında: 
“Gecekondu bölgelerinin ıslahı ve iyileştirilmesi amacıyla finansman sağlanması” ifadesi 
de yer almaktadır. 
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Ayrıca, 25460 sayı ve 12.05.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5162 sayılı Kanun ile 
değişik 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre “Başkanlık gecekondu bölgelerinin 
tasfiyesine veya iyileştirilerek yeniden kazanımına yönelik olarak gecekondu dönüşüm 
projeleri geliştirilebilir, inşaat uygulamaları ve finansman düzenlemeleri yapabilir. Bu 
amaçla gecekondu bölgelerinde, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde 
bulunan gayrimenkuller ile 24.02.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre hak sahibi olan kişilerin haklarına konu 
gayrimenkullerin değeri Başkanlık tarafından tespit edilir ve Başkanlık bu kişilere proje 
çerçevesinde anlaşmalar yapabilir. Bu anlaşmaların usul ve esaslarını belirlemeye Başkanlık 
yetkilidir.”  Diğer yandan 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5609 
sayılı “Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile de Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına 775 sayılı Kanun kapsamında verilen yetkiler İdaremize devredilmiştir.  
 
Toplu Konut İdaresi portföyündeki kentsel dönüşüm projelerinde en hızlı ilerleyen çalışma 
aşamaları sınır tespiti, bölgenin yerinde incelenmesi, tüm altlık bilgilerinin (güncel hâlihazır 
haritalar, mevcut planlar, zemin etütleri ve mülkiyet bilgileri gibi) temini, dönüşüm sonrası 
söz konusu bölge için hedeflenen kentsel alan kullanım şemasının netleşmesi, planlama ve 
etaplama işlemleridir. Bu sürece İdaremiz ve belediyeler arasında akdedilen protokoller ile 
yön verilmektedir.  
 
Ancak bizim işimizin asıl emek ve sabır isteyen bölümü yapılan tespitler sonrasında, hak 
sahiplerine mevcut mülkiyet hakları için bir bedel belirleyerek; bu haklarını aynı alanda 
tasfiye sonrasında kullanmaları veya diğer bir alana transfer etmeleri seçeneklerini 
içeren takas teklifi aşamasıdır. Bu çalışmalar tamamlandığında kâğıt üzerinde listelerimizde 
isim-m2-YTL olarak yer alan hak sahiplerinin bizzat kendileri, aileleri, beklentileri, o güne 
kadar oluşmuş görüşleri ve hayalleri ile tanışmak, projenin teknik - rasyonel yönü ile sosyal- 
duygusal yönünü dengelemeye çalışmak gerekmektedir. Başarılı bir kentsel dönüşüm 
projesinde eşdeğerlik ve eşitlik kavramlarının iyi anlaşılması ve tüm sürece yön veren temel 
ilkeler olarak kabul edilmesinin esas olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda özellikle kamu 
eliyle yürütülen uygulamalarda devlete güvenin pekiştirilmesi için kamuoyu desteğinin 
sağlanması da vazgeçilmezdir. 
 
Bu doğrultuda; İdaremiz bir yandan dar gelirliler ve yoksullar için sosyal konut üretimini 
sağlayarak yeni gecekonduların yapımı engellemeye; öte yandan kamuoyunun desteğini 
alarak, mevcut gecekondu ve kaçak yapı alanlarının dönüşümünü sağlamaya çalışmaktadır. 
Dönüşüm projeleri ile yenilenmiş konut alanlarının yanı sıra, büyük rekreasyon alanları, kent 
parkları, kent meydanları, işgallerden arındırılarak kentlilerin kullanımına açılan kale ve sur 
çevreleri, ticaret merkezleri ve kentsel kimlik unsurları da projelerin kazanım hanesine 
yazılmaktadır. 
 
Ortak aklın ulaştığı sonuç açıktır; imar aflarının kentlerimize olumlu bir katkı sağlamadığı 
bugün kabul edilmektedir.  Profesyonelce programlanmamış dönüşüm denemeleri ancak bir 
başka müstakbel dönüşüm alanı yaratmaktadır. Diğer yandan bu alanları olduğu gibi 
bırakmak, işgalleri ve kaçak yapılaşmayı ödüllendiren bir zihniyetle görmezden gelmek, 
bu nitelikteki bölgeler için çözüm sunmaktan kaçınmak ve olası bir afet riskine karşı bu 
nüfusu savunmasız bırakmak da hem rasyonel bir karar olmayacak, hem de 
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gecekondulaşmanın en önemli olumsuz sonuçlarından biri olan kaynak israfının 
önlenmesi için çözümler üretilmemesine yol açacaktır. 
 
Bilindiği üzere, gecekondu yapmak üzere seçilen yerler, aynı bölge için planlama eliyle 
getirilen kararların uygulamasını da engellemektedir. Gecekondu ve kaçak yapı bölgeleri 
genellikle sit alanları, orman alanları, su havzaları, jeolojik açıdan sakıncalı alanlar, heyelan 
bölgeleri ile tarihi değerlerin çevrelerini sarmakta, zamanla bu alanların tahrip edilmesine, 
kirlenmesine ve mevcut ekolojik dengelerin bozulmasına da yol açmaktadır. Türkiye’de en az 
gecekondulaşma kadar yoğun bir şekilde var olan kaçak yapılaşma sürecinde ise tapulu 
taşınmazlar üzerinde mal sahiplerince plan ve yönetmelik esasları hiçe sayılarak, teknik 
sorumluluklardan uzak, riskli, kabul görmüş standartlar açısından düşük kalitede inşaatlar 
yükselmektedir. 
 
Gecekondu ve kaçak yapılaşma ülkemizin en büyük sorunlarındandır. Doğal afetlerde 
ortaya çıkan can ve mal kayıplarının yüksekliğinin de, ülke kaynakların israfının da 
temel sebepleri gecekondu ve kaçak yapılaşmadır. Çağımızda sosyal kalkınmanın 
ekonomik kalkınmadan geçtiği, toplumların düzen ve rahatının ekonomik kaynakları 
geliştirmekle mümkün olduğu bilinmektedir. Kentsel toprak kıt, yeniden üretilemeyen, değerli 
bir kaynaktır ve bu sebeple israf edilmemelidir. Diğer yandan sağlıklı kentleşmenin belli bir 
maliyeti vardır ve finansmanı gereklidir.  
 
Mevcut gecekondu-kaçak yapı alanlarını tasfiye etmek için gerekli adımlar atılırken, paralel 
olarak kırsal yerleşmelerin kapasite ve cazibesinin arttırılması, entegre bir yerleşmeler 
ağı oluşturulması gerekir. Kırsal alandan kente göçü kontrol edilebilir bir düzeye indirmek 
için gerekli tarımsal reformların gerçekleştirilmesi, yeterli altyapı ve eğitim yatırımların 
sağlanması, orta ve alt ölçekli kentlerin kendine yeten merkezler haline getirilebilmesi 
önemlidir. Bu amaçlara hizmet edecek politika ve projelerin ülke genelinde uygulanması ve 
bu doğrultuda yeterli finansal kaynaklar üretilmesi yerinde çözümler olacaktır. 
 
Diğer yandan, bu projelerin hayata geçirilebilmesinde en önemli faktörlerin zamanlama, 
toplam süre ve maliyet unsurları olduğu dikkate alınarak, kentsel dönüşüm projesi alanlarında 
vakit ve kaynak tasarrufu sağlayacak kolaylıkların sağlanması, özellikle alt grubunun uygun 
şartlarda ev sahibi olmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması, gecekondu-kaçak yapı 
bölgelerinin tasfiyesi amacıyla üretilen konut ve donatı yapılarının en düşük maliyet ile imal 
edilebilmesi için gerekli teşvik ve tedbirlerin alınması gerekmektedir 
 
Adana özeline dönecek olursak, bu kentte yürüttüğümüz kentsel dönüşümdeki hedef, teknik 
açıdan yenilenmesi ya da tamamen tasfiye edilmesi zorunlu, kentin gelişimine ve kimliğine 
uymayan, planlama hedeflerine aykırı, çöküntü ve kaçak yapı alanlarının kente ihtiyaç 
duyulan formda yeniden kazandırılması ve kentsel alanlarda kaybedilen ekonomik, sosyal ve 
kültürel canlılığın sağlanmasıdır. Bu çerçevede Seyhan ve Yüreğir’deki proje alanlarının 
tamamında yapılaşma kalitesinin düşük olduğu görülmektedir. Aynı zamanda alanlarının 
sosyal ve teknik altyapının eksik, kentsel gelirlerin düşük ve diğer vergilendirilebilir alanlara 
hizmet sunumundaki kalitenin düşmesine neden olunan bölgeler oldukları anlaşılmaktadır.  
 
Dönüşüm/Yenileme Projelerinde genel olarak iki alternatif yöntem çerçevesinde çalışmalar 
yürütülmektedir. Projeler gecekondu/kaçak yapı alanında yaşayan hak sahiplerinin, aynı 
alanda İdaremizce yapılacak konutlardan faydalanması yöntemi çerçevesinde 
geliştirilebilirken, hak sahiplerinin başka bir alanda yine İdaremizce yaptırılan konutlara sahip 
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olması yöntemi de izlenebilmektedir. Her iki durumda da yenilenen alanda oluşması beklenen 
kentsel rant ya da kazanım doğrudan ve öncelikle alanın sahiplerine dağıtılmaktadır.  
Uygulamalarımızda çevre düzeni ile birlikte yapılandırılmış yaşam alanlarının yaratılması ilke 
olarak kabul edilirken; dönüşüm alanında yaşayan ve belli kriterler çerçevesinde hak sahibi 
olarak kabul edilen vatandaşların mağdur edilmemesi de hedeflenmektedir. Projelendirme 
aşamasında alanın kent bütünü içindeki konumu ile planlama öngörüleri dikkate alınmakta, 
birim maliyetin düşük tutulması ve dolayısıyla hak sahipleri için borçlanma makasının 
daraltılması amaçlanmaktadır.  
 
 
3- GENEL BİR DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 
 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi olarak bugün 113 belediye ile kentsel dönüşüm 
amacıyla Protokol imzalamış, toplamda da 138 belediye ile dönüşüm ya da yenileme amaçlı 
işbirliği kurmuş durumdayız. Gelinen aşamada çalışma başlatılan bölgeler toplamında 
yaklaşık 145.000 kaçak yapının tasfiye edilmesi ve yenilenmesi, bazı alanlarda ise tasfiye 
sonrası alanın yapılaşmadan uzak tutularak kentte açık alan olarak kullanımına sunulması 
hedeflenmektedir. Türkiye geneline yayılmış çalışma ağı içerisinde görüyoruz ki hemen her 
kentimizde son 4–5 yıldır ciddi dönüşüm ve yenileme projeleri uygulanıyor, bu projeler 
olumlu ve olumsuz yönleri ile tartışılıyor, üniversitelerde derslere ve tezlere konu oluyor, 
medya tarafından da yakından takip ediliyor. Bu açıdan bakıldığında, projelerin ve 
uygulamaların tartışılması için oluşan ortam, istenilen kalite artışının gerçekleşebilmesi ve 
doğruluk/uygunluk kriterlerinin belirlenebilmesi de için iyi bir fırsattır. 
 
Ancak bilinmelidir ki, kentlerimizde yasalarla tanımlanan yetki ve sorumluluklar var olsa da, 
maalesef koruma, iyileştirme, geliştirme, dönüşüm ve yenileme konularında anılan 
projelerinin tam olarak nerde, ne oranda ve nasıl yapılacağını tarif eden bir bütünsel ve 
kapsamlı çerçeve bulunmuyor. Kurumsal inisiyatif yasal olarak kendisine verilen yetkilerle 
donatılmış durumda iken, bir proje alanı için yeterli sayılabilecek yerel kapasite diğer için 
eksik ya da fazla kalabiliyor. Bu sebeple de her proje merkezi veya yerel otoritenin, proje 
müellifinin veya yatırımcının tamamen kendi bilgi birikimi ve yetkisi doğrultusunda 
yürütülüyor. Özellikle yenileme ve dönüşüm projeleri yasal kapsamda ele alındığında oldukça 
rasyonel bir zemine otururken, örneğin kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması 
çerçevesinde değerlendirildiğinde, eksik ve yanlış olarak değerlendirilebiliyor. Merkezi 
otoriteden ki bu örnekte Toplu Konut İdaresinden beklenen sadece ucuz konut üretimi ve 
sektördeki düzenlemelere katkı olmamalıdır. Artık gelişmiş ülkelerde kamunun özellikle 
dönüşüm ve yenileme projelerinde düzenleyici olduğu kadar yatırımcı bir kimlikle de projede 
bulduğu örnekler dikkat çekmektedir. Bu varlığın temel sebeplerinden birisi söz konusu 
alanlarda ikamet eden grupların piyasa şartlarında rekabet etme kapasitelerinin düşük ve rant 
paylaşımında kısıtlı bir etkiye sahip iken, kamu ile yapılacak işbirliğinde kamusal otoritenin 
gerekli tüm teşvikleri bu gruplara yönlendirilebilecek ve gelir paylaşımında mahallindeki hak 
sahipleri lehine adaleti sağlayacak yetkinlikte olmasıdır. 
 
Özetle, kentlerimizde yenilenmesi, dönüştürülmesi ya da sağlıklaştırılması kesinlikle gereken 
bölgeler bulunduğu gerçeğinin kent yönetiminde rol alan tüm aktörler farkında olmakla 
birlikte, bu tip projelerde çözümü getiren tek bir reçete olmadığı da bilinmektedir. Önemli 
olan diyaloga açık bir tavır sergilemek ve bilgi-tecrübe birikiminin sağlanması sonucu yerel 
ve evrensel değerleri de gözeterek ihtiyaca en uygun nitelik ve nicelikle cevap verebilen 
projeler üretmeyi istemektir. 
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GÖÇ ÇOCUKARI 
 
 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Göç ekonomik, sosyal, siyasal etkenler nedeniyle bireylerin ya da toplulukların yerleşmek 
amacıyla bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine yer değiştirmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Türkiye’deki demografik dağılım, özellikle iç göçler sonucunda 
Cumhuriyet’in kurulmasından beri neredeyse tamamen tersine dönecek şekilde değişmiştir.  
 
1927 yılı nüfus sayımında, toplam nüfusun yaklaşık %25’inin kentlerde, %75’inin kırsal 
kesimde yaşadığı belirlenirken, 2007 yılında TÜİK tarafından yapılan “adrese dayalı nüfus 
kayıt sistemi” sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun %70,5’i kentlerde yaşamaktadır. 
Türkiye’de iç göç düşünüldüğünde, 1950’lerden itibaren, tarımda makineleşme ve kentlerdeki 
sanayileşmenin sonucu olarak köyden kente genellikle işçi göçü olarak gerçekleşmiş, 
ilerleyen yıllarda bu göçmenlerin kentlerde daha çok hizmet sektöründe çalıştıkları 
gözlemlenmiştir.  
 
Kabaca 1980’lere kadar bu nitelikte devam eden kırdan kente göçün en önemli özelliği 
göçmenlerin köyleri ile ilişkisini kesmemesiydi. Köy, kente gelen yoksul köylülerin kentte 
tutunma süreleri içinde bir çeşit “depo” işlevi görmüştür. (1)  Köyden kente yapılan göçlerde 
ailenin babası önce tek başına çalışmak amaçlı geliyordu. “Taşı toprağı altın” olan şehirde iş 
bulup yerleşince ardından eşi ve çocuklarını getiriyordu. Ama kendi doğduğu topraklardan 
bağını koparmadan yaşamını yeni yerleşim alanında sürdürüyordu çekirdek aile. Köy, bazen 
ailenin yaşlısını, hastasını veya çocuğunu gönderdiği baba ocağı, bazen de kente yerleşen 
aileye erzakını sağlayan bir depoydu. Göç eden yoksul köylüler, köyün bu özelliği nedeniyle, 
ailelerini açlık tehdidiyle karşı karşıya getirmeden kentteki ekonomik büyüme ve daralmalara 
uyum gösterebilmişlerdir.(1) 
 
Sonra göçler çehre değiştirdi. Göç sözcüğüne bir kelime eklendi; “zorunlu göç” kavramı 
ortaya çıktı. 1980’li yıllarda iç göçe neden olan sosyo-ekonomik faktörlere, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan “terör ve güvenlik” de eklenince “göç”ün tanımı 
değişti. O yıllarda sayısı binlerle ifade edilen köy-mezra boşaltıldı, küçük şehir-kasabalardan 
da önemli bir kitle göç etti. Bir ile üç milyon arasındaki insan, başta bölgenin büyük illeri 
olmak üzere Çukurova, Ege bölgesi ve İstanbul illerine yerleşti. Terör ve güvenlik 
gerçekleşmeye başlayan bu göçü, 1950’lerde başlayan kır-kent göçünden ayıran en önemli 
özellik, bu sefer göçün zorunlu olmasıydı. Dolayısıyla, bir kere kente geldikten sonra bu 
köylülerin köyleriyle ilişkisi tamamen kesildi. Ayrıca, köyleri boşaltığı için veya güvenlik 
nedeniyle göç ettikleri için büyük kitleler halinde “birdenbire” göç etmek zorunda kaldılar. 
Oysaki 1950–1980 arasındaki iç göç kademe kademe gerçekleşmişti. Önce ailenin erkeği 
kente gelmiş, eğer kentte tutunabilirse ailesini de getirmişti. “Zorunlu göç” sonucunda 
özellikle büyük kentlerde yeni bir yoksul sınıf oluşmaya başladı. Göçle gelen ailelerde 
genellikle yetişkinlerin bir mesleği yoktu, geldikleri illerdeki işsizlik sorunu nedeniyle iş 
bulamadılar. İstatistiklere göre göç eden aile bireylerinden ancak % 18,1’i düzenli bir gelire 
sahip, geriye kalan % 81,9’luk kesim ise çalışmıyor. (2) 
 
Bu bildirinin amacı, Türkiye’deki göç ve özelikle “zorunlu göç” olgusunun büyük kentlerde 
yol açtığı sorunlardan önemli biri olan “Sokak çocukları” konusunu çocuk hakları açısından 
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ele alarak farkındalık yaratmak ve bu konuda 12 yıldır çalışmalar yapan Adana Sokak 
Çocukları Derneği’nin deneyimleri ışığında çözüm önerileri sunmaktır. 
 
 
GÖÇ VE SOKAK ÇOCUKLARI 
 
Türkiye’de yapılan tüm araştırmalarda sokak çocukluğunun en önemli nedeninin göç olduğu 
konusunda fikir birliği vardır. (3,7) Çocuğun sokakta çalışması daha eski yıllarda da belirli 
koşullarda görülmesine rağmen bu olgunun toplumu rahatsız edecek biçimde artması ve 
giderek çocuk için tehlike haline gelmesi zorunlu göçün başlamasıyla birlikte olmuştur. 
Köyleri yakılanların ve göçe zorlanan ailelerin kentte karşılaştıkları sosyal ve ekonomik 
sorunlar, aile yapısını olumsuz etkilemiş, aile içi şiddet, ihmal, istismar ve ailelerin 
parçalanması gibi unsurlar çocukları sahipsiz ve korumasız duruma düşürmüş ve sokağa 
itmiştir. Ayrıca, yukarıda da değinildiği gibi, göç eden bu ailelerin kentte karşılaştıkları 
işsizlik sorunu, çocukların sırtına büyük yükler yüklemiştir.  
 
GÖÇ-DER' in raporuna göre, göç eden hanelerde ortalama insan sayısı 8 ve çoğunluğu 0–14 
yaş aralığındadır. (4) Göç alan iller neredeyse birer “çocuk şehrine” dönüşmüş ve göç en çok 
çocukları etkilemiştir. Birçok ilde bu konuda yapılan çalışmada sokak çocuklarının % 90’dan 
fazlasının iç göçle gelen ailelerin çocukları olduğu belirlendi. Adana Sokak Çocukları 
Derneği’nin yaptığı çalışmada bu oran % 93 olarak bulundu. (3)  
 
Adana açısından bakıldığında, Adana’nın “zorunlu göç” olgusunun tam da içinde durduğu 
görülmektedir. Adana en çok nitelikli göç veren, buna karşılık ise niteliksiz göç alan kentlerin 
başında gelmektedir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün Türkiye Göç ve 
Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması’nda 14 il “göç veren iller” (Adıyaman, Ağrı, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van) 
kapsamında belirlenmiş, bu 14 ilden gelen göçü alan ilk 10 il arasında ise Adana da yer 
almaktadır.(2) Adana Valiliği rakamlarına göre, Adana’ya göç ile gelenlerin %38,6’sı 
Güneydoğu Anadolu Bölgesin’ den gelmektedir. 
 
 1990’lardan sonra ise Adana’ya göçün Güneydoğu Anadolu’da yaşanan terör olayları 
nedeniyle yoğunlaştığı yine Valilik’in açıklamaları içindedir. Adana’ya olan göçün %75’i 
geçim sıkıntısından, %17’si can güvenliği, %6’sı eğitim ve %2’si de sağlık nedenleriyle 
olmaktadır.(5) Adana, son yirmi yılda, 450 000 civarında, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
illerinden göç almıştır. 
 
Görüldüğü gibi Adana “zorunlu göç”ten üst düzeyde etkilenen kentler arasında yer 
almaktadır. Bu durumda, Adana’da bu nitelikteki göçün doğurduğu sorunların ortaya çıkması 
engellenememiştir.  
 
Sokak çocuğu sorunu denildiğinde genellikle kentlerde ortaya çıkan güvenlik sorunu dile 
getirilmekte ve bu çocukların diğer kentli gruplar için tehlike oluşturduğu düşünülmektedir. 
Bu bildiride dikkat çekilmek istenen nokta, çocukların sokakta yaşamasının, sokakta 
çalıştırılmasının bu çocuklar için büyük tehlikelere yol açtığı ve bu durumun Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne tamamen aykırı olduğudur. Bu nedenle, bu konunun gerek STK’ lar, gerekse 
kamu kurumları tarafından ele alınış biçiminin “çocuk hakları” üzerinden olması 
gerekmektedir. Aile bütçesine katkıda bulunması amacıyla sokakta çalıştırılan çocuk, kısa bir 
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süre sonra aileden kopmakta, sokaklarda yaşam sürdürmeye başlamaktadır. Sokakta 
yaşamanın zorluğu, çocuğu çetelerin eline düşürmekte ve madde bağımlılığını getirmektedir.  
 
 “Sokak çocuğu” olarak adlandırarak tehlikeli gördüğümüz, kolaycılığa kaçarak “yok” 
saydığımız ve sayıları yukarda verdiğimiz istatistiklere göre hiç de azımsanamayacak göç 
çocukları kent yaşamının en önemli unsurları. Kentlerin geleceği aslında onların elinde. Kenti 
için bir şeyler yapmak isteyenlerin öncelikle çocukları için bir şeyler yapması gerekmektedir.  
 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi çerçevesinde ele alındığında, bu 
çocuklar, özel koruma önlemlerine muhtaç çocuklar kategorisinde değerlendirilmektedir. 
UNICEF’ e göre tüm dünyada tarih boyunca görülen en kalabalık çocuk kuşağı, içinde 
bulunduğumuz on yıl içinde dünyaya gelecektir ve bunların 1.5 milyonu da Türkiye’de 
doğacaktır. Bu çocukların bir bölümü, yoksulluk, aşırı kalabalık, fiziksel, ekonomik, cinsel ya 
da duygusal istismar gibi etkenler nedeniyle aileleri ile sorun yaşayacaktır. Koşullara uyum 
sağlamak için gösterilecek çabalara karşın, bu çocukların önemlice bir bölümü Türkiye’deki 
kentlerin sokaklarında yaşayan ve çalışan çocukların saflarına katılacaktır. (6)  
 
 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Adana Sokak Çocukları Derneği’nin 12 yıllık çalışmalarından edindiğimiz deneyimler 
ışığında sokak çocukları sorununun çözümü için alınan önlemlerin yetersiz olduğu ve sonuç 
alınamamasının en önemli nedeninin soruna yaklaşımın yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 
Derneğin yaklaşımlarından aldığımız olumlu sonuçlara göre çözüm önerilerimizi şu şekilde 
sıralayabiliriz: 
 
- Öncelikle çocukların bu sorunun nedeni değil, mağduru olduğunun kabul edilmesi, 
- Bu çocukların zekâ ve yetenek bakımından diğerlerinden hiçbir farkları olmadığının, 
ancak fiziksel ve ruhsal örselenmişliğinin gelişimlerini olumsuz etkilediğinin bu çocuklarla 
birinci dereceden ilgilenenler tarafından kabul edilmesi, 
- Bu çocukların tüm çocukların sahip olduğu haklardan yararlanmaları için 
düzenlemelerin yapılması 
- Çocukların sokakta yaşamalarına ve/veya çalışmalarına yol açan temel nedenlere karşı 
alınacak önlemlerin desteklenmesi (örneğin göç eden ailelere geldikleri yerlerde rahat 
yaşamalarını sağlayacak önlemler alınması, eğitimde düzenlemeler yapılması…)  
- Onlara özel rehabilitasyon merkezlerinde değil, doğal ortamlar (okul, ev, aile) destek 
sağlanması, 
- İlgili kamu kurumlarının bu konuda kalıcı ve uzun vadeli sosyal politikalar üretmesi 
- Polis, jandarma, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, vb. gibi bu konumdaki 
çocuklarla ilgili görevler yapan kişilere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi ve bu 
çalışmaların desteklenmesi, 
- Kaynakların artırılması, kullanılması, sokak çocukların eğitim ve öğretim 
gereksinimlerini karşılamak üzere hükümet kuruluşları ile birlikte özel sektör ve kamu 
sektörü ile ortak çalışmalar geliştirilmesi. 
- Kent planlaması yağılırken çocuk hakları ve çocuk güvenliğinin öncelikle göz önüne 
alınması 
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ADANA’DA BİSİKLETLİ BAĞLANTI AĞI OLANAKLARININ 
ARAŞTIRILMASI2 

 
 
 
ÖZET 
 
Bildiride, Adana’nın var olan ulaşım ağının, bireysel ve kitlesel serbest zaman eylemleri, kent 
içi ulaşım ve kentsel çevre niteliğine katkı sağlayabilecek bisikletli bağlantı ağı olarak 
kullanılabilirliğinin, kullanıcı eğilimleri ve ulaşım ağı özellikleri yönünde ortaya konularak 
bunların olası bir düzentasar önerisine nasıl yansıtılacağı irdelenmiştir. 
 
Kullanıcı eğilimlerini belirlemek amacıyla 515 birey üzerinde tekbiçim formlarla birebir 
yapılan anket bulgularına göre kentteki bireylerin %46,6’sının evinde en az bir bisiklet 
bulunmaktadır. Bu kullanıcıların %30’u zorunlu nedenlerle, çoğunluğu çocuk ve genç 
nüfustan oluşan %70’i ise isteğe bağlı olarak bisiklet kullanmaktadır. Yetişkin bayan 
kullanıcıların oranı %8,3’tür. Kent genelinde 53 bulvar ve cadde bisiklet kullanımında öne 
çıkmakta ya da kullanıcılar tarafından yeğlenmektedir. Bisikletli bağlantı ağının kurulması 
durumunda bisiklet sahipliliği ve kullanım düzeyinde %70’lik bir artış oluşacağı ortaya 
çıkmaktadır. 
 
Kullanıcı eğilimleri yanında, var olan ulaşım ağının bisikletli bağlantı ağı kapsamına 
alınabilirliği; yolların bisiklet sürüş ve dolaşım güvenliği, peyzaj unsurları ve serbest zaman 
değerlendirme olanakları çeşitliliği, çevredeki alan kullanım türleri, kullanıcı çeşitliliği ve 
kullanımın çevresel etkileri gibi etkenler göz önüne alınarak belirlenmiştir.  
 
Kullanıcı araştırmaları ve bisiklet yolu olarak kullanılabilirlik belirlemelerine göre kentsel 
ulaşım ağının 117,1 kilometrelik bölümü (38 bulvar ve caddenin oluşturduğu 16 güzergâh) 
olası bir bisikletli bağlantı ağının öncelikli öğelerini oluşturmaktadır.  
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bisiklet, bir spor aracı olarak beden sağlığına yaptığı katkının yanı sıra, çıkış ile ulaşmak 
istenen yer arasında daha kolay ve ucuz, erinçli, çevreyi kirletmeyen bir yolculuk yapılmasını 
sağlamaktadır. Diğer yandan bisiklet yollarının maliyeti, motorlu araç yolları ve yaya 
kaldırımlarına göre daha düşüktür. Bu nedenlerle, yeryüzü biçimi ve iklim koşulları uygun 
olan kentlerde bisiklet kullanımı etkin bir spor ve rekreasyon eylemi olmanın yanı sıra, kent 
içi ulaşımda da ağırlığını giderek arttırmaktadır.  
 
Mandıracıoğlu ve ark. (1997), kentsel nüfus içinde bisiklet kullanıcılarının ortalama 
oranlarının, Asya kentlerinde %25, Avrupa kentlerinde %21, Avustralya kentlerinde %5’i 
aştığını vurgulamaktadır. ABD’de 2002 yılı sayımlama verilerine göre halkın %25-30’u yaz 
aylarında, %14’ü yıl boyu spor ve rekreasyon amacıyla bisiklet kullanmaktadır. Bu 
kullanıcıların %40’ı 16–24, %18’i 25–44, %26’sı 45–54 yaş grubundan bireylerdir ve bu 
bireylerin yıllık ortalama eylem günü oranı %58,8’dir. Kentsel nüfus içerisinde bisikletle 

                                                 
2 (Bu bildiri, TÜBİTAK/Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu tarafından desteklenen 104K058 No’ lu 
Araştırma Projesinin bir ürünü olarak hazırlanmıştır) 
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yolculuk edenlerin oranları ise; güney kentlerinde ortalama %5,1, kuzey kentlerinde %2,8’dir. 
Bir diğer veriye göre, ABD’de 1989–2002 yılları arasındaki dönemde kentlerdeki bisiklet 
yolu uzunluğu yaklaşık 4 kat artmıştır (Department of Transportation, 2002). Bu bilgiler, 
bisiklet kullanımının dünya genelinde artan önemini yalın biçimde vurgulamaktadır.  
 
Belirtilen ülke ve kentlerin bisikletli bağlantı ağları, kentsel gelişme özellikleri ve kullanıcı 
gereksinimleri temel alınarak oluşturulan uzun dönemli ana düzentasarlar doğrultusunda 
kurulmaktadır. Tasarlamacılar, karar organları (yerel yönetimler) ve kullanıcıların (kent halkı) 
katılımı ile biçimlenen bisiklet ağı ana düzentasarları, sürdürülebilir kent yaratmanın önemli 
araçlarından biri olmaktadır (Holmes ve ark. 1994; Meenar, 2001; Boulter ve ark., 2003; 
Durham, 2003). Bu düzentasarlar, son 20 yıllık dönemde hızlı nüfus ve kentsel alan 
büyümesinin yarattığı zincirleme sorunları (betonlaşma, yeşil alan bozunumu, çevre kirliliği, 
motorlu araç ve dolaşım yoğunluğu vb.) yaşayan Adana için de büyük önem taşımaktadır. 
Artan nüfusu barındıracak yeni konut alanlarına duyulan gereksinim; var olan yerleşme 
alanının genişlemesini, bu alanlara ulaşımı sağlayacak yeni anayolların yapımını ve toplu 
taşımın biçim ve nicelik açısından geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Kentin kuzeyindeki 
gelişme alanları ile kent özeğini bağlamayı amaçlayan ve önemli bir bölümü tamamlanan 
hafif raylı sistemin çıkış kaynağı da bu zorunluluktur.  
 
Adana’nın kentsel gelişimini, 1960’lı yıllarda gündeme giren, ancak son 20 yılda yaşama 
geçirilen kuzeydeki eşik alanlara yönelme düşüncesi biçimlendirmektedir.  Özellikle, Yeni 
Adana olarak tanımlanan Kuzeybatı Üst Kentsel Gelişme Alanı bu biçimlenmede en önemli 
işlevi üstlenmektedir. Adana kentsel alanının yaklaşık %15’ini içeren Yeni Adana’nın 2010 
yılında kent nüfusunun %45’ini barındırması beklenmektedir. 2005 yılı nüfusunun yakın 
çevre yerleşimleri ile birlikte 1,5 milyon olduğu, 2010 yılında ise 1,8 milyona ulaşacağı 
varsayıldığında, Yeni Adana’da bu nüfusun yaklaşık 1 milyonu yaşayacaktır. Benzer 
gelişmeler aynı hız ve yoğunlukta olmasa da Kuzeydoğu Kentsel Gelişme Alanı için de 
geçerlidir. Kuzeydeki gelişme alanları konut yapılaşmaları ağırlıklıdır ve 2010 yılında bu 
alanlardaki konut sayısının 300 bini aşacağı varsayılmaktadır. Kentsel çalışma alanları ise 
kent özeği ve yakın çevresinde yoğunlaşmıştır. Bu durum, kentin kuzeyi ile kent özeği ve 
güneyi arasında doruk saatlerde aşırı olmak üzere gün boyu yoğun araç ve yolcu yükü 
yaratacaktır.  
 
