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TEMEL AFET BøLøNCø, AFET TOPLANMA MERKEZLERø
AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU’NUN AMAÇLARI VE ÇALIùMALARI
Abdullah øNCøR

Vedat YORULMAZEL

ønúaat Mühendisi
abdullah_incir@yahoo.com.tr

ønúaat Mühendisi
vedat.yorulmazel@hotmail.com

GøRøù
Afeti en aza indirgemenin yolu da halkÕn bu konuda bilinçlendirilmesidir. Çocukluk
yaúlarÕmÕzda ailemizle baúlayÕp ilkö÷retim hayatÕmÕz süresinde devam edecek temel afet
bilinci e÷itimi, yaúamÕmÕzÕn bir parçasÕ olmalÕdÕr:
ønúaat Mühendisleri OdasÕ, aktif bir görev üstlenerek, gerekli altyapÕyÕ hazÕrlamak ve afet
durumunda yaúanabilecek sÕkÕntÕlara ve sonuçlarÕna müdahil olabilmeyi sa÷lamak için “Afet
HazÕrlÕk Müdahale Kurulu”nu oluúturmuútur.
Kurulun amacÕ;
x

Bir afet ya da kaza anÕnda veya sonrasÕnda kamuya hizmet verebilmek için gerekli
düzenin oluúturulmasÕnÕ sa÷lamak ve bu düzenin iúleyiú ilkelerini belirlemektir.
Kurulun hedefi;

x

ønúaat Mühendislerinin afete hazÕrlÕklÕ olmalarÕnÕ sa÷lamak,

x

FarklÕ afet ya da kaza durumlarÕndan önce yapÕlacak iúleri tanÕmlamak,

x

Kamuoyunu bilgilendirmede uyulacak ilke ve kurallarÕ düzenlemektir.
Afetin meydana gelmesinden hemen sonra afetzedelerin pani÷i önlemek ve sa÷lÕklÕ
bilgi alabilmelerini sa÷lamak amacÕyla ilk toplanma yerlerine ihtiyaç vardÕr. BunlarÕn
øzmir ili örne÷inde güncellenip artÕlarÕnÕn ve eksilerinin vurgulanmasÕ gerekmektedir.

TEMEL AFET BøLøNCø
Do÷al ve insan kaynaklÕ nedenlerle, maddi ve manevi olarak ciddi boyutlarda zararlara yol
açan olaylarÕn, farkÕnda olabilmek ve yaúamÕ bu olaylara göre planlama bilincidir.
Afet bilinci, afet ile ilgili temel kavramlar konusunda farklÕ yaklaúÕmlarÕ ve tanÕmlamalarÕ
ö÷retip kavranmasÕnÕ ve paydaúlarÕn aynÕ dili konuúuyor olmasÕnÕ sa÷lar.
øzmir ilimizde valili÷in koordinatörlü÷ünde çeúitli kurum ve kuruluúlara Temel afet bilinci
e÷itimi verilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, øMO ve øl Afet ve Acil YardÕm Müdürlü÷ü
uzmanlarÕnca aúa÷Õdaki konularda halkÕ bilinçlendirmeye çalÕúmaktayÕz.
-Ülkemizin deprem gerçe÷i
-YapÕ sto÷umuz
-Deprem öncesi, deprem sÕrasÕ, deprem sonrasÕnda dikkat edilecek hususlar.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU’NUN AMAÇLARI VE ÇALIùMALARI
-Amaç
Afet öncesinde, anÕnda ve sonrasÕnda øMO’nun örgütsel faaliyetlerinin belirlenmesi yerine
getirilmesi ve süreklili÷inin sa÷lanmasÕ ile kamuya verilecek teknik destek ve iúbirli÷i için
ilkelerin belirlenmesidir.
-ÇalÕúmalarÕ
Bu kurulun;
x

Afet HazÕrlÕk ve Müdahale Yönergesi

x

Afet HazÕrlÕk ve Müdahale Yönergesi Uygulama EsaslarÕ

x

Bir afet durumunda ekiplerin tespit ve hizmetlerde kullanaca÷Õ, formlarÕ oluúturmasÕ
úeklindedir. (øMO’nun sitesinden herkes bu bilgilere eriúebilir.)

Bu kurula ba÷lÕ olarak øzmir úubemizdeki “Afet ve Deprem Bilincini YaygÕnlaútÕrma ve YapÕ
sto÷unu iyileútirme Komisyonu” kurulun amacÕna uygun olarak çalÕúmalarÕna devam
etmektedir. Bunlardan bazÕlarÕ úunlardÕr;
1) Deprem sonrasÕ hasar tespit e÷itimi

Deprem sonrasÕnda söz konusu bölgedeki hasar tespitlerinin hÕzlÕ ve do÷ru bir biçimde
gerçekleútirilerek binalarÕn kullanÕlabilirli÷inin belirlenmesi, sorumlu ve yetkili kuruluúlar
tarafÕndan acilen yapÕlmak durumundadÕr.
Depremden hemen sonra artçÕ sarsÕntÕlarÕn devam etti÷i süre içinde binalarÕn güvenilirli÷inin
araútÕrÕlmasÕ ve tehlikeli binalarÕn boúaltÕlmasÕ, insanlarÕn can güvenli÷inin sa÷lanmasÕ
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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açÕsÕndan önem kazanmaktadÕr. Bölgedeki hasar görmüú yapÕlarÕn hasar durumlarÕnÕn
incelenmesi sonucunda oturulabilir, onarÕlabilir ve kullanÕlamaz biçiminde de÷erlendirmelerin
ønúaat Mühendisleri tarafÕndan yapÕlmasÕ önemlidir. Hasar tespit de÷erlendirmesi yapacak
meslektaúÕmÕzÕn da aynÕ bakÕú açÕsÕnÕ ve ortak bir de÷erlendirme dilimi oluúturmasÕ
gerekmektedir. Bu e÷itim øMO øzmir úubesinde gerçekleútirilmiú olup
Prof. Dr. H. H ÇATAL

ønú. Müh. V. YORULMAZEL

Prof. Dr. Ö. Z. ALKU

ønú. Müh. A. øNCøR

Prof. Dr. M. DÜZGÜN

ønú. Müh. A. Latif BøLGøN

Doç. Dr. ù. YAZICI

ønú. Müh. M. Semih EZBERCø

Doç. Dr. S. TÜRKEL

Yard. Doç. Y. YEùøLCE

Dr. Ö. BOZDAö
tarafÕndan gerçekleútirilmiútir.
YukarÕda bahsedilen deprem sonrasÕ hasar tespit e÷itimi øzmir úubemizde 18 ùubat – 2 Mart
2013 tarihlerinde yapÕlmÕú, kamu kurumlarÕndan 122 özel sektörlerden 122 olmak üzere
toplam 244 ønú. Mühendisi katÕlmÕútÕr. 22 saatlik e÷itim üç grup halinde düzenlenmiútir.
E÷itime katÕlan üyelerimizin çalÕútÕ÷Õ kurumlar aúa÷Õda belirtilmiútir.
x

øzmir Büyükúehir Belediyesi

x

øzmir ølçe Belediyeleri

x

AFAD

x

Ege Üniversitesi YapÕ øúleri

x

Milli E÷itim Müdürlü÷ü

x

Çevre ve ùehircilik Müdürlü÷ü

x

T.C.D.D 3. Bölge Müdürlü÷ü

x

TCK 2. Bölge Müdürlü÷ü

x

øller BankasÕ øzmir Müdürlü÷ü

x

øZSU

x

øzmir øl Özel ødaresi

x

Manisa øl Özel ødaresi

x

Milli Emlak Müdürlü÷ü

x

øzmir øleri Teknoloji Enstitüsü

x

MSB ønúaat Emlak

Deprem sonrasÕ Hasar Tespit E÷itiminin 2.si 10 – 11 MayÕs 2013 tarihinde øMO AydÕn
úubemizde, úubemiz koordinatörlü÷ünde yine yukarÕdaki hocalarÕmÕzÕn katkÕlarÕyla
yapÕlmÕútÕr.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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2) Temel Afet Bilinci E÷itimleri

Bildirimizin baúÕnda da anlatÕldÕ÷Õ gibi; Komisyonumuzun e÷itmenleri tarafÕndan bu dönemde
aúa÷Õdaki kurumlarda e÷itim verilmiútir.
x

øzmir Emniyet Md.

A. øNCøR

x

PÕnar Et

Ertan PARLAR

x

Öndersitesi Gaziemir

Eray DAö

x

Alia÷a Yeni ùakran Beldesi

M. Erkan YILMAZ

x

PÕnar Et

Cihan EMRE

x

Soyak Sitesi

Eyüp KAVUNCUBAùI

x

Foça KaymakamlÕ÷Õ

Ahmet GARøPLER

x

øZMøR Foça AçÕk Cezaevi

Ahmet GARøPLER

x

PÕnar Süt

Ertan PARLAR

x

TÜPRAù

A. øNCøR

Bu etkinliklerin dÕúÕnda 17 A÷ustos ve øzmir YapÕ FuarÕnda stant açÕlÕp deprem gerçe÷i ve
yapÕ sto÷umuz hakkÕnda bilgi verilmiútir.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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3) Afete HazÕrlÕk ve Temel ølk YardÕm E÷itimi
ùubemizin øl Afet Acil Durum Müdürlü÷ü ile birlikte düzenledi÷i "Afete HazÕrlÕk ve Temel
ølk YardÕm E÷itimi" 2-3 KasÕm 2013 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasÕnda ùubemizde
gerçekleútirilmiútir.
E÷itim sonunda katÕlÕmcÕlara øl Afet Acil Durum Müdürlü÷ü tarafÕndan sertifika verilmiútir.
E÷itim ProgramÕ:
x

Sivil Savunma Görevlileri Toplum Afet Gönüllüsü ve HalkÕn Afete HazÕrlÕk E÷itimi
(Amaç ve Öngörüler)

x

Temel Afet Bilincine Genel BakÕú ve Afete HazÕrlÕk

x

Hafif Arama ve Kurtarma

x

Bina Hasar SÕnÕflandÕrmasÕ (Bina TriajÕ UygulamalarÕ)

x

SS Mahalle Görevlileri (SSG) ve Toplum Afet Gönüllüleri (TAG) Resmi Görevliler
ve Profesyonel Müdahalecilere NasÕl YardÕm Edebilirler?