Hafif raylı sistemin çalışmaya başlaması, özel araçlar başta olmak üzere birim zamanda 
dolaşıma katılan araç sayısında belirgin bir azalma sağlayabilecektir. Ancak bu sistemin 
otobüs beslemeli tasarlanması yani durak noktalarına yolcu aktarımının özel ve toplu taşım 
araçları ile yapılması nedeniyle dolaşıma katılan araç sayısı yine yüksek olacaktır. Bu 
bağlamda, hazırlanacak bir ana düzentasar çerçevesinde çok amaçlı kullanılabilir bisiklet yol 
ya da şeritlerinin yaşama geçirilmesi bu sorunun çözümünü kolaylaştırabilecektir. Adana kent 
geneli ve özellikle kuzeydeki gelişme alanları böyle bir uygulama için uygun özellikler 
taşımaktadır. İklim koşulları yıl boyu açık hava etkinliklerine olanak tanımaktadır.  
 
Ortalama eğim bisiklet kullanımı için uygundur. Baraj gölü, nehir, sulama kanalları, 
koruluklar, parklar ve bahçeler kent peyzajına ve görsel dokuya zenginlik katmaktadır. Var 
olan anayolların önemli bölümü ve özellikle yeni açılan ya da tasarı durumundaki anayollar 
bisiklet yolu veya şeritleri yapımına uygun olabilecektir. Böylece, konut, iş, eğitim ve 
eğlence-dinlence alanları arasında daha kolay, erinçli, çevreyi kirletmeyen ve beden sağlığı 
açısından yararlı bir ulaşım sağlanabilecektir. Ancak, Adana kentsel dokusu ayrıntılı 
incelendiğinde, tüm yerleşim alanının bisikletli ulaşım ağı ile donatılması uygulamada kolay 
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değildir. Bunun yapılabilmesi, var olan ulaşım dizgesinde önemli değişiklikleri, yeni altyapı 
yatırımlarını ve buna yönelik kamulaştırmaları zorunlu kılacaktır. Kuşkusuz, bu girişimin 
maliyeti de yüksek olacaktır. Bu nedenle, bisiklet güzergâhı olabilecek seçenekler arasından 
uygun olanlarının kent halkının da benimsemesi ölçüt alınarak saptanması gerekmektedir. 
Halkın, yapılacak bisiklet yollarını sürekli kullanması, bu kullanımdan elde edeceği yararın 
yüksek olmasına bağlıdır. 
 
Bu bağlamda bildirinin amacı; Adana’da bireysel ve kitlesel serbest zaman eylemleri ile kent 
içi ulaşıma çok yönlü katkı sağlayabilecek bisiklet güzergâhlarını, kullanıcı eğilimleri ve 
güzergâhların bisiklet yolu olarak kullanılabilme nitelikleri yönünde irdelemektir. Ulaşılan 
bulgular kentte kurulması olası bir bisiklet ağı ana düzentasarı için altlık oluşturabilecektir. 
 
 
2. GÜZERGÂHLARIN BELİRLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Çalışma, Adana kent bütününü içermekle birlikte, var olan ve tasarı halindeki bulvar ve 
caddelerin tümünü ağ kapsamında tutmanın uygulanabilir sonuçlar vermeyeceği kanısına 
varılmış ve ağı oluşturacak yolların seçimini iki ana etken belirlemiştir: Kullanıcı eğilimleri 
ve yolların bisiklet yolu olarak kullanılabilirlik nitelikleri. 
 
Kullanıcı eğilimleri Eylül 2005-Mart 2006 dönemini kapsayan 6 aylık sürede, 515 denek 
üzerinde standart formlarla yerinde anket yöntemiyle ortaya konulmuştur. Anketler, kentin 
gelişme bölgelerine uyumlu ve eş ağırlıklı olması açısından beş bölgede (güneybatı, 
güneydoğu, kent özeği, kuzeybatı, kuzeydoğu) ve her bölgeden 103 denekle yapılmıştır. 
Anket ile deneklerin ulaşım araçlarını kullanma eğilimleri, bisiklet sahipliliği ve bisiklet 
kullanım durumu, bisiklet kullanmada yeğlenen bulvar, cadde ve diğer alanların 
belirlenmesine çalışılmıştır. Bulgular Çizelge 1–9 arasında verilmiştir. 
 
 
Çizelge 1. Kullanıcıların Ulaşım Araçlarını Kullanma Eğilimleri (%) 
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Anket Bölgeleri 
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Toplu Taşım Araçları 26,21 23,57 26,38 25,34 20,05 24,25 
Kişisel Otomobil 13,61 9,00 14,01 15,27 13,67 13,06 
Motosiklet 11,52 15,90 8,16 10,32 10,71 11,42 
Bisiklet 13,32 15,90 10,07 11,32 18,00 13,83 
Yaya (kısa mesafe) 20,61 21,81 27,09 22,03 21,41 22,49 
Yaya (uzun mesafe) 14,73 13,82 14,29 15,72 16,16 14,95 
Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Çizelge 2. Kullanıcıların Serbest Zaman Değerlendirme Alanlarına Ulaşmak İçin 
Yeğledikleri Araçların Dağılımı (%) 
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Mahalle Parkları 1,80 8,20 3,00 1,80 19,40 65,80 100,00 
Kent Parkları 3,20 11,20 15,00 5,40 45,00 20,20 100,00 
Piknik Alanları 4,20 5,80 41,60 5,40 37,40 5,60 100,00 
Çocuk Oyun Alanları 9,00 10,20 9,20 4,80 9,60 57,20 100,00 
Spor Alanları 4,80 15,20 17,60 9,20 28,40 24,80 100,00 
Alışveriş Yerleri 2,00 9,40 14,40 3,00 7,20 64,00 100,00 
Pazar Yeri 4,60 4,20 7,40 3,20 1,80 78,80 100,00 
Sinema-Tiyatro 6,00 2,40 21,40 2,60 59,60 8,00 100,00 
Yürüyüş Yolları 5,20 9,60 4,00 4,00 9,00 68,20 100,00 
 
 
Çizelge 3. Konutlardaki Bisiklet Sahipliliği Düzeyi (%) 

Hanedeki 
Bisiklet 
Sayısı 

Anket Bölgeleri Kent 
Geneli Güneybatı Güneydoğu Kent Özeği Kuzeybatı Kuzeydoğu 

0 59 48 57 58 45 53,4 
1 34 35 24 29 34 31,2 
2 5 14 15 10 14 11,6 
3 2 3 3 3 6 3,4 
4 0 0 1 0 1 0,4 

Toplam 100 100 100 100 100 100,0 
 
 
Çizelge 4. Konutlarda Bisiklet Kullanımının Bireylere Göre Dağılımı (%) 

 
Bisiklet 

Kullanıcısı 

Anket Bölgeleri 
Kent 

Geneli Güneybatı Güneydoğu 
Kent 
Özeği 

Kuzeybatı Kuzeydoğu 

Yetişkin Bayan 0,00 7,41 9,38 15,00 9,21 8,26 
Yetişkin Bay 41,38 45,68 40,63 38,33 31,58 39,53 
Çocuk 58,62 46,91 50,00 46,67 59,21 52,21 
Toplam 100 100 100 100 100 100,0 
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Çizelge 5. Aile Bireylerinin Bisiklet Kullanım Zamanlarına Göre Kullanım Düzeyleri 
(%) 

Kullanım 
Zamanı 

Kullanım 
Düzeyi 

Bisiklet Kullanıcısı 
Yetişkin Bayan Yetişkin Bay Çocuk 

Hafta İçi 

Hiç 93,13 51,93 36,48 
Az 6,44 32,62 44,64 

Çok 0,43 15,45 18,88 
Toplam 100,00 100,00 100,00 

Hafta Sonu 

Hiç 91,85 46,35 24,03 
Az 4,72 38,63 24,03 

Çok 3,43 15,02 51,93 
Toplam 100,00 100,00 100,00 

Yaz tatili 

Hiç 87,55 42,92 21,89 
Az 6,87 32,19 6,01 

Çok 5,58 24,89 72,10 
Toplam 100,00 100,00 100,00 

 
 
 
Çizelge 6. Bisiklet Kullanım Amacı (%) 

Bisiklet Kullanım Amacı 

Anket Bölgeleri 

Kent 
Geneli 

G
ün

ey
ba

tı
 

G
ün

ey
do
ğu

 

K
en

t 
Ö

ze
ği

 

K
uz

ey
ba

tı
 

K
uz

ey
do
ğu

 

İş yerine / eğitim kurumuna ulaşmak 18,82 26,47 20,48 10,53 17,46 19,57 

Rekreasyon alanlarına ulaşmak 21,18 22,79 20,48 30,26 19,05 22,32 

Spor alanlarına ulaşmak 11,76 14,71 14,46 10,53 11,90 12,85 

Market, pazaryeri, sinema vb. yerlere 
ulaşmak 

17,65 8,09 14,46 15,79 27,78 16,80 

Yalnızca bisiklet kullanmak 25,88 26,47 25,30 28,95 19,84 24,90 

Diğer 4,71 1,47 4,82 3,94 3,97 3,56 

Toplam 100 100 100 100 100 100,0 
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Çizelge 7. Serbest Zaman Değerlendirme Amaçlı Bisiklet Kullanımına Katılım Biçimi 
(%) 

Katılım Biçimi 

Anket Bölgeleri 

Kent 
Geneli 

G
ün

ey
 

ba
tı

 

G
ün

ey
 

do
ğu

 

K
en

t  
Ö

ze
ği

 

K
uz

ey
 

ba
tı

 

K
uz

ey
 

do
ğu

 

Yanıtsız 19,51 1,92 6,98 14,29 7,27 9,44 
Tek başına 43,90 57,69 46,51 40,48 16,36 40,34 
Tek bisikletle arkada bir yolcu 2,44 17,31 9,30 2,38 5,45 7,73 
Aile bireyleriyle ayrı bisikletlerle grup 
halinde 

4,88 1,92 13,95 14,29 3,64 7,30 

Arkadaşlarıyla ayrı bisikletlerle grup 
halinde 

29,27 17,31 20,93 21,43 56,36 30,04 

Karma grup halinde (arkadaş, aile 
bireyleri) 

0,00 1,92 2,33 7,14 1,82 2,58 

Bir ya da daha fazla bisikletli grupla 0,00 1,92 0,00 0,00 9,09 2,58 
Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Çizelge 8. Yetişkin Bireylerin Bisiklet Kullanımı İçin Yeğledikleri Alanların Dağılımı 
(%) 

Yetişkinlerin Bisiklet Kullanım 
Mekânları 

Anket Bölgeleri 

Kent 
Geneli 

G
ün

ey
 

ba
tı

 

G
ün

ey
 

do
ğu

 

K
en

t  
Ö

ze
ği

 

K
uz

ey
 

ba
tı

 

K
uz

ey
 

do
ğu

 
Bulvarda 15,00 21,43 16,25 14,81 17,82 17,63 
Caddede 31,67 28,57 21,25 27,16 21,78 25,89 
Mahalle ve sokak aralarında 20,00 28,57 23,75 20,99 17,82 22,77 
Evime yakın bir parkta 6,67 8,73 11,25 4,94 5,94 7,59 
Bisiklet Yolunda 1,67 2,38 3,75 7,41 14,85 6,25 
Kaldırımda 13,33 3,17 13,75 9,88 4,95 8,04 
Kırsal alanda 11,67 3,17 3,75 11,11 6,93 6,70 
Spor amaçlı bir pistte 0,00 3,97 6,25 3,70 9,90 5,13 
Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 
 
 
Çizelge 9’ da, kullanıcıların kent genelinde 53 bulvar ya da caddede değişik yeğleme 
oranlarıyla bisiklet kullandıkları izlenmektedir. Ancak bu yeğleme, kesintisiz bir ağ oluşturma 
düşüncesinden bağımsızdır. Denekler bisiklet kullandığı ya da kullanmak istediği yollar veya 
yol bölümlerini yeğleme düzeyini ortaya koymuşlardır. Bu yolların kesintisiz bir bisikletli 
ağına dönüştürülebilmesi için birbirleriyle bağlantılı güzergâhlar haline getirilmesi 
gerekmektedir. Bunun için de kullanıcıların yeğleme çizelgesindeki bazı yolların uzantıları 
veya bağlantılarının bisikletli bağlantı ağı kapsamına alınması, böyle bir süreklilikte işlevi 
yetersiz yol ya da bölümlerinin kapsam dışında tutulması öngörülmüştür. Olası bisikletli 
bağlantı ağı kapsamına alınabilecek (aynı zamanda kapsam dışında tutulacak) yolların 
saptanmasında; Bisiklet sürüş ve trafik güvenliği (motorlu araç yoğunluk ve çeşitliliği, yol 
genişliği, yüzey özellikleri, eğim, aydınlatma, akaçlama), çevredeki peyzaj unsurları ve 
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serbest zaman değerlendirme olanaklarının çeşitliliği, yol çevresindeki alan kullanım 
biçimleri, mülkiyet tipleri, kullanıcı bileşimi ve yol çevresi peyzajının insan etkinliklerine 
duyarlılığı belirleyici kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle yukarıdaki özellikler, güzergâhları 
oluşturacak yolların bisiklet yolu olarak kullanılabilirliğinin ölçüsünü oluşturmuştur. 
İncelenen 53 yolun bu özellikler açısından durumları; kentin 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 
1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar ve uygulama imar planları, PBMI’nin 1991 ve 1992 
yıllarında hazırladığı Adana Kentsel Gelişme Stratejisi Önerisi raporları, Adana Valiliği, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adana Kent Konseyinin konuya ilişkin raporları ile 2005–
2006 yıllarında yerinde yapılan gözlem ve inceleme sonuçları yönünde belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bütün bu çalışmalardan ulaşılan bulgular, Adana kent genelinde kesintisiz bir 
bisikletli bağlantı ağı oluşturabilecek 16 güzergâh ortaya çıkarmıştır (Çizelge 10, Şekil 1). 
Çizelge 11’de ise kent genelinde böyle bir olanağın sunulması durumunda deneklere göre 
bisiklet sahipliliği ve bisiklet kullanım düzeyinde oluşabilecek değişimler verilmiştir. 
 
Çizelge 9. Kullanıcıların Bisiklet Kullanmada Yeğledikleri Yollar ile Yeğlenme Oranları 
(%) 

Bölge Cadde / Bulvar 
Yeğleme 

Oranı 
 
 

Bölge Cadde / Bulvar 
Yeğleme 

Oranı 

K
uz

ey
do
ğu

 

Mustafa Kemal Paşa 
Bulvarı 32,2 

 
G

ün
ey

do
ğu

 

Süleyman Vahit Caddesi 38,4 
Yeşil Bulvar 17,2 Hasan Şaş Bulvarı 28,0 
Ege Bağatur Bulvarı 16,2 Çukurova Caddesi 16,8 
Kozan Yolu 11,4 Hasan Tugal Caddesi 7,2 
Dadaloğlu Bulvarı 6,8 Selahattin Eşberk Caddesi 5,4 
Prof. Dr. Mithat Özsan 
Bulvarı 5,6 

Sulama Kanalı Caddesi 4,2 

Sarıçam Kıyı Yolu 3,2 Toplam 100,0 
Kazım Başer Caddesi 2,8 

G
ün

ey
ba

tı
 

Bakımyurdu Caddesi 36,2 
Ecz. Haşim Dalgıç Caddesi 2,4 Obalar Caddesi 24,4 
Orhan Kemal Bulvarı 2,2 Tekel Caddesi 11,0 
Toplam 100,0 Şakirpaşa Caddesi 9,0 

K
uz

ey
ba

tı
 

Mavi Bulvar 14,0 Bahçelievler Caddesi 6,8 
Turgut Özal Bulvarı 13,6 Meydan Caddesi 5,6 
Kıyıboyu Bulvarı 10,8 Barış Bulvarı 4,4 
Bülent Angın Bulvarı 9,0 Kıbrıs Caddesi 2,6 
Özdemir Sabancı Bulvarı 8,6 Toplam 100,0 
Mücahitler Bulvarı 7,8 

K
en

t 
Ö

ze
ği

 

Fuzuli Caddesi 15,4 
Alparslan Türkeş Bulvarı 6,6 Karaisalı Caddesi 14,2 
Öğretmenler Bulvarı 6,4 Saydam Caddesi 13,6 
Baraj Caddesi 4,2 Atatürk Caddesi 8,2 
Adnan Menderes Bulvarı 4,0 Cumhuriyet Caddesi  7,6 
Kenan Everen Bulvarı 3,0 Kızılay Caddesi 7,2 
PTT Caddesi 2,4 Çakmak Caddesi 6,4 
Adnan Kahveci Bulvarı 2,2 Ordu Caddesi 6,2 
Öğretmenler Bulvarı 2,0 Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 5,8 
Süleyman Demirel Bulvarı 2,0 Debboy Caddesi 5,4 
Necip Fazıl Bulvarı 1,8 İnönü Caddesi 5,4 
İbo Osman Caddesi 1,6 Ziyapaşa Bulvarı 4,6 
Toplam 100,0 Toplam 100,0 
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Çizelge 10. Olası Bisikletli Bağlantı Ağı Güzergâhları 
 
Güzergâh 
Bölümleri 
 

Tasar 
Genişliği 
(m) 

Uzunluk 
(km) 

 

 
Güzergâh Bölümleri 
 

Tasar 
Genişliği 
(m) 

Uzunluk 
(km) 

Güzergâh 1. 
Turgut Özal bölümü 
Bülent Angın 
bölümü 
 
Güzergâh 2 

40 
30 
 
 

9,5 
7,2 
2,3 
 
 
10,1 

Güzergâh 11. 
Yeşil Bulvar bölümü 
Sarıçam deresi kıyı 
yolu bölümü 
 
Kozan bölümü 

 
50 
30 
 
 
40 

6,7 
1,8 
2,1 
 
 
2,8 

Kurttepe yolu 
bölümü 
Alparslan Türkeş 
bölümü 
Mücahitler/Karaisalı 
bölümü 
Güzergâh 3. 

30 
 
40 
 
40 
 
 

2,5 
 
4,7 
 
2,9 
 
12,7 

Güzergâh 12. 
Hasan Şaş Bulvarı 
 
Güzergâh 13. 
Selahattin Eşberk 
bölümü 
Süleyman Vahit 
bölümü 

 
50 
 
 
15 
 
15 
 

3,1 
3,1 
 
8,4 
1,0 
 
3,8 
 

Adnan Menderes 
bölümü 
Adnan Kahveci 
bölümü 
Güzergâh 4. 
Mavi Bulvar 

25 
 
35 
 
 
30 

11,9 
 
0,8 
 
6,4 
6,4 

45. Sokak (Kanal yolu) 
bölümü 
100. Sokak bölümü 
 
 
Güzergâh 14. 

30 
 
25 
 
 
 

2,2 
 
1,4 
 
 
10,9 

Güzergâh 5. 
Dr. Sadık Ahmet 
bölümü 
Öğretmenler bölümü 
Güzergâh 6.  
Kıyıboyu Bulvarı 
Güzergâh 7. 

 
50 
 
50 
 
30 
 

6,5 
3,2 
 
3,3 
 
7,8 
5,4 

Barış Bulvarı bölümü 
Bakımyurdu/İnönü/Sey
han/Debboy /Manisalı 
Alibey bölümü 
Kıyı Bulvarı bölümü 
Atatürk bölümü 

30 
25 
 
 
20 
40 

0,7 
4,6 
 
 
1,8 
1,2 

Özdemir Sabancı 
bölümü 
100. Yıl ve Fuzuli 
bölümü 
Güzergâh 8. 
Mustafa Kemal Paşa 
bölümü 
Dadaloğlu Bölümü 
Güzergâh 9. 
Ege Bağatur bölümü 
Regülâtör yolu 
bölümü 
Güzergâh 10. 
Prof. Dr. Mithat 
Özsan bölümü 
Hacı Sabancı 
bölümü 

25 
 
40 
 
 
50 
 
50 
 
40 
40 
 
 
50 
 
20 
 

3,4 
 
2,0 
 
5,5 
5,1 
 
0,4 
5,8 
4,6 
1,2 
 
5,1 
2,7 
 
2,4 
 

Cumhuriyet bölümü 
Güzergâh 15. 
Şehit Ast. Kemal 
Yüzgeç bölümü 
Saydam bölümü 
Güzergâh 16. 
Tekel bölümü 
Obalar bölümü 
Saydam/Çakmak 
bölümü 
Kıbrıs bölümü 
 
Toplam 

20 
 
20 
 
30 
 
25 
30 
15 
 
20 
 
 

2,6 
2,5 
0,9 
 
1,6 
10,7 
2,7 
6,2 
0,8 
 
1,0 
 
117,1 
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Çizelge 11. Kent Genelinde Bisikletli Bağlantı Ağının Kurulması Durumunda Bisiklet 
İyeliği ve Kullanım Düzeyindeki Değişimler (%) 

Bisiklet İyeliği ve Kullanım 
Düzeyindeki Değişim 

Anket Bölgeleri 

Kent 
Geneli 

G
ün

ey
ba

tı
 

G
ün

ey
do
ğu

 

K
en

t 
Ö

ze
ği

 

K
uz

ey
ba

tı
 

K
uz

ey
do
ğu

 

Yanıtsız 0 1 2 0 0 0,6 
Değişmez 22 22 26 35 43 29,6 
Yetişkin Bireyler İçin Artar 28 39 29 39 25 32,0 
Çocuk Bireyler İçin Artar 50 38 43 26 32 37,8 
Toplam 100 100 100 100 100 100,0 

 
 
3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 
Çalışmada, bisiklet yolu olarak kullanılabilirlik işlevi yetersiz olan bulvar ve caddeler olası 
bisikletli bağlantı ağı kapsamı dışında tutulmasına karşın, kapsam içine alınan yollarda da 
işlevi az ya da çok etkileyebilecek kısıtlar ortaya çıkmıştır. Bu kısıtların göz ardı edilmesinde, 
incelenen tüm güzergâhlardan olanaklar ölçüsünde en fazla yararlanılması gerektiği görüşü 
etken olmuştur. 
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Şekil 1. Adana Kenti Olası Bisikletli Bağlantı Ağı Kapsamına Alınabilecek Güzergâhlar 
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Altlığı oluşturulmasına çalışılan olası bisikletli bağlantı düzentasarının hazırlanması ve 
uygulamaya yansıtılabilirliği bazı eylem ve önlemlere öncelik kazandırmaktadır: 
 
• Çok amaçlı bisiklet kullanımı yaygınlaşmış ülke kentlerinde görüldüğü gibi bisiklet 

kullanıcılarını örgütleyen bir sivil kuruluşun (kurul, dernek, birlik vb.) oluşturulması ve bu 
kuruluşun kent kararlarında paydaş olarak temsil edilmesi gerekmektedir. Aynı 
yaklaşımın ilgili bakanlığın örgütlenme dizgesine de yansıtılması önemlidir. Böylece 
kentlerde bisiklet kullanımının desteklenmesi, bisiklet yollarının yapılması ve bisiklet 
kullanıcılarının karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi konularında önemli adımlar 
atılabilir. 
 

• Kentlerde bisiklet kullanımının özendirilmesi ve desteklenmesi ile motorlu araç kaynaklı 
çevre kirliliği, akaryakıt tüketimi, kent içi dolaşımdaki araç sayısı ve araç harcamaları, 
ulaşımda yatırım harcamaları azaltılabilecek, kent halkının ruh ve beden sağlığına katkı 
sağlanabilecek, kaza olasılığı düşüş gösterebilecektir. Bu bağlamda kentlerde bisikletli 
bağlantı ağı kurulmasının yarar ve maliyetlerinin uzun dönemde belirlenmesi önem 
taşımaktadır. Buis ve Wittink’ in (2000) bu kapsamdaki bulgularına göre bisikletli 
bağlantı ağının yarar-maliyet oranları 1:1,5 (Delhi) ile 1:20 (Amsterdam) arasında 
değişmektedir.  Argys ve Mocan (2000) ise, Colorado’da bisiklet kullanımının yıllık 
yararının 1 milyar ABD Dolarını aştığını bildirmektedir. IMBA (1995) verilerine göre de; 
California’da bir yılda bisiklet ve yaya olarak yapılan toplam 29 milyar km yolculuktan 
sağlanan akaryakıt artırımı 3,2 milyon tondur. 

 
Çalışmanın amaçları arasında bisikletli bağlantı ağı kurulmasının yarar ve maliyet 
çözümlemeleri yer almadığından, bu yönde bir belirleme yapılmamıştır. Ancak, böyle bir 
çalışmanın kapsamlı olarak gerçekleştirilmesi, ülkemiz kentlerinde bu bağlamdaki yatırımlara 
yön vermesi açısından önemlidir ve eksikliği duyulan bir konudur. 
 
• Çalışmada üretilen altlık olası bisikletli bağlantı düzentasarının biçimlenmesinde işlev 

görebilecektir. Ancak, böyle bir düzentasar çalışmasının başarısı bisiklet yolu olarak 
öngörülmediği halde kullanıcıların bu amaçla yararlandıkları güzergâhları izleme, 
inceleme ve bulguları uygulamaya yansıtabilme becerisine bağlıdır. Bu bağlamda;  
 
o Böyle bir düzentasar kapsamında olan ya da olmadığı halde bisiklet kullanımı 

belirginleşmiş güzergâhlardaki kullanıcı yoğunluğunun, kullanım işlevlerinin ve 
karşılaşılan sorunların dönemsel olarak izlenmesi, 

o Kentin büyüme ve gelişmesine koşut olarak bisikletli bağlantı ağı kapsamına alınması 
gerekebilecek yeni güzergâhların, başta kullanıcı davranışları olmak üzere, çevredeki 
alan kullanımları (konut, işyeri, okul, alışveriş yerleri, serbest zaman değerlendirme 
alanları) ile işlev ilişkileri yönünden incelenmesi, 

o Bisiklet yolları, durgulukları, dolaşımı düzenleyici im ve unsurlar konusundaki yeni 
teknolojileri uygulamaya aktarmadan önce, Adana’da bu teknolojilerin uygulanacağı 
örnek alanlarda ya da uygulama örnekleri varsa Adana ile benzer özellikli diğer 
kentlerde kullanıcı davranışları ve işlev etkinliklerinin izlenmesi, bisikletli bağlantı 
ağının etkin ve sürdürülebilir kullanımı yönünden önem taşımaktadır. 
   

• Güzergâhların her biri tek tip bisiklet hattı oluşturmaya uygun değildir. Bazı yollar yaya 
ve araç bölümlerinden ayrı bir bisiklet yolu yapılmasına başta yol genişliği olmak üzere 
genişletilme olanağı (yol çevresi alan kullanım türü ve kamulaştırma gereksinimi), araç ve 
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yaya dolaşım yoğunluğu vb. açısından izin verirken, diğerleri böyle bir olanaktan 
yoksundur. Bu durumda güzergâhın özelliklerine bağlı olarak karar verilmesi gereken üç 
değişik bisiklet yolu/şeridi söz konusu olabilecektir: 
 
o Yaya ve motorlu araç yollarından ayrı düzenlenmiş (araç ve yaya yolundan farklı 

yükseltide ve bordür ya da yeşil şeritle ayrılmış veya belirli bölümlerde güzergâh 
dışına sapmış) bisiklet yolları,  

o Yaya yolu kapsamında düzenlenmiş (yaya yolu ile aynı yükseltide, ancak döşeme 
biçimi ve imlerle ayrılmış) bisiklet şeritleri, 

o Motorlu araç yolu kapsamında düzenlenmiş (araç yolu ile aynı yükseltide, ancak 
döşeme biçimi ve imlerle ayrılmış) bisiklet şeritleri. 
 

• Çalışmadaki anket sonuçlarından kesin bir ayrım yapmak zor olmakla birlikte kent 
genelinde kullanıcıların %25-30’u salt ulaşım amacıyla (zorunlu), %70-75’i isteğe bağlı 
olarak bisiklet kullanmaktadır. Bu durumda her iki amacı (ulaşım ve serbest zaman 
değerlendirme) bütünleştiren bir dizge kurulması zorunluluğu doğacaktır. Dünyada bu 
konuda gelişme yakalayan birçok kentte başlangıçta kent genelinde bir “rekreasyon 
koridoru” oluşturulması düşüncesiyle yola çıkılmış, ancak koşul ve gereksinimler her iki 
amaca hizmet sunan bir bisikletli bağlantı ağı tasarlamayı zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda; 
bisikletli bağlantı ağının; kentsel ulaşım ağı, alan kullanımları (konut, işyeri, okul, 
alışveriş alanları), eylemli ve diğer yeşil alanlar vb. ile olan ilişki ve işlevleri kapsamında 
çözümlenmesine çalışılmıştır. Adana kenti için de böyle bir çözümleme söz konusudur. 
Çünkü;  
 
o Kentte, ulaşım ve araç türlerine göre ayrımlanmış bir ulaşım dizgesi ve bunu 

biçimlendirecek bir ulaşım planlamasının yetersizliği, altlığı oluşturan kararlarda 
esnekliği kısıtlamıştır. Kent içi yollarda her araç (kamyon, otobüs, traktör, at arabası 
vb.), kent özeğindeki bazı bölümler dışında tüm ana ve ikinci önem düzeyindeki 
yolları gün boyu kullanabilmektedir. Benzer biçimde toplutaşım araçları da (özel halk 
otobüsü ve minibüs) yolcu gizilgücü olan ana ve ikinci önem düzeyindeki yolları 
işletme güzergâhları kapsamına alabilmektedir. Bu durum, dolaşımdaki araç 
yoğunluğunu artıran, yaya ve bisikletli güvenliğini azaltan ve çözümü öncelik taşıyan 
bir sorundur. 

o Kent içi yollarda motorlu araç ve yaya şeritlerinin genişliği, eski kent bölgeleri yanı 
sıra, yeni yapılan ana ve ara yolların çoğunluğunda yeterli tutulmamıştır. Bu nedenle; 
motorlu araç yoğunluğu yüksek olan yollarda gün boyu ya da doruk saatlerde 
tıkanmalar oluşmakta, yayaların dolaşım ve etkinlikleri kısıtlanmakta, özellikle yaya 
yollarının yeşil bantlarla gölgelenmiş ve bazı etkinliklere izin veren mekânlar olarak 
düzenlenmesi olanağı ortadan kalkmaktadır. Kentsel gelişme alanlarında yapılacak 
olan yollarda bu olumsuzlukların giderilmesi, yalnızca araç ve yaya ulaşımına değil, 
kentsel çevre niteliğine de önemli katkı sağlayabilecektir. 
 

• 2010 yılında kullanıma açılması öngörülen hafif raylı taşıma hattı, güzergâhların 
saptanması ve bisikletli bağlantı ağının tasarlanmasında önemli bir belirleyicidir. Hafif 
raylı taşımacılık otobüs beslemeli olarak tasarlanmıştır. Yolcular, hattaki 19 durağa 
otobüslerle taşınacak, bu duraklardan raylı taşımaya aktarılacaktır. Hafif raylı 
taşımacılığın hizmete gireceği 2010 yılında, bu yolla günde ortalama 600.000 kişi 
taşınacaktır ki, bu değer günlük toplam araçlı yolculuk sayısının %19’unu oluşturacaktır.   
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Hafif raylı taşıma duraklarına gelen yolcuların kaynağı, çevredeki mahalleler olacaktır. 
Durağa, yaya yürüme uzaklığının çok üzerinde bir noktadan gelen yolcunun otobüsten 
yararlanması gerekli olabilir. Ancak, durağa ulaşmak için bisiklet daha uygun araç 
özelliğindedir. Çünkü raylı taşıma hattı boyunca herhangi bir durak ile o durağa en uzak 
konumlu konut bölgesi arasındaki uzaklık 7 km.yi aşmamaktadır. Konut ve nüfus 
yoğunluğunun daha fazla olduğu kent özeği ve çevresindeki bölgelerde ise uzaklık 2–3 km 
yani bisikletle 5–10 dakika sürecek bir yolculuk anlamındadır.  
Bu nedenle duraklara yolcu taşınmasında bisiklet kullanımının özendirilmesi, bunu 
sağlamak için de;  
 
o Halkın daha ucuz ya da uygun ödeme koşulları ile bisiklet edinmesinde gerekli yardım 

ya da kolaylığın sağlanması, 
o Hafif raylı taşıma duraklarında güvenli ve korunmalı bisiklet durgulukları 

oluşturulması, 
o Raylı taşıma hattına çıkan sokakların bisiklet kullanımına uygun duruma getirilmesi 

gibi önlemlerin alınması gerekebilecektir. 
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ADANA İLİNDE HURMA (PALMİYE) AĞAÇLARINDA ZARARLI BİR 
BÖCEK TÜRÜ: PALMİYE KIRMIZI BÖCEĞİ [(RHYNCHOPHORUS 
FERRUGİNEUS (OLİVER, 1790) (COLEOPTERA: CURCULİONİDAE)] 
 
 
 
ÖZET 
 
Palmiyegillerde (Arecaceae) değişik hastalık ve zararlı etmenler sorun oluşturmaktadır. 
Bunlardan Palmiye kırmızı böceği (PKB), Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790) 
(Coleoptera: Curculionidae) en önemlisidir. Ülkemizde 2005 yılında saptanmasından sonra 
yaklaşık iki yıl içinde başta Adana olmak üzere Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir ve 
İstanbula illerine yayılmış ve özellikle Adana ve Antalya illerinde ciddi tahribatlara neden 
olmuştur. 
 