x

ølk Müdahaleciler øçin Yaúam Kurtaran Önlemler ve Çok sayÕda Kazazede ArasÕnda
Öncelik Belirleme (Triaj)

x

Halk Sa÷lÕ÷Õ - Kiúisel Hijyen

x

Psikolojik ølk YardÕm

x

Sivil Savunma Mahalle Görevlileri

x

Mahallede Afete HazÕrlÕk

x

Olay Kumanda Sistemi (OKS) Prensipleri

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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AFET TOPLANMA MERKEZLERø

Afeti en aza indirgemenin yolu toplumumuzu afete hazÕrlÕklÕ hale getirmekle mümkündür.
Geliúmiú ülkelerde bu ilkö÷retim seviyesinde baúlayÕp yaúam boyunca devam etmektedir.
Japonya’da en son olan deprem ve tsunami afetinden sonra halkÕn ne kadar bilinçli oldu÷unu
ve dolayÕsÕyla çabuk toparlandÕ÷ÕnÕ gördük.
Ülkemizde 1999 Marmara Depreminden sonra bu konuda olumlu çalÕúmalar yürütülmüútür.
Özellikle øzmir ilimizde depreme yönelik gerek Valili÷in gerekse Büyükúehir Belediyesinin
öncülü÷ünde kapsamlÕ çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. 1999 yÕlÕnda tamamlanan Radius Projesi ve
2009 yÕlÕnda yapÕlan Afet Sempozyumu bunlara birer örnektir. Bu projeler, úehrimizi yöneten
idarecilerimize yol göstermiútir.
øzmir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafÕndan oluúturulan danÕúma kurulu bu
projelerden esinlenerek olumlu çalÕúmalar yürütmüútür. Bunlara örnek olarak afetzede ilk
toplanma alanlarÕnÕn ve çadÕrkentlerin belirlenmesi ve bu yerlerin broúürlerinin halkÕn
bilgisine sunulmasÕdÕr. Ancak 2011’de yapÕlan bu çalÕúmalardan sonra maalesef birtakÕm
de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr. Örne÷in KarúÕyaka Girne mevkiinde oturan vatandaúlarÕmÕzÕn
toplanma yeri en yakÕn bölge olarak “Lunapark AlanÕ” olarak belirtilmiútir. Ancak úu anda bu
alanda apartmanlar mevcuttur. Foto÷raflarda da görüldü÷ü gibi bu bölgenin tek yeúil alanÕnÕn
imarÕ de÷iútirilerek konuta çevrilmiútir. Demirköprü mevkiindeki toplanma alanÕnda da øzban
østasyonu yapÕlmasÕ nedeniyle toplanma alanÕ çok küçük olarak kalmÕútÕr. EtrafÕ yo÷un
úekilde yerleúim bölgesi olan bu alanÕn da yeterli olmadÕ÷Õ görülmektedir. ùehrin di÷er
bölgelerinde de benzer de÷iúiklikler muhtemeldir. Bunun için;
x

2011 yÕlÕnda belirlenen bölgelerdeki “ilk toplanma ve çadÕrkent alanlarÕnÕn” acilen
güncellenmesi gerekmektedir.

x

Gerek ilk toplanma yerlerinde gerekse çadÕrkentlerde altyapÕlarÕn úimdiden
düzenlenmesi gerekmektedir. (WC, enerji vb.)

x

øzmir Afet Acil Durum Merkezi’ne ba÷lÕ olarak çalÕúan danÕúma kurulu bu konularda
çok iyi çalÕúmalar yapÕp yönetime destek vermiútir; fakat bu kurul 2012 yÕlÕndan bu
yana toplanamamaktadÕr. Valilik, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluúlarÕndan

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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oluúan bu toplulu÷un bilgi birikimlerinden faydalanÕlmasÕ ve sorunlarÕn tartÕúÕldÕ÷Õ
toplantÕlarÕn en az ayda bir olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
x

ølk toplanma ve çadÕrkent alanlarÕnÕn muhtarlÕklarda afiú olarak asÕlmasÕ ve ikamet
edenlere bu broúürlerin da÷ÕtÕlmasÕ gerekmektedir.

x

YukarÕdaki bilgiler ve temel afet bilinci e÷itimi konularÕnda muhtarlÕk kanalÕyla
mümkün oldu÷unca vatandaúÕn bilinçlendirilmesi ve afet anÕnda öncelikli olarak ne
yapmalarÕ gerekti÷i konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

G7RNE BULVARI SEMT OYUN ALANI - LUNAPARK

SONUÇ
Tüm dünyada, milyonlarca yÕldan beri deprem, tsunami, tayfun, sel benzeri afetler olmaktadÕr.
Dünya var oldukça bu afetler de dünyayÕ etkilemeye devam edecektir. Önemli olan nokta
úudur. Geliúmekte olan ülkeler, geliúmiú olan ülkelere nazaran, afetlerden çok daha fazla
etkilenir. Afetler sonucu ölümlerin %95ƍi geliúmekte olan ülkelerde olurken, yine bu
ülkelerin maddi kayÕplarÕ geliúmiú ülkelerin kayÕplarÕnÕn 20 katÕ daha fazladÕr.
Hepimizin bildi÷i gibi, bu do÷al afetlerin oluúmasÕnÕ engellemek mümkün de÷ildir, ancak
önceden önlemler alarak olaylarÕn olumsuz etkilerini en aza indirgemeye çalÕúabiliriz.
Bu bilgilerin herkesçe bilinmesine ra÷men, afetlere karúÕ alÕnacak önlemler hep göz ardÕ
edilmiú, afetler olduktan sonra yara sarma politikalarÕ tercih edilmiútir.
Zarar azaltma bilinciyle afet öncesi yapÕlacak çalÕúmalar, yalnÕzca can ve mal kayÕplarÕnÕ en
aza indirmeyecek; ülkemizi her türlü afete önceden hazÕrlayacak, insanlarÕn huzur ve güvenli
bir biçimde korkusuzca yaúamasÕnÕ sa÷layacak, afet sÕrasÕnda panik, acÕ ve üzüntüleri en aza
indirecek, ayrÕca ekonomik açÕdan ülkeyi rahatlatacaktÕr.
Afete hazÕrlanmak, afete hazÕrlanma iúinin devletin ana politikalarÕndan biri olarak kabul
edilmesiyle baúlar. Bu iúe inanmak ve disiplinli çalÕúmakla, yaygÕn ve etkili bir e÷itimle,
bilgilerin do÷ru alÕnmasÕ, güncellenmesi, uygulamalar, yönetim, komuta ve kontrol
merkezlerinin oluúturulmasÕ, yerel yönetimlerin, meslek odalarÕnÕn ve gönüllü kuruluúlarÕn
etkin biçimde bu iúin içine katÕlmasÕ gibi onlarca konu ile devam eder.
Afete hazÕrlÕk ve afet yönetimi ka÷Õt üstünde anlatÕldÕ÷Õ kadar kolay de÷ildir. Bu nedenle önce
devletin ve yerel yönetimlerin bu iúe inanmasÕ, kaynaklarÕnÕ bu iúe ayÕrmasÕ, bilimsel ve son

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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derece disiplinli çalÕúmasÕ gerekir. Aksi taktirde bu önemli konu birkaç meslek odasÕnÕn ve
gönüllü kuruluúlarÕn çabalarÕyla sÕnÕrlÕ kalÕr ve her afet sonrasÕ olmasÕ gerekenden çok daha
fazla kayÕp verilir.

KAYNAK
www.imo.org.tr

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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GøRøù
Bu çalÕúmanÕn amacÕ, 2008 yÕlÕnda T.C. BaúbakanlÕk Afet ve Acil Durum (AFAD) BaúkanlÕ÷Õ
deste÷i, Dokuz Eylül Üniversitesi ve øzmir Büyükúehir Belediyesi iúbirli÷i ile øzmir’e kurulan
16 adet ivme-ölçer istasyonu tarafÕndan kaydedilen verilerden hareketle øzmir’in güncel
deprem etkinli÷inin analiz edilmesidir. ÇalÕúma a÷ÕrlÕklÕ olarak, istasyon lokasyonlarÕnÕn
bulundu÷u ana yerleúim alanlarÕnÕ kapsamaktadÕr.
AFAD’Õn da yo÷un deste÷i ile 2013 itibariyle sayÕsÕ 30’a yaklaúan kuvvetli yer hareketi
deprem istasyon a÷Õ (øzmirNET, Polat ve di÷. 2008) verileri, DEÜ Deprem AraútÕrma ve
Uygulama Merkezi (DAUM) ile Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisli÷i Bölümü
Sismoloji LaboratuarÕnda (SismoLab) kurulu bilgi-iúlem alt yapÕsÕ kullanÕlarak
de÷erlendirilmektedir.
øZMøR’øN GÜNCEL DEPREM ETKøNLøöø
Sismoloji
øzmirNET ve AFAD Deprem Dairesi BaúkanlÕ÷Õ (DDB, Ankara) tarafÕndan kaydedilen
depremlerin analizine yönelik çalÕúmalar bu bölümde verilmiútir. ÇalÕúma alanÕ, Ege
Bölgesinde yer almaktadÕr. Ege bölgesi topo÷rafya haritasÕnda da görüldü÷ü üzere bölgede
etkin olan baúlÕca graben sistemleri Manisa’yÕ içine alan Gediz, AydÕn’Õ kapsayan Büyük
Menderes ve her ikisinin arasÕnda yer alan Küçük Menderes grabenleri. Bu tektonik yapÕlar
boyunca faylanmalar D-B uzanÕmlÕ ve düúey normal atÕmlÕdÕr. SÕ÷acÕk Körfezi ve ÇandarlÕ
Körfezi batÕ ve do÷u kesimlerinde de ise a÷ÕrlÕklÕ olarak KD-GB uzanÕmlÕ ve yanal atÕmlÕdÕr
(ùekil 1). AraútÕrmalarÕn yo÷unlaútÕrÕldÕ÷Õ øzmir haritasÕna ve yakÕn çevresine bakÕldÕ÷Õnda ise
faylanmalarÕn genelde K-G veya KD-GB uzanÕmlÕ oldu÷u görülür (ùekil 2). Sadece øzmir
Körfezi güney kÕyÕ çizgisini takip eden øzmir Fay’Õ, D-B uzanÕmlÕ ve a÷ÕrlÕklÕ olarak normal
hareket bileúenine sahip bir fay’dÕr. Bu fay tarihsel dönemde, özellikle 10 Temmuz 1688’de
de÷iútirilmiú Mercalli ölçe÷ine göre üretti÷i X úiddetindeki depremle, kentte a÷Õr hasara, can
ve mal kaybÕna neden olmuútur. Aletsel dönemde SÕ÷acÕk Körfezi’nin hemen batÕsÕnda yer
alan Karaburun FayÕ K-G uzanÕmlÕdÕr ve 1949’da 6.6 büyüklü÷ünde, kentte ciddi oranda
hasar yaratan bir faylanma üretmiútir. SÕ÷acÕk Körfezinin hemen do÷usunda yer alan
Gülbahçe Fay’Õ KKD-GGB uzanÕmlÕdÕr. Bu fayÕn güney kolu (ki deniz içinde devam
etmektedir), 17-21 Ekim 2005 tarihlerinde büyüklü÷ü 5.9’a ulaúan bir dizi deprem üretmiútir
ve Ya÷cÕlar Köyü’ne kadar uzanan bir alanda etkin olmuútur.

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 1 Ege Bölgesi topo÷rafya haritasÕ (USGS-SRTM3’den GMT grid formatÕna
dönüútürülmüú 3sn~90m duyarlÕklÕ DEM verisi). SÕ÷.K.: SÕ÷acÕk Körfezi, Çnd.K.: ÇandarlÕ
Körfezi, Kuú.K.: KuúadasÕ Körfezi, øzm.K.: øzmir Körfezi, Edr.K.: Edremit Körfezi
(Gök, 2011)
Seferihisar’Õn do÷usunda yer alan OrhanlÕ-Tuzla Fay Zonu (OTFZ) ise Do÷anbey Burnu’ndan
baúlayÕp Menderes-Gaziemir üzerinden KD’ya do÷ru devam etmektedir. Bu fay 1992’de
M=6.0 ve 2003’de M=5.7 büyüklü÷ünde depremleri üretmiútir. øzmirNET yerel istasyon
a÷Õnda deprem verilerinin analizinin baúlandÕ÷Õ A÷ustos 2008’den MayÕs 2011’e kadar 1000’e
yakÕn deprem meydana gelmiútir. Depremlerin lokasyonlarÕ SEISAN paket yazÕlÕmÕ
kullanÕlarak yapÕlmÕú ve oluú zamanÕ, episantÕr, büyüklük, derinlik gibi deprem parametreleri
bulunmuútur (ùekil 4). 26.1-27.7o Do÷u boylamlarÕ ile 38.0-38.8o Kuzey enlemleri arasÕndaki
çalÕúma alanÕnda meydana gelen depremlerin büyüklük aralÕ÷ÕnÕn 1.7  ML  4.7 arasÕnda
de÷iúti÷i ve derinliklerin 1.0  h  28 km arasÕnda, yer kabu÷unun ilk 30 km’sinde
yo÷unlaútÕ÷Õ gözlenmektedir. Lokasyonda kullanÕlan kabuk hÕz modeli, Tübitak MAM
tarafÕndan çözümlemesi yapÕlan Denizli deprem etkinli÷inden alÕnmÕútÕr. Lokasyonu yapÕlan
depremlerin da÷ÕlÕmÕ, øzmir topo÷rafya haritasÕ üzerinde incelendi÷inde bazÕ alanlarda
yo÷unlaútÕ÷Õ gözlenmiútir. Bu alanlar genelde karasal kümelenme alanlarÕ olarak gözlense de,
Karaburun-Foça arasÕnda kalan øzmir Körfezi dÕú körfez’inde de KB-GD uzanÕmlÕ
çizgisellikler gözlenmiútir (ùekil 5).

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 2 Ege Bölgesi kÕyÕ haritasÕ ve önemli yerleúimler (Gök, 2011).

ùekil 3 øzmir ve yakÕn çevresinin topo÷rafya haritasÕ USGS-SRTM3’den GMT grid formatÕna
dönüútürülmüú 3sn~90m duyarlÕklÕ DEM verisi. IF: øzmir FayÕ, KF: Karaburun FayÕ, GF:
Gülbahçe FayÕ, KFZ: KarúÕyaka FayÕ Zonu, OTFZ: OrhanlÕ-Tuzla Fay Zonu, SFZ: Seferihisar
Fay Zonu, UF: Urla FayÕ (Gök, 2011).

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 4 A÷ustos 2008 - MayÕs 2011 tarihleri arasÕnda çözümlemesi yapÕlan 942 depremin
episantÕr da÷ÕlÕmÕ ve enlem-boylam bazÕnda derinliklerin de÷iúimi (Gök, 2011).
ÇalÕúma alanÕnÕn genelinde meydana gelen depremlerin episantÕr da÷ÕlÕmlarÕ incelendi÷inde,
altÕ tane kümelenme alanÕ tespit edilmiútir. Bunlar;
1) Güzelbahçe güneyi
2) NarlÕdere-Balçova civarÕ
3) Gaziemir-Buca hattÕ GD’sunda kalan kesim
4) Manavkuyu-Bornova civarÕ
5) Menemen çevresi
6) Karaburun-Foça arasÕnda kalan øzmir DÕú Körfezi
Güzelbahçe güneyinde (26.90oD-38.33oK) meydana gelen depremler, K-G yönelimli bir
çizgisellik arz etmektedir. Depremlerin genelde ilk 15 km’de yo÷unlaútÕ÷Õ ve 25 km derinli÷e
kadar ulaútÕ÷Õ gözlenmiútir. NarlÕdere-Balçova civarÕ, øzmir’in ve Ege Bölgesinin jeotermal
etkinlik bakÕmdan aktif bölgelerinden birisidir. Jeotermal alanlar, depremlerin oluúumunda
önemli bir etkiye sahiptir ve bu gibi alanlarda kÕsa sürede çok sayÕda mikro-deprem etkinli÷i
gözleme olana÷Õ vardÕr. KÕrÕklÕ ve karmaúÕk bir tektonik yapÕya sahip olan NarlÕdere-Balçova
bölgesinde, büyüklük aralÕ÷Õ 1.0  ML  3.1 arasÕnda de÷iúen depremler ço÷unlukla jeotermal
kökenlidir ve ortalama derinlikleri 1 ile 10 km civarÕndadÕr. Gaziemir-Buca hattÕ GD’sunda
kalan kesimde, di÷er bölgelerle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda göreceli olarak saçÕlmÕú bir deprem
etkinli÷i gözlenmektedir. øzmir fayÕnÕn GD’sunda ve OTFZ’nun üzerinde yer alan bu
kesimdeki depremlerin derinlikleri 25 km’ya kadar gitmektedir. Bölgede kurulu øzmirNET ve
DDB istasyon a÷Õ, bu kadar küçük ve lokal bir alan için yeterli olmadÕ÷Õndan, çözümlemesi

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

13

yapÕlan lokasyonlar daha az güvenilirdir. Bu bölgede yeterince gözlem yapÕldÕ÷Õnda ve kayÕt
elde edildi÷inde, daha do÷ru yoruma gidilebilir.