PKB, esas olarak yalancı hurma (Phoenix canariensis L.) ağaçlarında sorun olmaktadır. 
Hurma (Phoenix dactylifera Hort.) ağaçlarına ve Washingtonia cinsi palmiyelere henüz zarar 
vermemelerine karşın, bunlar da ciddi tehdit altındadır. Adana ile genelinde Washingtonia (W. 
filifera H. Wendl. ve W. robusta H. Wendl.) türü sayısı 110.246; P. canariensis 3.600; P. 
dactylifera 800 ve Cycas cinsi ise 665 adettir. Yalancı hurma ağacının yaklaşık 700 adedi 
tamamen kurmuştur, 600 adedini kurtarma çalışmaları halen sürmektedir. 
Ağaçlarda zararın oluşmasında esas olarak bu böcek türünün larvaları sorumlu olup, larvalar 
yalancı hurma ağaçlarında ağacın taç (üst) kısmında beslenmektedirler ve doku içerisinde 
değişik sayıda galeriler açmaktadırlar. Tamamen kurmuş ağaçlarda PKB’nin çoğunlukla pupa 
ve erginleri benzer oranlarda (sırasıyla, %46 ve %41) kaydedilmişlerdir. Ergin böceklerde 
erkek: dişi oranı, dişilerin lehine (♂:♀ = 1:2.32) olmuştur. Bu böcek bir ağaç tamamen 
ölmedikçe, onu terk etmemektedir.  
 
PKB nedeniyle tamamen kurmuş hurma ağaçların önemli (~ 400 adet) bir kısmı kesilmiştir. 
Kesilen ve böcekle bulaşık olan gövde kısımları, insektisit ve kerosen (gaz yağı) karışımından 
oluşan sıvı ile muamele edilerek; derin çukurlara gömülmekte ve üzerleri toprak ile 
örtülmektedir. Şüpheli ve sağlıklı gibi görünen ağaçlarda koruyucu ve tedavi amaçlı olarak 
sistemik ve kontak etkili böcek öldürücü ilaç uygulamaları yapılmaktadır. PKB’nin 
mücadelesi oldukça güçtür; sürdürülebilir bir mücadele için, değişik mücadele yöntemleri 
birlikte ve çevreyle ile uyum içerisinde, (entegre mücadele) zararlıya karşı uygulanmalıdır.   
 
 
GİRİŞ 
 
Tropik ve subtropik coğrafik bölgelerin bitkisi olan palmiye (Arecaceae) dünyada 202 cins ve 
yaklaşık 2600 tür içeren bir bitki grubudur. Bunlardan hurma ağaçları (Phoenix dactylifera L.) 
orta doğu ülkelerinde çok önemli bir meyvedir ve prehistorik çağdan bu yana üretimi 
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra birçok ülkede ve Türkiye’de bu bitki türü egzotik 
görünüşünden dolayı park ve bahçelerde dış mekân süs bitkisi olarak; yalancı hurma ağacı (P. 
canariensis Hort.) ve Washingtonia cinsinden palmiye türleriyle birlikte, peyzaj amaçlı olarak 
değerlendirilmektedir. 
  
Palmiyegillerde değişik hastalık ve zararlı etmenleri sorun oluşturmaktadır. Bunlardan 
Palmiye kırmızı böceği (PKB), Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790) (Coleoptera: 
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Curculionidae) en önemlisidir. PKB, Rhynchophorinae altfamilyası ve Rhynchophorus 
cinsine bağlı bir böcektir; bu cinse bağlı 10 türün olduğu ve bunlardan 7 türün palmiyelere 
zarar verdiği saptanmıştır (Boot et al., 1990).  
 
PKB ilk kez Hindistan’da Hindistan cevizlerinde çok önemli bir zararlı olarak tanımlanmıştır 
(Lefroy, 1962) ve daha sonraları diğer Asya ülkelerinde kaydedilmiştir (Laskshmann, 1972). 
Bu böcek türü, Arap Körfezi Ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman 
Sultanlığı ve Mısır’da hurma ağaçlarının çok önemli bir zararlısıdır (Cox, 1993; Abraham et 
al., 1998). Suudi Arabistan’da zararlının hurma endüstrisine verdiği zararın yılda 200 milyon 
dolar’a yakın olduğu bildirilmektedir (Anonymous, 1998). PKB, İspanya, Fransa, Yunanistan, 
Suriye, İsrail, Filistin ve Kıbrıs’ta rapor edilmiştir. Bu böcek türü bu ülkelere muhtemelen 
bulaşık palmiye veya hurma ağaçlarının ithalatıyla yayılmıştır. Bu zararlı tür Türkiye’de ilk 
defa 2005 yılında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Mersin’de yalancı hurma ağaçlarında 
bulunmuştur (Karut ve Kazak, 2005).  
 
Ülkemizde 2005 yılında rapor edilmesinden yaklaşık 2 yıl sonra, Akdeniz Bölgesi’nde bazı 
illerde bu böceğin zararı, hurma ve yalancı hurma ağaçlarında yaygın olarak ortaya çıkmıştır 
ve bir kısım ağaçlar bu böcek nedeniyle tamamen kurumuştur. Bu böceğin davranışı ve 
beslenme özellikleri nedeniyle mücadelesi oldukça güçtür; mücadelede erken davranan 
İsrail’de, böcek önemli bir oranda baskı altına alınmış olsa bile, ağaçlarda kurumaların olduğu 
bildirilmektedir.   
 
PKB ülkemizde palmiyegilleri ciddi olarak tehdit etmektedir. Buna karşın böcekle ilgili 
bilgilerimiz ancak literatür ile sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmada Palmiye Kırmızı Böceği’nin 
tanınması, biyolojisi ve zararı, konukçu bitkileri konularında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, 
Adana ilinde yürütülen mücadele çalışmaları sunulmuştur, böceğin yayılmasını önlemek için 
alınması gereken önlemler de entegre mücadelede disiplini (IPM) içerisinde tartışılmıştır. 
 
 
MATERYAL ve YÖNTEM  
 
Adana ilinde PKB zararının ortaya çıkışı ile birlikte; böceğin konukçu bitkileri ve zararları 
sörvey çalışmalarıyla incelenmiştir. Tamamen ölmüş ağaçlarda böceğin biyolojik dönemleri 
araştırılmıştır. Bu amaçla Adana ilinin çeşitli semtlerinde kesilen ve Sofulu çöplüğüne taşınan 
ağaçların kurmuş gövdeleri incelenmiştir. Bulunan biyolojik dönemler toplanmıştır. Koza 
(kokon) örnekleri laboratuara getirilerek, içerisindeki dönemler (son dönem larva, pupa ve 
erginler) kaydedilmiştir. Yapılan mücadele çalışmaları yerinde takip edilerek; mücadelede bu 
güne kadar gelinen aşamalar ve ayrıca sürdürülebilir mücadele için öneriler sunulmuştur.   
 
 
ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA  
 
BÖCEĞİN TANINMASI 
 
Yumurta: Yumurtaları kirli beyaz renktedir, uzun oval şekillidir (Aludaib, 2005). Yumurtalar 
erginlerin ağız parçaları ile açtıkları ve daha sonra bir sıvı ile kapattıkları yaprak kaidelerinin 
bulunduğu alanlara bırakılmaktadır. 
Larva: Larvalar tombul vücutlu, bacaksız ve sarımsı renktedir, gövde içinde bulunurlar (Şekil 
1a).  
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Pupa: Olgun larvalar gövde içerisinde çoğunlukla ağacın taç çevresindeki yaprak saplarının 
kaide kısımlarında ve kuru hurma liflerinden oluşturdukları kokonlar içerisinde pupa 
olmaktadırlar (Şekil 1b) 
Ergin: Ergin dişi bireyler kırmızımsı kahverengi renktedir, pronotumları üzerinde siyah nokta 
lekeler vardır (Şekil 1c). Erginlerde baş kısmı uzayarak, uzun ve kıvrık bir hortuma (rostrum) 
dönüşmüştür. Ergin erkek bireyler dişilere göre daha küçük vücutludurlar ve hortum 
uçunlarının üst kısmında kıllara sahiptirler.  
 
Konukçuları 
Metroxylon sagu (sago palmiyesi), Oreodoxa regia (kral palmiyesi), Phoenix canariensis 
(yalancı hurma), Phoenix dactylifera (hurma) Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, 
Trachycarpus fortunei, Washingtonia spp. Agave americana (sarı sabır), Saccharum 
officinarum (şekerkamışı) konukçularından bazılarıdır (Anonymous, 2005).  
PKB, Adana ili genelinde yapılan sürvey çalışmalarında; P. canariensis ve Washingtonia 
filifera üzerinde saptanmıştır. 
 

 
Resim 1. Palmiye kırmızı böceğinin değişik dönemleri (a: olgun larva; b: pupa; c: 
erginleri). 
 
 
 
Biyolojisi  
Palmiye kırmızı böceği esas olarak palmiyegillerde zararlı bir böcek türüdür ve oldukça geniş 
bir coğrafik alana yayılmıştır. Bu böceğin preovipozisyon süresi; 1–7 gün; ovipozisyon süresi 
ise ortalama 45 gündür (Nirula et al., 1953). Ergin dişiler ömürleri boyunca ortalama 204 adet 
yumurtayı, yalancı hurma ağaçlarında yeni çıkan yaprakların gövde ile birleştiği yere, 
gövdeye veya yapraklardaki yaraların içerisine bırakırlar (Ferry and Gomez, 2002). Zararlı 
hurma ağaçlarında çatlamış kabukların altına gizlenir ve yeni çıkmakta olan köklerin 
içerilerine yumurtalarını bırakırlar (Abraham et al., 1998). Yumurtadan çıkan larvalar, hemen 
etrafındaki bitki dokularıyla beslenirler ve daha sonraları gövde içerisinde yaşamlarını 
sürdürürler. 
 
PKB’nin larva dönemi 36–78 (ortalama 55 gün) sürmektedir (Nirula et al., 1953). Laboratuar 
koşullarında şekerkamışı ile beslenen larvaların gelişme süresi 62 gündür (Salama and Abdel-
Razek, 2002) ve bu süre içinde 7 larva dönemi geçirmektedirler (Jaja et al., 2000). 
Yumurtadan çıkan larvalar, ağaçların gövde içlerine doğru tüneller açarak beslenirler. 
Larvalar palmiye ağaçları 5 yaşına gelinceye kadar gövde ve taç kısımlarında bulunurlar, 
palmiye büyüdükçe palmiyenin büyüme noktasına yakın kısımlarını daha çok tercih ederler. 
Palmiye 15 yaş ve üzerinde iken, larvalar genellikle taç kısmından 60–90 cm aşağısında 
yaprak sapının gövde ile birleştiği yerde bulunur. Son dönem larvalar, ağacın taç çevresindeki 
yaprakların kaide kısımlarında, ağacın liflerini kullanarak sert ve korunaklı bir kokon 
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içerisinde pupa dönemine geçerler. Pupa süreleri yaklaşık 15 gündür. Pupadan çıktıktan sonra 
ergin böcekler kokonun içerisinde 4–17 gün kalırlar. Adana ilinde ocak ayında Atatürk 
Parkı’nda kurumuş yalancı hurma ağaçlarda yapılan ön incelemelerde de erginlerin çoğunun 
kokon içerisinde olduğu saptanmıştır. Bir dölün tamamlanması için geçen süre 82 gündür, 
ergin ömrü ise 2 ve 4 ay arasında değişmektedir. Dişiler maksimum 76 gün, erkekler 113 gün 
yaşarlar; 25–27 °C sıcaklıkta yılda 3 döl verirler (El-Ezaby, 1997).  
 
Zararı 
Adana ile genelinde Washingtonia cinsi palmiye ağacı sayısı 110.246; P. canariensis 3.600; 
P. dactylifera 800 ve Cycas cinsi ise 665 adettir. Toplam sayısı 3.600 olan yalancı hurma 
ağaçlarının yaklaşık 700 adedi tamamen kurumuştur, şüpheli durumda olan 600 adedini 
kurtarma çalışmaları halen sürmektedir. Yaptığımız ön incelemelerde; erkek yalancı hurma 
ağaçlarının dişilere göre PKB beslenmesinden çok daha olumsuz etkilendikleri gözlenmiştir. 
Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Üretim Sahası’nda 2 adet 
genç W. filifera ağacı, kök kısmına yakın yerden başlayarak kurumuştur. Kabasakal 
mezarlığında bir adet yalancı hurma’nın toprağa yakın gövde kısmında bu böcek nedeniyle 
ciddi yara oluşumu saptanmıştır (Şekil 2a). Adana ilinde hurma ağaçlarında zarar ve kuruma 
oluşumu şimdilik saptanmamıştır. 
 
Zararlının ergin erkekleri, çoğunlukla dişileri cezbeden ve ağaçlarda toplanmalarını sağlayan 
bir feromon (ferrugienol) üretirler (Gunawardena and Bandarage, 1995). Yumurtalardan çıkan 
larvalar hurma ağaçlarında gövde içerisine girerek yumuşak lifli dokuyla beslenirken; yalancı 
hurmalarda genç larvalar, ağacın üst kısmındaki yaprakların kaide kısımlarının içinde bir süre 
beslenmektedir, daha sonraları larvalar gövde içerisine geçerek, buralarda değişik sayılarda 
tüneller (oyuklar) açmaktadırlar. Yalancı hurma ağaçlarında kurumalar esas olarak taç 
çevresinde (yaklaşık 60–90 cm yüksekliğindeki taç kısmı) meydana gelmektedir (Şekil 2b). 
Artan oyuk sayısına bağlı olarak da ağacın gövdesi zayıflamakta, çürümekte ve sonunda ağaç 
tamamen ölmektedir. Büyüme konisindeki yapraklar zarar görmüş ise bu ağaçlar için yapacak 
bir şey yoktur. PKB, beslenmek için öncelikle yalancı hurma ağaçlarını tercih etmektedir: 
Yalancı hurma ağacının gövde kısmının daha geniş, yaprak kaidelerinin de daha etli ve 
sulumsu olması; hem böceği fiziksel faktörlerden korumakta hem de daha iyi barınma 
(mikroklima) ve beslenme olanakları sağlamaktadır. Bu ağaçlarda geniş gövde kitlesi 
sayesinde, böcek biyolojik gelişmesini (bir dölünü) rahatlıkla tamamlayabilmektedir. Bu 
böcek türü bir ağacı tamamen kurutmadan, yaşam alanını ve yaşam alanındaki işlevini terk 
etmemektedir. Adana ilinde tamamen kurumuş yalancı hurma ağaçlarında böceğin çoğunlukla 
pupa ve erginleri saptanmıştır (Çizelge 1). Çok az sayıda kurumuş gövde içerisinde son 
döneme gelmiş larvalar beslenirken kaydedilmiştir. 
 
 
Çizelge 1. Adana ilinde tamamen kurumuş yalancı hurma ağaçlarından toplanan 
Palmiye kırmızı böceği’ nin sayıları (Adet) 

Örnekleme Tarihi Ergin Öncesi Dönem  Ergin 
 Son dönem larva Pupa  Dişi (♀) Erkek (♂) 

07/02/2008 11 33  30 12 
08/02/2008 6 9  2 1 
10/02/2008 24 137  91 40 
13/02/2008 18 51  21 9 

Toplam 59 230  144 62 
♂:♀ 1:2.32     
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Ergin böcekler kendilerini çok iyi gizleme özelliğine sahiptirler, ortalıkta görmek olası 
değildir. Ergin bireyler keskin dişleri (mandibula) ile yaprakları yaralamakta ve çıkan öz suyu 
ile birlikte yaprak dokusunu çiğneyerek beslenmektedirler.  
 
Ağaçlarda böceğin biyolojik dönemlerinin ve oluşturduğu zararın önceden fark edilmesi 
oldukça güçtür. Ülkemizde böceğin zararına dair ilk kayıt 2005 yılında Mersin ilinde yalancı 
hurma ağacında bildirilmesine karşın, Adana ilinde yalancı hurma ağaçlarında belirgin 
kurumalar, 2007 yılının son altı ayı içerisinde dikkati çekmiştir. Bu durum, bu böceğin, en 
azından Adana ilinde 2005 yılından önce var olduğunu göstermektedir; zira ağaçların 
tamamen kuruması, ancak 2–3 yaz dönemi geçtikten sonra belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bununla birlikte, çok dikkatli bir incelemeyle ağacın bulaşık olduğunu gösteren bazı belirtiler 
bulunabilir:  
 
—Gövdenin etrafında ve yaprakların gövdeyle birleştiği yerde zararlı tarafından çiğnenmiş 
lifler ve toz yığınları dikkati çekmektedir. Beslenme sonucu yaralardan çıkan sızıntı (sarı 
renkte öz suyu) karakteristik olarak kokar (kairomon) ve erginleri ağaçlara cezbeder. 
 

 
 
Resim 2. Palmiye kırmızı böceği’ nin yalancı hurma ağacının toprağa yakın gövde 
kısmında (a) ve taç kısmında (b) meydana getirdiği tipik zarar oluşumları. 
 
—Yan dalların gövdeye bağlandığı yerler (yaprak kaideleri), yumurta bırakma ve gövdeye 
giriş için ideal yerlerdir. Bu dalların uzaklaştırılmasından sonra, buraları incelemek suretiyle 
ağaçların bulaşık olup olmadığı anlaşılabilir. 
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—Sağlıklı ağaçlarda yapraklar birbirine paralel ve simetrik bir pozisyonda dururken; böceğin 
olduğu ağaçlarda, bazı yapraklar aşağı doğru eğilirler; bir başka deyişle bu simetrik düzen 
bozulur (asimetrik pozisyon). 
—Ağacın taç çevresinde özellikle büyüme noktasında bazı yapraklarda sararma belirtileri ve 
kurumalar dikkati çeker. 
—Sağlıklı ağaçlarda yaprak sapında yaprakçıkların dizilişi sıralı düzen içerisinde birbirlerini 
takip eder ve uç kısımları sivridir. Hasta ağaçlarda bu simetri bozulur, yaprakçık uçları 
körelir, düz bir hale gelir ve yaprak rengi açılır. 
—Elektronik aletlerle, akustik veya infrared teknoloji sayesinde larvaların varlığı 
anlaşılabilmektedir; ancak bu yöntemler henüz uygulamaya sunulmamıştır ve her zaman 
doğru sonuçları da vermemektedir. 
 
 
PALMİYE KIRMIZI BÖCEĞİ’NİN ÜLKEMİZE BULAŞMA YOLLARI 
 
Palmiye kırmızı böceği öncelikle bir karantina zararlısıdır; anavatanı Türkiye değildir, değişik 
yollardan ülkemize girmiştir. Bunların başında, palmiye ve hurma ağaçlarının, bu böceğin var 
olduğu ülkelerden gerekli incelemeler yapılmadan rastgele ithal edilmeleri gelmektedir. 
Ülkemizde karantina tedbirlerinin yeterince uygulanmaması ve Karantina Mevzuatı’nda var 
olan eksiklikler bu olumsuz süreci maalesef hızlandırmıştır. Böceğin varlığı; Ortadoğu, Yakın 
Asya ve bazı Avrupa ülkelerinde önceden bilinmesine karşın, bu böcek türü, ancak 2006 
yılının Nisan ayında Karantina Listesi’ne alınmıştır. Bununla birlikte, yukarıda sıralanan bazı 
etken durumlar, palmiye böceğinin ülkemize girişinde önemli olmakla birlikte, değişik giriş 
yolları da olabilir: Palmiye Böceği’nin Arap Ülkeleri’nden ithal edilen hurma meyveleriyle 
veya diğer ürünlerle birlikte gelmiş olma olasılığı üzerinde de durulmaktadır. Palmiye 
böceğinin erginleri güçlü uçucudurlar, bir uçuşta 7 km yol alabilirler. Adana ilinde Palmiye 
Kırmızı Böceği Uluslararası Çalıştayı’nda (3–5 Aralık 2007), değişik ülkelerden gelen 
uzman araştırıcılar, özellikle limanlardaki duruma dikkat çekmişlerdir ve gemilerle bu 
böceğin ülkeler arasında yayılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu özellikle bildirmişlerdir. 
Bu böcek nedeniyle yalancı hurma ağaçlarında ilk ciddi ölümlerin Mersin ilinde saptanması, 
bu yönden manidar görülmektedir. 
 
 
PALMİYE KIRMIZI BÖCEĞİ ÜLKEMİZDEKİ DOĞAL EKOSİSTEMİ NASIL 
ETKİLER? 
 
Palmiye Kırmızı Böceği’nin orijininin ülkemiz olmadığı daha önceden ifade edilmişti. Bir 
böcek türü orijini olan bir ülkeden, daha önce hiç bulunmadığı bir ülkeye girdiğinde; kültür 
veya yabani bitkilerde, orijini olan ülkedekinden çok daha fazla zararlara neden 
olabilmektedir, tıpkı bu böcek türünde görüldüğü gibi. Bunun muhtemel nedenleri arasında (i) 
bu böcek türü ile beraberinde doğal düşmanları (predatör (avcı), parazitoit ve böcekleri 
hastalandıran, fungus, bakteri, virus ve nematod gibi mikroorganizmaların)’nın gelmemesi; 
(ii) girdiği ülkede yerli doğal düşmanlarının bu böcek türünü baskı altına almada yetersiz 
kalmaları, bir başka deyişle etkili doğal düşmanlarının olmaması; (iii) yeni girdiği ülkede 
diğer rekabetçi fitofag böcek türlerinin yokluğu (Adana’da palmiye veya hurma ağaçlarında 
zararlı diğer böcek türleri henüz yoktur.) ve en önemlisi o ülkenin ekolojik koşullarının yeni 
giren böceğin gelişmesi ve çoğalması için uygun olmasıdır. Sıralanan bu nedenlerin palmiye 
böceği için de geçerli olduğuna şüphe yoktur. 
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PKB, Adana ilinde park-bahçelerde ve diğer muhtelif yerlerde ağaçların ölmesine ve kesilip 
ortadan kaldırılmasına neden olmuştur. Böylelikle, bu ağaçlarda var olan ve doğal denge 
unsurları olarak varlıklarını sürdüren diğer zararsız (nötr) böceklerin, faydalı 
mikroorganizmaların ve kuşların (v.s.) doğal yaşam ortamlarını da ortadan kaldırmıştır. Bir 
başka deyişle, girdiği ekosistemde doğal dengeyi bozmuştur. İlave olarak, bu böcek türü, park 
ve bahçeler gibi kentsel yaşam ortamlarında, Adana’nın simgesi haline gelen yalancı hurma 
ağaçlarının çoğunu kurutarak, görsel kirliliğe de neden olmuştur, mevcut peyzaj dokusunu 
bozmuştur. Bununla beraber peyzaj alanlarında canlıların yaşam ortamlarında oluşan bu 
olumsuz durumların geçici olacağı öngörülmektedir. Zamanla doğal ekosistemin dengeleri 
Adana ilinde yeniden oluşabilir ve bu böcek türü, dengesizlik unsurundan çok, ileride doğal 
dengenin bir unsuru haline gelebilir. Çünkü zaman içerisinde, bu zararlı tür üzerinde 
yaşamlarını sürdürecek doğal düşmanlar ekosisteme yerleşebilir ve böylelikle yeni trofik 
(besinsel) ilişkiler kurulabilir. Buna örnek olarak, turunçgillerde zararlı bir böcek türü, Yaprak 
galeri güvesi gösterilebilir. Palmiye böceğine benzer olarak, bu böcek türü, ülkemize 1994 
yılında girdi ve girdiği ilk yıllarda çok ciddi zararlara neden oldu. Üreticiler bir süreliğine 
mücadelede çaresiz kaldılar, çünkü bu turunçgil zararlısı hakkında ülkemizde (özellikle Doğu 
Akdeniz’de) çok az şey biliniyordu. Zamanla bu zararlı böcek üzerinde araştırmalarla, doğal 
dengeyi tahrip etmeyen mücadele yöntemleri geliştirildi; yerli doğal düşmanlar da bu böcek 
türünü baskı altına almada önemli katkılar sağladılar. Ekosistemin kendi dengesini kurmasına 
izin verildiği takdirde, benzer durumun palmiyegillerde de ortaya çıkması olasıdır. 
 
 
PALMİYE KIRMIZI BÖCEĞİ’NE KARŞI ADANA İLİNDE YAPILAN MÜCADELE 
ÇALIŞMALARI 
 
Bu böceğin mücadelesi; böceğin biyolojisi, ekolojisi ve davranış özelliklerinden dolayı 
güçtür. Buna ilave olarak, ülkemizde hurma ağaçları, diğer ülkelerde (çoğunlukla Asya ve 
Arap ülkeleri) olduğu gibi ticari amaçla (kapama bahçeler şeklinde) yetiştirilmemektedir, 
dağınık küçük plantasyonlar şeklinde rekreasyon alanlarında değerlendirilmektedirler. Böylesi 
bir durum mücadele çalışmalarının etkili bir şekilde yapılmasını ve takibini güçleştirmektedir. 
Böylesi bir durum mücadelenin başarı şansını azaltmaktadır. 
 
Palmiye Böceğine Karşı Sürdürülebilir Mücadelede amacıyla yapılan Adana Çalıştayı’ ndan 
sonra mücadele çalışmalarına başlanılmıştır. Bu amaçla, akademisyenlerin de görev aldığı 
PKB Mücadele Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Tüm mücadele çalışmaları, Kurulun 
denetiminde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Mücadelede öncelikle 
3 hedef belirlenmiştir: 
 
 
KURUMUŞ AĞAÇLARIN ORTADAN KALDIRILMASI 
  
Mücadelenin ilk aşamasında kurumuş ağaçların tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. 
Bunun için böceğin çevreye yayılmasını önlemek için, yerinde parçalanarak, talaş haline 
getirilmesi ve bu talaş yığınlarının ortadan kaldırılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, 
öncelikle kurmuş ağaçlar ilaçlanmıştır ve yaprakları budanarak alınmıştır Erginlerin çevreye 
dağılmalarını önlemek için hurma ağaçlarının taç kısımlarına siyah polietilen torba 
geçirilmiştir. Bu ağaçların yerinde talaş haline getirilmesi fiziksel ve teknik açıdan mümkün 
olmamıştır. Ocak ayı başlarında Atatürk Parkı’nda kurumuş iki ağacın kesilip incelenmesiyle 
kokonlar içerisinde çıkışa hazır olan erginlerin ve ayrıca canlı son dönem larva ve pupaların 
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varlığı dikkati çekmiştir. Bu nedenle, bu ağaçların biran evvel kesilerek yok edilmesine 
Yönlendirme Kurulu tarafından karar verilmiştir. Ağaçların zarar görmüş enfekteli taç 
kısımlarının (yaklaşık 1.5–2 m uzunluğunda taç kısmındaki gövde) kesilip çöplüğe taşınma 
işlemlerine Şubat 2008’in ilk haftasında başlanılmıştır. Kesilen ve içlerinde çoğunlukla 
böceğin kozası olan gövdeler, çöplük alanında yeterli derinliğe sahip (8–10 metre 
derinliğinde) ve zeminlerine sönmemiş kireç serilen geniş çukurlara istiflenmiştir. Gövde 
kısımları ULV formülasyonunda alphacypermethrin etkili maddeli ilaç ve kerosen (gazı yağı) 
karışımından oluşan sıvı (100 cc ilaç+10 kg gaz yağı/gövde parçası) ile doyurulmuştur 
(saturasyon). Bu aşamadan 2 gün sonra yapılan incelemelerde kozalar içersindeki böceklerin 
öldüğü saptanmıştır. Karışıma maruz bırakılan gövdelerin üzerleri siyah polietilen ile 
örtülerek toprakla kapatılmıştır. Şu ana kadar yaklaşık 400 yalancı hurma ağacı kesilmiştir ve 
bu yolla muamele edilerek gömülmüştür.  
 
 
TEDAVİ EDİCİ VE KORUYUCU İLAÇLAMA 
 
PKB nedeniyle kısmen zarar görmüş (büyüme konisindeki yapraklar kurumamış) ve 
kurtarılma şansı hala var olan yalancı hurma ağaçlarında tedavi edici uygulamalar 
yapılmaktadır. Bu amaç için böcek öldürücü ilaçların (insektisitler) kullanılmasına Geçici 
Teknik Talimat’ın hazırlanmasından sonra başlanılmıştır. Öncelikle bu tür ağaçların yaprak 
sapları gövdede kalmayacak şekilde budanmıştır ve ağaçlar neonicotinioid’lerden etkili 
maddesi imidacloprid SC 350 olan sistemik etkili bir insektisit ve imidacloprid+betacyfluthrin 
etkili maddeli ilaçlarla ilaçlanmıştır. Sistemik etkili ilaç kökün yakın çevresinde açılan 
yalaklara 25–30 cc ilaç/25–30 lt su/ağaç dozunda verilmektedir. 18 Mart 2008 tarihinden 
başlayarak sistemik etkili ilacın SL 200 formülasyonu, 40 cc/25–30 lt su/ağaç dozunda 
verilmeye başlanmıştır. Sistemik etkili ilaç toprak zerreciklerinde tutunarak bitki tarafından 
alınmaktadır. İlacın etkinliği 60–90 gün arasında değişmektedir. Kumlu topraklarda ilacın 
toprak zerreciklerinde tutunma yeteneği daha azdır ve bu nedenle etkinlik süresi azalmaktadır.  
Adana koşullarında bu ilacın belirtilen süreç içerisinde yeterince etkili olabilmesi için; açılan 
yalakların 15–20 gün ara sulanması önerilmektedir.  
 
Bulaşık olması kuvvetle muhtemel olan ağaçlarda yine tedavi amaçlı olarak; imidacloprid 200 
SL, 40 cc (saf ilaç)/ağaç dozunda, taç kısmının en az 1.5–2 metre aşağısında 4–5 farklı 
noktaya matkap ile açılan oyuklar (10 cm derinliğinde) vasıtasıyla ve 45 derece açıyla enjekte 
edilmektedir. Enjeksiyon delikleri uygulamadan hemen sonra aşı macunu ile kapatılmaktadır. 
Koruyucu uygulamalarda da benzer mücadele yolu izlenmektedir. Bu tür uygulamalarda 
belirtilen iki grup ilaç kök kısmından ve yüzey uygulamaları (spreyleme şeklinde ağaçların 
ilaçla yıkanması) şeklinde verilmektedir. Yüzey uygulamalarının yaz aylarında 15–20 gün 
arayla tekrarlanmasında fayda vardır. 
 
 
FEROMON TUZAKLARININ KULLANILMASI  
 
Böceğin mücadelesinde insektisitlerin kullanımıyla birlikte, feromon (ferrugienol; toplanma 
feromonu) tuzaklarının kullanılması mücadelede önem taşımaktadır. Böceğin kimyasal 
mücadelesi de oldukça güçtür. Bu nedenle mümkün olduğu kadarıyla fazla sayıda feromon 
tuzaklarının, yoğun bir şekilde bulaşık alanlara (hot spots) yerleştirilmesi önerilmektedir. Bu 
tuzaklar sayesinde erginlerin ağaçlara yönelmeleri önlenmektedir, erginler kitle halinde 
tuzaklara cezp edilerek yok edilmektedir. Tuzakların etkinliklerini arttırmak, yani daha çok 
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sayıda ergin birey yakalamak için, tuzaklara hurma meyveleri gibi cezp edici gıdalar veya 
bitki parçaları (örneğin şekerkamışı)’nın su ile birlikte ilave edilmesi önerilmektedir. Bu 
tuzaklarda genç ve yumurta bırakma potansiyeli yüksek çiftleşmiş ergin dişilerin yakalanması 
önemlidir. Adana ilinde muhtelif yerlere İskandinav tipi toplam 74 adet tuzak asılmıştır ve 
böylece böceğin Adana ilinin muhtelif yerlerine yayıldığı saptanmıştır. Bu tuzaklar ergin 
böceklerin popülâsyonunu ve ayrıca mücadelenin başarı durumunu takip etmek amacıyla da 
değerlendirilmektedir. Kentlerde park ve bahçelerinde bu tuzakların etkinliğinin %20’den 
fazla olmadığı ileri sürülmektedir. Kentlerde mevcut kirlilik (eksoz gazları) aşarı gürültü ve 
rüzgâr etkinliğinin engellenmesi gibi nedenlerle, feromon tuzaklarının yeterince etkili 
olamamaları olasıdır.  
 
 
DOĞAL DÜŞMANLARI  
 
Değişik bilimsel çalışmalarda; PKB üzerinde beslenen böcek, akar, nematod ve hastalık 
etmeni mikroorganizmalar (fungus, bakteri ve virus) saptanmıştır (Murphy and 
Briscoe,1999).Özellikle bazı entomopatojen nematod türleri (Heterorhabditis indicus ve 
Steinernema carpocapsae) bu böceğin biyolojik mücadelesinde önemli bir yere sahiptirler.  
Nematod içeren biyolojik ilaçların ticari preparat şeklinde piyasada kullanıma hazır hale 
getirilmesi konusunda yoğun çalışmalar vardır.  
 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
PKB başta Adana ili olmak üzere diğer illerde yalancı hurma ağaçlarında ciddi tahribatlara 
neden olmuştur. Bu tür ağaçların dikkate alınabilir bir oranı zarar görmüştür, yeterli tedbir 
alınmaması durumunda mevcut olan ağaçların da bu böcek türü ile zarar görmesi olasıdır. 
Diğer önemli bir konu: PKB’nin ülkemizde endemik olarak yetişen bazı palmiye ve hurma 
ağacı türlerine (örneğin Datça–Girit Hurması) geçmesi ve bunlarda zararlı olma endişesinin 
olmasıdır. 
Ülkemizde palmiyeler ve hurma ağaçları esas olarak süs bitkisi olarak, rekreasyon alanlarında 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, böcekle mücadelede, çevre ve insan sağlığına duyarlılık ön 
planda olmalıdır. Seçilen mücadele tekniklerinin, çevre ve insan sağlığını dikkate alan, 
ekosistemin doğal yapısını bozmayan ve değişik mücadele yöntemlerinin birlikte bir uyum 
içerisinde kullanılması şeklinde tanımlanan entegre mücadele prensiplerine (IPM) uygun 
olması gereklidir. Böceğin ülkemiz koşullarında bio-ekolojisi araştırılmalıdır. Bu zararlı 
böcek türüne karşı biyolojik mücadele çalışmalarına önem verilmelidir. Biyolojik ve bitkisel 
kökenli preparatların mücadelede kullanılması ilişkin, ileri düzeyde araştırmalar 
planlanmalıdır. Peyzaj alanlarında kendi gen kaynaklarımızdan olan süs bitkilerinin 
değerlendirilmesine gerekli önem verilmelidir. 
Palmiye böceği ile mücadele oldukça güçtür. Mücadelede halkın bilinçlendirilmesi ve 
mücadele çalışmalarına katılımlarının sağlanması, sorunun azaltılması yönünden önem 
taşımaktadır. 
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GÜVENLİ KARAYOLU TASARIMLARI VE RIPCORD-ISEREST 
PROJESİ 

 
 
 
Güvenli karayolu tasarımı ve işletmesi; hem dünya ülkelerinin hem de her yıl yaklaşık üç bini 
kent içlerinde olmak üzere toplam on bin insanını karayolu trafik kazalarında yitiren 
Türkiye’nin en önemli araştırma ve uygulama başlıkları olması gerekmektedir. 
 
Bu amaçla, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkeden gelen araştırmacılar 2005–2007 
yılları arasında Avrupa 6. Çerçeve Araştırma Projesine ait “Ripcord-Iserest” Projesinde 
“Nasıl daha güvenli yollar inşa edilir?” sorusuna yanıt aramışlardır. 
 
Projede, “kendini ifade edebilen yollar” ve “affedici yol tasarımları” gibi bileşenlerde yeni ve 
ortak uygulama kriterleri ortaya konmuş ve ayrıca kazaların yoğunlaştığı kesimlerde “en 
uygun ve en maliyet etkin” çözümün uygulanmasına yönelik yeni gereçler üretilmiştir. 
 
Başta Adana olmak üzere, Türkiye’deki büyük kentlerin ivedilikle belirtilen proje 
kazanımlarını referans almaları, kaza sonuçlarının daha katlanılabilir kılınmasını 
sağlayacaktır. 
 
 
1.  İSVEÇ VE SIFIR VİZYONU 
 
Karayolu trafik güvenliğinde önemli başarılar elde etmiş İsveç’in 1990’ların başında ortaya 
koyduğu “Sıfır Vizyonu” (Zero Vision);  kazalarda ölümlerin sıfıra indirilmesi ‘hayalini’ 
gerçeğe dönüştürmeye çalışan bir ciddi kalkışmaydı. Bu doğrultuda “Ulusal Eylem 
Programları” nı yaşama geçiren İsveç; Türkiye’den daha fazla motorlu taşıt hareketliliğine 
sahip olduğu halde yılda 500 düzeyindeki trafik kazası ölümlerini çeşitli alan uzmanlarınca 
hazırlanıp Meclislerinde onaylayarak uygulamaya koydukları birbirine bağlı uygulamalar ve 
bunlara eklenmiş ‘ölçülebilir-izlenebilir ve üretilebilir’ yıllık hedeflerle aşağılara çekmeye 
çalışıyor. 2000’li yıllarda 400 düzeyine inen trafik ölümleri kuşkusuz umut verici ancak daha 
çok mesafe alınması gerektiğini de ortaya koymaktadır. 
 
Sıfır Vizyonu şu çıkış noktasından hareketleniyordu. Eylem Planları’nda da açıklandığı üzere 
yol kullanıcı eğitimi, denetim ve acil yardıma yönelik çabalar sürdürülmelidir. Ancak görünen 
durum şudur:  Bu başlıklardaki bütün çabalara karşın, insanlar hata yapmaya devam edecekler 
ve özellikle yüksek teknolojilerle donatılmış araçlarla karışacakları ‘yüksek hızlarla şiddeti 
(sonuçları) ağırlaşan’ kazalarda büyük kayıplar vermeyi sürdürecekler. O halde karayolu ve 
çevresi öyle projelendirilip, işletilmeli ki, bu kazaların sonucu ölüm ve ağır yaralanma 
olmasın; hafif yaralanmalar ve maddi hasarlarla geçiştirilsin. 
 
 
2. GÜVENLİ KARAYOLU TASARIMLARI 
 
Bütün gelişmiş ülkelerde şehir içi ve şehirlerarası karayolu ulaştırmasında özellikle son on 
yıldır giderek daha fazla önem kazanan araştırma ve uygulama başlığı yukarıda tanımlanan 
düşünce mekanizmasından doğmuş ve ilerlemektedir. Bu  “Güvenli Karayolu Tasarımları” 
olarak anılmaktadır.  
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Bu başlıkta hem trafiğe açık karayollarında trafik kazalarının yoğunlaştığı “kara nokta” olarak 
tanımlanan kesimlerin iyileştirilmesi hem de “potansiyel kara noktaları” tablo ağırlaşmadan 
ortadan kaldırılması hususları öne çıkmaktadır. Dahası projelendirme aşamalarında bütün 
klasik tasarım standartlarını yerine getirdiği halde trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceği 
ilgili alan uzmanlarınca ortaya konan başta kavşakların yerleşimi ve düzenlenmesi olmak 
üzere değişik parametrelerin “karayolu güvenlik kontrolleri” (safety audit) incelemeleri ile 
ortaya çıkarılması ve geleceğin kara noktalarının önünün kesilmesi hedeflenmektedir. Bu 
incelemelerin uzun yıllara dağılması kuşkusuz tasarım kriterlerinde daha güvenlik lehine 
kalıcı değişikliklerin yapılmasını sağlayacaktır. 
 
Güvenli Karayolu Tasarımları’nın bugün geldiği noktada iki yeni kavram da büyük ilgi 
çekmektedir. “Affedici Yollar” (Forgiving Roads) ve “Kendi İfade Edebilen Yollar (Self 
Explaning Roads”. Affedici (bağışlayan) karayolu tasarımlarında özellikle hızların 
düzenlenmesi, yol orta refüjleri ile kenarlarına oto korkuluk teşkilleri ile yol çevrelerinin 
yoldan çıkma kazalarında tehlike yaratabilecek cisim ve yerleşimlerden arındırılması temel 
uygulama başlıklarıdır. Yolun kendini ifade etmesi ise; fiziki düzenleme, işaretleme ve ortak 
uygulama standartları ile sürücülere üzerinde seyrettikleri yolun özelliğinin hatırlatılması ve 
hangi hızla seyahat etmeleri gerektiği konusunda uyarılmaları (yol geometrisi yardımıyla) 
olarak tariflenebilir. 
 
 
3. RIPCORD-ISEREST PROJESİ 
 
Avrupa 6. Çerçeve Araştırma Programına dâhil Türk katılımcılarının yer aldığı tek “güvenli 
karayolu ulaştırması”  projesi “Ripcord-Iserest”te (www.ripcord-iserest.com) 2005–2007 
yılları arasında farklı araştırma-çalışma başlıklarında güvenli-affedici karayolu tasarımları 
değerlendirilmiştir. Türkiye’den Karayolları Genel Müdürlüğü ve Atılım Üniversitesinin yer 
aldığı projede;  14 ayrı Avrupa Ülkesinin kamu, özel ve üniversite kuruluşlarından farklı 
araştırmacılar çalışmıştır.  
 
Projedeki başlıca çalışma paketleri şöylece özetlenebilir:  

a) Daha Güvenli Tasarımlar;  
b) Karayolu Güvenlik Kontrolleri   
c) Karayolu Güvenlik İncelemeleri  
d) Kaza ve Yol Güvenliği Tahmin Modelleri  
e) İnsan Davranışları-Karayolu Tasarım İlişkileri  
f) GPS Destekli Karayolu Güvenlik Karar Gereçlerinin Oluşturulması  
g) İkincil Karayollarında Güvenli Tasarım El Kitabı Oluşturulması.   

 
Köln’de yerleşik Almanya’ nın eski ve önemli yol güvenliği araştırma kuruluşu BAST’ın 
proje yürütücülüğünü yaptığı çalışmada; İtalya Bari Teknik Üniversitesi, Dresden Teknik 
Üniversitesi, Avusturya, Macaristan ve Yunanistan Yol Güvenliği Araştırma Kuruluşları ile 
İspanyol, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hollanda, Portekiz ve İsviçre’den konuyla ilgili 
değişik özel ve kamu kuruluşlarından araştırmacılar görev almışlardır. 
 
Projenin amacı; Avrupa Ulaştırma Politikasına, 2010 ulaştırma karayolu güvenliği hedefine 
varmak (Trafik kazası sonucu ölümlerin yarıya indirilmesi) yolunda bilimsel destek 
vermektir. Bu amaç projede; yol altyapısına ilişkin güvenlik parametrelerine yönelik en iyi 
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uygulama araçları ve yönergelerin oluşturulmasıyla gerçekleşmiştir. Çalışma ayrıca, değişik 
yol güvenliği parametrelerinin ‘maliyet etkinliğinin’ değerlendirilmesini de içermektedir.  
 
 
3. 1. PROJENİN ÇALIŞMA PAKETLERİ VE TEMEL ÇALIŞMA KONULARI 
 
Projede idari hususlar ile sonuçları yayma işiyle ilgili olanların dışında toplam 14 adet teknik 
çalışma paketi yer almıştır. Bu çalışma paketlerinde aşağıda seçilen bazı ana başlıklarda 
araştırmalar yürütülmüş ve katılımcı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla paylaşılmıştır. 
 
 
a) KARA NOKTALAR ANALİZİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ 
YAKLAŞIMLAR  
 
Karayolu kara noktalarına ilişkin yüzlerce tanım ve eleman bulunmaktadır. Ancak birçok 
tanım teorik açıdan eksiklikler içermektedir. Bu projenin önemli bir adımı, bu alanda en iyi 
uygulama yönergeleri üretmek ile bazı yeni gelişmeleri değerlendirmek olmuştur. Kara Nokta 
Yönetimi  (BSM) ( Blackspot Management ) adı verilen mevcut sistematik  ile Karayolu Ağı 
Güvenlik Yönetimi (NSM); (Network Safety Management) adı verilen yeni bir yaklaşım 
birlikte incelenmiştir. Her iki yaklaşımın da temel bileşenleri; kazaların yoğunlaştığı 
kesimlerin tespiti, buradaki kaza nedenlerinin belirlenmesi, uygun iyileştirme önerilerinin 
oluşturulması, en maliyet etkin tedbirin uygulanması ve nihayet uygulamanın etkilerinin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi adımlarından oluşmaktadır. Ancak yaklaşımların tespit 
kriterlerinden hareketle farklılıkları bulunmaktadır.  
 
Kara nokta yönetimi (Blackspot Management) “BSM”, trafik mühendisliğinde uzun dönemdir 
kullanılmakta ve hala trafik güvenliği işinin en önemli bileşeni olarak kabul edilmektedir. 
Kara nokta; lokal risk faktörlerinin sonucu olarak diğer benzer yerlere oranla beklenenden 
daha fazla kaza sayısına sahip olan herhangi bir yol kesimi olarak tariflenmektedir. 
 
Bu yöntemde geçmişe yönelik (son üç yıl) genel  kaza bilgileri, aslında lokal risk faktörlerine 
bağlı olan kaza kesimlerinin tanımlanması için kullanılmaktadır. Bu mevcut tespit ve 
iyileştirme sistematiğin en sorunlu noktası olarak tartışılmaya başlanmıştır.  
 
Bu yöntemdeki kaza faktörleri, yol kullanıcılarınca hemen farkedilmezler çünkü burada 
bulunanlar, büyük bir data seti kullanıldığından, eğer gerçekten bir sorunlu kesim elde 
edildiyse, hemen çoğunlukla genel yol yerleşimleri ve trafik davranışıyla ilgilidirler. Bu 
nedenle iyileştirmeye yönelik seçilip, uygulanan standart genel yol yerleşimi değişikleri sonuç 
vermeyebilir, çünkü lokal detaylar tesbitte değerlendirilememiştir.  
 
Karayolu ağı güvenlik yönetimi (Network Safety Management) “NSM”, son 5-10 yıldır, 
birçok ülkede BSM’in yerini almaktadır.  Belirli bir karayolu ağının, ortak lokal kaza 
faktörleri ile trafik ve kaza verileri değerlendirilerek kara noktalarin tesbitine ve 
iyileştirilmesine dayanan yeni yaklaşım ‘Karayolu Ağı Güvenlik Yönetimi’ (Network Safety 
Management) olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda tehlikeli kesim belirlemeleri, 
bütünüyle o kesime ait olan /olacak kazalara dayanmaktadır.  Buradan hareketle analiz ve 
iyileştirmede de o kesime ait kazaları ve yerel sorunları baz almaktadır. 
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b) YOL GÜVENLİĞİ KONTROLLERİ (RSA) (ROAD SAFETY AUDIT) VE YOL 
GÜVENLİĞİ İNCELENMESİ (RSI) (ROAD SAFETY INSPECTION) 
 
Birçok ülkede, ‘Yol Güvenliği Kontrolü (RSA) (Road Safety Audit)’ ve ‘Yol Güvenliği 
İncelemesi (RSI) (Road Safety Inspection)’ uygulamaları yerleşmiştir. Yol Güvenliği 
Kontrolü, karayolunun proje aşamasında değişik yol güvenliği parametrelerine uygunluk 
açısından incelenmesidir. Bu şekilde hem potansiyel kara nokta olabilecek uygulamaların 
önüne geçilmeye çalışılmakta hem de bu durumun trafik kazaları ve noktanın iyileştirilmesi 
gibi çok büyük maliyetler yaratmadan ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.  
 
Daha önce Yol Güvenliği Kontrolü çalışmalarının bir aşaması olarak tariflenen mevcut 
karayolu ve trafik üzerinde yapılan analizler yeni bir yaklaşımla, “Yol Güvenliği İncelemesi” 
olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bu incelemede de, bu kez trafiğe açılmış bir karayolunun 
yine kazaların belirli kesimlerde yoğunlaşmasını beklemeden, eğer varsa, sorunlu kesimlerin 
belirlenmesi ile uygun önlem ve düzenlemelerle iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Her iki 
uygulamanın da, özel eğitim almış yol ve trafik mühendislerinden oluşan ekiplerce, belli 
kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
 
c) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ EL KİTABI  
 
Ripcord-Iserest Projesi; Avrupa Birliği’nde Karayolu Politikacıları ve Yol Otoritelerini, 
özellikle ikincil yollarda (secondary roads) geçerli olacak ortak tasarım /güvenlik araçları 
geliştirerek desteklemiştir. Bu geliştirmede yer alan başlıklar şöyle verilebilir: Değişik yol 
kullanıcı davranışları üzerine modeller geliştirilmesi; güvenlik bilgi değerlendirme uzmanlık 
sistemi üzerine en iyi uygulamalar yapılması; belirgin ve standardize olmuş yol güvenlik 
parametreleri üzerine inşa edilmiş ‘güvenlik performans kriterleri’ tanımlanması; en maliyet 
etkin güvenlik önlemlerinin seçilmesine yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) tabanlı karar 
destek sistemi oluşturulması ve bütün bu çalışmaların sonuçları ile kapsamlı bir literatür 
taramadan elde edilenlerin yer alacağı bir “Karayolu Trafik Güvenliği El Kitabı” nın 
üretilmesi. Belirtilen kitap, hem yol otoritelerine hem de uygulamacılara yönelik bir içerikte 
hazırlanmıştır. 
 
 
 d) İKİNCİL YOLLARA (SECONDARY ROADS) İLİŞKİN UYGULAMALAR 
 
Avrupa’da şehirlerarası karayollarında trafik kazası ölüm ve yaralanmalarının yaklaşık yarısı 
‘ikincil önemdeki karayollarında meydana gelmektedir. Bu yollar iki şeritli şehirlerarası 
karayollarıdır ve ana ağa ait çok şeritli karayolları ile fonksiyonları açısından önemli diğer iki 
şeritli yolların dışında kalan grubu oluşturmaktadırlar. 
 
Şimdiye kadar yüzlerce güvenlik unsuru, kaza analizleri ve güvenlik değerlendirme 
yöntemleri ile temel yol yapım ve bakım kriterleri ana karayolu ağı – önemli karayolları- 
dikkate alınarak çıkarılmıştır. Diğer yandan bilinmektedir ki, mevcut yol tasarım kriterleride 
özellikle yeni yol yapımları ya da büyük onarım projelerinde etkindir, değerlidir. 
 
Güvenlik açısından, ‘ikincil karayollarının’ ana karayollara oranla çok daha az dikkat çektiği 
belirgindir. Bunlardan bir kısmı ağda olmalarına karşın, modern karayolu trafiğine sağlıklı 
hizmet vermekten de uzaktır.  
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Projede, İserest çerçevesinde 7 çalışma paketinde temel olarak ikincil yollar referans alınarak, 
çalışmalar yürütülmüş ve sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
 
4.  PROJE SONUÇLARININ KENTLER VE ADANA KENTİ ÖZELİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Güvenli karayolu tasarımları ve bunların işletilmesi konusu; kent cadde ve sokaklarında da 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi birkaç kentin temel olarak 
uluslararası kaynak ve projelerle yapılan ana arterleri dışında kalan, başta Ankara olmak 
üzere, Adana, Konya, Antalya gibi birçok önemli kentleri de kapsayan Türkiye kentiçi yolları 
ve çevreyolları “yol güvenliği” açısından büyük sorunlar, eksiklikler içermektedir. 
 
Uzun yıllardır ve bugün, kent yöneticileri hızla artan kentleşme olgusuyla ulaşım altyapıları 
açısından başa çıkamadıkları gibi, planlama ve bilimi dışlamaları nedenleriyle de güvensiz, 
kontrolsüz, standart dışı caddeler, kavşaklar inşa etmişler ve bunları “günü kurtarmak” ya da 
“rant getirecek” şekilde işletmeye, tasarımlamaya devam etmektedirler. 
 
İçlerinde Adana’nın da yer aldığı birçok kentte, ana arterler 50 km/saat hız sınırıyla 
çalıştırılıyor görünmelerine karşın, çok daha yüksek hızlarla seyredilen şerit sayı ve 
genişlikleri ile kavşak tasarımlarına sahiptirler. Bu noktada, hızlı giden sürücüler, yasal 
yaptırımlarla karşı karşıya kaldıkları gibi, her yıl üç bine yakın başta yayalar olmak üzere 
kentlerde yaşayan insanımız ‘önlenebilir-sonuçları hafifletilebilir’ yol kazaları nedeniyle 
yaşamlarını kaybetmektedirler. 
 
Kentlerde güvenli karayolu tasarımı ve işletiminin, “affedici ve kendini ifade edici yollar” 
tanımlarının büyük bir gayretle, zaman yitirmeksizin uygulanması gerekmektedir. Özellikle 
görece yüksek hızlara sahne olan ve yüksek taşıt hacmi ve hareketliliğine sahip kent çevre 
yolları ile, “kentler arası” bağlantıyı da sağlayan ana yollar mutlaka 70–90 km/saat hız 
limitlerine uygun olarak inşa edilmeli ve işletilmelidir. Burada hedeflenen, yan yollar ile 
katılma ve ayrılmaların azaltılması ve/veya kontrol altına alınması ile kavşaklar dışında 
kontrollü-ya da kontrolsüz her türlü yaya hareketi-geçişinin önlenmesidir.  
 
Bu yolları kullananlar, işaretlere bile gerek kalmaksızın yolun fonksiyonu ve izin verilen 
hızları bütün yol boyunca algılayabilmeli ve davranışlarını ona göre ayarlamalıdırlar. Bununla 
birlikte belirtilen yollar görece yüksek hızlara sahne olduklarından, kazaların sonuçlarının 
katlanılabilir kılınması için, mutlaka yol kenarları ile varsa refüjlerde oto korkuluk 
uygulamaları yapılmalı ve ayrıca yol kenarlarında tehlike yaratabilecek ağaç ve sert 
cisimlerden arındırılmalıdır. 
 
Buna karşılık, yine Adana merkez olmak üzere, birçok kentin insan (yaya) hareketi yoğun ve 
önlenemez olan bütün bölgeleri yine hiç zaman yitirilmeden, “30 km/saat bölgeleri (zonları) “ 
olarak düzenlenmelidir. Burada da amaç, gerekirse yine işaretlemeye bile gerek kalmadan, bu 
bölgelerdeki cadde, sokak ve kavşakların en fazla 30 km/saat hıza izin verecek şekilde 
tasarımlanmaları ve işletilmeleridir.  
 
Yolların daraltılması, motorlu taşıt giriş ve çıkışları ile bölgeye ait olmayan araçların park 
edişlerinin zorlaştırılması, hızların aşağıya çekilmesi için en önemli bileşenler olarak 
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durmaktadır. Unutulmamalıdır ki, yaya-araç çarpışmasında, yayanın hayatta kalma şansının 
yüksek olduğu hız, yalnızca 30 km/saat’ dir. 
 
Nihayet, yine kent içi kaza yoğunlaşan yol kesimlerinin tanımlanması ve bu kesimlerin işin 
tekniğine uygun ve ancak en maliyet etkin yöntemlerle iyileştirilmeleri için Ripcord-Iserest 
Projesinde ortaya konan yeni yaklaşımlar “Expert System (Uzman Sistemi)” ve “Decision 
Support System (Karar Destek Gereci)” olarak kısaltılarak adlandırılabilecek yazılımlardır. 
Bu yazılımlar yardımıyla, sorunlu kesimleri iyileştirebilecek en uygun seçenekler ortaya 
konduktan sonra, bu seçeneklerin uygulanmasıyla elde edilebilecek ölüm ve kaza 
azalmalarından hareketle en maliyet etkin çözümün uygulanmasına yönlenilmesi 
sağlanmaktadır. 
 
 
5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Karayollarının daha güvenli tasarımlanmaları ve işletilmeleri, konuyla ilgililerin giderek daha 
fazla önem verdikleri araştırma-uygulama başlıklarını oluşturmaktadır. Kendini ifade eden 
yollar ile affedici yol tasarımları bu çerçevede büyük önem taşımaktadır.  
 
Türkiye’nin de katılımcı olduğu 14 ayrı ülkeden araştırmacıların 2005–2007 yılları arasında 
çalıştıkları Avrupa 6. Çerçeve Araştırma Programına ait “Ripcord-Iserest Projesi” üretimleri 
ile kazanımları, önümüzdeki dönemde hem kent içi hem de şehirlerarası yolların inşa edilmesi 
ve uygulanması sırasında büyük ölçüde referanslanacak unsurlar olarak görülmelidir. 
 
Bu çerçevede Projenin; kaza yoğunlaşan kesimleri iyileştirmek için tekniğe uygun ve en 
maliyet etkin uygulamaların seçilmesini sağlayan gereçlerine de başvurulması büyük katkılar 
yaratacaktır. 
 
Her geçen gün insan ve araç hareketliliği daha da artan Adana kentinin bu yeni 
uygulamalardan yaygınlık ve ivedilikle yararlanmaya başlaması büyük önem taşımaktadır. 
 
 
Tablo 1. Katılımcı Kuruluşlar 
 

Katılımcı Kuruluşlar 

Katıl. 
Rol* 

Katıl. 
No. 

Katılımcı Adı 
Katılımcı 
Kısa Adı 

Ülke 
Projeye 
Baslama 

Ayı 

Proje 
Bitiş 
Ayı 

CO 1 
Federal Highway Research 
Institute 

BASt Almanya 1 36 

CR 2 
Swiss Council for  
Injury Prevention 

bfu İsviçre 1 36 

CR 3 Transport Research Centre CDV 
Çek 

Cumhuriyeti 
1 36 

CR 4 
Hellenic Institute of 
Transport 

HIT Yunanistan 1 36 

CR 5 Belgium Road Safety IBSR-BIVV Belçika 1 36 
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Institute 

CR 6 
German Insurance Institute 
for Traffic Engineering 

VTIV Almanya 1 36 

CR 7 
Institute for Transport 
Sciences Ltd. 

KTI Macaristan 1 36 

CR 8 
Board for Safety and 
Prevention 

KuSS Avusturya 1 36 

CR 9 
National Civil Engineering 
Laboratory 

LNEC Portekiz 1 36 

CR 10 
Institute for Road  
Safety Research 

SWOV Hollanda 1 36 

CR 11 
Institute of Transport 
Economics 

TOI Norveç 1 36 

CR 12 INECO INECO İspanya 1 36 

CR 13 

Dresden University, Faculty of 
Transportation Sciences, 
Traffic and Transportation 
Psychology 

TUD Almanya 1 36 

CR 14 Diepens & Okkema D&O Hollanda 1 36 

CR 15 
Turkish General Directorate 
of Highways 

TGDH Türkiye 1 36 

CR 16 
Politecnico di Bari, 
Dipartimento di Vie e 
Trasporti 

Poliba İtalya 1 36 

CR 17 PIAP PIAP Polanya 1 36 
CO = Koordinator; CR = Katılımcı 
 
 
 
REFERANSLAR: 
 

1. Ripcord-Iserest Projesi, WP 02–13 Ara Raporlar ve Teknik Sonuç Raporları , 2005–
2007  

2. “Speed Management in Urban Areas” Report no:168; Road Directorate, Ministry of 
Transport-Denmark, 1999. 
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YÖNETİŞİM, DEVLET VE SİVİL TOPLUM 
 
 
 
Küresel kapitalizm, 1989’dan bu yana elde ettiği rakipsiz siyasal üstünlüğün tadını çıkarırken 
karşısına çıkan engellerden bir bir kurtulmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, sosyal devlet ya 
da refah devleti gibi ulus devlet modelleri yerine küresel kapitalizm açısından daha işlevsel 
devlet örgütlenmeleri arayışında yönetişim modeli öne çıkmıştır. Yönetişim modelinin, 
küresel, ulusal ve yerel ölçekte getirdiği öneri; piyasa (şirket), devlet (bürokrasi) ve toplum 
(sivil toplum örgütleri) temsilcilerinin ortak karar almasına dayanmaktadır. Toplumun temsil 
edilmesi noktasında getirilen bu öneri, öncelikle parlamenter siyasal yapının terk edilmesi ya 
da etkinliğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Yönetişim modelinin temsil anlayışında 
meşruiyet, sivil toplum örgütlerinin karar alma mekanizmasında bulunmasına dayanmaktadır. 
Aksi takdirde, bürokrat ve patronların işbirliğine dayalı ve toplumsal meşruiyeti olmayan bir 
sistem olurdu. Sivil toplum örgütlerinin yönetişim modelinde yer alması, mekanizmaya, sivil 
toplumcu bir görüntü yaratarak meşruiyet kazandırmaktadır. 
 
Böylece, yüzyıldır en önemli siyasal sorunlardan bir olan toplumun temsil sorunu, devlet artı 
STK artı piyasa formülüyle tarihe karışmaktadır. Toplumun temsilcileri olarak STK’ lar, 
yönetişim modelinin demokratik yüzünü meydana getirmektedir. STK’ ların, DB, BM gibi 
uluslararası örgütlerin giderek daha fazla sözü edilmeye başlanmış ve bu durum bir 
demokratikleşme süreci olarak algılanmıştır. 
 
Oysa yönetişim modelinin gücü, STK’ lardan gelmemektedir; devlete biçtiği yeni rolden 
kaynaklı olarak yönetişim modeli egemen bir model haline gelmiştir. Yönetişim modelinde, 
devlet, ne refah devleti, ne sosyal devlet ne de sivil toplumcu demokratik devlet modelidir. 
Dolayısıyla, burada STK’ ların hangi geniş projenin parçası olduğuna dikkat etmek 
gerekmektedir. 
 
Sivil toplum, Gramsci’ ye göre, batı toplumlarında, hantal, bürokratik, hiyerarşik politik 
toplumu (yani devleti) etkileyen en önemli alandır. Sivil toplum alanı hükümet dışı 
kuruluşların oluşturduğu bir alandır. Gramsci’ ye göre bu kuruluşların özelliği, açık, dinamik, 
şeffaf, seçimle yönetilmeleri ve sorun çözücü olmalarıdır. Yine, Doğu toplumlarında ise sivil 
toplum alanlarının zayıf olması nedeniyle, siyasal toplumun (devlet) üzerinde etkili olmadığı 
vurgulanmıştır. Aynı şekilde 1970’li yıllar boyunca sivil toplum halk kesimlerine, sendikalar 
aracılığıyla önemli bir politik alan açmıştır. 1980’lerle birlikte, sivil toplum kavramı 
fetişleşmeye başlamıştır. Negri’ nin ifadesiyle sivil toplum tümüyle tahrip olduğu ölçüde sivil 
toplum örgütleri ortalığı kaplamaya başlamıştır. Sendikaların zayıflaması, demokratik 
hakların birçok ülkede neo-liberal politikalar adına budanması, sivil toplumun krizine işaret 
ederken, tam tersine sivil toplumun canlanışı biçiminde bir algının şekillenmesi söz konusu 
oldu. 
 
İlk baştaki ele alış nedeniyle STK’ lar, devleti ikame eden, devlette olmayan bir açık, şeffaf, 
hızlı, sorun çözücü bir örgütlenme olarak, neo-marksistler ve liberaller tarafından kutsandı. 
Bu süreçte, STK’ lar, kalkınmaya ve projelere yönelerek, eskiden devletin yerine getirdiği 
işlevleri bir noktaya kadar üstlenmeye başladılar. “İktidar mücadelesinde ittifak oluşturmak 
yerine dış fon bulmak için rekabet eden halk örgütlerinin bağımlı kılınmasına dolaylı 0larak 
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katkıda bulundular… [H]alk örgütlerinden ayrışarak giderek birer kalkınma kuruluşu haline 
geldi.”3 
 
Uluslar arası Kuruluşlar, Aynı şekilde, BM milletler gibi kuruluşların bünyelerinde STK’ lar 
etkinlik alanını genişletmeye başladı. Başlangıçta daha çok danışma işlevi gören STK’ lar, 
birden BM örgütlenmeleri içerisinde önemli bir aktör olmaya başladı. BM, kaybolan prestijini 
bu örgütlerle yeniden tesis etmeye yöneldi. 
 