ùekil 5 A÷ustos 2008 ve MayÕs 2011 tarihleri arasÕnda çözümlemesi yapÕlan depremlerin
topografya haritasÕ üzerindeki da÷ÕlÕmÕ (Gök, 2011)
Manavkuyu-Bornova civarÕ øzmir Körfezi do÷usunda, Bornova havzasÕ çevresinde
yo÷unlaúmaktadÕr. Kümelenme alanlarÕ a÷ÕrlÕklÕ olarak øzmir’i tehdit etme potansiyeli yüksek
KarúÕyaka, Kemalpaúa ve øzmir FaylarÕnÕn Bornova havzasÕnda çakÕútÕ÷Õ üçgen çevresinde
meydana gelmektedir.
Menemen sismojenik zonu, bu proje kapsamÕnda gözlenen kümelenme alanlarÕ içinde en
belirgin olanlardan biridir. Deprem etkinlik zonunun uzanÕmÕ K-G do÷rultuludur ve Menemen
havzasÕnda yer almaktadÕr. Bilinen tektonik haritalarda veya bilimsel çalÕúmalarda, bu
depremleri üreten K-G uzanÕmlÕ bir fay hattÕnÕn varlÕ÷Õ henüz tespit edilmemiútir.
Depremlerin odak derinlikleri 5-18 arasÕndadÕr ve Güney’den Kuzey’e gidildikçe derinlikler
artmaktadÕr.
øzmir DÕú Körfez’de KB-GD yönelimli bir çizgisel sismojenik zon gözlenmiútir. Nispeten
saçÕlmÕú bir deprem etkinli÷i görüntüsü arz etse de, Karaburun-Foça arasÕnda KB-GD
do÷rultulu devam etmektedir. Bu zonun boyutlarÕ yaklaúÕk 30x8 km’dir. Denizde gözlenen bu
aktivitenin tek baúÕna bir çizgisellik mi, yoksa kendi içinde birden fazla tektonik sistem
barÕndÕran bir sistem mi oldu÷una yönelik nihai yorumlar için; deniz jeofizi÷i ve jeolojisi
araútÕrmalarÕndan elde edilecek bulgulara ihtiyaç vardÕr.
øzmirNET verileri kullanÕlarak elde edilen deprem etkinlik haritasÕnda detaylandÕrÕlan
sismojenik zonlara ilave olarak; ZEYE-Barbaros-Ya÷cÕlar üçgeninde, BalÕklÕova-IldÕr
batÕsÕnda (denizde) ve SÕ÷acÕk Körfezinde deprem etkinli÷i gözlenmiútir. SÕ÷acÕk; özellikle
17-21 Ekim 2005 (M=5.9) deprem dizini sonrasÕ sismik aktivitenin yo÷un olarak gözlendi÷i
bölgedir. Faylanma sonucu oluúan deprem aktivitesinin Kuzey’deki Ya÷cÕlar Köy’üne kadar
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ulaútÕ÷Õ ve Gülbahçe FayÕ’nÕn güney kolunun kÕrÕldÕ÷Õ rapor edilmiútir. Ancak daha sonra
yapÕlan ulusal ve uluslararasÕ çalÕúmalar depreme neden olan faylanmanÕn, KB-GD ve KDGB do÷rultu eúlenik fay sitemlerinin SÕ÷acÕk Körfezinde birleúmesiyle oluúan negatif çiçek
yapÕsÕndan kaynaklandÕ÷ÕnÕ ortaya koymuútur.
Di÷er sismik etkinlik bölgeleri; kuzeydeki BalÕklÕova-IldÕr-Barbaros ve bunun güneyindeki
ZEYEi-Barbaros-Ya÷cÕlar üçgenleridir. Bu bölgede Kuzeyde saçÕlmÕú bir deprem etkinli÷i
gözlenirken, Güneydeki aktivite daha dar (ço÷unlukla Karaburun ve Gülbahçe faylarÕ arasÕnda
kalan) bir alanda kümelenmiútir.
øzmir sismik etkinlik alanlarÕnÕn daha iyi gözlenebilmesi ve deprem tehlikesi yorumlarÕnÕn
ileri düzeyde yapÕlabilmesi için, kurulan yerel sismik a÷ geometrisinin geliútirilmesi
gerekmektedir. Depremselli÷i yüksek olan bu bölgede, proje süresince øzmirNET ve AFADDDB’nin di÷er ulusal deprem istasyonlarÕ tarafÕndan yeteri sayÕda ve kalitede kayÕt
alÕnabilece÷i beklenmektedir.
Sismotektonik
Proje süresince øzmirNET + AFAD-DDB tarafÕndan kaydedilen depremlerden belli kriterleri
sa÷layan kayÕtlarÕn odak mekanizmasÕ çözümlerine iliúkin analizler bu bölümde verilmiútir.
Deprem üreten bu tür kümelenme alanlarÕnÕn ve fay sistemlerinin mekanizmasÕnÕn, deprem
tehlikesini daha iyi anlamaya yönelik olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu görüú ve
ihtiyaçlardan hareketle, çalÕúma alanÕnda kaydedilen ve belli koúullarÕ sa÷layan 27 depremin
fay düzlemi çözümleri, P-dalgasÕ ilk hareket yönü kullanÕlarak incelenmiútir (Tablo1). Odak
mekanizmasÕ çözümünde; RMS lokasyon hata oranlarÕnÕn düúük olmasÕ, GAP açÕklÕk
de÷erlerinin 180o’den küçük olmasÕ ve en az 14 istasyona ait P-dalgasÕ ilk hareket yönü
(polarite) okumalarÕnÕn yapÕlmÕú olmasÕ kriterleri, baúlangÕç koúullarÕ olarak ele alÕnmÕútÕr.
Odak mekanizmasÕ çözümlerinde, DDB ulusal kuvvetli yer hareketi deprem istasyonlarÕna ait
polarite okumalarÕ da kullanÕlmÕútÕr. øncelenen 27 depremin 19u, baskÕn normal veya az
do÷rultu atÕm bileúenine sahip baskÕn normal oblik faylanma mekanizmasÕna sahiptir. 6
deprem, baskÕn do÷rultu atÕm bileúenli (az ters bileúen) mekanizmasÕna sahip sahipken, øç
Körfezin do÷u tarafÕnda meydana gelen 1 deprem, baskÕn ters ama az do÷rultu atÕm bileúen
mekanizmasÕ vermiútir. Depremlerin bir tanesi (No.6) dÕú körfezde, bir tanesi körfezi
kuzeyinde (No.19) yer alÕrken, di÷erleri ise genelde Körfezin güney ve do÷u kesimlerinde
yo÷unlaúmÕútÕr (ùekil 6).
øzmir deprem etkinli÷i haritasÕnda øç Körfezin güneyinde yer alan NarlÕdere-Balçova
kümelenme bölgesindeki üç depremin (No. 3, 4) fay düzlemi çözümleri incelendi÷inde, D-B
uzanÕmlÕ normal fay mekanizmasÕna sahip oldu÷u gözlenmiútir. AynÕ durum biraz daha
do÷uda øç Körfez’de yer alan di÷er üç deprem ( No. 12, 14, 15) için de geçerlidir. øzmir FayÕ
üzerinde yer alan ve jeotermal etkinli÷in yüksek oldu÷u bu bölgedeki tüm depremlerin
faylanma kinemati÷i, D-B do÷rultulu øzmir FayÕ ile uyumludur. Kümelenme alanÕ içinde yer
alan (5) no’lu deprem, KB-GD yönelimli ve sa÷ do÷rultu atÕm bileúene sahip baskÕn normal
faylanma vermiútir. NarlÕdere-Balçova kümelenme bölgesindeki etkinli÷in yaklaúÕk 4 km
GB’sÕnda yer alan (13) no’lu deprem, øzmir FayÕna nispeten uzak olsa da, bu fayÕn do÷rultusu
ile uyumlu olacak úekilde D-B uzanÕmlÕ sa÷ yönlü do÷rultu atÕm bileúenine sahip baskÕn
normal faylanma mekanizmasÕna sahiptir.
Jeotermal etkinli÷in yüksek oldu÷u NarlÕdere-Balçova gibi alanlarda akÕúkan enjeksiyonu, fay
düzlemlerinde kaymaya yol açan gerilme artÕúÕna neden olmaktadÕr. Meydana gelen
depremlerin odak mekanizma çözümleri, büyük ço÷unlukla normal veya az/çok do÷rultu atÕm

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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bileúeni olan baskÕn normal faylanmayÕ iúaret etmektedir.
Tablo 1 A÷ustos 2008 - Mart 2010 tarihleri arasÕnda øzmirNET deprem istasyon a÷Õndan elde
edilen 27 depremin (2.5  ML  3.6) odak mekanizmasÕ çözüm parametreleri (Gök, 2011)

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 6 Proje kapsamÕnda odak mekanizmasÕ çözümü yapÕlan 27 depremin øzmir topografya
haritasÕ üzerindeki da÷ÕlÕmÕ (Gök, 2011)
OTFZ üzerinde meydana gelen (1) no’lu deprem, odak mekanizmasÕ çözümüne göre do÷rultu
atÕmlÕ faylanmaya sahiptir ve bu özelli÷i ile mevcut fay kinemati÷i ile uyum içindedir. Benzer
durum, bu zonun KD’sunda yer alan (18) no’lu deprem için de geçerlidir. Her iki deprem,
KD-GB uzanÕmlÕdÕr ve sa÷ yönlü do÷rutu atÕmlÕ fay mekanizmasÕna sahiptir. BazÕ
depremlerin fay düzlemi çözümlerinin, mevcut yapÕsal unsurlar ile iliúkisi net de÷ildir.
Bunlardan (7) no’lu deprem do÷rultu atÕm bileúene sahip baskÕn ters fay, (16) no’lu deprem
do÷rultulu tam normal ve (17) no’lu deprem ise do÷rultu atÕm bileúenine sahip baskÕn normal
fay mekanizmasÕ vermiútir. Gaziemir-Buca GD’sunda saçÕlmÕú deprem etkinli÷i gösteren
bölgede meydana gelen depremin (No. 2), do÷rultu atÕm bileúenine sahip baskÕn normal
faylanma mekanizmasÕna sahip oldu÷u anlaúÕlmÕútÕr.
øzmir FayÕnÕn batÕ kesimlerinde Güzelbahçe’nin güneyinde yer alan sismik etkinlik alanÕ
incelendi÷inde, üç depremin (8, 10, 11) fay do÷rultularÕnÕn D-B yönlü oldu÷u gözlenmiútir.
Bu durum, K-G hattÕnda belirgin çizgisellik gösteren deprem aktivitesinin do÷rultusu ile
uyumlu de÷ildir. 10) ve (11) no’lu iki deprem, KD-GB do÷rultulu Seferihisar Fay (SF)
Zonuna 2 km uzaktadÕr. 8) no’lu deprem ise yaklaúÕk 5 km mesafededir. Bu depremlerin üçü
de, D-B do÷rultulu baskÕn normal faylanma mekanizmasÕna sahiptir.
DÕú Körfez kuzeyinde yer alan (6) no’lu deprem sa÷ yönlü do÷rultu atÕmlÕ bir faydÕr.
Gülbahçe Körfezinin güneyinde çatallandÕktan sonra Kuzey’e do÷ru iki kol halinde devam
eden faylardan, Urla’dan geçen do÷u kolun (Urla FayÕ) denizdeki uzantÕsÕ üzerindedir. AyrÕca
bu deprem, DÕú Körfez sismik etkinlik alanÕ içinde fay düzlemi çözümü yapÕlan tek depremdir
ve deniz jeofizi÷i araútÕrmalarÕ kapsamÕnda halen devam etmekte olan olasÕ KB-GD uzanÕmlÕ
fay zonunu desteklemektedir. Urla Fay hattÕnÕn denizdeki uzantÕsÕ ile yapÕsal uyum içindedir.
øzmir Körfezi kuzeyinde meydana gelen ve analizi yapÕlan son 3 depremden ikisi KarúÕyaka
kuzeyinde yer almaktadÕr (No. 19, 20). Her iki deprem birbiri ile aynÕ mekanizma özelli÷ine

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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sahiptir ve KD-GB do÷rultulu normal fay karakterine sahiptir. (23) no’lu deprem ise OTFZ ile
SFZ arasÕndaki D-B do÷rultulu KarúÕyaka normal fayÕ üzerindedir. Odak mekanizmasÕ
çözümüne göre bu deprem, normal fay bileúenine sol yönlü baskÕn do÷rultu atÕmlÕ faydÕr.
øzmirNET’de son 3 yÕllÕk proje süresince fay düzlemi çözümü yapÕlan 27 mekanizma
verisinden elde edilen sonuçlar, mevcut deniz jeolojisi ve jeofizi÷i çalÕúmalarÕndan elde edilen
sonuçlarla karúÕlaútÕrÕlmÕú ve uyumlu olduklarÕ gözlenmiútir.
Jeofizik Verilerden Zemin Özellikleri
Proje süresince øzmirNET+ADAD-DDB tarafÕndan kaydedilen depremlerin, farklÕ zeminlere
ait en büyük ivmeler (PGA) ve büyütme de÷erleri, ivme-ölçer (strong-motion) deprem
istasyonu kayÕtçÕlarÕ tarafÕndan ölçülen verilere dayalÕ olarak elde edilmiútir. 16.02.2009
tarihinde meydana gelen 3.9 büyüklü÷ündeki ÇandarlÕ Körfezi depreminde ölçülen yatay
düúey spektral oran (HVSR) büyütme de÷erlerinin da÷ÕlÕmÕ ùekil 7’de gösterilmiútir.
Özellikle Konak, KarúÕyaka, Maviúehir gibi yerleúim alanÕ zeminlerini temsil eden
lokasyonlarda yüksek büyütmeler gözlenmiútir. ùekil 8’de ise 22.08.2009 tarihinde meydana
gelen 3.5 büyüklü÷ündeki Balçova depreminde yatay düúey spektral oran (HVSR) büyütme
de÷erlerinin da÷ÕlÕmÕ harita üzerinde gösterilmiútir.
Her iki úekildeki ortak sonuç; Balçova, Bornova, KarúÕyaka, Maviúehir gibi derin havzalar
üzerinde bulunan yerleúim alanlarÕnÕn altÕndaki zeminler; depremin uzaklÕ÷Õna, büyüklü÷üne
ve derinli÷ine ba÷lÕ olarak deprem etkisini 4-5 kat, hatta Maviúehir gibi eski nehir yata÷Õ
üzerinde bulunan alanlarda 8 kata kadar büyütebilece÷inin, ölçümlere dayalÕ olarak elde
edilmiú olmasÕdÕr.

ùekil 7 ÇandarlÕ Körfezi depreminde øzmir’in farklÕ zeminleri için ölçümlere dayalÕ büyütme
de÷erlerinin da÷ÕlÕmÕ (Gök, 2011)

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 8 Balçova depreminde (siyah yÕldÕz) øzmir’in farklÕ zeminleri için ölçümlere dayalÕ
büyütme de÷erlerinin da÷ÕlÕmÕ (Gök, 2011)
Benzer bir sonuç, farklÕ depremler sÕrasÕnda øzmir zeminlerinin gösterdi÷i en büyük ivme
de÷erlerinin (PGA) ölçümlere dayalÕ da÷ÕlÕmÕ, ùekil 9, 10 ve 11’deki haritalarda verilmiútir.
10.10.2008 tarihinde meydana gelen M3.0 büyüklü÷ündeki Balçova depreminde ölçülen PGA
de÷erlerinin Güzelbahçe tarafÕnda do÷ru artacak úekilde körfezin güney kesimlerinde ve
do÷udaki Bornova havzasÕnda artÕú gösterdi÷i gözlenmiútir (ùekil 9).
19.01.2009 tarihinde meydana gelen M3.9 büyüklü÷ündeki Çi÷li depreminde ölçülen PGA
de÷erleri, körfezin K-G aksÕnda artÕúa neden olmuú ve 10 gal’i aúan de÷erlere ulaúmÕútÕr. Bu
yüksek de÷erler nispeten daha do÷uda yer alan BayraklÕ sahil kesiminde de aynÕ de÷erlerde
gözlenmiútir. Balçova ve çevresindeki zeminlerin, deprem dalgalarÕnÕn yönelim etkisinden de
hareketle, 10 gal’den daha fazla ivmelenmelere maruz kaldÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr (ùekil 10).

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 9 10.10.2008 Balçova depreminde (siyah üçgen) øzmir’in farklÕ zeminlerinin ölçümlere
dayalÕ olarak elde edilen PGA haritasÕ (Gök, 2011)

ùekil 10 19.01.2009 Çi÷li depreminde (siyah üçgen) øzmir’in farklÕ zeminlerinin ölçümlere
dayalÕ olarak elde edilen PGA haritasÕ (Gök, 2011)
27.02.2009 tarihinde meydana gelen Güzelbahçe depreminin büyüklü÷ünün, Çi÷li
depreminden daha küçük (M3.3) olmasÕna ra÷men, ivme-ölçer kayÕtçÕlar tarafÕndan ölçülen
ivme de÷erlerinin 13 gal’den fazla olmasÕ, Urla-Güzelbahçe kÕyÕ havzasÕndaki zeminlerin de
çok daha büyük bir depremlerde ciddi oranlarda ivmelenmelere maruz kalaca÷ÕnÕ ortaya
koymuútur (ùekil 11).

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 11 27.02.2009 Güzelbahçe depreminde (siyah üçgen) øzmir’in farklÕ zeminlerinin
ölçümlere dayalÕ olarak elde edilen PGA haritasÕ (Gök, 2011)
øzmir’e 80 km uzaktaki 17-21 Ekim 2005 (M5.9) SÕ÷acÕk Körfezi depremlerinde, Bornova’da
ölçülen en büyük ivme (PGA) de÷erinin yaklaúÕk 30 gal oldu÷u düúünüldü÷ünde, øzmir’in
merkezinde, yakÕnlarÕnda meydana gelebilecek orta büyüklükteki depremlerde veya daha
uzakta oluúabilecek úiddetli depremlerde, øzmir zeminlerinin ciddi oranda hasar yaratabilece÷i
anlaúÕlmaktadÕr. Bu nedenle küçük depremlerde dahi, øzmir’de 13 gal’e ulaúan PGA
de÷erlerinin ölçülmesi, kentte çok daha ayrÕntÕlÕ jeofizik etütlerin ve jeofizik a÷ÕrlÕklÕ bilimsel
araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕnÕ zorunlu kÕlmaktadÕr.
Zemin Niteli÷ini Ortaya Koymaya Yönelik SSR ve HVSR ÇalÕúmalarÕ
øvme-ölçer deprem istasyonlarÕ tarafÕndan kaydedilen deprem verilerinden hareketle, øzmir’in
zemin özelliklerini daha iyi anlamaya yönelik ek çalÕúmalar da yapÕlmÕútÕr. Önce belli koúul
ve kriterleri sa÷layan 10 adet deprem seçilmiútir. Bu depremler, SSR (referans istasyon)
yöntemi baz alÕnarak kullanÕlmÕú ve øzmir yerleúim alanÕnÕ temsil eden farklÕ zeminlere ait
büyütme ve hakim frekanslar elde edilmiútir. Sonuçlar ùekil 12’de verilmiútir.

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 12 On depreme ait SSR (referans istasyon) yöntemine göre øzmirNET kuvvetli yer
hareketi istasyonlarÕ tarafÕndan temsil edilen øzmr zeminlerine ait, ölçümlere dayalÕ elde
edilen büyütme ve hakim frekans de÷erleri. a) Kuvaterner yaúlÕ alüvyonlar üzerinde yer alan
istasyonlar, b) Miyosen kumtaúlarÕ, çamurtaúlarÕ, marn üzerindeki istasyonlar, c) Paleosen fliú
ve kireçtaúlarÕ üzerindeki istasyonlar, d) Miyosen volkanikler ve andezitler üzerindeki
istasyonlar (Gök, 2011)
En dikkat çekici sonuçlar; Balçova (BLC), BostanlÕ (BOS), BayraklÕ sahil kesimleri (BYN),
Güzelbahçe (GZL), Konak (KON), KarúÕyaka (KSK), Maviúehir (MVS) gibi genç alüvyon
birimlerin deprem sÕrasÕnda yüksek oranda büyütmeler göstermesi nedeniyle alÕnmÕútÕr. Bu
birimler tarafÕndan temsil edilen istasyonlarda hakim frekans de÷erleri, düúük frekanslarda
yüksek pik’ler vermiútir. Maviúehir’de yaklaúÕk 1 Hz (1 sn periyot) frekansta, ortalama 7-8
kat büyütme de÷erleri gözlenmiútir. Bu sonuçlar tek bir depremin de÷il, özel olarak belli
kriterlere göre seçilmiú 10 ayrÕ depremin ortalamasÕdÕr. Bu 10 deprem için hazÕrlanan zemin
sÕnÕflamasÕ ayrÕ bir tablo halinde, Amerikan NEHRP zemin sÕnÕflama sistemine göre ayrÕca
verilmiútir (Tablo 2).

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 2 øzmirNET deprem istasyon lokasyonlarÕnda, 10 ayrÕ depreme ait SSR çalÕúmasÕ
Jeoloji

østasyon

Hakim Frekans
Fo, Hz

Büyütme
(SSR-10)

Zemin SÕnÕfÕ
NEHRP

Alüvyon
BLC
1.8
5.6
Alüvyon
BOS
0.6
5.8
Alüvyon
BYN
0.61
5.7
Alüvyon
CMD
1.1
2.8
Alüvyon
GZL
0.6
3.1
Alüvyon
KON
0.6
4.9
Alüvyon
KSK
0.72
6.6
Alüvyon
MVS
0.98
7.9
KumtaúÕ+Marn
KYN
Düz
2.0
KumtaúÕ+Marn
URL
1.3
4.1
Fliú+KireçtaúÕ
PNR
8.2
1.8
Fliú+KireçtaúÕ
YSL
8.4
2.7
Andezit
BYR
3.0
1.5
Andezit
MNV
REF
REF
Andezit-KumtaúÕ sÕnÕrÕ
BUC
1.3
3.8
Andezit-Alüvyon sÕnÕrÕ
YMN
6.5
3.4
sonucu elde edilen zemin hakim frekans ve büyütme de÷erleri (Gök, 2011)