Küresel kapitalizm açısından STK’ ların büyük çoğunluğu artık, Lopez ve Petraz’ ın ifade 
ettiği gibi, 1970’lı yıllardaki gibi değil. Elbette hala demokratikleşmeye katkı koymayı hedef 
alan demokratik kitle örgütleri bulunmaktadır. Ancak, yönetişim modelinde, etkin olan STK’ 
lar, daha çok uluslararası STK’ lardır. Örneğin, BM tarafından geçerliliği onaylanmış olup 
BM sistemi içinde danışma işlevi gören uluslararası STK’ ler, son yıllarda devlet 
temsilcileriyle eşit haklara sahip kılınarak uluslararası sistemin önemli aktörlerinden biri 
haline gelmiştir. Gelişmiş kapitalist coğrafyada konumlanmış olup genellikle büyük miktarda 
mali fonları yöneten bu örgütler; kalkınma, yoksulluk ve doğal afetlerle mücadele gibi 
konularda, bu temaların ağırlıkla gündemde olduğu azgelişmiş ülkelerde, kendilerine bağlı 
örgütler kurma yoluyla yaygınlaşmakta ve ilişki ağları örmektedir. Uluslararası örgütler ve 
kredi kuruluşları, STK “müteahhitlerine” azımsanmayacak miktarlarda fon dağıtmayı 
sürdürmektedir. Bu örgütler, bir pazar haline gelen bu alanda fon kapmak için birbirleriyle 
yarışmaktadır.4 
 
Bildiride, 1980’li yıllarla birlikte, ortaya çıkan ve yönetişim modelinde etkin bir aktör olarak 
tanımlanan STK’ların bulunduğu genel çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Çünkü STK’ ların 
hareket ettiği alan, toplum ve devlet alanı dönüşmüştür. Bu açıdan, STK’ ların şimdi ve 
gelecekteki etkilerini değerlendirebilmek için, öncelikle yönetişimci devlet ve toplum 
modelinin açığa çıkarılması gerekmektedir. 
 
 
YÖNETİŞİM MODELİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  
 
Yönetişim yaklaşımına duyulan ilginin dayanakları, kısmen dönemin düşünce akımlarında 
kısmen de dönemin içinde bulunduğu özel koşullarda bulunabilir. İkinci dünya savaşı sonrası 
kapitalizmin altın yılları 1970’lerin ortalarındaki petrol krizi ile 30 yıllık bir dönemle 
sonlanırken, refah devletinin bunalımı da çeşitli biçimlerde kavramsallaştırılmıştır: “Devletin 
krizi” (Poulantzas), “meşruiyet krizi” (Habermas), “kültür krizi” (Bell), “demokrasinin krizi” 
(Huntington), “yönetilebilirlik krizi” (Foucault) gibi katkılar devlet kuramı üzerinde kalıcı 
izler bırakmıştır. Bunalım kuramlarının çoğunda ortak olan unsur, gelişmiş kapitalist 
toplumlarda siyasal ve ekonomik yapılar arasında bir uyumsuzluğun bulunmasıdır; devlet bu 
uyumsuzluğu çözmeye yeltendiğinde, kapitalist girişimcinin kârlılığı tehlikeye düşmekte, 
çözemediğinde ise halkın genel istekleri karşılanamamaktadır.5 Bu ikilem, 1970’lerin ikinci 

                                                 
3 Arellano-Loez, Sonia ve James Petras, “STÖ’lerin Muğlak Yardımı, Bolivya Örneği: Latin Amerikalı bir 
Yaklaşım”, Sivil Toplum Örgütleri, Çev. Işık Ergüden Demokrasi Kitaplığı yay., s.98. 
4 UNCHR'nin 2000 yılında 1 milyar dolar tutarındaki bütçesi, değişik projeler için kiralanmış müteahhitlere 
aktarılmıştır. 2002'de AB 640 milyon Euro’yu 200 sözleşmeciye insani yardım girişimleri için dağıtmıştır; aynı 
yıl 1 milyarı aşkın Euro Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki müteahhitlere gitmiştir. Bkz. Cooley, Alexander (2003) 
"Thinking Rationally about Hirarchy and Global Governance ", s.675. 
5 Claus Offe’ye göre kapitalist devlet, artık ya halkın istek ve beklentilerini karşılayarak yaslandığı ekonomik 
temeli yok edecektir ya da kurumsal ve sınıfsal çelişkilerin güvence altında düzenlenmesi ilkesini yok edecektir. 
Devlet; hem halkın beklentilerini tatmin etmeye dönük “meşruiyet işlevi” ile hem de sermayenin çıkarlarını 
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yarısından sonra saldırgan bir konuma geçen sermaye sınıfının neo-liberal ekonomi 
politikalarını uygulamaya koymasıyla aşılmaya çalışılmıştır. 
 
Özelleştirmeler, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi ve devletin sosyal işlevlerinin 
zayıflatılması amacına kilitlenen neo-liberal politikalar, çok kısa bir süre içerisinde tıkanma 
noktasına gelmiştir. Neo-liberal politikaların bir sermaye stratejisi olarak dünya çapında 
uygulamaya konması, özellikle azgelişmiş ülkeler bakımından, ağır bir faturayla sonuçlanmış, 
bu ülkeler uluslararası borç mekanizmasının girdabına kapılmışlardır. Beklenen iktisadi 
büyümenin gerçekleşmemesi, borç ödemelerini zora sokmuş, izlenen ekonomi politikaların 
toplumsal sonuçları, emekçi sınıfların tepkisine ve eylemlerine yol açmıştır.  

 
Sosyal bilimlerin bütününde olduğu gibi siyaset kuramı açısından bu döneme postmodern 
felsefe damgasını vurmuş; sınıf çelişkilerini merkeze alan sınıf temelli toplumsal örgütlenme 
modelleri yerine, kerameti yeni toplumsal hareketlerde arayan bir düşünce akımı egemen 
olmuştur.  Yönetişim kavramı, akademideki disipliner bölümlenmeleri yatay kesen bir kavram 
olarak hızla ekonomiden sosyolojiye, siyaset biliminden uluslararası ilişkilere, pek çok 
disiplini etkisi altına almıştır. Söz konusu etkinin en derinden hissedildiği disiplinlerin 
başında siyaset biliminin geliyor olması sürpriz olmamalıdır. Yönetişim yazınının siyaset 
bilimi içinde yol açtığı darbe niteliğindeki değişiklik, ekonominin siyasetten arındırılması 
gerektiği savıyla ilgilidir. Bu sav, yönetişim mekanizmaları aracılığıyla, tüm siyasa alanlarını 
siyasetten arındırmayı savunmaktadır. Daha da önemlisi, parlamentodaki ve bürokrasideki 
karar alma süreçlerini siyasal alanın dışına taşımakta ve bu alanları, hükümetin ‘siyasa alanı’ 
olarak apolitikleştirmektedir.  
 
Yönetişim yaklaşımı, işte kalın hatlarla değinilen bu düşünce iklimi içine doğmuştur. Bu 
dönemde, temsili demokrasi geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiş; sınıf temelli siyaset 
değersizleşirken, onun yerini yeni toplumsal hareketleri merkeze alan yaklaşımlar almış; 
sadece Marksizm değil, bir döneme damgasını vuran Keynesçi iktisat öğretisi bile yeni 
yazılan ders kitaplarında ya yok sayılmış ya da iki satırla geçiştirilmiş; 1976’da Nobel İktisat 
ödülüne layık görülen Milton Friedman ve Hayek’in liberal öğretileri ana akım düşünce 
haline gelmiştir.  
 
 
YÖNETİŞİM MODELİNDE ÖZEL SEKTÖR VE SİVİL TOPLUM 
 
Yönetişim yaklaşımının devlet, toplum ve piyasa aktörleriyle inşa ettiği iktidar modeli, ulus 
ölçeği ile sınırlı değildir. Bu üçlü arasındaki ilişki; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte 
kurulabilir. Yönetişim modeli, kapitalizmin günümüzdeki özelliklerine büyük bir uyum 
sağlar. Yönetişim olgusu, belli başlı dört süreçle ilişkilendirilmektedir: Bunlardan ilki, 
teknolojik gelişimin eriştiği seviyedir; iletişim, bilişim ve ulaşım alanlarında gerçekleşen ve 
zaman-uzam bağlantısını köklü bir şekilde etkileyen teknolojik gelişme, yönetişim modelinin 
kendisini gerekçelendirdiği faktörlerin başında gelmektedir. İkincisi, uluslararası rekabetin 
artmasıyla piyasa temelli sistemlerin yaygınlaşması olgusudur; hareketli mukayeseli 
üstünlükler ilkesine göre işleyen bir küresel rekabetçi piyasanın verili alındığı ve bundan 
başka her şeyin rekabetçi piyasa önceliklerine göre şekillenmesi gerektiği, alternatifsiz bir 
görüş olarak egemenlik sürmektedir. Piyasa önceliklerine en uygun yönetim biçiminin 
yönetişim olduğu savı genel kabul görmektedir. Üçüncüsü, uluslararası ticaretin güçlü 
                                                                                                                                                         
korumaya dönük “birikim işlevi” ile tanımlanmaktadır; dolayısıyla devlet, çelişkili işlevlerin bir birliğidir. 
Marksist devlet tartışmalarının özeti için bkz. Clarke, S (2003) “Devlet Tartışmaları” Praksis, 9 ve 10. Sayılar. 
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aktörlerinin iç siyasete ve ulusal ekonomiye yaptıkları basınçlarla siyasetin aşınmasıdır; bu 
aşınmanın en belirgin göstergesi parlamenter demokrasinin krizidir; yönetişim yaklaşımı, 
liberalizmin söz konusu krizini çözecek niteliklere sahip bir iktidar biçimi olduğu 
iddiasındadır. Nihayet dördüncüsü, uluslararası kuruluşların (DTÖ, NAFTA, DB, IMF, çok 
uluslu şirketler vb.) desteklediği, rekabetçi piyasaya uyum ve devletlerarası rekabet nedeniyle 
ulus-devletlerin de “rekabetçi devlet” biçimine dönüşmeleridir.  
 
Yönetişim modelinin inşasında, DB’ nın etkisi göz ardı edilemez. DB, 1989 yılından itibaren 
yönetişim modelinin geliştirilmesine katkı koymuştur. 1990’ların başından itibaren, 
özelleştirme politikaları ile enerji ve iletişim gibi stratejik alanların özel tekellere aktarılması 
ile yeni bir sorunla karşılaşıldı. Hem bilgi kaynakları bakımından hem de üretim ve hizmet 
sürekliliğinin sağlanması bakımında güçlü bir özel sektör sorunu. DB, yönetişim yaklaşımını, 
piyasa mekanizmalarının geliştirilmesi ve özel sektördeki aktörlerin güçlendirilmesi 
hedeflerine odaklanarak yeniden gözden geçirmiştir. DB’ nın raporunda da yer aldığı gibi, 
bazı durumlarda piyasa oyuncuları için “bilgi, güç ve para demek” olduğu için, “şeffaflık” 
ilkesi, yönetişim için önemli bir kriter haline gelmiştir. Kredi koşulları arasına giren bu ilke 
ile DB, ulusal devletin elinde bulunan bilgilerin özel sektöre açılmasını hedeflemiş, bunu ise 
devlet-piyasa ilişkilerinin ve işbirliğinin kurulmasında çok önemli bir aşama olarak kabul 
etmiştir.6  
 
Yönetişim yaklaşımının temel kavramlarından biri olan “hesap-verebilirlik” ilkesine yapılan 
katkı, söz konusu ilkenin ademi merkezileşmeyle bağlantısının güçlendirilmesidir. Buna göre, 
ademi merkezileşme olmadan ya da kaynak ve yetkilerin yerele transferi gerçekleşmeden, 
hesap-verebilirlik ilkesinin yaşama geçirilmesi olanaksızdır.7 İki ilke arasındaki zorunlu 
nedensellik bağının gerekçesi: Geleneksel idari yapının denetim mekanizması, idari 
raporlamalara dayalı hiyerarşidir; idarenin böyle bir yapıda kendi eylemlerinden sorumlu 
tutulması mümkün değildir. Bu durumda da, piyasa aktörleri, merkezi idarenin tasarruflarının 
sonuçlarını yaşamaya mahkûmdur. DB, bu yapıyı kırmanın yolunu da göstermektedir. DB’na 
göre, yapılması gereken, piyasa aktörlerinin yönetsel süreçlere katılımlarının sağlanmasıdır; 
bunun için, yetki ve kaynakların yerele aktarılması gerekmektedir ki rekabetçi bir ortam tesis 
edilebilsin. Görüldüğü gibi, hesap-verebilirlik ilkesi ademi merkezileşmenin bir fonksiyonu 
olarak tanımlanırken, aynı zamanda bu ilke yoluyla katılım ve rekabetin tesis edileceği ileri 
sürülmektedir.8 
 
Kamu sektörü reformu ve özelleştirme uygulamasının selameti bakımından önerilen yasal 
çerçeve konusu, piyasa ekonomilerine hukuksal bir güvencenin temini amacına yönelmiştir. 
Piyasanın önündeki bilgiye ulaşma engellerini ortadan kaldıran şeffaflık ve hesap-verebilirlik 
mekanizmalarının hukuki açıdan güvenceye alınması önerilmiştir. DB’ ye göre her ülkede 
sorunları çözmeye yardımcı olan gayri resmi (enformel) mekanizmaların varlığı ve iş 
ilişkilerinin karşılıklı güvene dayanan yapısı, piyasa ekonomilerinin hukuk çerçevesince 
güvenceye alınmasının alternatifi değildir. Piyasa mekanizmalarını koruyan bir yasal sistem, 
istikrarın olduğu kadar, öngörü yapabilmenin de güvencesi olacaktır. Bu ise, yatırım riskini 
azaltmaya ve işlem maliyetlerini düşürmeye yarayacaktır.9 
 

                                                 
6 DB (1994) Governance, s. 30-31. “Gizli ve şeffaf olmayan karar alma süreçleri, özel çıkarlar elde edilmesini ve 
kamu çıkarına aykırı siyasal düzenlemelerin yapılmasını sağlar”. 
7 DB (1994) Governance, s.13. 
8 DB (1994) Governance, s. 14. 
9 DB (1994) Governance, s. 23. 
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Buraya kadar, yönetişimin temel ilkelerinin özel sektörün güçlendirilmesi amacına dönük 
olarak nasıl tanımlandığına değinildi. Ancak, özel sektörün güçlendirilmesinde DB’ nın önem 
verdiği diğer bir konu da sivil toplumun güçlendirilmesidir. DB’ nın 1994 tarihli Yönetişim 
Raporunda özel sektör ve sivil toplumun güçlendirilmesi şu şekilde ilişkilendirilmektedir10:  
Piyasa için ‘dışsal ekonomi’ sağlama işlevi devletin işlevlerinden biridir ve yönetişimin 
sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi bakımından piyasa dostu devlet yaklaşımıyla 
devletin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Sivil toplumun güçlendirilmesi bu noktada 
önem kazanır. Çünkü sivil toplumun güçlenmesi, sivil toplum örgütlerinin kamu işlerine 
katılmasını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesiyle mümkündür. Sivil toplum, kamu 
hizmetlerini tüketenlerin evrenidir ve belirleyici ‘söz’ hakkına sahip olması gerekmektedir; 
güçlenen sivil toplum, kamu sektörünün verimliliğini de güvence altına alabilecek bir duruma 
gelebilir. Bu amaçla, tüketicilerin yerel düzeyde karar alma süreçlerine etkili bir şekilde 
‘katılım’ını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerekir. Böyle bir gelişme, karar alma 
süreçlerinin ademi merkezileşmesini zorunlu kılacaktır.  
 
DB, ademi merkezileşme ve yerel yönetim bağlantısını kurarak, “verimliliği güvence altına 
almayı amaçlayan mali aygıtların geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım” geliştirdiğini ileri 
sürmektedir. Nitekim bu bağlantının gerçek hayattaki karşılığı ise şöyle ifade edilmektedir: 
ademi merkezileşme, kamu hizmetlerinin bedelinin tüketicilerden alınacak “katkı payı” 
yoluyla karşılanması ya da altyapı hizmetlerinin sağlanması ve bakımında, tüketicilerin, 
doğrudan hizmet üretme sürecine “işgücü” olarak katılmasının sağlanmasıdır. Görüldüğü gibi, 
tüketici kimliğiyle yurttaş söz konusu olduğunda ademi merkezileşme ve katılım konusu, ayni 
ve/veya nakdi biçimlerin ötesinde bir anlama sahip değildir. 
 
Sivil toplum projesinin diğer bir yönü “yoksulluk sorunu” dur. Yoksullukla mücadele için 
önerilen şudur: paylaşımcı ve yardımsever davranışların geleneksel biçimlerini bünyesinde 
taşıyan yerel cemaat ilişkilerinin geliştirilmesi ve yerel kitle örgütlerinin desteklenerek 
güçlendirilmesi. DB’ ye göre, yoksul grupların bu şekilde güçlendirilmesi, yeniden bölüşüm 
açısından ‘toplumsal adalet’ sağlayacaktır. DB, daha düşük ücretler önererek toplumun en 
yoksul kesimlerinin tespit edilebileceğini önermektedir; yani en düşük ücrete razı olanlar en 
yoksul kesimi gösterecektir. Bunun toplumsal adaletle ilgili kısmı şudur: Birtakım işlerde 
ücretler o kadar düşük belirlenir ki, bu ücrete çalışmayı sadece en yoksul olanlar kabul 
edecektir. İnsanların açlık sınırında yaşamalarını sağlayarak “toplumsal adalet”in 
sağlanacağını öne süren bu düşünce, 21. yüzyılın insanlığa bir armağanı mıdır?11 
  
DB’ nın kurumsal yapıyı geliştirme projeleri aracılığıyla güçlendirmeye çalıştığı sivil 
toplumun belli başlı unsurları, şöylece sıralanabilir: ‘özel girişimciler’, ‘egemen tüketiciler’ 
ve ‘yoksul ve güçsüz gruplar’12. Özetlersek, yönetişim yaklaşımında özel sektörün yeri daha 
belirgin olarak tanımlanmış; devlet-piyasa ilişkilerinde kurulacak mekanizmalar daha açık bir 
biçimde ortaya konmuş; özel sektörün güçlenmesine ve piyasa mekanizmalarının 
geliştirilmesine ağırlık verilmiştir; işte bu çerçeve içerisinde sivil toplumun güçlendirilmesi 

                                                 
10 DB (1994) Governance, s. vii ve xiv. 
11 Malthus’u bile mezarında ters döndürecek bir yaklaşım. 
12 Bkz, Tatar-Peker, A. (1996) “Dünya Bankası: ‘Büyüme Söyleminden ‘İyi Yönetme’ Söylemine’” Toplum ve 
Bilim, No. 69, s. 48-9; ayrıca bkz. Theobald, C. (1999) “The World Bank: Good Governance and the New 
Institutional Economics”, Law and State, 59-60.  
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hedeflenmiştir.13 Bu noktada, artık, sivil toplum ile piyasa arasındaki farkın belirsizleşmeye 
başladığından söz edilebilir. 
 
 
TINA’ dan NINA’ ya14 
 
Bretton Woods ikizleri diye bilinen DB ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar, Soğuk Savaş 
sonrasında üçüncü dünya ülkeleri üzerindeki etkilerini iyiden iyiye arttırmışlardır. Eski 
sosyalist ülkelerin, dünya kapitalist sisteminin bir parçası haline gelmesi, bu kuruluşların 
rehberliğinde gerçekleşmiştir. ABD’nin doğrudan denetiminde bulunan bu kuruluşlar, kredi 
ve borç mekanizmalarıyla bağımlı ülkelerde devlet aygıtının yeniden yapılandırılması 
üzerinde de belirleyici olmuştur. DB, IMF gibi kuruluşların üye ülkelerin devlet ya da iç 
politikalarına müdahale etmesi, kendi kuruluş anlaşmalarında yasaklanmıştır; buna karşın, 
“doğru siyasete sahip olmak doğru siyasaya sahip olmaktan farklıdır”15 düşüncesinden 
hareketle, siyaset ile siyasa (policy) arasında çektikleri kalın set sayesinde, devletin neredeyse 
tüm faaliyet alanları “siyasa alanı” biçiminde tanımlanmış, siyaset ise sadece rejime ilişkin bir 
kavram olarak sunulmuştur. Böylece siyasa alanı, bölüşüm ilişkilerinin yapı ve süreçlerini 
kapsamasına ve bu nedenle de siyasal bir alan olmasına rağmen, bir tür teknik-mühendislik 
alanı gibi takdim edilerek, sınıflar mücadelesinin etkilerinden yalıtılmaya çalışılmıştır.  
 
Yönetişim Kavramını siyasal projelerin içinde yer alması, DB’ nın kavramı ele alış biçimiyle 
yakından ilgilidir. DB’ nın yönetişim yaklaşımının ilk izleri, 1989 tarihli Aşağı Sahra 
Afrika’sı: Krizden Sürdürülebilir Büyümeye adlı raporuna uzanmaktadır.16 Bu raporda, 
yönetişim, Aşağı Sahra Afrika’sında, ekonomik krizden bir çıkış yolu olarak gösterilmektedir. 
İktisadi krizlerin iktisadi reçetelerle çözülmesi yönündeki geleneksel DB yaklaşımı bu raporla 
birlikte farklılaşmış ve ilk kez bir iktisadi kriz ve kalkınma sorunu, yönetişim sorununa 
bağlanmıştır. Yönetişim ve kalkınma arasındaki bağın açık-seçik bir şekilde tanımlanması ise 
1992 yılında yayımlanan Yönetişim ve Kalkınma17 adlı raporda gerçekleştirilmiştir. Buna göre 
yönetişim, “bir ülkenin kalkınması için, ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde 
iktidarın kullanılma üslubudur”18 ve üç boyutu vardır: “...(i) siyasal rejimin biçimi, (ii) bir 
ülkenin ekonomik ve sosyal kaynakları yönetme yetkisini kullanma süreci ve (iii) 
hükümetlerin işlevlerini yerine getirme ve siyasalarını tasarlama, formüle etme ve uygulama 
kapasitesi.”19 DB yönetişimin birinci boyutunu teşkil eden “siyasal rejim” konusunu, kuruluş 

                                                 
13 DB, bu süreçte, sivil toplumun güçlenmesini ve özel sektörün mülkiyet haklarını temel alan bir hukuk 
rejiminin geliştirilmesini sağlayacak yeni arayışlar içindedir. Bunun bir örneğini 1995 yılında yayınlanan 
Bütünleşmekte Olan Dünyada İşçiler başlıklı raporda (DB, 1995, Workers in an Integrating World) görmek 
mümkündür. Paul Cammack’ın ifadesiyle, “küresel ölçekte emeğin kaçınılmaz bir biçimde sermaye tarafından 
sömürülmesini hızlandırabilecek koşulları incele[yen]” Dünya Bankası, orta ve düşük gelirli ülkelerde, asgari 
ücret uygulamasının iptal edilmesi, sağlık ve sosyal güvenlik yasalarının piyasa ilkelerine göre işlemesi ve en 
temel işçi haklarının serbest ticareti engelleyici yaptırımlara yol açmamasını önermiştir. Bkz. Cammack, Paul 
(2002) “Küresel Yoksullukla Savaşmak”, New Left Review Türkiye Seçkisi, İstanbul: Everest Yay. s.104.  
14 1980'lerde TINA (başka yolu yok) sloganı ile yola çıkan neoliberal kervan, 1990'ların sonunda artık ancak 
NINA (ne geliri var ne varlığı...) kredileriyle ayakta durmaya çalışmış ancak 2008’de patlak veren krizle, 
durumu iyiden iyiye zora sokmuştur. 
15 Goran Hayden’dan aktaran Weiss, Thomas G. (2000) “Governance, Good Governance and Global 
Governance: Conceptual and Actual Challenges”, Third World Quarterly, Vo.21, No.5, s.798. 
16 Sub Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth (1998); ayrıca bkz: DB (1994) Governance, World 
Bank: Washington s. xiv. 
17 Raporun orijinal adı: Governance and Development (1992). 
18 DB (1994) Governance, , s. vii ve xiv. 
19 DB (1994) Governance, s. xiv. Box.1. 
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anlaşması gereği, kendi faaliyet alanı dışında tuttuğunu beyan etmiştir. İkinci ve üçüncü 
boyutlar ise idari ve siyasa oluşturma süreci olarak değerlendirilerek DB’ nın faaliyet alanına 
dahil edilmiştir. 
 
Dünya Bankası, yönetişim kavramıyla, devlete yaptığı vurgu, yıllar içerisinde farklılık 
göstermiştir: 1990’ların başlarında “minimal devlet”e;  daha sonra ise “piyasa dostu devlet”e; 
1990’ların ikinci yarısında ise “güçlü devlet”e vurgu yapılmıştır. 
 
Dünya Bankasının yanı sıra, belli başlı uluslararası kuruluşlar, yönetişim kavramının ve 
modelinin düşünsel inşasında etkili olmuştur: BM’nin Küresel Yönetişim Komisyonu Raporu 
(1995) ile Milenyum Deklarasyonu (2000) ve OECD’nin Düzenleyici Reform Raporu (1997) 
örnek olarak verilebilir. Uluslararası kuruluşlar sadece kavramın inşasında değil yönetişim 
modelinin uygulanmasında da etkin olmuşlardır. 1992 Rio Zirvesi’nden sonra UNDP 
tarafından hayata geçirilen Yerel Gündem 21 Programı, OECD’nin 1997 yılında kabul ettiği 
Düzenleyici Reform Programı ve DB’ nın uyarlama kredilerinden söz edilebilir. 
 
Küresel düzeyde bir yönetim modeli geliştirme ve bu sürece önderlik etme yarışı, IMF, DB, 
OECD ve DTÖ arasında devam etmektedir. Bunların yanı sıra, küresel iktidar tasarımında 
etkili olan diğer uluslararası ve küresel yapıları da unutmamak gerekir: 7’ler Grubu, Dünya 
Ekonomik Forumu (WEF), küresel STK’ lar ve özellikle dünyanın önde gelen şirketlerinin 
katılımını sağlayan BM- Küresel Sözleşme (Global Compact), Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) gibi kurumlar. 
 
Burada, yönetişim teriminin hem kavramsal gelişimi hem de yeni bir iktidar modeli olarak 
yetkinleştirilmesi süreci üzerinde duruldu. Görüldü ki, 1989’dan günümüze yönetişim 
uygulamalarının her zaman küresel bir “sahibi” olmuştur. Devletler-arası ilişkiler sisteminin 
uluslararası kurumları olarak etkinlik gösteren DB, UNDP, OECD gibi kuruluşlar yönetişim 
kavramı ile sadece dünyaya yeni bir şekil vermekle kalmadılar; aynı zamanda, kendilerini de 
küresel kapitalizmin uluslar ötesi düzenleyici kuruluşları olma yönünde dönüştürdüler: 
UNDP, Gündem 21 projesi çerçevesinde, kentlerde gençlik meclisleri ve kent konseyleri 
kurdurdu ve bu proje kapsamında kimi yerel katılım modelleri geliştirmeye çalıştı. DB, 
yönetişim uygulamaları için kredi ikraz anlaşmaları ile doğrudan “zorlayıcı” bir aktör olarak 
yeni iktidar modelinin en coşkulu sahipleneni oldu. OECD, Bakanlar Konseyinde alınan 
kararlarla, düzenleyici kurum ve kuralların yaygınlaşmasına katkı sağladı. AB, düzenleyici 
aygıtlar topluluğu olarak küresel nizamın en gelişkin iktidar prototipi biçimiyle, yönetişim 
uygulamalarının somutlaşmasına katkı sağladı. 
 
 
YÖNETİŞİM, SİYASET VE DEMOKRASİ 
 
Yönetişim modeli, siyasete atfettiği yolsuzluk, kayırmacılık, partizanlık vb. gibi 
olumsuzluklarla, ekonomi yönetimini gölgeleyen olumsuz bir yapı olarak görür; dolayısıyla 
parlamento ve parti sistemi bunun en temel bileşenleridir. 
 
Ekonomiyi siyasetten arındırmanın belli başlı araçları, piyasanın ihtiyaçlarını birinci hedef 
olarak gören, yürütme, yasama ve yargı işlevleri ile donanmış ‘özerk’ ve ‘bağımsız’ kurumlar; 
parlamentonun denetleme yetkisinin denetleyici şirketlere bırakılması; kamu yönetimine 
şirket yönetim tekniklerinin uygulanması (toplam kalite yönetimi, performans denetimi), 
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ticaret ilkelerine aykırı mevzuatın önceden ayıklanması (genellikle rekabet kurumu gibi 
mekanizmalarla gerçekleştirilir) vb.’ dir. 
 
İktisat ile siyaset arasındaki ayrışma ve ekonomiye verilen mutlak özerklik, piyasa ilkelerinin 
devletin tüm alanlarına yedirilmesi anlamına gelmektedir. Bu da sermaye iktidarının yeni bir 
örgütlenmesini işaret etmektedir. Yönetişim, piyasanın kuralları neyi gerekli kılıyorsa onu 
yönetim alanına uygular. Yani, sermaye birikiminin ‘soyut yasaları’ kapitalisti ne yapmak 
zorunda bırakıyorsa ve işgücü piyasasının kişisel olmayan yasaları neyi olanaklı kılıyorsa, o 
gerçekleşir. Öyleyse, yönetişim modeli, kapitalistlerin, devlet alanında denetimi doğrudan 
ellerine almasının yollarından biridir. 
 
Türkiye’de yönetişim modeline göre devlet ve sivil toplumun dönüşümü, düzenleyici reform 
programı kapsamında ilerlemektedir. 
 
 
TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM MODELİNİN İNŞASI: PARLAMENTER SİSTEMDEN 
KOPUŞ 
 
Türkiye’de devlet örgütlenmesi, 1999 yılından itibaren iki yönlü bir hareketle dönüşmektedir. 
İlk hareket, âdemi merkezileşme politikaları ile merkezi hükümetteki siyasal iktidarın, 
hükümet dışı ve/veya yerel yapılara aktarılmasıdır. İl, ilçe ve belediye yönetimlerinin 
değiştirilmesi (yerel yönetimler reformu); devlet örgütlenmesinin temel ilkelerini, memuriyet 
sistemini, çalışma biçimini, bürokratik yapıyı dönüştürmeyi hedefleyen “kamu yönetimi” 
reformu, ademi merkezileşme politikasının en önemli araçlarındandır. Âdemi merkezileşme 
bir başka ifadeyle yerelleşme politikası, merkezi hükümetin elinde yetki ve görevlerin, başka 
kurum ve yapılara aktarılmasını sağlamıştır. 
 
Devletin dönüşümünde ikinci hareket, merkezdeki siyasal iktidar yapısının yeniden 
düzenlenmesi ile ilgilidir. Biraz daha karmaşık olan bu dönüşüm, Türkiye’de yasama 
karşısında yürütmenin giderek güçlenmesine ve bazı alanlarda yürütmenin tümüyle 
parlamentonun etkisinden kurtulmasına yol açmıştır. Bir başka deyişle, siyasal partilerden ve 
esas olarak parlamentodan oluşan siyasal alanın güçsüzleşmesi ve aynı zamanda yeni bir 
siyasal alanın inşası söz konusudur. Düzenleyici reformlarla sağlanan bu dönüşüm, bağımsız 
düzenleyici kurumların kurulması ile sağlanmaktadır. Böylece, ekonomi politikaları 
belirlenirken ve uygulanırken, parlamentoya ve hükümete karşı sorumluluğu bulunmayan 
ancak piyasa güçlerine karşı duyarlı bir özerk yapı meydana getirilmiştir. Ekonomi 
politikaları alanında, güçler ayrılığı, parlamentoya karşı sorumluluk, siyasal hesap verme 
ilkeleri, düzenleyici reformlarla birlikte işlevini yitirmiştir. 
 
Ekonomi ile siyaset arasına yerleştirilen bağımsız düzenleyici kurumlar bariyeri, mevcut 
hukuk ve siyasal yapılarla çözümlenmesi mümkün olmayan yeni bir siyasal alanı inşa 
etmektedir. Güçler birliğine benzer bir özelliğe sahip bu alan, piyasaları güvence almak ve 
sektörel çıkarları korumakla yükümlüdür. 
 