D
E
E
D
E
E
E
F
B-A
C
B-A
B
B-C
A
C-D
B-C

Jeofizik (deprem veya mikrotremor) etütler sonucu, e÷er bir zeminin hakim frekansÕ Fo=1.0
Hz (veya baskÕn periyodu To=1 sn) olarak ölçülmüúse, Amerikan NEHRP zemin sÕnÕflama
sisteminde bu zeminler, yapÕ taúÕma gücü son derece zayÕf olan “özel zemin” olarak
adlandÕrÕlan Turba BataklÕk zeminler úeklinde adlandÕrÕlmÕú ve F-tipi zeminler olarak
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr (Tablo 3). ølgili tablodan da görülece÷i üzere NEHRP’de, halen güncelleme
çalÕúmalarÕ devam eden Türk Deprem Yönetmeli÷i Zemin SÕnÕflama Tablosunda yer almayan
çok daha ayrÕntÕlÕ zemin sÕnÕflamalarÕna yer verilmiútir. F-tipi zemin sÕnÕfÕ, çok kritik bir
zemin sÕnÕflamasÕ olarak ayrÕca ve özel olarak ele alÕnmÕútÕr. Hakim frekans de÷erinin 1.0 Hz
olmasÕ nedeniyle özel olarak incelenen bu zemin, sÕvÕlaúma niteli÷ine sahip kum veya
bataklÕktÕr. YeraltÕ su seviyesinin, 6 m’den daha az olabilece÷i rapor edilen NEHRP’te,
mevcut yapÕlarÕn inúa kalitesine ba÷lÕ olmak üzere bu bölgelerde zeminin sismik davranÕúÕnÕn,
yerleúim alanlarÕ için büyük tehdit unsuru oldu÷una yer verilmiútir. øzmir’de yapÕlan jeofizik
çalÕúmalarda Maviúehir için zemin sÕnÕfÕnÕn F-tipi zemin oldu÷u ortaya konmuútur. Zeminin
hakim frekansÕnÕn 1.0 Hz’de deprem etkisini ortalama 7-8 kat büyüttü÷ü ölçümlere dayalÕ
olarak ortaya konmuútur.

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 3 On adet depremden elde edilen hakim frekans (Fo) de÷erlerine göre önerilen NEHRP
zemin sÕnÕflamasÕ (Gök, 2011)

SONUÇ
øzmir sismik etkinlik alanlarÕnÕn daha iyi gözlenebilmesi ve deprem tehlikesi yorumlarÕnÕn
ileri düzeyde yapÕlabilmesi için, kurulan yerel sismik a÷ geometrisinin (øzmirNET’in) daha da
geliútirilmesi gerekmektedir. Özellikle denizlerde meydana gelen ve büyük depremlerin
habercisi konumundaki mikro-depremlerin fay hareket mekanizmalarÕnÕ úimdiden
anlayabilmek için, körfez çevresine (en az 10 adet olmak üzere) yeterli sayÕda deprem
istasyonu kurulumuna gereksinim bulunmaktadÕr. øzmir’in güncel deprem etkinli÷ini daha
iyi anlamaya yönelik çalÕúmalara sadece T.C. BaúbakanlÕk AFAD Deprem Dairesi
BaúkanlÕ÷ÕnÕn de÷il, yerel idarecilerin ve asÕl karar verici konumda bulunan yerel
yöneticilerin de deste÷i úarttÕr.
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øzmir Büyükúehir Belediyesi iúbirli÷i ile hayata geçirilmiútir. ÇalÕúmanÕn tüm aúamasÕndaki
katkÕlarÕndan ötürü DEÜ-DAUM Müdürü Prof.Dr. Zafer AkçÕ÷’a, AFAD Deprem Dairesi
(DDB) BaúkanÕ Dr. Murat Nurlu’ya, AFAD-DDB Kuvvetli Yer Hareketi Grup BaúkanÕ SayÕn
Ulubey Çeken’e, tüm AFAD ve DEÜ çalÕúanlarÕ ile eme÷i geçen herkese teúekkür ederiz. Bu
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* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ÖZET
Türkiye; Dünya Kültürel ve Do÷al MirasÕn KorunmasÕ Sözleúmesi, MilletlerarasÕ AnÕtlar ve
Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeli÷i, Avrupa Mimari MirasÕn KorunmasÕ
Sözleúmesi gibi Koruma alanÕnda yaptÕrÕmÕ olan pek çok uluslararasÕ sözleúmeye tabidir.
Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕ’nÕn (1982) 63. Maddesi’yle de devlet tarafÕndan tarih, kültür
ve tabiat varlÕklarÕnÕn ve de÷erlerinin korunmasÕ ve bu amaçla destekleyici ve teúvik edici
tedbirlerin alÕnmasÕ; güvence altÕna alÕnmÕú olup; pek çok yasal düzenleme ile tarih, kültür ve
tabiat varlÕklarÕnÕ ve de÷erlerini koruma çalÕúmalarÕnÕn gerçekleútirilece÷i bir çerçeve
oluúturulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi’nde Koruma
AmaçlÕ ømar PlanlarÕ’nÕn uygun olarak hazÕrlanmasÕ gereken yasal düzenlemeler; anayasa,
uluslararasÕ anlaúmalar, 3386 ve 5226 SayÕlÕ Kanunlar ile De÷iúik 2863 SayÕlÕ Kültür ve
Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu, 3194 SayÕlÕ ømar Kanunu ve 3621 SayÕlÕ KÕyÕ
Kanunu’ndan bahsedilmektedir.
Ancak korunmasÕ gerekli alanlara iliúkin tüm ulusal ve uluslararasÕ sözleúmeler ve yasal
düzenlemeler incelendi÷inde; bugün tüm dünyada çalÕúma konusu olan ve standart geliútirme
çalÕúmalarÕ sürdürülen trafik kaynaklÕ titreúimlerin tarihi ya da modern yapÕlar üzerindeki
etkisine yönelik olarak rehberlik edebilecek somut yasal düzenlemelerle karúÕlaúÕlmamakta;
yasalarla önerilenler temenni niteli÷ini geçmemektedir.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ øzmir’in Ödemiú ølçesi’nde Birgi’de; konut kullanÕmlÕ tescilli taú
yapÕlarda trafik kaynaklÕ titreúim düzeylerini ölçerek, koruma amaçlÕ imar planÕ kararlarÕ ile
kontrol edilebilen de÷iúkenlerle açÕklamaya çalÕúmaktÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda on adet tescilli
yapÕda kontrollü olarak geçirilen kamyon, minibüs, ambulans, itfaiye, özel araç ve traktör ile
oluúan titreúim düzeyleri yapÕnÕn giriúinde yola bakan iki köúesi ile orta noktasÕna sabitlenen
sensörler ile ölçülmüútür. ÇalÕúma kapsamÕnda 630 adet ölçüm de÷eri elde edilmiú, ancak orta
noktada konumlandÕrÕlan sensörden alÕnan de÷erlerin daha sa÷lÕklÕ olmasÕ nedeniyle hatasÕz
oldu÷u tespit edilen 199 titreúim de÷eri analizlerde kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmada, yapÕda oluúan trafik kaynaklÕ titreúim düzeyi çoklu do÷rusal regresyon yöntemi ile
açÕklanmaya çalÕúÕlmÕú; final modelde ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin varyansÕnÕn yüzde 86,3’ü (R kare
de÷eri 0,863) açÕklanabilmiútir. YapÕya bitiúik bir bahçe duvarÕ bulunmasÕ, yapÕnÕn önünde
açÕk alan niteli÷inde bir alan olmasÕ, yapÕnÕn iki tarafÕnda yapÕya bitiúik ve daha az
yükseklikte binalar bulunmasÕ, tekerleklerin tümünün aynÕ çapta olmasÕ ve yapÕnÕn önünde su
kanalÕ bulunmasÕ; titreúim düzeyiyle ters orantÕlÕ bulunmuútur. YapÕnÕn önündeki yol kesiúim
noktasÕ sayÕsÕ, yapÕ büyüklü÷ü, taúÕtÕn toplam a÷ÕrlÕ÷Õ ve e÷im durumu ise yapÕda oluúan
titreúim düzeyiyle do÷ru orantÕlÕ bulunmuútur. Bununla birlikte ölçüm yapÕlan yapÕnÕn zemin
malzemesinin karo olmasÕ, trafik kaynaklÕ titreúimleri di÷er zemin malzemelerine göre en
fazla azalttÕ÷Õ tespit edilen malzemeyken; karoyu sÕrasÕyla mozaik kaplama, beton, ahúap, taú
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döúeme, kayrak taúÕ ve toprak takip etmektedir. TaúÕt hÕzÕ hariç, de÷iúkenlerin tümü 0,05
düzeyinde istatistiksel açÕdan anlamlÕ bulunmuútur.
Elde edilen sonuçlarÕn korunmasÕ gerekli alanlarda yapÕlacak planlama çalÕúmalarÕnda
kullanÕlabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin de÷erlendirilerek tartÕúmaya açÕlÕyor olmasÕ
bu çalÕúmanÕn bilime katkÕsÕnÕ oluúturacaktÕr.

1. GøRøù
Yönetim; tanÕmlanan iúlerin baúarÕlabilmesi için aktivitelerin düzenlenmesi ya da koordine
edilmesidir. Geleneksel yönetim tarzÕnÕn en önemli ilkelerinden bir tanesi kurumun tüm
sonuçlarÕ kontrol etmesi olup; kent yönetimi dikkate alÕndÕ÷Õnda bu durum kaydade÷er bir
efor ve iliúkiler bütünü gerektirmektedir.
Dunbar Teorisi derki; 150 sayÕsÕ; beynin birlikte çalÕúabilece÷i ve iletiúim kurabilece÷i
maksimum sayÕdÕr (topmanagementdegrees.com). DolayÕsÕyla özel ya da kamusal olsun bir
kurum ya da kuruluútaki tüm personelin tüm çalÕúma konularÕndan sorumlu tutulmasÕ
düúünülemezken; birimlerin her biri görev alanlarÕ da dikkate alÕnarak 150 kiúiden daha az
sayÕda personelle düzenlenmelidir.
Yerel yönetimlerin çalÕúma alanlarÕnÕn en önemlilerinden bir tanesi “arazi yönetimi” konusu
olup; arazi yönetiminin gerçekleútirilmesinde kullanÕlan en önemli araçlar ise “úehir
planlarÕdÕr”. ùehir planlarÕ bir kenti meydana getiren tüm bileúenlerin sosyal, kültürel,
demografik, ekonomik ve mekânsal örüntüsünü analiz ederek; gelece÷e yönelik kentsel ve
kÕrsal yapÕlanma kararlarÕnÕn alÕndÕ÷Õ yasal belgelerdir. Dunbar teorisi’ne atÕfta bulunmak
gerekirse úehrin planlanmasÕ sürecinde pek çok farklÕ disiplinin birarada çalÕúmasÕnÕ
gerektiren planlama çalÕúmalarÕnda sorun yaúanmamasÕ için her bir uzmanlÕk alanÕnÕn
sÕnÕrlarÕnÕn çok iyi çizilmesi gerekmektedir.
Günümüz koúullarÕnda yerel yönetimlerin en temel görevleri olan halka hizmet götürme
meselesi; yerel yönetimlerin yetki alanÕnÕ oluúturan sÕnÕrlarÕn yasa ve yönetmelikler
sonucunda de÷iúmesiyle birlikte daha kompleks ve kontrolü zor bir sorun haline gelirken; bu
durum geçmiú yÕllarda yapÕlmÕú ve projeksiyon yÕlÕ itibariyle henüz ömrünü tüketmemiú úehir
planlarÕnÕn ve sözkonusu planlarÕn temelini oluúturan nüfus vb. tüm hesaplarÕn revizyonunu
gündeme getirmektedir.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ da sözkonusu revizyonlar gerçekleútirilmeden hemen önce øzmir’in
planlama tarihinde ve ulaúÕm sisteminin planlanmasÕnda bugüne kadar çalÕúÕlmamÕú bir konu
olan trafik kaynaklÕ titreúimlere dikkat çekmek ve yurt dÕúÕndaki örneklerine benzer úekilde
Türkiye’de özellikle koruma alanlarÕndaki kentsel planlama çalÕúmalarÕnda trafik kaynaklÕ
titreúim konusunun önemini ortaya koymaktÕr.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel AraútÕrma Projeler Birimi’nin 2011.Kb.Fen.18 No’lu proje
deste÷iyle gerçekleútirilen çalÕúma kapsamÕnda; trafik kaynaklÕ titreúimlerle ilgili olarak
øzmir’in Ödemiú ølçesi’nin Birgi Beldesi’nde gerçekleútirilen ölçümler bu çalÕúmanÕn
konusunu oluúturacak bununla birlikte odaklanÕlan nokta bu konuda derinlik kazanmamÕú
somutlaúmamÕú yasal/yönetsel ifadeler olacaktÕr.
Birgi’de konut kullanÕmÕndaki 10 adet tescilli taú yapÕya yerleútirilen üç adet titreúim
sensörünün algÕladÕ÷Õ ve yapÕnÕn önünden farklÕ koúullarda geçirilen kamyon, traktör,
ambulans, minibüs, itfaiye aracÕ ve otomobilin farklÕ de÷iúkenlerle iliúkilendirilmesi sonucu
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ortaya çÕkan titreúim de÷erlerinin SPSS programÕ kullanÕlarak regresyon analizi ile
de÷erlendirilmesi çalÕúmanÕn yöntemini oluúturmaktadÕr. Titreúim düzeyleri yapÕnÕn giriúinde
yola bakan iki köúesi ile orta noktasÕna sabitlenen sensörler ile ölçülmüútür. ÇalÕúma
kapsamÕnda 630 adet ölçüm de÷eri elde edilmiú, ancak orta noktada konumlandÕrÕlan
sensörden alÕnan de÷erlerin daha sa÷lÕklÕ olmasÕ nedeniyle hatasÕz oldu÷u tespit edilen 199
titreúim de÷eri analizlerde kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmada, yapÕda oluúan trafik kaynaklÕ titreúim düzeyi çoklu do÷rusal regresyon yöntemi ile
açÕklanmaya çalÕúÕlmÕú; final modelde ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin varyansÕnÕn yüzde 86,3’ü (R kare
de÷eri 0,863) açÕklanabilmiútir. YapÕya bitiúik bir bahçe duvarÕ bulunmasÕ, yapÕnÕn önünde
açÕk alan niteli÷inde bir alan olmasÕ, yapÕnÕn iki tarafÕnda yapÕya bitiúik ve daha az
yükseklikte binalar bulunmasÕ, tekerleklerin tümünün aynÕ çapta olmasÕ ve yapÕnÕn önünde su
kanalÕ bulunmasÕ; titreúim düzeyiyle ters orantÕlÕ bulunmuútur. YapÕnÕn önündeki yol kesiúim
noktasÕ sayÕsÕ, yapÕ büyüklü÷ü, taúÕtÕn toplam a÷ÕrlÕ÷Õ ve e÷im durumu ise yapÕda oluúan
titreúim düzeyiyle do÷ru orantÕlÕ bulunmuútur. Bununla birlikte ölçüm yapÕlan yapÕnÕn zemin
malzemesinin karo olmasÕ, trafik kaynaklÕ titreúimleri di÷er zemin malzemelerine göre en
fazla azalttÕ÷Õ tespit edilen malzemeyken; karoyu sÕrasÕyla mozaik kaplama, beton, ahúap, taú
döúeme, kayrak taúÕ ve toprak takip etmektedir. TaúÕt hÕzÕ hariç, de÷iúkenlerin tümü 0,05
düzeyinde istatistiksel açÕdan anlamlÕ bulunmuútur.
øzmir’in Ödemiú ølçesi’nin Birgi Beldesi’nde gerçekleútirilen çalÕúma sonuçlarÕ örnek olmak
üzere Türkiye’de trafik kaynaklÕ titreúimler konusunda yasal/yönetsel mevzuatÕn
yetersizli÷inin tartÕúmaya açÕlÕyor olmasÕ bu çalÕúmanÕn bilime katkÕsÕnÕ oluúturacaktÕr.
ÇalÕúma kapsamÕnda öncelikle literatürde trafik kaynaklÕ titreúimlerin farklÕ araútÕrmacÕlar
tarafÕndan ele alÕnÕú biçimlerine de÷inilecek, Türkiye’de bu konuda yapÕlmÕú bazÕ çalÕúmalar
da bu kapsamda aktarÕlacak, Birgi’de konut kullanÕmÕndaki on adet tescilli taú yapÕda
gerçekleútirilen ölçüm çalÕúmalarÕndan ve sonuçlarÕndan bahsedilecek ve Türkiye’de yasal ve
yönetsel açÕdan bu konudaki eksiklikler tartÕúmaya açÕlarak çalÕúma sonlandÕrÕlacaktÕr.

2. TRAFøK
BøÇøMLERø

KAYNAKLI

TøTREùøMLERøN

LøTERATÜRDE

ELE

ALINIù

Trafik kaynaklÕ titreúimler ulaúÕm aksÕ üzerinde bulunan ve zeminle bütünleúmemiú her türlü
(rogar kapa÷Õ, Õzgara, yol üzerindeki yamalar vb.) elemanÕn ulaúÕm araçlarÕyla temasÕ sonucu
ortaya çÕkmaktadÕr. YapÕ elemanlarÕnÕn sahip oldu÷u frekansÕn oluúan dalga frekansÕyla
uyumlu olmasÕ ise dalga çÕkÕú noktasÕ ile dalga alÕcÕsÕ olan yapÕ arasÕndaki engelleri
kaldÕrmakta ve titreúimin yayÕlmasÕna neden olmaktadÕr (Ayhan Selçuk, 2013).
FarklÕ ülkelerde kabul edilen titreúim standartlarÕ genel olarak trafik kaynaklÕ titreúim
düzeylerinin hangi de÷erlere ulaúmasÕ durumunda yapÕlarda hasar oluúturaca÷Õ konusuna
odaklanmÕú olup; bu de÷erler yapÕnÕn tarihi ya da yeni yapÕ olmasÕna göre de farklÕ úekillerde
de÷erlendirilmiútir. Titreúimin mimari yapÕlarda herhangi bir etkisinin olmadÕ÷ÕnÕn kabul
edildi÷i durumlarda ise oluúan titreúim de÷erlerinin insan algÕsÕnÕ aúÕyor olmasÕ durumu
incelenmiú; insan algÕsÕnÕ aúan titreúim de÷erlerinin insanlarda binalarÕn yÕkÕlaca÷Õ hissini
uyandÕrmasÕ nedeniyle psikolojik ve fizyolojik rahatsÕzlÕklarÕn kayna÷Õ oldu÷u ifade
edilmiútir. ønsanlarÕn algÕ eúi÷i olarak 0.15-0.30 mm/sn. kabul edilirken; 2 mm/sn. tarihi
yapÕlarda titreúim için önerilen eúik de÷er, 2,5 mm/sn normal yapÕlar için mimari risk sÕnÕr
de÷eri, 5 mm/sn ve üzeri titreúim de÷eri normal yapÕlar için mimari hasarÕn görülebilece÷i
de÷er olarak ifade edilirken; 10-15 mm/sn ise trafikten beklenen titreúim de÷erinin üzerinde
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olup, yine mimari hasara neden olabilece÷i ifade edilen titreúim de÷erleri olarak belirlenmiútir
(bkz. Tablo 1 ve ùekil 1).
Tablo 1. Sürekli Titreúim De÷erleriyle ølgili Standartlar
Titreúim Düzeyi
(mm/sn)

ønsan Reaksiyonu

0,15-0,30 AlgÕ Eúi÷i
2 AçÕkça AlgÕlanabilir titreúimler

2,5

Sürekli titreúimler insanlarÕ rahatsÕz
etmeye baúlar.

YapÕlar Üzerindeki Etkisi
Titreúim hiçbir úekilde hasar
oluúturmaz
Tarihi ve antik yapÕlar için
titreúimin önerilen üst sÕnÕrÕ
Normal yapÕlarda titreúim oluúmaz

Normal yapÕlarda mimari hasar
5 YapÕlardaki insanlarÕ rahatsÕz eder
riski baúlar (duvarlarÕn çatlamasÕ
vb.)
Köprülerde yürüyen insanlar için
Trafikten beklenen normal de÷erin
10-15 kabul edilemezdir ve sürekli
üstü mimari ve yapÕsal hasar
titreúimler insanlarÕ rahatsÕz eder.
gözlenebilir.
Kaynak: Hendriks, R.; (2002). “Transportation Related Earthborne Vibrations, Technical
Advisory, Vibration, California Department of Transportation, Division of Environmental
Analysis, ùubat 2002” çalÕúmasÕndan düzenlenmiútir.