Türkiye’de, IMF ile 1999 yılında imzalanan İstikrar Programı çerçevesinde başlayan 
yönetişim anlayışı, düzenleyici devlet modelinde kendini bulmuştur. 1999 yılında imzalanan 
istikrar programında dört alanda yapısal reform öngörülmüştür: tarım, sosyal güvenlik, kamu 
mali yönetimi ve son olarak vergi politikası ve idaresidir. IMF programı ve bu süreçte 
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sektörel kredilerle20 programa destek sağlayan DB, yeniden yapılandırma sürecini, reforma 
tabi tutulacak kurumun personel sayısının azaltılması ile başlatır; daha sonra kurumsal 
değişikliklere gidilir (örneğin bir KİT’in yeniden yapılandırılmasında bu aşamada KİT’in 
‘şirketleştirilmesi’ ya da ilgili sektördeki özelleştirmelere eşlik eden düzenleyici kurumların 
kurulması). 
 
Neo-liberal politikalar, yasal bir çerçeve değişikliği yerine çoğunlukla fiili durum yaratılarak 
uygulanırken; yönetişim modeli, kanunlarla güvence altına alınarak kurumlaşmış bir dönüşüm 
sürecini örgütlemektedir. Yönetişim modeli için özelleştirme politikası, devletin ve toplumun 
piyasalaştırılmasında sadece bir araçtır. Yönetişim modelinin küresel sermayenin çıkarlarını 
gözeten bir yapıyı kurduğunu göz ardı etmemek gerekir. Devletin yeniden piyasa çıkarlarına 
göre inşa edilmesi ana amaçtır. Türkiye’de yönetişim modelinin inşa sürecinin bir DB 
bürokratının eliyle yönetilmesi, sadece tarihsel bir ironi olarak görülebilir mi? 2001 yılında 
DB’ dan Türkiye’ye getirtilen Kemal Derviş’in, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak 
yaptığı işlerin başında, yönetişim modelini kuracak kurumsal değişimi öngören yasaların 
parlamentodan geçmesini sağlamaktır. “15 günde 15 yasa” olarak adlandırılan bu yasama 
faaliyeti, iktisadi kriz gerekçesiyle, demokratik ilkelerin nasıl ihlal edildiğini gösteren 
örneklerle doludur.21 
 
 
Tablo 1. Türkiye’de Bağımsız Düzenleyici Kurumlar 

Kurul Adı Düzenleme Alanı 
Kuruluş 
Tarihi 

Personel 
Sayısı 

(mevcut) 
(2004 

itibariyle) 

Kurum 
Bütçesi 
(Gelir) 

(trilyon TL) 
(2004) 

Kurum 
Bütçesi 

Ödenek (bin 
YTL) (2007)* 

SPK Sermaye Piyasaları 1981 449 24,8 58.769 
Rekabet 
Kurumu 

 1994 321 86,2 42.251 

RTÜK Radyo, Televizyon 1994 349 97,6 148.560 

BDDK Bankacılık 1999 323 113,6 93.000 

Telekomü
nikasyon 
Kurumu 

Telekomünikasyon 2000 456 326,6 906.179 

EPDK 
Elektrik, doğal gaz, 
petrol 

2001 282  117.454 

Şeker K. Şeker piyasası 2001 26 12,7  
KİK Kamu Mal Alımları 2002 108  66.313 
Tütün K. Tütün, Alkol 2002 244 (kadro)  43.805 
Toplam     1.476.331 
*kaynak: http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten/T4-3-16.xls (erişim tarihi: 21.04.2008) 
 

                                                 
20 IMF istikrar programını desteklemek amacıyla Dünya Bankası, 759.6 milyon Amerikan doları tutarında 
“Ekonomik Reform Kredisi” sağlamıştır ( 14.06.2000 tarih ve 24079 sayılı Resmi Gazete). 
21 Siyasetin ekonominin boyunduruğu altına alındığı bu dönemde, her şey iktisadi kriz adına yapılmıştır. 
Bunlardan biri de bankalara olan borçlarla ilgili düzenleme 2002 yılında benimsenen İstanbul Yaklaşımı’dır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti, s. 251 vd. 
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1982 Anayasası ile yeni bir ivme kazanan yürütmenin güçlenmesi eğilimi, koalisyon 
hükümetlerinin hâkim olduğu, 1990’lı yılların sonuna doğru, yeni bir olguya eşlik etmiştir: 
Yürütme gücü içerisinde dış ticaret müsteşarlığı, hazine müsteşarlığı gibi kurumlar daha 
önemli hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, yasama ve yürütme erklerinden bağımsız, ancak 
piyasa güçlerine yakın olan, ekonomi yönetiminin düzenleyici kurullara verilmesi yani 
ekonomi ile siyasetin ayrılması programı gündeme gelmiştir. Neo-liberal dönemde 
özelleştirme deneyiminin yol açtığı, kuralsızlaşma ve mafyatik yapılanma, düzenleyici reform 
programının uygulanmasını kolaylaştırmış ve ona meşruiyet kazandırmıştır. 
 
1999 sonrasında en önemli sektörlerde ortaya çıkan düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar 
yönetişimci devlete iyi birer örnektir. 
 
Yönetişim modeline uygun olarak, siyasal alanı doğrudan küresel sermayeye teslim eden 
mekanizmaya güncel örnek Yatırım Ajansları modelidir. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı, bu mekanizmanın temelini oluşturmaktadır.22  Ajans, yatırım politikaları belirlemekle 
ve stratejileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
kuruluşlarını ve kalkınma ajansları ile birlikte eşgüdüm halinde çalışması görevi verilen bu 
kurum, doğrudan, küresel sermaye örgütlerinin, toplumu tabiiyeti almasına bir örnektir. 21 
Haziran 2006 tarihinde kurulan Yatırım Ajansının Türkiye’de hazırlıkları, 15 Mart 2004’te 
Yatırım Danışma Konseyi toplantısı ile başlamıştır. Temmuz 2007’de yapılan 4. toplantıya, 
çokuluslu şirketler, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, uluslararası kuruluşların 
üst düzey yöneticileri, 21 çokuluslu şirketin üst düzey temsilcileri ve Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği (YASED) katılmıştır.23 Yatırım Danışma Konseyi toplantıları, önceki 
toplantıdan sonra Konsey üyelerine sunulmak üzere Hazine müsteşarlığı tarafından hazırlanan 
ve hükümetin verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediğini anlatan “ilerleme raporları”nın 
tartışılmasını içermektedir. Dolayısıyla, Yatırım Danışma Konseyi mi hükümete danışmanlık 
mı yapmaktadır yoksa hükümetin verdiği taahhütleri mi izlemektedir? DB ve IMF’nin neo-
liberal devletin dönüşümünde oynadığı rolü, artık doğrudan uluslar arası sermaye 
devralmıştır. 
 
David Harvey, “uluslararası sermaye toplumsal üretim ilişkilerine durmaksızın yeniden biçim 
vermektedir” derken kuşkusuz haklıdır.24 Ytnei biçimler içinde, STK’ lara da yer 
verilmektedir. Söz konusu STK’ lar ise: TOBB; TUSİAD; YASED’ dir. 

                                                 
22 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 5523 sayılı kanunla kurulmuştur. Yatırım Ajansı yapısı içerisinde 
yer alan Yatırım Danışma Kurulu, başbakan tarafından belirlenen bakanlar ile özel sektör temsilcilerinden 
oluşur. Kurul yılda en az bir defa olmak üzere Başbakanın çağrısı üzerine toplanır.   
23 21 çok uluslu şirketler: Michel Klein (Citigroup Yönetim Kurulu Başkanı. Klein, geçen yıl da katılmıştı.) 
Mohammed Alshaya (Alshaya Grubu İcra Kurulu Başkanı), Jacob A. Frenkel (American International Group 
Başkan Yardımcısı), Gerolamo Caccia Dominioni (Benetton İcra Kurulu Başkanı), Jacques de Larosiere (BNP 
Paribas Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı), Paul N. Wright (Eldorado Gold Corp. İcra Kurulu Başkanı), Sergio 
Marchionne (Fiat SpA İcra Kurulu Başkanı), Pier Francesco Guarguaglini (Finmeccanica İcra Kurulu Başkanı), 
William H Cary (GE Money Başkanı), Joong-Geol Kim (Hyundai Motor Başkanı), Marco Muilani (Indesit İcra 
Kurulu Başkanı), Stef Wertheimer (ISCAR Kurucu ve Şeref Başkanı), Sumitaka Fujita (ITOCHU Başkan 
Yardımcısı), Isak Andic Ermay (Mango Başkanı), Hans-Joachim Körber (Metro Başkanı), Ken Abve (Mitsui 
İcra Kurulu Başkanı), Darryl Edwards (Nortel Networks Başkanı), Alexandre F. Jetzer (Novartis Yönetim 
Kurulu Üyesi), Douwe Zijp (Nunhems Başkanı), Yoshimasa Ishii (Toyota Yönetim Kurulu Üyesi), Dieter Rampl 
(Unicredit Group İcra Kurulu Başkanı). 
24  “Sermaye bir şey ya da kurum değildir; üretim ve realizasyon arasında bir dolaşım sürecidir. ürekli genişleyen 
ve biriken bu süreç, dolaşım biçimlerini ve boyutlarını değiştirdikçe toplumsal üretim ilişkilerini de durmaksızın 

82



 
Düzenleyici devlet modeli, bağımsız kurumlar aracılığıyla, ulusal ölçekte, yeni bir siyasal 
iktidar pratiğini sergilemektedir. Küresel piyasaların ve çok uluslu şirketlerin egemenliğinde 
kurulan Yatırım Ajansı ise, bu iktidar pratiğinin doğrudan uluslararası sermaye grupları 
tarafından nasıl belirlendiğini göstermektedir. Bununla birlikte, yeni devlet inşasının yerel 
kurumlarla ve yerel yönetimlerle bağı bütünüyle netleşmiş olmasa da bölgesel kalkınma 
ajansları düzenleyici devlet modelinin yereldeki izdüşümünü vermektedir. 
 
08 Şubat 2006 tarihinde yasalaşan Kalkınma Ajansları, AB’nce kabul edilen yeni bir bölge 
sınıflandırma sisteminin uyarlanmasıyla belirlenen 26 bölge merkezine kurulmak üzere 
tasarlanmıştır.  
 
İzmir ve Adana’da örnekleri bulunan Kalkınma Ajanslarının, düzenleyici devletin kalkınma, 
bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, yerel kalınma planlarını hazırlanması gibi bir dizi 
politikayı geliştirmekle görevlidir. “Yerel dinamiklerin harekete geçmesini sağlamak”la 
görevli olan bu kurum, “bölgeler kendini kurtarsın” anlayışı üzerine bina edilmiştir (Fakat 
piyasanın çözemediği sorunlar, piyasada aksama meydana geldiği zaman, devlet bu sorunları 
çözsün denmektedir: Avrupa Komisyonu Türk Delegasyonundan Teresa Reeves’in şu sözleri 
açıktır25: “Serbest piyasa ekonomileri dikkate alındığında planlama; piyasa başarısızlıklarını 
dengeleyecek veya olmasını engelleyecek şekilde müdahale etmeyi gerektirir.” 
 
Kalkınma ajansları, şirketlerin tüm ruhsat, izin, danışma tanıtım gibi işlemlerini yapmakla 
yükümlüdür. Bir bakıma, ajanslar, irili ufaklı sermaye gruplarının iş takip işlemlerini, kamu 
gücünü kullanarak yerine getirmek için kurulmaktadır. Yeni bölgesel kalkınma anlayışının bir 
parçası olarak da değerlendirilebilecek olan bu ajansların, bölgeler arası farklılıkları ve 
eşitsizlikleri derinleştirmek suretiyle kalkınmaya yardımcı olacakları varsayılmaktadır. 
Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler, nüfus, istihdam olanakları, kaynaklar ve sermaye gibi pek 
çok kriter açısından son yıllarda iyice derinleşmiştir. Bu gerçek karşısında, bölgelerin 
eşitsizliklerini derinleştirmenin nasıl bir kalkınma anlayışına dayandığını tahmin etmek zor 
değildir.   
 
Kalkınma Ajansları, düzenleyici devletin temel ilkesi olan rekabet ilkesini bölgesel kalkınma 
anlayışının temeline yerleştirmektedir. Bu ise, kaçınılmaz olarak, yerel düzeyde, piyasaya 
açılmamış her alanın piyasalaşması ve bölgeler arası rekabet nedeniyle, üretim faktörlerinin 
neredeyse bedava sağlanması yönünde büyük bir baskıyı beraberinde getirecektir. 
 
 
YÖNETİŞİM MODELİ ÇERÇEVESİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE 
DEMOKRASİ SORUNU 
 
İktisadi konularda düzenleme, yatırım kararları, yeni bölgesel kalkınma politikalarının 
belirlenmesinde, yetki dolayımsız olarak sermayenin hâkimiyetine geçmiştir. Bu durum, 
siyaset alanının, demokratik kitle örgütlerinin etkin olduğu alan olmaktan çıkmasına ve iyice 
etkisizleşmiş parlamento alanına sıkışmasına, siyasal partilerin de bölüşüm politikaları yerine 
kimlik politikalarına sıkışmalarına neden olmaktadır. Bu süreç hem parlamentonun hem de 

                                                                                                                                                         
yeniden biçimlendirir”. Harvey’den aktaran Oğuz, Şebnem (2006) “Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde 
Mekânsal Farklılaşmalar Ve Devletin Dönüşümü” Kapitalizmi Anlamak, İstanbul: Dipnot Yay. 
25 Reeves, Teresa (2006) AB ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu 
Bildiriler Kitabı, ODTU&TEPAV. 
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demokratik kitle örgütlerinin nefes aldığı siyasal alanın nitelik değiştirmesine yol açmaktadır. 
Sivil toplum hızla Polanyi’ nin sözünü ettiği biçimde piyasanın egemenliği altına girmektedir. 
Bu süreçte, aykırı örnekleri bulunsa dahi, STK’ ların rolü yadsınamaz. 
 
Eskiden devletin üstlendiği işlevleri üstlenmeye başlayan STK’ lar, özellikle kalkınma 
konusunda, halk ile devlet arasında aracı konumuna gelmişlerdir. Özellikle yoksullukla 
mücadele gibi konularda, demokratik kitle örgütlerinin etkin olduğu siyasal alan da kayıp 
gitmektedir. Siyasal alan, sendikaların, meslek örgütlerinin vb. örgütlerin etkilediği olduğu bir 
alan iken, devletin yapısındaki değişimle birlikte halkın daha etkin olduğu bu siyasal alan 
piyasaların güdümüne girmektedir. 
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TARIM İŞÇİLERİNİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
 
 
Küreselleşmenin bizim gibi ekonomilere etkileri tartışılmasına rağmen tarım sektöründe 
çalışanların sorunları yeterince ele alınmamaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verileri baz 
alınarak düşünüldüğünde ülkemizde 1 milyonun üzerinde bir nüfus tarım sektöründe ücretli 
olarak çalışmaktadır. Ülkemizde işçi sınıfının önemli bir kısmını oluşturan tarım işçilerinin 
dağınık ve örgütsüz oluşu genel olarak işçi sınıfı hareketini de güçsüz düşürmektedir. Bu 
alanda gelişebilecek bir örgütlenme emek ve demokrasi mücadelesine bir dinamizm 
katacaktır. Kamuya ait tarım işletmelerinde çalışan sendikalı ve hakları toplu sözleşmelerle 
düzenlenen işçiler dışındaki tarım işçileri en korumasız işçi grubunu oluşturmaktadır. Tarım 
işçilerinin neredeyse tamamı İş Kanunu'nun diğer işçiler için getirdiği düzenlemelerin 
kapsamı dışındadır. Çocuk işçiliğinin en yaygın olduğu sektör tarımdır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) istatistikleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden madencilik ve inşaat 
sektörünün ardından en tehlikeli sektörün tarım olduğunu göstermektedir. Diğer sektörlerde 
olduğu gibi, tarım sektöründe de işçi sayısını azaltma ve özelleştirme politikaları nedeniyle, 
sendikalı işçi sayısı giderek düşmektedir.  
  
İlk İş Kanunu'nun kabul edildiği 1936 yılından beri İş Kanunlarının kapsamı dışında bırakılan 
tarım işçilerinin bir bölümü, kamuoyunda iş güvencesi yasası olarak bilinen 4773 sayılı yasa 
ile İş Kanunu kapsamına alındı. Ağustos 2002'de kabul edilen yasa, 15 Mart 2003'te yürürlüğe 
girdi. Meclis'e sunulan tasarı aslında bütün tarım işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınmasını 
öngören biçimde düzenlenmişti. Ancak Meclis'teki görüşmeler sırasında ilginç bir gerekçeyle 
50 ve daha az işçinin çalıştığı işyerlerindeki tarım işçileri yasa kapsamı dışında bırakıldı. 
Gerekçe şöyleydi: ''Ülkemizin tarım sektöründe, ekonomik olarak genellikle çok küçük 
ölçekli işletmelerin bulunması sebebiyle, tarım işyerlerinin tamamında İş Kanunu 
hükümlerinin uygulanmasının getireceği güçlükler dikkate alınarak (50) işçi çalıştırma kriteri 
getirilmiştir.'' Sanki başka sektörlerdeki küçük işyerlerinde İş Kanunu hükümlerini uygulamak 
kolaymış gibi, iki satırlık bir gerekçeyle tarım işçilerinin çok büyük bir bölümü yine kapsam 
dışında bırakılmış oldu.  
 
Bugün yüz binlerce tarım işçisi çalışma sürelerini düzenleyen kurallardan, hafta tatili ve yıllık 
ücretli izin haklarından, işten çıkartılmaya karşı koruyucu düzenlemelerden, ihbar ve kıdem 
tazminatlarından yoksun olarak çalışmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin koruyucu 
düzenlemeler 50 ve daha az sayıda işçinin çalıştığı işyerlerindeki tarım işçileri için geçerli 
değildir.  
 
Tarım işçileri uzun yıllar sosyal güvenlik haklarının da kapsamı dışında tutuldu. 1977 yılında 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası kapsamına alınanlar yalnızca kamu işletmelerinin işçileri 
ile özel sektörde ücretle ve sürekli çalışanlardı. 1983 yılında kabul edilen 2925 sayılı Tarım 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ise tarımda süreksiz işlerde çalışanları kapsamakta ve 
primleri işçinin kendisi ödemekte, işverenin herhangi bir prim ödeme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. Özel sektöre ait yerleşik tarım işyerlerinde en önemli sorunlardan biri 
sigortasız işçi çalıştırma uygulamasıdır. Gerçekte 50'den fazla işçi çalışıyor olsa bile, işçilerin 
önemli bir bölümü kaçak çalıştırıldığında, işyerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulattırılması 
mümkün olamamaktadır. Ayrıca, iş hacminin mevsimlere göre değişiklik gösterdiği tarım 
işletmelerinde, yasadan yararlanmayı belirli bir sayıda işçinin çalışıyor olması koşuluna 
bağlamak anlamlı değildir.  
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4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin bir bölümü işçi sağlığı ve iş 
güvenliğine ilişkindir. Örneğin 16 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren Ağır ve Tehlikeli 
İşler Yönetmeliği, tarımsal ilaçların kullanılması, hayvansal gübre işleri gibi bazı işlerde 
kadınların ve 18 yaşını bitirmemiş gençlerin çalıştırılmasını yasaklamaktadır. Ancak bu yasak 
yalnızca 50'den fazla işçinin çalıştığı tarım işyerleri için geçerlidir.  
 
Tarım işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması ve diğer işçilerle aynı haklardan yararlanması 
için sabırla ve inatla mücadele etmiştir. Defalarca yasa teklifleri hazırlanmış, tarım işçilerinin 
''yasası olmayan işçi'' durumundan kurtarılması için her düzeyde girişimlerde bulunulmuştur. 
Verilen mücadele ve yapılan girişimler tarım işçilerinin en azından bir bölümünün diğer 
işçilerle aynı haklara kavuşmasını sağlamıştır. Mevzuat bakımından bugün gelinen nokta 
dünkünden iyidir; ancak tarım işçilerinin insanca çalışma ve yaşama koşullarına 
kavuşturulmasını sağlamaya yeterli olmamaktadır. Kapsayıcı ve işlevsel bir sosyal güvenlik 
hakkı önde gelen bir taleptir. Devlet, vatandaşının bir sosyal güvenceye sahip olması için 
gerekli altyapıyı oluşturmalıdır. Bunun için gerekli olan kaynak, işverenlerden ya da genel 
bütçeden sağlanmalıdır. 
 
Ekonomik gereksimin bir parçası olarak ülkeyi dolaşan tarım işçilerinin yanı sıra, siyasi 
nedenlerle boşaltılan köylerinden göç ederek şehirlerin varoşlarına sığınmış bir tarım işçileri 
kitlesinden de söz etmek gerekir. Adana’nın kenar mahallelerine yığılan Kürt yoksulları tarım 
işçileri kitlesinin bir parçası olmuştur. Tarım işçilerinin sorunları, bir yönüyle Kürt sorunu ile 
de bağlantılıdır. 
 
Çukurova’da, 10 yıldır, köyleri boşaltıldığı için çadırlarda yaşamını sürdüren işçi aileleri 
vardır. Çadırlarda yaşamını sürdüren bu işçiler, elektrik, su, tuvalet, banyo gibi zorunlu 
altyapı ihtiyaçlarından yoksun bir yaşantı sürmektir. Bu barınma koşulları, birçok sağlık 
sorununun kaynağını oluşturmaktadır. Barınma sorununun çözümü deprem bölgelerinde bir 
dönem kullanılmış ancak şuan atıl durumdaki prefabrik evler mevsimlik göç eden tarım 
işçilerinin kullanımına sunulabilir. Sektörün en korumasız kesimini gezici tarım işçileri 
oluşturmaktadır. Kadın işçilerin yoğun olduğu ve çocukların da aileleriyle birlikte 
çalışılmaktadır. Kendi kurdukları çadırlarda sağlıksız koşullarda konaklayan ve çoğunlukla 
parça başı ücretle kötü şartlarda çalışan bu işçiler, yalnızca kazaya uğradıklarında ve 
öldüklerinde haber olmaktadır. Her yıl tarım işçilerinin Çukurova’ya ve diğer bölgelere 
göçleri esnasında onlarca işçi hayatını kaybetmektedir.  
 
Tarım işçilerinin kalmış olduğu çadırlarda en temel insani ihtiyaçları gidermek dahi mümkün 
değildir. Bu çadırlarda sağlıklı bir içme suyu bulunmamaktadır. İşçiler kendi olanakları ile 
hazırladığı tuvaletler, tarım işçisini ve ailesinin sağlığını tehdit etmektedir. Arazide hiçbir 
koruma olmaksızın aileleri ile birlikte kalan tarım işçileri akrep ve yılan gibi zehirli hayvanla 
karşı hiçbir tedbir alamamaktadır. Çadırlar sulak tarım arazilerinde kurulan çadır bölgelerinde 
bulunan sivrisineklere karşı hiçbir önlem alınmamaktadır. Tarım işçilerinin barındığı bu 
alanlarda düzenli bir sağlık hizmeti de götürülmemektedir.  
 
Tarımdaki işçilerin büyük kısmının kadın olması, tarım işçilerinin örgütlenme çalışmasına 
ayrı bir önem katmaktadır. Çadırda hayatını sürdüren bir tarım işçisi kadının, gerçekte, bir 
günlük mesaisi 18 saati bulmaktadır. Çünkü sabahın dördünde başlayan çalışma temposu, gün 
batımına kadar sürer. Çadırların ve çevrenin temizliği, çocukların bakımı ve beslenmesi ile 
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birlikte çalışma, gecenin 12’sine dek sürmektedir. Bu ağır çalışma ve yaşam koşulları içinde 
tarım işçisi kadınların büyük bir sabrı ve direnci vardır. 
 
Mevsimlik olarak göç etmek durumunda kalan tarım işçisinin çocukları da kendisi ile birlikte 
göç etmektedir. Bu durumda tarım işçilerinin çocukların eğitim hayatı sekteye uğramaktadır. 
Tarım işçisinin çocuklarının eğitim olanaklarından faydalanabilmesi için gerekli koşular 
temin edilmelidir. Çocukların eğitimlerinin yarıda kalmasını engelleyecek önlemler alınmalı, 
yatılı ve taşımalı eğitim etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Toprak sahipleri tarafından ucuz 
olduğu için kadın ve çocuk emeği tercih edilmektedir. Tarlalarda 12 yaşında çocuklar günde 
12–15 saat çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu çocuklar, aynı zamanda, eğitim hakkını 
kullanamamaktadır.  Tarım işçisi çocuklarının çalışmasına ihtiyaç duymayacak bir gelire 
kavuşmalıdır. Göç mağduru ve geçimini temin edemeyen tarım işçisinin çocukları, sokaklarda 
kâğıt toplayarak ya da başka işlerde çalışarak, aile bütçesine katkıda bulunmak zorunda 
kalmaktadır. Sokaklarda çalışan bu çocuklar küçük yaşta suça itilmekte ve uyuşturucu ile 
tanışmaktadır. Bu durum, büyük bir ahlaki çöküntü ve yozlaşmayı da beraberinde 
getirmektedir. 
 
Ücret ve çalışma koşulları bakımından tamamen işveren insafına bırakılmış tarım işçileri 
kuralsız bir şekilde çalıştırılmaktadır. Her türlü zorluğu katlana tarım işçileri 15–16 YTL 
yevmiye ile çalıştırılmaktadır. Ücret tespiti konusunda Valiliğin oluşturması gereken 
komisyonlar her ilde çalıştırılmalı ve burada işçiler temsil edilmelidir. Bu yapılmadığı 
takdirde, işçiler, işverenlerin ve elçilerin insafına terk edilmiş olmaktadır. Tarım işçileri, uzun 
saatler çalışmış olmasına rağmen, bunun karşılığı ek bir ücret alamamaktadır. 
Yüksek kar oranlarının yanı sıra ihracatla ülkemize döviz girdisi sağlayan bu sektörde 
işçilerin ilkel çalışma koşulları altında çalışmaya mecbur kılınması kabul edilir bir durum 
değildir.  
 
Okuma yazma oranının ve örgütlenme deneyiminin az olduğu tarım sektöründe işçilerin 
örgütlenmesi için meslek odaların ve toplumun örgütlü kesimlerinin desteği gerekmektedir. 
Şimdiye dek daha çok elçiler öncülüğünde dernekler kurulmuş ancak bu dernekler tarım 
işçilerinin örgütlenme ihtiyacını karşılayamamıştır. Bu alandaki Türk-İş Sendikasına bağlı 
Tarım İşçileri Sendikası özeleştirmeler yoluyla sayıları hızla azalan birkaç kamu kurumu 
dışında bir örgütlenme perspektifi ve geleneği bulunmamaktadır. Tarım işçisinin örgütlenmesi 
ülkemizdeki demokrasi, özgülük ve emek mücadelesine de yeni açılımlar sunacaktır. Örgütlü 
tarım işçileri insanca bir yaşam ve siyasal talepleri için üretimden gelen gücünü kullandığı 
takdirde bunun etkileri tüm toplumda hissedilecek, talepler kabul ettirilebilecektir.  
 
Ancak tarım işçilerinin birleşik bir hareketinin yaratılması için sendika etrafında örgütlenmesi 
gerekmektedir. Valilikler bünyesinde oluşması öngörülen tarım işçileri ücret tespit 
komisyonunda da sendikanın temsili yetine yer verilmiştir. Ücret ve diğer çalışma koşulları 
belirlenirken, işçiler karşısında, çiftçi birlikleri ve valilikler, sendikanın muhatabı kabul 
edilecektir. Ücret ve çalışma koşulları konusunda büyük çiftçiler ve tüccarlar belirleyici 
olmaktadır. Bir sendika etrafında örgütlenen tarım işçileri arasında sınıf bilinci daha 
belirginleşecektir. Elcilerle birlikte bir dizi akraba kümeleri halinde hareket eden tarım 
işçilerinin, sendika ile birlikte, “marabalık” dan işçiliğe geçişi hızlanacaktır. Tarım işçisinin 
mücadelesinde şu aşamada ihtiyaç duyulan sıçramayı ve birleştiriciliği ancak bir sendika 
sağlayabilir. 
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ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 08 – 2008 
 
 

 
 

BU BİR TMMOB YAYINIDIR 
TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 
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Ali Ekber ÇAKAR 
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ADANA’DA KENT İÇİ ULAŞIM,  TRAFİK VE ÇEVRE SORUNLARI 
 
 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Kent içi ulaşım ve trafik konusunda bu kentte yaşamayan birisi olarak çok söz söylemem 
mümkün değil. Ancak “Ulaşım ve Trafik Kongreleri” düzenleyen, resmi kurum ve 
kuruluşlarımızla bu konuda ortak etkinlikleri ve sıkı ilişkileri bulunan Odamızın kent içi 
ulaşım ve trafik konusunda geniş bir birikimi de bulunmaktadır. 
 
Odamızın “Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama Gerekliliği” başlıklı Oda Raporunun 
hazırlanmasında şahsen katkısı olan ve Adana’ya sık sık gelen biri olarak dile getireceğim 
görüşlerin sizler tarafından dikkate alınacağına eminim.  
 
Önce Adana’ya ilişkin bazı göstergelere değinip sonra da ulaşım politikaları ve planlama 
gerekliliği, kent içi ulaşım planlaması, kent içi ulaşım sorunları ve yapılan yanlışlar ile 
bağlantılı bazı konulara ve tabii Adana açısından çok önem taşıyan raylı sistem projesine 
değineceğim.  
 
 
ADANA’YA İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER 
 
Değerli Katılımcılar, Bu noktada Adana ile ilgili bazı bilgileri paylaşmamız yararlı olacaktır. 
 
Çukurova’nın merkezi konumunda bulunan Adana, 1950 yılına kadar tarımsal açıdan zengin 
Çukurova’nın hizmet ve pazarlama merkezi iken daha sonra ülkenin başlıca sanayi 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. 1960’lı ve 70’li yıllarda Adana’da mevcut sanayileşme 
faaliyetlerinin bir sıçrama yaptığı ve sanayi sektöründe holdingleşmenin başlamıştır.  
 
Çukurova bölgesinin coğrafi özellikleri sonucu kentsel gelişmelerin bölgede bir merkezde 
gelişmek yerine birçok merkeze dağıldığı/yayıldığı görülmektedir. Adana’nın sanayi alt yapısı 
incelendiğinde; çoğunlukla tarıma dayalı birimler ile dokuma sanayi ağırlıklıdır ve metal 
eşya, makina ve teçhizat sanayi de bulunmaktadır. İmalat sanayi tarıma dayalı sanayi özelliği 
göstermekte olup, ağırlıklı olarak iplik dokuma, yağ ve meşrubat sanayiinden oluşmaktadır. 
Çukurova’nın önemli bir pamuk üretim merkezi olması nedeniyle tekstil sektörü önemli bir 
yer tutmaktadır. Son yıllarda konfeksiyon sanayiinde de önemli adımlar atılmıştır. 
 
Değer yönünden makine imalat sanayiinin yaklaşık % 12’si Çukurova’da gerçekleşmektedir. 
Makina imalat sanayii ulusal ve küresel ölçekte rekabet yapabilir durumda değildir.  
24 Ocak kararlarının uygulamaya koyularak ekonominin liberalleştirildiği 1980’lerden sonra 
Adana sanayisi performansını geliştirememiştir. Bu durum, Türkiye sanayisinin geçirdiği 
yapısal değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Sanayinin mekânsal dağılımında büyük 
değişiklikler gerçekleşmiş ve sanayi İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara gibi geleneksel bölge 
merkezlerinden çevre illere yayılmış, bu illerde ise hizmet sektöründe yükseliş yaşanmıştır. 
Bu bölge merkezlerine komşu olan ve “ard bölge” olarak tanımlanan illerde desantralize olan 
sanayinin yoğunlaşması yaşanmıştır. 
 

93



Aynı şekilde, kamu yatırımlarındaki durma ve KİT’lerin bilinçli olarak geriletilmesi 
nedeniyle kamu sanayi yatırımlarının yoğun olduğu illerde durgunluk yaşanmaya 
başlanmıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, 1980 sonrasında İstanbul, İzmir, Adana ve 
Ankara’nın imalat sanayii üretimi ve katma değeri içindeki payları, GSYİH oluşumuna 
katkıları büyümekle birlikte, gerilemiştir.  
 
Örneğin Adana’nın 1998–1997 döneminde Türkiye imalat sanayii işyerleri toplamı içindeki 
payı % 2,47’den % 1,97’ye; imalat sanayii istihdamı toplamı içindeki payı da % 4,41’den 
3,03’e gerilemiştir. Bu illerin imalat sanayii değerlerindeki paylarının azalmasına rağmen 
GSYİH oluşumuna katkılarındaki nispi artış veya değişmemesinin nedeni, yüksek teknolojiye 
dayalı imalat sanayii yanı sıra finans, bankacılık, pazarlama, ticaret ve turizm gibi hizmetler 
sektöründe hızlı bir gelişme yaşamalarıdır.  
 
2003 yılında yapılan resmi bir araştırmada Adana, genel gelişmişlikte 8. sırada yer alırken, 
sanayi sektörü sıralamasında 12. sırada yer alarak gerilere düşmektedir. DPT’nin 1996 ve 
2003 yılları sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamalarının karşılaştırılmasında Adana 9. sıradan 
8. sıraya yükselmiştir. Türkiye geneli birinci derecede gelişmiş iller grubunda İstanbul, 
Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa yer almaktadır. Çukurova illerinden Adana ve Mersin, ikinci 
derecede gelişmiş iller grubunda 20 ilin içinde yer almaktadırlar. 
 
Yine DPT’nin 2003 yılı araştırmasına göre Adana’nın kentleşme oranı % 68, 47 ile Türkiye 
oranı olan % 64,9’u aşmaktadır. Yıllık ortalama nüfus artış hızı % 21,75 ile Türkiye 
ortalaması olan % 18,29’u aşmaktadır ve aldığı göç verdiği göçü aşmaktadır. İç göçlerden 
kaynaklanan hızlı ve sağlıksız kentsel büyüme ile birlikte Adana’nın nüfusu sürekli 
artmaktadır. 
 

• 1990 yılında 1.130.710  
• 2000 yılında 1.849.478  
• 2007 yılında da 2.006.650’dir.  

 
2007 nüfus verilerine göre nüfusun 1.661.262’i kent merkezinde, 395.388’i de köylerde 
yaşamaktadır. 
Adana, kent merkezi nüfusu açısından Türkiye beşincisidir. Bir sanayi kenti olması ve aldığı 
göçler nedeniyle ulaşım ve trafik, son 20 yılda önemli bir sorun oluşturmuş ve toplu 
taşımacılığı özel olarak gerektirmiştir.  
 
Ve Adana Çukurova bölgesinin en büyük nüfuslu kenti olarak aynı zamanda uluslararası 
öneme sahip ulaşım bağlantılarının kavşağında yer almaktadır. 1950’li yıllarda ve özellikle 
Marshall Planı ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Çukurova Bölgesinde de karayolu 
ulaşım sisteminin ön plana çıkması ile özellikle Osmaniye, Konya, Mersin, Antep yollarının 
birinci sınıf yol olması Adana’yı transit merkez haline getirmiştir.  
 
Adana’daki araç durumu ise aşağıdaki gibidir. 
 
Araçlar açısından baktığımızda Belediye sınırları içinde; 

• Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşım aracı olarak 160 araç, 
• 5 Özel Halk Otobüsü Kooperatifine ait: 418 araç, 
• 18 özel minibüs hattına ait 1084 araç, 
• Özel servis olarak 2.429 araç, 
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• Ticari taksi olarak 1.594 araç, 
• Göl ve nehir aracı olarak 300 araç bulunmaktadır.  

 
Adana ilinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı toplam araç sayısı: 

• 2005 sonu itibarıyla 328.544 
• 2006 sonu itibarıyla 360.896, 
• 2007 sonu itibarıyla ise 381.926’dır.  

 
Yıllara göre traktör, römork hariç, motorlu kara taşıtı (otomobil, otobüs, minibüs, 
kamyon, kamyonet, motosiklet, özel amaçlı taşıt) sayısı:  

Ocak 2000’de 236.818 
Ocak 2001’de 256.125 
Ocak 2002’de 260.074 
Ocak 2003’te 264.754 
Ocak 2004’te 277.454 
Ocak 2005’te 267.813 
Ocak 2006’da 293.936 
Ocak 2007’de 324.618 
Ocak 2008’de 346.383’tür. 

 
Otomobil sayısı ise Ocak 2000’de 129.926 iken 2008 Ocak ayında 163.570’e ulaşmıştır.  
Yoğunluk sırasına göre ilk 10 sırayı alan illerde Ocak 2008’de kaydı yapılan taşıt sayında 
Adana 2.867 araç ile 6. sıradadır.  
 
Bütün bu olgular doğrudan ve dolaylı sonuçlarıyla ulaşım ve trafik sorunları ile trafik 
kazalarına da yansımaktadır. 
 
 
TRAFİK KAZALARINDA DURUM 
 
TÜİK verileri ve AB uyum yasaları uyarınca geçilen İstatistikî Bölge Birimleri 
Sınıflandırmasına göre Adana ve Mersin, TR62 bölgesi olarak, 2006 yılında, 81 ilimizi 
kapsayan 26 bölge arasında; 
 

• 4.833 trafik kazası sayısıyla Türkiye 8.’si 
• 256 ölüm ile Türkiye 4.’sü 
• 7.633 yaralı ile Türkiye 8.’si olmuştur. 

 
Yalnızca bu veriler bile, Mersin bir yana, Adana’nın kent içi ulaşım sorununun vahametini 
göstermektedir.  
 
Değerli Katılımcılar, 
 
Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Adana’daki ulaşım yatırımları ve uygulamalarına 
bakıldığında, birbiriyle çelişen tutarsız politikaların yer aldığını görmekteyiz. Bir yandan kent 
merkezine otomobillerin girişini kolaylaştıran katlı kavşak ve köprülerin inşası ön plana 
çıkarken diğer yandan da toplu taşımın geliştirilmesi yönünde bütün eksik ve yanlışlara 
rağmen başlamış olan raylı sistem projelerine devam edilmemesi kentte yeni sorunlara yol 
açmaktadır.  
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Çok daha ucuza ek kapasiteler sağlayacak otobüs yolları, otobüs şeritleri gibi toplu taşım 
öncelikleri yaratılması seçenekleri de göz ardı edilmektedir. Kent merkezinde ve kent 
genelinde trafik düzeni ve kurallara uyum giderek kötüleşmektedir. Caddeler, yaya 
kaldırımları, merkezi iş alanı olan veya hızla merkezi iş alanına dönüşen bölgelerdeki yollar ve 
özellikle kullanılabilir yollar fiili otoparklara dönüşmüş durumdadır.  
 
 
ULAŞIM VE TRAFİK POLİTİKALARINDA PLANLAMA GEREKLİLİĞİ 
 
Değerli Katılımcılar, Şimdi genel hatlarıyla ulaşım politikaları ve planlama gerekliliğine 
değineceğim. 
 
Günümüzde yeterli ve çağdaş ulaşım hizmeti olmaksızın sosyal ve ekonomik hayatı canlı ve 
dinamik tutmak mümkün değildir. Zira hızlı ve çarpık kentleşme, sanayileşme ve nüfus 
artışının beraberinde getirdiği olgular, ulaşım ve trafik sorunlarına da yansımaktadır.  
Ulaştırma kendi başına bir ekonomik faaliyet olduğu gibi diğer sektörlerle yakın ilişkisi olan 
ve bu sektörleri olumlu yönde etkileyen bir hizmet sektörüdür. Bu hizmetin üretimi ve 
topluma sunumu aynı anda olur. Bu hizmetin ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere 
depolanma olanağı bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile bütün ihtiyaçlar, kaynaklar, ilişkiler 
doğru planlanarak değerlendirilmek durumundadır. 
 
Hareket ve hareket güvenliği olarak da tarif edilen ulaşımda arz ve karşılığı olan talep doğru 
tanımlanmalıdır. Ulaşımda arz ve karşılığı olan talep hayata geçirilirken bir ulaşım planlaması 
ve politikası olmalıdır.  Ulaşım planlamasının ana hedefi; gelişen kentlerde ve kentler arasında 
insan, araç ve eşyanın en kısa sürede, konforlu, ekonomik, emniyetli, çevre problemi 
yaratmadan, taşıma kolaylığı sağlayacak ve ulaşım alanında (otomotiv sektörü ve petrol 
kaynaklı) dışa bağımlılığı azaltacak politikalar oluşturmak olmalıdır. 
 
Ulaşımda ekonomik etüt, koordinasyon (değişik ulaşım araçları arası doğru yolcu ve yük 
akışını sağlayacak planlama) ile gerekli ve yeterli alt ve üst yapının oluşturulması esastır. 
Çevre ve ekonomik kaynakları doğru kullanarak güvenli hareketliliği sağlamak, plan 
hedeflerini doğru hesaplayıp hedeflerde sapmaları asgariye indirmek ve buna denk düşen 
doğru anlayışı hayata geçirmek birinci derecede önem taşımaktadır. Son dönemlerde 
demiryolu taşımacılığındaki hızlı tren uygulaması ve demiryolu alt yapısının yenilenmemesi, 
büyük kentlerde gündeme gelen tünel geçişleri, alt/üst geçitler gibi palyatif düzenlemeler; 
ülkemizde sorunun ciddiyetinin hâlâ kavranmadığının ve güvenlik kaygılarının problem 
olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir. 
 
Ulaşım politikaları; ister kent içini, ister kentler arasını kapsasın, sonuçta toplum yararını 
gözeten, tüm ulaşım alternatiflerini (Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu) değerlendiren Kombine 
taşımacılığı (seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı taşımacılık) esas almak durumundadır.  
Bu çerçevede ulaşımda benimsenmesi gereken çağdaş yaklaşımlar ve politikalar en genel 
anlamıyla; 
 

� Bütün ulaşım biçimlerini birbirleriyle ilişkilendiren, 
� Taşıtlara değil, insanlara öncelik veren, 
� Yatırım ve işletmecilikte mevcut alt yapı-tesis ve kaynakların verimli ve etkin 

kullanılmasına odaklanan, 
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� Yatırım ve işletme giderlerini en azda tutan,  
� Çevresel, kentsel, insani, sosyal ve tarihi değerleri bozmayan, tersine koruyan ve 

destekleyen, 
� Her aşamada toplumun ilgili kesimleri ve meslek örgütlerinin karar süreçlerine 

katılımını sağlayan, 
� Modern teknolojilerin kullanımında maliyet etkinliğini ön planda tutan ulaşım türleri 

projelerinin yöntem ve tekniklerinin öncelikle kullanılmasını kapsar.  
 
Bu noktada toplu taşımacılık ve kent içi ulaşım planlamasına geçebiliriz. 
 
 
TOPLU TAŞIMACILIK VE KENT İÇİ ULAŞIM PLANLAMASININ BAZI 
SATIRBAŞLARI 
 
Değerli Katılımcılar, Gelişmiş ülkelerde bireysel ulaşımın karşı konulmaz yükselişine karşın 
“toplu taşımacılık” politikaları öne çıkarılmaktadır. Nitekim bugün otomobil odaklı gelişmiş 
ülkeler bile bireysel ulaşıma bağımlı yaşamın “sürdürülebilir” olmadığını gören toplu ulaşım 
sistemini öne çıkarmaktadır. 
 
Otomobilsiz yaşamı düşünmeyen sanayileşmiş Batılı ülkeler otomobil trafiğinin sürekli talep 
ettiği yolları ve katlı kavşakları inşa etmeyi terk etmişlerdir. Bu ülkeler motorlu taşıt trafiğinin 
sınır tanımayan isteklerini karşılamak için kaynaklarını sorumsuzca sarf etmemektedirler. 
Mevcut yolları en verimli ve çevreye en az tahribat verecek şekilde; araçlara değil, insanlara 
öncelik vererek planlamaktadırlar. Özellikle kentler içinde trafiğin akışı için katlı kavşaklar 
yapılmamakta, tersine yaya geçişleri ve kavşaklardaki sinyallerle trafiğin genel hızı ve 
hareketi daha kolay ve bilinçli bir şekilde planlanmaktadır. 
 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin “Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansının 
90. Yılı; Genişleyen Avrupa için Ulaşım Politikaları” adlı 2003 yılı belgesinin sonuçlar 
bölümünün 88. paragrafında: (Avrupa’daki) Kentler otomobil kullanımını sınırlayan ve toplu 
taşım ile motorsuz ulaşım türlerini destekleyen politikalara yönelmektedirler. Yaya alanları 
ve yüksek otopark ücretleri pek çok kentte kullanılan önlemler arasındadır. Bu çerçeve içinde 
yol ücretlendirmesi, kent merkezlerine otomobillerin girişinin sınırlandırılması, toplu 
taşımına öncelikler,(…) oto-paylaşma ve çevredeki toplu taşım durakları yakınında 
otoparklar gibi iyi uygulamalar ve yaratıcı politikalar benimsenmelidir” denilmektedir. 
 
Bugün Avrupa’nın birçok kentinde ve özellikle metropol kentlerde merkeze yönelen 
yollardaki taşıt trafiğini (yoğunluğunu) kontrol edebilmek için var olan otopark alanları 
azaltılmaktadır. 
 
Kent merkezine artık katlı otopark ve katlı kavşak gibi sorunu göreceli olarak çözmeye 
yönelik yatırımlardan vazgeçilmekte ve araçların kent merkezine yığılması önlenmektedir. 
Ulaşım planlamasında “araçların erişebilirliğinin sağlanması yerine, insanların daha kısa 
sürede, daha güvenli, daha konforlu, daha ekonomik ve çok sayıda taşınmasını 
sağlamak olduğu” ve bunun da ancak toplu taşım araçları ile gerçekleşebileceği temel ilke 
olarak kabul edilmiştir. 
 
Kentsel ulaşım planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken temel kriterlerden biri de; var 
olan ulaşım ağı ve toplu taşıma sistem ve olanaklarından hangi düzeyde yararlanılabildiğidir.  
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Eğer mevcut ulaşım ağı ve toplu taşıma sistemleri etkin olarak kullanılamıyorsa, yeni alt yapı 
yatırımlarının istenilen hedef ve amaçlara ulaşılması sağlanamaz. 
Kentsel Ulaşım ve Trafik Yönetimi (KUTY)’nin hedefi; 
 

� Eldeki ulaşım olanaklarından en etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak;  
• Düzenleme, 
• Yönlendirme, 
• Yönetim ve denetim faaliyetlerinin planlı ve eşgüdüm içinde uygulanması, 

� İnsan ve yük taşımaların daha uygun ve rahat ulaşım koşullarına kavuşturulmasını 
sağlamaktır. 

 
 
KENT İÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİNİN FONKSİYONEL DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Kent İçi Ulaşım Sistemleri; 

• Yaya, bisiklet, motosiklet vb. özel araçlar, 
• Taksi, taksi dolmuş, otomobil, minibüs vb. sistemler 
• Değişik otobüs sistemleri, 
• Değişik raylı sistemlerdir (Tramvay, hafif raylı sistem, monoray, askılı 

sistemler, metro, banliyö v.b.). 
 
Bir kentte bunlardan hangilerinin ve nerelerde, nasıl kullanılacağı, ancak yapılacak kapsamlı 
özgün araştırmalar sonucu belirlenir. 
 

� Kent içi trafiğin düzenlenmesi görevi; belediye teşkilatına, il/ilçe trafik 
komisyonlarına bırakılmıştır. Asli düzenleyici belediye teşkilatı olup, il/ilçe trafik 
komisyonları trafiğe ilişkin dilek ve kararların hukukileştirildiği birimleridir. 

� Kent içi trafiğin düzenlenmesi, kentin doğal ve kültürel varlıkları, imajı, korunması, 
diğer merkezlere ve dünyaya açıklığı-bağlantısı, kent mobilyası ve estetiği ile de 
yakından ilgilidir. 

� Kentte yaşayanlar ve seyahat etmek isteyenler; 
• Hızlı, 
• Çevreye zarar vermeyen, 
• Gereksiz beklemelerden uzak, 
• Belli yer ve saatlerde tıkanmayan, 
• Tehlikeleri en aza indiren, 
• Yapılanma ve planları güvenliği artırma yönünde tasarlayan ve uygulayan 

bir trafik düzenini  
arzu etmektedir. Kent ve ulaşım politikaları da buna göre düzenlenmek durumundadır.  
 
Değerli Katılımcılar, Konu sadece ulaşımın daha etkin hale dönüştürülmesinden ibaret 
değildir. Uygulanacak olumlu politikalar aynı zamanda; 

a. Daha az enerji tüketimi, 
b. Ekonomide daha etkili kaynak kullanımı, 
c. Daha temiz bir çevre, 
d. Daha az trafik kazası, 
e. Daha az betonlaşmış ve insan yaşamı ölçeğine uygun kentler, 

kısacası daha mutlu bir toplum anlamına gelmektedir. 
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Bu nedenle:  

• Kentlerimizin zengin bir doğal, tarihi ve kültürel mirası bulunmaktadır. Kente yönelik; 
doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunmasında, noktasal müdahalelerin yanı sıra, uzun 
dönemli ve bütüncül kent planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

• Kentler insanlar içindir. Kentsel ulaştırmada amaç, araçların değil, insanların hareket 
özgürlüğünü sağlamak ve kentsel etkinliklere erişimlerini kolaylaştırmaktır. Toplu 
taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek, yolcu taşımacılığı 
içindeki payını artırmaktır.  

• Kentlerdeki ulaştırma çözümleri taşıtların değil insanların hareketliliğini esas 
almalıdır. Otomobil ve kent birbirine uymayan mekân profiline sahiptir. Kent-
otomobil ilişkisini çözmenin yolu; 

- Artan otomobil sayısı karşısında daha fazla yol, 
- Daha fazla otopark, 
- Daha fazlı katlı kavşak, 
- Daha fazla alt üst geçitler, 
- Daha hızlı kent geçişleri yaparak “kentleri otomobillere uydurmak değil”, 

yaşanabilir bir kent için “otomobili insan ve kente uydurmaktır.”  
 
Bunun için en önemli koşul; yaya ve bisiklet ulaşımı ile birlikte raylı sistem ve deniz ulaşımı 
başta olmak üzere toplu taşıma sistem niteliklerinin geliştirilip kullanımı artırılırken, 
otomobile ayrılmış olan kent mekânlarının planlı bir şekilde azaltılmasıdır. 
Bunun için de: 

b) Fiziksel kısıtlamalar; kentin merkez bölgesine otomobil girişinin yasaklanması ile 
birlikte bu bölgelerde yaya alanları oluşturulmalıdır. 

c) Otopark politikaları ile kısıtlama; merkez bölgelerini de yeni otopark alanları 
yaratmayarak otomobiller için çekici olmaktan çıkarılmalıdır. 

d) Merkez bölgeleri dışında özellikle raylı sistem durakları yakınında tesisler kurarak 
raylı sisteme aktarımları kolaylaştırmalıdır. 

e) Merkez bölgelerinde var olan otopark maliyetleri ve park süreleri otomobil 
sahipleri için caydırıcı olmalıdır. 

f) Toplu taşıma sistemleri birbirlerine seçenek oluşturmak yerine birbirini besler ve 
tamamlayacak nitelikte olmalıdır. 

 
Bu nedenle: 

• Raylı sistemler aşamalı bir şekilde yaygınlaştırılmalı, 
• Otobüs sisteminin hizmet düzeyi iyileştirilmeli ve yeni kapasiteler yaratılmalıdır. 

 
 
KENT İÇİ ULAŞIMDA MEVCUT SORUNLAR VE ÖNEMLİ YANLIŞLAR 
 
Değerli Katılımcılar, ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığındaki talepler, tüm ulaşım çeşitlerini 
kapsamayan, toplu taşımacılığı birincil kılmayan yatırım politikaları ile çözülmeye 
çalışılmaktadır. 
 
Kent nüfuslarının hızlı artışı; ihtiyaç duyulan konut alanları ve yerleşim alanlarının plansız 
gelişmesi, insanların refah ve kültürel seviyesinin yükselmesi, sanayideki yapısal değişim, 
artan yolculuk talebi, yeni ulaşım araçlarının kent yol ağına katılması, mevcut yol ağının ve 
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trafik yönetiminin yetersizliği nedeniyle özellikle büyük kentlerde ulaşım sorunu 
yaşamımızda ilk sırayı almaktadır.  
 
Bir kentin ulaşım ana planı o kentin mekânsal yapımını tamamlayan nazım planına uyumlu 
ve paralellik göstermek durumundadır. Bu uyum ve paralellik sağlanmadığı durumlarda 
kentsel gelişimin getirdiği sıkıntı ve sıkışıklıklar çoğu kez alt yapı eksikliği olarak 
tanımlanmaktadır.  
 
Diğer yandan mevcut ulaştırma sisteminin kapasitesini en verimli şekilde kullanmak 
gerekmektedir. Günümüzde trafik tıkanıklığının temel nedenlerinden biri mevcut kapasitenin 
etkin bir şekilde kullanılmamasıdır. 
 
Bir kenti doğru tanımlayabilmek için o kentin görünen ve görünmeyen yönlerini iyi algılamak 
ve doğru tespitler yapmak gerekir. Bu noktada birçok kentimizde; 

• Çarpık ve sağlıksız kentleşme, 
• Plansız, denetimsiz, altyapısız ve estetikten uzak ilkel, yerleşim birimlerince 

kuşatılma,  
• Kent merkezinde mevcut dokunun tahribi ile tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin yok 

edilmesi ve  
• Ciddi bir ulaşım–trafik sorununun bulunduğunu biliyoruz. 

 
Kent merkezlerinde yapılacak katlı kavşaklar ve alt-üst geçitlerle motorlu taşıtların birkaç 
noktadan durmadan geçmeleri sağlandığı için trafik sorununun çözüleceğini sanmak ulaşım 
ve trafik konusu ve ihtiyaçlarını hiç anlamamaktır. 
 
Alt yapı kullanılarak sağlanan ulaşım hizmetlerinin yetersizliğinin aşılması içinse; 

• Yeni yol bağlantılarının açılması, 
• Yol genişletmeleri vb. fiziki önlemlere başvurulmaktadır. 

 
Kent içinde yapılan her katlı kavşak taşıt trafiği üzerindeki denetim ve kontrolü de 
kaçırmaktadır. O noktada birikimin boşaltılması ve eritilmesi daha da zorlaşmaktadır. 

• Yaya hareketlerini, 
• Alış-veriş faaliyetlerini, 
• Yol boyunca yer alan ticari alanların servis ihtiyaçlarını dikkate almayan bu 

düzenlemeler, özetle: “Motorlu taşıtlara öncelik verirken insanların ihtiyaçlarını göz 
ardı etmektedir.” 

 
Bu düzenlemelerle sorunların aşılamadığı durumlarda ise trafik idaresi yöntemlerine 
başvurulmaktadır (trafik ışıkları, tek yönlü yol uygulamaları gibi).  
 
Artan motorlu araç trafiğinin kesintisiz ve hızlı akması için; 

• Kent içinde çok şeritli yollar, 
• Köprüler 
• Köprülü kavşaklar, 
• Alt üst geçitler yapılmaktadır.  
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Kentlerde ortaya çıkan ulaşım sorunlarını sadece trafik sıkışıklığı boyutunda görmek ve bu 
sorunun çözümünü birkaç katlı kavşağa yatırım yaparak çözmeye çalışmak, konuyla ilgili 
uzmanların ve bilim adamlarının yıllar önce terk ettiği bir yaklaşımdır. 
 
Bilim adamları ve uzmanlar; ısrarla, tek tek kavşakları rahatlatmakla trafik sıkışıklığının 
çözülemeyeceğini, bir kavşakta köprü ile çözülen tıkanıklığın ileri kavşakta daha güçlü olarak 
ortaya çıkacağını ve bu tıkanıklığın bu yeni kavşağa daha yoğun bir şekilde taşınacağını 
anlatmaktadırlar. 
 
Katlı kavşakların genelde kent dışındaki trafik kesişmeleri için geçerli olduğu, araçlara değil 
insanlara ait olan kentsel mekânlarda katlı kavşakların çözüm olmadığı yaklaşımı, bugün 
dünyada yaygın bir şekilde benimsenmekte; kent merkezlerinde ulaşım sistemi bir bütün 
olarak değerlendirilmektedir. 
 
Eleştirdiğimiz düzenlemelerde ise motorlu araç trafiğinin akışı hızlandırılırken, kentin doğal 
ve tarihi yapısının nasıl tahrip edildiğinin muhasebesi yapılmamaktadır. 
 
Böylelikle kent içi ulaşımda; 

� Küçük taşıma kapasiteli (minibüs, taksi vb.) araçların ve özel otomobillerin 
kullanılmasına,  

� Var olan ulaşım alt yapısının verimsiz kullanılmasına, daha fazla enerji tüketilmesine,  
� Daha yüksek yatırım ve işletme giderlerine,  
� Daha fazla kamu alanı kullanılmasına,  
� Artan araç sayısı ile birlikte egzoz gazı emisyonu sonucu kükürt dioksit, azot oksitler, 

hidrokarbonlar, karbon monoksit, gazlar ve partikül maddeler önemli ölçüde hava 
kirliliği yaratılmasına 

yol açılmaktadır.  
 
Kentin tüm cadde ve sokaklarını birbiriyle kesişmeyecek şekilde katlı kavşaklarla donatmak 
ve yayaların tüm yaşantılarını alt ve üst geçitlerde sürdürmelerini önerecek kadar büyük 
yanlışların yapılmaması gereken bir çağda yaşıyoruz. Yayalara, çevrede yaşayanlara olumsuz 
etkiler yaratacak bu katlı kavşakların insanlara olmadığı gibi motorlu taşıt trafiğine de olumlu 
katkısı olmayacak, kamu kaynaklarını ve kentsel mekânları savurganca tüketmekten başka bir 
işe yaramayacaktır. 
 
Bu yaklaşım ulaşım sorunlarını çözmediği gibi; artan kapasite daha uygun yeni araç 
kullanımını körüklemekte, görsel, ekonomik ve çevresel sorunlara yol açmakta; mevcut 
yolların genişletilmesi ve katlı kavşakların inşa edilmesi ile trafik terörü körüklenmekte ve 
söz konusu yaklaşımın uzun erimde uygulanabilirlik özelliğinin kalmadığı görülmektedir.  
  
 
 
ÜST GEÇİTLERİ KULLANMAK NEDEN İNSANA AYKIRIDIR, 
DEZAVANTAJLARI NELERDİR? 
 
Üst geçitler, çıkış güçlüğü nedeniyle yayalarca kullanılmak istenmemektedir. Bu çok 
doğaldır. Çünkü yapılan araştırmalara göre: 

• Üs geçitlerden karşıdan karşıya geçmek için yayanın enerji kaybı 9 birim, 
• Alt geçitte 6 birim, 
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• Hem zemin (düzayak) yaya geçidi için yayanın enerji kaybı yalnızca 1 birimdir. (TES 
12576) 

 
Üst geçitlerin kent merkezindeki yaya hareketini güçleştirmesi ve kısıtlamasının yanında; 

• Görsel olarak kenti çirkinleştirmekte, 
• Yağışlı havalarda düşme tehlikesi yaratmakta, 
• Geçit ayakları yaya kaldırımlarını kapatmaktadır. 
• Altlarındaki ticarethanelerle kamusal ulaşım altyapıları özel kullanıma açılmaktadır. 

Oysa Yaya Hakları Bildirgesi’nin bir maddesinde; “Zemin katları yayalarındır. Genel Kural 
olarak, yayalar, üst ve alt geçitlere zorlanamaz” ifadesi yer almaktadır. 
 
 
RAYLI SİSTEMLER VE TOPLU TAŞIMACILIĞIN AVANTAJI NEDİR? 
OTOMOBİLİN YAYGIN VE AŞIRI KULLANIMI NEDEN SORUNLUDUR? 
 
Motorlu araçlar; insan ve çevre sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturmakta, ekonomik ve 
sosyal maliyetler açısından toplumsal bir soruna dönüşmektedir. 
 
Şöyle ki;  
• 125 otomobilin taşıdığı insanı; bir tramvay dizisi veya 3 otobüs rahatlıkla taşıyabilir. 
• Otomobil taşıdığı yolcuya göre otobüsten 125 kat daha fazla hava kirliliği 

yaratmaktadır. 
• Otomobil, kilometrede taşıdığı yolcu başına otobüsten 5 kat daha fazla enerji 

tüketmektedir. 
• Otomobil taşımak için yapılan yatırımlar otobüs sistemi için yapılan yatırımdan 15 

kat, metrodan 4 kat daha fazladır. 
• Yolcuların %30’unu taşıyan otomobiller yolların % 90’ını işgal etmekte iken, 

yolcuların % 70’ini taşıyan otobüsler yolların % 20’sini işgal etmektedir. 
• Dünyadaki hava kirliliğinin % 50’si motorlu araçlardan kaynaklanmaktadır. Bu oran 

giderek artmaktadır. 
 
 
KENTSEL RAYLI SİSTEMLER 
 
Bazı kentlerde ve bazı koridorlarda yolculuk taleplerinin ulaştığı düzey, yüksek kapasiteli 
raylı sistemleri zorunlu kılmaktadır. Kentlerde raylı sistemlerin uygulanmasında gecikilmiş 
olması yaşanan sorunların ana nedeni olarak görülmektedir. Yetersiz kaynaklara ve yetersiz 
talebe rağmen bazı kentlerimizde gündeme getirilen raylı sistem projeleri, kent içi ulaşımda 
yeni bir eğilimi başlatmış ve pek çok yönetici raylı sistemleri kentler ve kendi politik 
tercihleri için “prestij projesi” olarak ortaya koymuşlardır.  
 
Kentsel raylı sistemler; yüksek yolcu kapasiteli, buna karşın arazi kullanımı ve çevre kirliliği 
en düşük boyutlarda olan toplu taşıma araçlarıdır. 
 
Diğer ulaşım sistemleriyle ilişkileri, kapasiteleri, erişebildikleri, ulaşım süreleri bakımından: 

• Tramvay 
• Hafif Raylı Sistem 
• Metro 
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• Banliyö 
gibi türlere ayrılmaktadır. 
 
Bir kentin hangi bölgesinde ve ne tür raylı sistemin kullanılacağının belli parametreleri vardır.  
Bunlar:  

• Kentin var olan ve planlanan arazi kullanımı (aktivite merkezlerinin mekânsal 
dağılımı) 

• Trafik talebinin mekânsal ve tümsel dağılımı, 
• Kentte var olan diğer ulaşım olanaklarının erişebilirlikleri ve kapasiteleri, 
• Kentin topografik yapısı ve 
• Kentin var olan ve planlanan görünümüdür. 

 
 
ADANA RAYLI SİSTEM/METRO PROJESİ  
 
Ulaşım etüdü 1992 yılında tamamlanan ve 226,5 milyon ABD dolarına mal olacağı belirtilen 
Adana Raylı Sistem/Metro Projesi; 2886 sayılı yasa çerçevesinde 1996 yılında Birim Fiyat 
Usulü ile AOTRAN–ALARKO–ABB ELEKTRİK Konsorsiyumuna 339.863.726 dolar bedeli 
ile ihale edilmiştir. 
 
Projeye ilişkin genel bilgiler şöyledir: 

• Projenin uzunluğu:  13.300 m. 
• İstasyon sayısı:  14 
• Yeraltı istasyon sayısı: 4 
• Açık ve yerüstü istasyon: 10 
• İşin finansmanı:  Dış kredi 

 
İhale Bedelinin Dağılımı: 

• Elektro-mekanik malzemelerin temini: 178.610.387 ABD doları. 
• Elektro-mekanik montaj işleri:       7.305.425 ABD doları. 
• İnşaat işleri:      128.947.916 ABD doları. 
• Yedek parça:        25.000.000 ABD doları. 

 
Proje için 12 Ocak 1998 tarihinde işe başlama emrinin verilmesinin hemen ardından 1992 
yılında hazırlanan ilk fizibilite etüdünden sonra;  

• Proje başlangıç bölgesindeki gelişmeler dikkate alınarak Kuzey ve Güney Adana 
arasındaki entegrasyonu sağlamaya yönelik güzergâh değişikliği yapılmasına karar 
verilmiştir.  

• 5 Mart 1998 tarihinde güzergâh değişikliği için yüklenici konsorsiyuma yazılı talimat 
verilmiştir. 

• Güzergâh değişikliğine ilişkin gerekli projeler hazırlanarak DLH ve DPT’den 1999 
yılında onay alınmış ve yüklenici konsorsiyum 28 Ocak 1999 tarihinde işe başlamıştır. 

• 1999 yılında proje ile ilgili yeni keşif çalışmalarına başlanmış, 1999 yılı sonunda 
çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışma sonucu nihai keşfin 534.063.726 ABD doları 
olacağı ve 194.200.000 ABD doları ilave bir krediye ihtiyaç olacağı tespit edilmiştir. 

• İlgili kurumların onayına sunulmuş ve 194,2 milyon ABD dolarlık kredi, 20.08.2006 
tarihi itibarıyla kullanılır hale gelmiştir.  
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Burada konuşulması ve üzerinde durulması gereken konu şudur: Kent içi ulaşım hiçbir özel 
kuruma ya da kişilere devredilemez bir kamu görevi, bir uzmanlık görevi olduğu halde; 

• Belediye bünyesinde mimar ve mühendislerden kurulu bir “Ulaştırma Birimi” neden 
kurulmadı ve işletilmedi? 

• Tüm uzmanların Adana’nın raylı sistem olarak kullanımında hem fikir oldukları DDY 
hattı kent içi ulaşımda raylı sistem olarak neden benimsenmedi ve bu yönde çalışmalar 
yapılmadı? 

• “Nüfusu bir milyonu geçen kentlere raylı sistem gereklidir” gibi beylik sözlerin 
arkasına saklanarak 500 milyon dolar gibi yüksek bir maliyetle raylı sistem ihaleleri 
yapmanın arka planında neler vardır? 

• Adana kenti bu kadar yüksek bir maliyetle yatırım yapılacak denli ulaşım sorunu olan 
bir kent midir? 

• Raylı sistem sadece konut alanlarına ve kent merkezi olgularına bağlı kaldığı; 
üniversite, otogar, havaalanı, işyerleri alış-veriş merkezleri hattının dışında kaldığı 
düşünüldüğünde doğru bir fizibilite çalışması yapılmadığı; günün moda deyişi olan 
“Eser bırakan Başkan” sözlerinin arkasına saklanarak “ben yaptım oldu” anlayışı mı 
hâkim kılınmak istenmektedir? 

 
Hâlbuki kentte yol tıkandığında yeni yol; kavşak tıkandığında katlı kavşak; köprü 
tıkandığında yeni köprü yaparak çözüm aranması ile ulaşım sorunları giderek ağırlaşmakta ve 
o kentte yaşayanların yaşam kalitesini azaltıcı bir etki yaratmaktadır. 
Kentte ulaştırma sorunlarının aşılması için öncelikle kentin planlanması ve kentlilerin ve 
meslek örgütlerinin bu sürece çok bilinçli bir şekilde katılmaları gerekmektedir. 
 
 
KENTLİLERE DÜŞEN GÖREVLER 
 
Ulaşım için yapılan seçimler kentlilerin geleceğini ve yaşam kalitesini belirler. Seçilen ulaşım 
türlerine bağlı olarak yollar kentlilere ayrılabilir veya araçlarca işgal edilir. Kişilerin seyahat 
süreleri kısalır veya uzar. Çevresel kirlilik değerleri kabul edilebilir değerlerin düzeyinde kalır 
veya üst düzeylere çıkar.  
 
Kentlilerin; kente yönelik imar plan değişikliklerinden, kavşak, alt-üst geçitler, yol, meydan 
ve raylı sistem projeleri gibi kendi yaşam çevrelerini geri dönülmez bir biçimde değiştiren 
kararlardan çoğu zaman haberi bile olmaz. 
 
Oysa profesyoneller ile seçilmiş yöneticiler arasında işbirliği bir zorunluluktur. Kentli olmak 
sadece yöneten ve yönetilen açısından bakıldığında o kenti yönetmek veya o kentte yaşamak 
değildir.  
 
Sorumlu, bilinçli ve katılımcı kentli;  

• Çevresinde ulaşımla ilgili kararları ve projelerin oluşturulma süreçlerine katılan,  
• Karar alıcıları, almış olduğu yanlış kararlar konusunda uyaran, 
• Alınan yanlış kararlardan dönülmesi için baskı unsuru olan ve bu konuda kamuoyunu 

oluşturan kişidir.  
 
Kentlilerin;  kente ve gelecek kuşaklara karşı sorumlulukları vardır. Kenti kent yapan yalnızca 
sabit hizmet alanları (evler, caddeler, sokaklar vb.) değildir. Kenti kent yapan; 

• Toplumsal yaşam, 
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• Bireyler arasındaki ilişkiler, 
• Sosyal mesafenin azlığı, 
• İlişkilerin yoğunluk kazandığı ortamlar, 
• İnsanların barındığı yapılar, bu yapıları birbirine bağlayan ulaşım ağı, alt yapı, sosyal 

donanım sistemleri ve bunlar koordine eden kurumların tümüdür. 
 
Bir kentli olarak; yolculuk kararlarını alırken (ulaşım türünü, zamanını ve güzergâhını 
belirlerken); 

a. Daha ekonomik, 
b. Çevreyi daha az kirleten, 
c. Daha az sıkışıklık yaratan ilkeler benimsenmelidir. 

 
Sorumlu ve bilinçli kararların alınması, kentteki ulaşım sisteminin daha verimli ve etkin 
kullanılması konusunda önemli bir adım olacaktır. 

• Sorumlu ve bilinçli katılımcı bir kentli; çevresinde ulaşımla ilgili kararların ve 
projelerin oluşturulması süreçlerine katılım için çaba göstermek ve bu kapsamda; 

a. Karar alıcıları almış oldukları yanlış kararlar konusunda uyarmak, 
b. Bu yanlış kararlarından geri dönülmesi için baskı yapmak ve doğru kararların 

alınması için güçlü kamuoyu oluşturmak 
yoluyla sorumluluk üstlenmelidir. 
Yanlış projelerin ve yatırımların kentsel değerleri yok etmesine, gelecek kuşaklara bırakılacak 
kentin değersizleştirmesine izin verilmemelidir. 
 
 
ÖNERİLER 
 

• Karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu ulaşım politikaları; ülke genelinde ve 
yerel bazda birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak planlanmalı, kentlerin tarihsel ve 
kültürel dokusu, çevre ve ekonomik boyutlar dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

• Hem ulaşımda güvenlik problemlerini azaltmak, hem de artan trafik talebini daraltmak 
için kentler arası ulaşım ile kent içi ulaşımın entegrasyonu sağlanmalı, kentsel ve 
kentler arası ulaşımda toplu taşımacılık projeleri hayata geçirilmelidir. 

• Kentsel imar uygulamaları ulaşım politikaları ile örtüşmelidir Kentsel ulaşımdaki 
politikasızlık ve plansızlık ile kötü trafik yönetiminden kaynaklanan kaoslar 
çözümlenmeli, bu kaostan dolayı oluşan işgücü ve zaman kaybı önlenmelidir. 

• Kentsel alanlarda hiç yaşam hakkı tanınmayan yayalara ve yaya güvenliğine yönelik 
yeni tedbirler alınmalı, yaya güvenliği sağlanmalı, yaya yürüyüş bölgeleri 
oluşturulmalıdır.  

• Kentlerin kaderini etkileyecek büyük projeler tartışmaya açılmalı, meslek odalarının, 
üniversitelerin ve bu konularda faaliyet gösteren meslek örgütlerinin görüşleri alınmalı 
ve karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. Kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar 
hakkında verilen yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır. 

• Kent içi ve kentler arası ulaşımlarda toplu taşımacılık birincil ve tüm alternatifler 
kombine taşımaya yönelik olmalıdır. Son dönemlerde hızla gelişen hava taşımacılığı 
ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılarak kombine ulaşımda hak ettiği düzeye ulaşması 
özellikle sağlanmalıdır.  

• Ulaşım kültürü ve güvenliği için eğitim programları ve görsel eğitime önem 
verilmelidir. Trafik güvenliğinin sağlanması için okul öncesi, ilköğretim ile 
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yetişkinlere yönelik eğitim yapılmalıdır. Sadece sürücüler değil yayalar ve yolcular da 
bu eğitim kapsamına alınmalıdır. Radyo ve televizyon gibi kitle eğitim araçlarında 
eğitici yayınların izlenebilir saatlerde yapılması sağlanmalıdır.  

• Toplu taşıma araçları ve ulaştırma sistemlerinde özürlü ve engellilerin rahat 
kullanımını sağlayacak tedbirler alınmalı, bu uygulamalar kalıcı olmalı ve bu konuda 
yönetmeliklere yeni standartlar eklenmelidir. 

• Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanaklarının 
doldurulması; zabıta, yol/trafik konusunda eğitim almış inşaat/makine mühendisi ve 
araç tekniği alanında Makina Mühendisleri Odası’nca belgelendirilmiş makina 
mühendisleri ile doktorlar tarafından ortaklaşa yapılmalıdır. Bu alanda trafik ve araç 
eğitimi almış makina mühendislerinin, yol kusurları gündeme geldiğinde de inşaat 
mühendislerinin görev almaları sağlanmalıdır. 

• Ulaşım ve trafik konularında mahkemelerde bilirkişilik yapacaklarda; ilgili meslek 
odası tarafından bu konularda eğitilip belgelendirilmiş olmaları şartı aranmalıdır. 

• Büyükşehir tabir edilen kentlerde, kent merkezlerine trafik akışı caydırıcı hale 
getirilmeli, kamu binaları, sosyal tesisler vb. yapıların kent merkezine toplanmaması 
için gerekli planlama yapılmalı, çok merkezli kent planlaması yapılarak artan trafik 
planlanmalıdır. 

• Araçlardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için üretilen araçların Avrupa 
Emisyon Normuna göre üretilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılırken, 
emisyon denetimlerinin Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılması 
sağlanmalıdır. 

• Toplu taşımacılık yapan araçların çevreyi kirletmemeleri için çevre dostu yakıtların 
kullanılması tercih ve teşvik edilmelidir. Araçların egzoz emisyonlarında düşük gaz 
oranları ihtiva eden doğal gaz, etil alkol, bitkisel yağlar, LPG vb. alternatif yakıt 
türleri kullanılmalıdır. 

• Gürültü azaltıcı sistemler arasında karşılaştırma yapılarak, ekonomik parametreler 
tespit edilmeli ve bu çerçevede gürültü önleyici tedbirler için kısa ve uzun vadeli 
planlamalar yapılmalıdır. 

• Kent içi ulaşımda bisiklet yolları ilavesi ve trafikte düzenleme ile bisiklet kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır. 

• Üniversitelerimiz bünyesinde “Trafik Mühendisliği“ bölümü açılmalı ve bu bölüme 
uygun müfredat programları hazırlanmalıdır. 

• Günümüz modası haline gelen şehir içi toplu taşımacılığının özelleştirilmesinde; 
kentin sahibi olan kentlinin, kent örgütlenmeleri ile Meslek Odaları ve Üniversitelerin 
görüşleri alınmalı, özelleştirme politikalarından vazgeçilmelidir. 

• Bakım ve Onarım hizmeti veren işletmelerde ve araç fenni muayenesinde teknik 
hizmet sorumlulukları zorunlu hale getirilmeli ve Oda tarafından eğitilip 
belgelendirilmiş Oda üyesi makina mühendislerinin istihdamı sağlanmalıdır. 

• Araç güvenliği yönünden; araçların uluslararası normlara uygun olarak üretimi ve 
bakımı önemli rol oynamaktadır. Ülkemizdeki mevcut Araç İmal Tadil Montaj 
Yönetmeliği ve standartları gözden geçirilerek uluslararası normlara uygun hale 
getirilmeli, yerli üretim ve yurt dışından ithal edilen araçlar ile yedek parçalarının bu 
normlara uygun olup olmadıkları, Makina Mühendisleri Odası tarafından 
denetlenmesi sağlanmalıdır. 

• Kentin ulaşım ağının temeli yüksek kapasiteli raylı toplu taşım sistemleri 
oluşturmalıdır. 
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• Trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı kara noktalar tespit edilmeli ve 
düzeltilmelidir. 

• Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla geometrik düzenlemeler yapılmalı yatay ve 
düşey trafik işaretleri teknik gereklerine uygun olarak projelendirilmeli ve 
uygulanmalıdır. Aynı zamanda bu işaretlerin bakımı ve onarımı sürekli olmalıdır. 

• Kavşak denetimi sinyalize olarak gerçekleştirilen ana akslar üzerinde yeşil dalga 
uygulamalarını sağlayacak çok programlı sinyalizasyon sistemi kullanılmalıdır. 

• Kentliler kendilerini yakından ilgilendiren ve yaşadıkları mekânın sorunlarını 
aktarabilecekleri, önerilerinin yaşama geçmesini denetleyebilecekleri mekanizmalar, 
yerel yönetimler tarafından oluşturulmalıdır. 

•  Kent mekânları başta çocuklar, yaşlılar ve özürlüler olmak üzere tüm kentlilerin 
özgürce ve birbirlerinin haklarına saygı duyarak kullanabilecekleri ve 
gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir biçimde düzenlenmelidir. 
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ÇUKUROVA BÖLGESİ VE ADANA’NIN ENERJİ SORUNLARI VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
 
 
ÖZET 
 
 
Enerji insanlık için vazgeçilmez temel ihtiyaçlardan biri olmuştur. Günümüzde teknolojinin 
de hızlı bir ivme kazanması, enerjiye olan ihtiyacı arttırmaktadır.  
 
Artan enerji talebine karşılık fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması, herkese ulaşması gereken 
enerjinin arz güvenliğini tehlikeye sokmakta; enerji üzerinden kirli oyunlar oynanmakta, IMF 
ve Dünya Bankası talimatlarıyla şekillendirilen enerji politikaları doğrultusunda Türkiye’de 
enerji alanının serbestleştirilmesi - özelleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Çukurova ve Adana’da bu politikalardan nasibini almaktadır. Elektrik Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi, Adana’da yaşanan sorunları gözlemekte, bilgi birikimi ile çözüm üretmektedir.  
Bu çalışmada adana yerelinde yaşanan enerjinin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması ile ilgili 
sorunlara bakılacak, çözüm önerileri getirilecektir. 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda ülke genelinde ve bölgemizde yaşanan elektrik kesintileri ile doğalgaz sıkıntıları 
enerji sorununun bölgenin önünde duran en ciddi ve çözülmesi aciliyet taşıyan konulardan 
biri olduğunu göstermektedir. 
 
Temel bir insan hakkı olarak kabul edilen enerji; güvenilir, kesintisiz, kaliteli ve ucuz olarak 
sunulması gereken bir kamu hizmetidir. Küreselleşme süreciyle birlikte bu hizmet sermayeye 
bırakılmakta, üzerinde kar edilecek sektör konumuna gelmektedir. Uluslararası Enerji 
Ajansı'nın tahminlerinde, Dünya enerji tüketiminin 2005–2030 yılları arasında yüzde 50'den 
fazla artacağı öngörülmektedir. Fakat şuan kullanılan enerji üretim kaynakları kısıtlıdır. 
 
Enerji üzerine bu iki temel tespit tüm dünyada olduğu gibi Adana’da da geçerli olmak kaydı 
ile Adana’nın yerelde kendine özgü sorunları da vardır. Bu bildiride Adana ve Çukurova 
bölgesinde enerji üretim, iletim ve dağıtımında yaşanan sorunlar aktarılacak, çözüm önerileri 
getirilecektir. 
 
 
 
2. ÇUKUROVA VE ADANA’NIN ENERJİ SORUNLARI 
 
ÜRETİM SORUNLARI 
 
Çukurova bölgesinde ilk elektrik enerjisi Osmanlı döneminde 1902 yılında Tarsus Belediyesi 
tarafından Berdan çayı üzerinde kurulan 2 KW gücündeki Hidro-Elektrik Santral’ da üretilmiş 
olup bu aynı zamanda Türkiye’nin ilk HES Santralı’ dır. 
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Çukurova bölgesi hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir 
enerji kaynakları yönünden oldukça zengin bir bölge olmasına rağmen teknik hidrolik 
potansiyelinin ancak %38,12‘si kullanılabilmekte %61,88‘i kullanılamamaktadır. Rüzgâr ve 
güneş enerjisinden henüz yararlanılmamaktadır. 
 
Bölgemiz akarsu kaynakları potansiyeli olarak 25.000 hm3/Yıl ile Türkiye genelinde oldukça 
zengin bir bölgeyi temsil etmektedir. Tespit edilmiş toplam 4.042 MW kurulabilir güç ve 
toplam 10.060.893.000 kWh yıllık elektrik enerjisi üretim kapasitesi ile gerek bölgemizin 
gerekse ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilecek 
düzeydedir.  
 
2003 yılından bu yana  bölgemizde birçok özel sektör firması hidroelektrik santral kurmak 
üzere lisans almış ve lisans almak için müracaatta bulunmuştur. Bölgemiz 1.390 kWh-m2/yıl 
olan güneş enerjisi potansiyeli ile oldukça iyi bir konumdadır. Bu enerji kaynağının; Kuruluş 
maliyetlerinin çok yüksek olmasına rağmen uzun yıllarda düşük işletme maliyetleri göz önüne 
alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Güneş enerjisi ile hem bölgemizin hem de 
ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılanabilecektir.  
 
Bölgemiz rüzgâr enerjisi yönünden‘ de oldukça zengin bir bölgedir. Hatay ili Belen, Kırıkhan, 
Samandağı, Yayladağı ilçeleri, Osmaniye ili Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri, Mersin ili Silifke, 
Mut, Gülnar ilçeleri yılın büyük bir bölümünde rüzgâr enerjisi üretilmesine elverişlidir.  
Tablo 1 de görüleceği gibi gerek hidroelektrik gerekse rüzgâr enerjisi bakımından oldukça 
zengin olan bölgemizin bu potansiyelinin öncelikle harekete geçirilmesi gerekmektedir. 
 
 
Tablo 1. Çukurova bölgesi elektrik enerjisi üretim istatistiği 
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 GÜCÜ MW 1.541 908 411 1.182 4.042 

YIL. ÜRE. MWh 4.197.193 2.313.000 819.000 2.731.700 10.060.893 

% 38,1 22,5 10,2 29,2 100 

T
E

R
M
İK

 GÜCÜ MW 1.679 666 336   2.681 

YIL. ÜRE. MWh 10.518.863 4.008.926 2.215.500   16.743.289 

% 62,6 24,8 12,5   100 

R
E

S 

GÜCÜ MW   345 487   832 
YIL. ÜRE. MWh   1.186.000 1.850.000   3.036.000 

%    41,4 58,6   100 

T
O

P
L

A
M

 GÜCÜ MW 3.221 1.918 1.234 1.182 7.555 
YIL. ÜRE. MWh 14.716.056 7.507.926 4.884.500 2.731.700 29.840.182 

% 
42,6 25,4 16,3 15,6 100 
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İLETİM SORUNLARI 
 
Önceleri ÇEAŞ tarafından yürütülen 66 kV ve 154 kV gerilim kademesindeki iletim 
çalışmaları 2003 yılından beri TEİAŞ tarafından sürdürülmektedir. Bölgemizde Temmuz- 
Ağustos- Eylül 2006 aylarında sık sık yaşanan genel elektrik kesintilerinin nedeni 154 KV 
iletim sistemindeki kaynak yetersizliğidir. 
 
Bölgemizin puant elektrik tüketimi 2006 yılında 2200 MW‘ a ulaşmıştır. Buna karşı 
bölgedeki toplam 2240 MW 154 kV kaynak yetersiz kalmaktadır. Puant saatlerinde bölge 
üretim santrallerinden veya 380–154 kV iletim hatlarından herhangi birinin devre dışı kalması 
bölgede sistem çökmesi olarak adlandırılan genel elektrik kesintilerine neden olmaktadır 
 
Adana ili iletim sistemi içerisindeki T.M’ lerin kurulu güçleri ve puant yük durumları tablo–2 
de verilmiştir. Tablodan görüleceği gibi 7 adet trafo merkezi puant saatlerinde % 80’ nin 
üzerinde yüklenmekte olup buda göstermektedir ki kapasite yetersizdir. 
Tablo 2.  Adana ili indirici güç trafolarının kapasite ve yüklenme tablosu ( 2005 ) 
 
SIR
A TRAFO MERKEZİ GERİLİMİ GÜCÜ 

TOPLAM 
GÜCÜ PUANTI YÜKLENME 

NO ADI KV MVA MVA MW MW % 
1 ADANA T.M 380 / 154 2x250 500 400 441 110 

2 DOĞU ADANA T.M 
66 / 6,3 20 20 16 13 78 
66 / 15 5+10+20 35 28 6 21 

3 BATI ADANA T.M 
66 / 6,3 5+5+10+7,5 27,5 22 22 98 
66 / 15 31,25 31,25 25 15 58 

4 MİHMANDAR T.M 
66 / 15 5+5 10 8 7 87 
66 / 31,5 20+20 40 32 32 101 

5 ŞEHİTLİK T.M 
66 / 15 5+5 10 8 5 60 
66 / 31,5 20+20 40 32 27 86 

6 SEYHAN T.M 154 / 31,5 63+100 163 130,4 114 87 

7 
SEYHAN HES–2 
T.M 

11 / 31,5 7,5 7,5 6 4 73 

8 CİHADİYE T.M 154 / 31,5 63+63 126 100,8 41 41 
9 KARAHAN T.M 154 / 31,5 63+63 126 100,8 73 73 
10 KARAİSALI T.M 154 / 31,5 20 20 16 3 22 
11 TOROSLAR T.M 154 / 31,5 31,25 31,25 25 19 76 
12 ZEYTİNLİ T.M 154 / 31,5 63+63 126 100,8 51 50 

13 
GÜNEY ADANA 
T.M 

154 / 31,5 63+63 126 100,8 52 52 

14 İNCİRLİK T.M 154 / 31,5 63+63 126 100,8 67 66 

15 CEYHAN–1 T.M 
154 / 31,5 40 40 32 29 91 
154 / 6,3 20 20 16 8 51 

16 CEYHAN–2 T.M 154 / 31,5 40 40 32 13 41 
17 YUMURTALIK T.M 154 / 31,5 31,25 31,25 25 12 47 
18 İKİZLER T.M 154 / 31,5 63 63 50,4 23 46 
19 MİSİS T.M 154 / 31,5 62,5+100 162,5 130 74 57 
20 KOZAN T.M 154 / 31,5 40+40 80 64 36 56 
Kaynak: TEİAŞ 18. Grup Müdürlüğü 
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DAĞITIM SORUNLARI 
 
Bölgemizde 30 kV gerilim kademesine kadar elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetleri 
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’ ne bağlı Adana il müdürlüklerince yapılmaktadır. Bölgemiz 
içerisindeki Organize Sanayi Bölgeleri ile Serbest Bölgeler elektrik enerjisini TEDAŞ veya 
Üretim şirketlerinden alarak görev alanları içinde dağıtım ve satış yapmaktadırlar. 
 
Adana ili mevcut dağıtım tesisleri Adana il merkezinde 30–15–6,3 / 0,4 kV, Karataş ilçesinde 
30–15 / 0,4 kV, ve Ceyhan ilçesinde 30–6,3 / 0,4 kV, ildeki diğer ilçe, kasaba ve köylerde 30 / 
0,4 kV gerilim kademelerinden oluşmaktadır.  
 
Bu kadar farklı YG gerilim kademeleri hem işletme açısından sorunlar yaratmakta hem de 
enerji kaybı ve gerilim düşümü nedeniyle teknik kayıpların artmasına neden olmaktadır. 
 
Diğer bir husus bölgemizde TEDAŞ’ın sorumluluğunda bulunan dağıtım tesislerine 
özelleştirilme kapsamında bulunmaları nedeniyle yaklaşık 20 yıldır gerekli yatırımların 
yapılmamasıdır. Adana iline ayrılan ödenek diğer illere ayrılanlara oranla çok gerilerdedir. 
Ayrıca kısıtlı olan yatırımlarda Adana içinde sorunlu bölgelere yönlendirilmemektedir. 
 
Şehir içinde trafo binalarının yetersiz kalması, enerji talebine karşı yenilenememesi 
aksaklıklara neden olmaktadır. Özellikle güney Adana’da trafo binalarının standartlara 
uymaması, güçlerinin ve donatılarının iyileştirilmemesi eski Adana denen bölgelerde elektrik 
kesilmelerin önemli bir nedeni olmaktadır.  
 
Mevcut dağıtım tesislerinin büyük bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuş eski veya 
kapasitesi düşük tesislerdir. Ayrıca,  bakım-onarımların zamanında ve yeterince yapılamakta, 
bakım-onarım-arıza hizmetlerinde çalışan personel yetersiz kalmaktadır. 
 
Ayrıca enerji tüketiminin Adana ilinde fazla olması da dağıtımda sıkıntı yaratmaktadır. Diğer 
illere göre ısınma ve soğutma Adana’da elektrikle yapılmaktadır. Aboneler sözleşme güçünün 
üstünde güç çekmektedirler ve bu artış göstermektedir. Enerji verimli kullanılmamaktadır, 
kompanzasyona gösterilen önemin harmonik konusunda gösterilmemesi enerji tüketiminde 
düzensizliği artırmaktadır.  
 
 
KAYIP KAÇAK SORUNU  
 
2005 yılı Türkiye geneli kayıp–kaçak miktarı % 17,8 olarak tespit edilmiştir. Bölgemizdeki 
kayıp–kaçak oranı % 12,5 dır. Bu oranın planlı olarak yapılacak yatırım ve kaçakla mücadele 
ile   % 5–6 oranına düşürülmesi mümkündür. 
Adana ili ve Türkiye geneli kayıp–kaçak ve kişi başına düşen enerji miktarı tablo –3 de 
verilmiştir. 
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Tablo 3. Bölgemiz illeri ve TEDAŞ TÜRKİYE geneli kayıp-kaçak ve kişi başına enerji 
tüketimi 
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ADANA 13 39 468 1.990.032 691.389 2.980.258 2.678.491 301.767 10,1 2.004 
SANAYİ      2.844.350 2.844.350 0 0  

TÜRKİYE 
GENELİ 

73.356.730 27.972.603 160.794.000 160.794.000 20.180.642 17,8 2.192 

Not: Kişi başına elektrik tüketimi 2005 yılı tahmini nüfusa göre hesap edilmiştir. 
Kaynak: TEDAŞ - TEİAŞ 
 
 
3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
 
ÜRETİM İÇİN ÇÖZÜMLER 
 
Enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta olan ülkemizin dışa bağımlı hale gelmemesi için yerli 
kaynaklara ve bunlar arasında da özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi 
gerekmektedir. Dünya geneline bakıldığında tabiatı tahrip etmeyen, sürekli ve temiz enerji 
kaynaklarının geliştirilmesine önem verildiği gözlenmektedir. Fosil yakıtlar gibi iklim, bitki 
örtüsü ve insanlar üzerinde olumsuz etkisi olmayan, tükenmeyen, yenilenebilir enerji 
kaynakları insanlığın geleceği için vazgeçilmezdir.  
 
 
İLETİM İÇİN ÇÖZÜMLER 
 

• Bölgemiz özellikle yaz aylarında nemin % 98 lere ulaştığı kirli bir bölge olup iletim 
hatlarının periyodik bakımları aksatılmadan yapılmalı ve hat izolasyonunda gerekli 
olan ilave izolasyon tedbirleri öncelikle alınmalıdır.  

• Sugözü termik santralında mevcut olan ve henüz kullanılamayan 380/154 kV  250 
MVA kaynağın 154 kV iletim sistemine aktarılması için gerekli çalışmaların öncelikle 
yapılmalı ve 250 MVA mevcut kaynak kullanılır hale getirilmelidir. 
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• 380/154 kV Adana trafo merkezinde 2 adet mevcut 380/154 kV 250 MVA trafoya 
ilave olarak yeni 1 adet 380/154 kV 250 MVA trafo tesisi yapılarak mevcut 500 MVA 
kapasite 750 MVA ya yükseltilmeli 250 MVA ek kaynak yaratılmalıdır. 

• Sugözü termik santralında mevcut olan 380/154 kV  250 MVA trafoya ilave olarak 
yeni 380/154 kV  250 MVA trafo tesisi yapılarak 250 MVA ek kaynak yaratılmalıdır. 

• Sugözü termik santralı ile 154/30 kV Güney Adana TM arası 154 kV iletim hattı tesis 
edilerek Adana bölgesine kaynak aktarımı yapılması sağlanmalıdır. 

• Adana Seyhan ilçesi Yurt mahallesi ve Yüreğir ilçesi Serinevler mahallesinde 154/30 
kV indirici trafo merkezi tesis edilerek Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 30 
kV gerilim kademesinde yetersiz olan kaynak sorunu giderilmelidir.. 

• Ekonomik ömrünü doldurmuş, kayıpları fazla ve yetersiz olan 66 kV iletim sisteminin 
154 kV’ a dönüşümü öncelikle yapılmalıdır. 

 
Bu sunulan çözüm önerileri uygun bulunarak yapılması halinde bölgemizde 1500 MVA’dan 
fazla kaynak artışı sağlanmış olacak bölgemizin kaynak yetersizliği sorunu giderilecektir.    
 
 
DAĞITIM İÇİN ÇÖZÜMLER 
 

• Mevcut dağıtım tesisleri yatırım ödenekleri artırılarak süratle yenilenmelidir. 
• Mevcut dağıtım tesislerinin periyodik bakım ve onarımları zamanında yapılmalıdır. 
• Her kademedeki koruma sistemleri yeni ve güvenilir koruma sistemleri ile teçhiz 

edilmeli, sürekli görev yapmaları sağlanmalıdır.  
• Bakım–onarım ve arıza hizmetlerinde çalışan personel sayısı yetersiz olup vasıflı 

personel ile takviye edilmelidir. 
• AG-YG tesis malzemelerinin temininde seçici davranılmalı, fiyat olarak uygun ama 

kalitesiz, standartlara uymayan malzemeler fiyatı uygun olduğu için tercih edilmemeli, 
kesinlikle kullanılmamalıdır. 

• Bir dağıtım tesisinin veriminin yüksek olması için planlamasının ve projesinin iyi 
yapılmış olması gerekir. Planlama ve proje yapımında çalışan teknik personeller sık 
sık seminerlere, panellere, eğitimlere, fuarlara katılarak teknolojik gelişmeleri takip 
etmeli, deneyimli olmayan personellere planlama ve proje yaptırılmamalıdır. 

• Dağıtım hizmetleri ile görevli kamu kuruluşları siyasi baskılardan arındırılmalı, özerk 
bir yapıya kavuşturulmalı, liyakat ve başarı görevlendirmede temel teşkil etmeli ve her 
kademedeki çalışan personelin iş güvencesi sağlanmalıdır. 

• Dağıtım hizmetleri sosyo–ekonomik yapımızın vazgeçilmez unsurlarındandır. Dağıtım 
hizmetlerini sadece ticari meta olarak görülmeyip, öncelikle hizmet sektörü olarak 
yapılanması sağlanmalıdır.  

 
 
3. SONUÇ 
 
Kesintisiz, güvenilir, kaliteli ve ucuz enerji kullanımının en temel insan haklarından biri 
olduğu ve enerji tedarikinin de zorunlu bir kamu hizmeti olduğu unutulmamalıdır. Elektrik 
enerjisi planlanmalı, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim bütün olarak düşünmelidir. Elektrik 
üretimi ülkemize özgü koşullara uygun bir anlayışla değerlendirilmeli, merkezi bir yapı içinde 
ele alınmalıdır. Enerji üretiminde ulusal ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek 
ülkemizdeki ve bölgemizdeki mevcut potansiyel değerlendirilmelidir. Doğalgaz ve ithal 
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kömür bağımlılığı en aza indirilmeli, bölgemizdeki üretim santrallerinde yerel kaynak 
kullanılması öngörülmelidir. Doğalgaz, ithal kömür ve nükleer gibi dışa bağımlı kaynaklarla 
santral kurmaya yönelik lisans taleplerine izin verilmemelidir. 
 
Adana ili bölgesinde iletim hatları iyileştirilmeli, yenileri eklenmelidir. Adananın enerji 
ihtiyacı sürekli artmakta, üretimden dağıtıma enerjinin nakli güvence altında olmalıdır. Puant 
saatlerinde arz güvenliğini sağlayacak yatırımlar yapılmalıdır. İletim tesislerinin periyodik 
bakımları düzenli olarak yapılarak ihtiyaç olan iletim tesisleri ve trafo merkezleri öncelikle 
yapılmalıdır. 
 
Adana dağıtım şebekesi gerilim kademeleri tek tipleştirilip 30 kV kademesine çekilmelidir. 
Özellikle, eski Adana’da bulunan tarafo binaları standart hale getirilmeli, buralarda bulunan 
dağıtım şebekesine yatırım yapılmalı, şehir içinde ki dağıtım yeraltına alınması 
tamamlanmalıdır. Dağıtım tesislerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılmalı, enerji 
kayıplarının azaltılması ve enerji talebinin karşılanması için gerekli olan dağıtım tesisleri 
yatırımları düzenli olarak yapılmalıdır. Meskenlerde ve sanayide enerji verimliliği 
özendirilmeli, gerekli altyapı çalışmaları yapılmalıdır. 
 
 
4. KAYNAKLAR 
 

1. Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi 11. Dönem Enerji Komisyonu Raporu 
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