ùekil Titreúim Eúik De÷erlerinin Grafiksel øfadesi
Kaynak: Hendriks, R.; (2002). Transportation Related Earthborne Vibrations, Technical
Advisory, Vibration, California Department of Transportation, Division of Environmental
Analysis, ùubat 2002.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

29

Literatürde trafik kaynaklÕ titreúimin etkilerine yönelik olarak öngörüde bulunan çalÕúmalarla,
deneysel testlerle sonuca ulaúan çalÕúmalar ayrÕúmaktadÕr. Öngörüde bulunan çalÕúmalardan
Hunaidi (1996), Hunaidi ve Tremblay (1997), Watts ve Krylov (2000), Pyl ve di÷er. (2002),
Klaboe ve di÷er. (2003), Pau ve di÷er. (2005), D’apuzzo (2007), Jurevichius, Vekteris ve
Daktariünas (2007) ve Kuter ve Erdo÷an (2008) yer temelli titreúimlerin yapÕlarda hasara
neden olaca÷ÕnÕ düúünürken; Kliukas ve di÷er. (2008) yer temelli titreúimlerin yapÕlarda hasar
oluúturdu÷unu kanÕtlamÕúlardÕr. Bununla birlikte Watts (1990), Hajek, Blaney ve Hein (2006),
Office of Planning and Environment Federal Transit Administration (2006) ise yer temelli
titreúimlerin genellikle hasara neden olmayaca÷ÕnÕ düúünmektedirler. Watts (1990), Hunaidi
ve Tremblay (1997), Hunaidi ve Gallagher (2000), Tomazevic ve di÷er. (2006), Pau ve
Vestroni (2008) ve Tucholka ve di÷er. (2008); trafik kaynaklÕ titreúimlerin yapÕnÕn önceden
maruz kaldÕ÷Õ gerilmeleri tetikleyece÷ini düúünürken; Candemir (2005, 2008), Office of
Planning and Environment Federal Transit Administration, (2006), Pau ve Vestroni (2008) ve
Korkmaz ve di÷er. (2010) ise titreúimin yapÕlar üzerindeki etkisinin özellikle eski
yerleúmelerde dikkate alÕnmasÕ gerekti÷ini ifade etmiúlerdir. Hunaidi, Rainer ve Pernica
(1994), Clemente ve Rinaldis (1998) ve Tucholka ve di÷er. (2008) yer temelli titreúimlerin
tarihi yapÕlarda hasara neden oldu÷unu ifade ederken; Li, Zou ve Omenzetter (2009) trafik
kaynaklÕ titreúimlerin modern ve hafif yapÕlarda problem oluúturdu÷unu belirtmiúlerdir. Hao
ve di÷er. (2001) yer temelli titreúimlerin yapÕlarda hasar oluúturmadÕ÷ÕnÕ kanÕtlamÕúken;
Hunaidi (1996), Hunaidi ve Tremblay (1997), Pau ve di÷er. (2005), Hajek ve di÷er. (2006)
trafik kaynaklÕ titreúimlerin hasar oluúturma riskini düúük bulmuútur. Traffic Advisory Leaflet
(1996), Jaksa, Griffith ve Grounds, (2002), Pau ve Vestroni (2008), Penton ve Taylor (2008),
Li, Zou ve Omenzetter (2009), Harvey, Curley ve Thalheimer (2010) ve Suandi (2010) trafik
kaynaklÕ titreúimlerin yapÕlarda/duyarlÕ aletlerde vb. hasar oluúturmadÕ÷ÕnÕ tespit eden
araútÕrmacÕlardÕr. ÇalÕúmanÕn bu bölümünde bazÕ araútÕrmacÕlarÕn trafik kaynaklÕ titreúimler
konusunu ele alÕú biçimlerinden örnekler verilmektedir.
Türkiye’de yapÕlan çalÕúmalardan bir tanesi Kuter ve Erdo÷an’Õn (2008) ÇankÕrÕ Kentsel Sit
AlanÕ’yla ilgili incelemeleridir. ÇalÕúmada insan ve at arabasÕ trafi÷ine göre düzenlenmiú
ÇankÕrÕ Kentsel Sit AlanÕ’nÕn dar sokak dokulu, çÕkmaz sokaklarÕn çok oldu÷u bir konut alanÕ
oldu÷undan bahsetmiú olan Kuter ve Erdo÷an (2008) sözkonusu sokak dokusunun kamyon ve
traktör gibi a÷Õr taúÕt trafi÷ine açÕlmasÕnÕn, bu yollarÕn çevresindeki konutlarÕn titreúime maruz
kalmasÕna ve temellere yapÕlan baskÕlarÕn hasarlara yol açmasÕna neden oldu÷unu
belirtmiúlerdir. Bu çalÕúmada sokak dokusu ve motorlu taúÕtlar arasÕndaki uyumsuzlu÷un
çözümlenebilmesi için yayalaútÕrma yapÕlmasÕ önerilmiútir. Ancak çalÕúma kapsamÕnda ölçüm
yapÕlmamÕútÕr.
Candemir (2005, 2008) ise kentlerde özellikle ana arterlere yakÕn tarihi eser niteli÷indeki
yapÕlarÕn vibrasyondan arÕndÕrÕlmasÕ gerekti÷inden bahsetmiú; kentlerin eski omurgalarÕna bir
de raylÕ sistemlerin zararlÕ yan etkilerinin aktarÕlmamasÕ gerekti÷ini vurgulamÕútÕr.
Korkmaz ve di÷er. (2010) taú yapÕlarÕ taúÕt yüklemeleriyle iliúkilendirerek farklÕ modelleme
türleri ve koúullarÕnÕ kullandÕklarÕ çalÕúma kapsamÕnda; trafik kaynaklÕ titreúimlerin taú
yapÕlarÕn yapÕsal davranÕúÕ üzerindeki etkisini kritik bulduklarÕnÕ belirtmiúlerdir (Korkmaz ve
di÷er., 2010).
ÇalÕúmanÕn bundan sonraki bölümünde Ödemiú’in Birgi Beldesi’nde gerçekleútirilen trafik
kaynaklÕ titreúim ölçüm sonuçlarÕ tartÕúÕlacaktÕr.
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3. TRAFøK KAYNAKLI TøTREùøM ANALøZLERø VE BøRGø’DE ALINAN
SONUÇLARIN DEöERLENDøRøLMESø
YÕllarÕn yorgunlu÷unu üzerinde taúÕyan, yapay ya da do÷al pek çok faktörün de etkisiyle
gerilmelere maruz kalmÕú, yÕpranmÕú tarihi yapÕlar için yapÕnÕn kendisi ya da çevresi için
alÕnan her karar hayati önem taúÕmaktadÕr. Literatür taramalarÕ sonucunda da tespit edildi÷i
üzere pek çok ülkede yapÕlarda hasar oluútursun ya da oluúturmasÕn; insan algÕsÕnÕ aúarak
insanlarda rahatsÕzlÕk oluúturmasÕ olasÕ tüm titreúim kaynaklarÕna yönelik çalÕúmalar
yapÕlÕrken; Türkiye’nin bu konuda gösterdi÷i hassasiyetin yeterli oldu÷u söylenemez.
DolayÕsÕyla kapsamÕ ve niteli÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda bu çalÕúma Türkiye’de bir ilktir. Trafik
kaynaklÕ titreúime etki eden ve plan kararlarÕ ile kontrol edilebilen faktörlerin belirlenmesi
açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda, çalÕúma literatürde de bir ilktir.
Bu çalÕúma; Türkiye’de bu konudaki mevzuatÕn düzenlenmesine iliúkin de önem arzetmekte
olup; çalÕúmanÕn amacÕ daha önce úehir planlama çalÕúmalarÕyla ilgili olarak konuúuldu÷una
rastlanmayan trafik kaynaklÕ titreúimler konusunu yasal ve yönetsel alanda tartÕúmaya
açmaktÕr. Bu süreçte koruma kararÕ alÕnan alanlarda yetkili idarelerin tamamlamakla yükümlü
oldu÷u Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ’nda, yol kesiúim sayÕsÕ, yapÕnÕn bir taraftan bahçe
duvarÕna bitiúik olmasÕ, yapÕya iki taraftan bitiúik ve farklÕ yükseklikte baúka yapÕlar olmasÕ,
yapÕnÕn karúÕ cephesinde açÕk alan vb. alanlar bulunmasÕ gibi plan kararlarÕnÕn trafik kaynaklÕ
titreúime olan etkileri sayÕsal olarak ortaya konmaktadÕr. AyrÕca, ulaúÕm sistemine iliúkin
uygulamalarda taúÕtÕn toplam a÷ÕrlÕ÷Õ, tekerlek çaplarÕnÕn durumu, zeminin e÷im durumu,
yapÕnÕn zemin malzemesinin taú, beton, kayrak taúÕ, ahúap, mozaik kaplama ya da karo
olmasÕ, yapÕ büyüklü÷ü ve yapÕnÕn önünde su kanalÕ bulunup bulunmamasÕ gibi kararlarÕn
titreúime olan etkileri de ortaya konmaktadÕr.
DolayÕsÕyla, kültürel miras alanlarÕnda alÕnacak plan kararlarÕ ve yapÕlacak düzenlemelerde,
söz konusu bölgelerin koruma koúullarÕ iyileútirilecek ve bir döneme tanÕklÕk etmiú kültürel
miras alanlarÕnÕn, planlÕ ve sistemli bir úekilde gelecek nesillere aktarÕlmasÕna katkÕ
sa÷lanacaktÕr.
Birgi’de gerçekleútirilen çalÕúma sonuçlarÕna göre;
x yapÕya bitiúik bir bahçe duvarÕ bulunmasÕ,
x yapÕnÕn önünde açÕk alan niteli÷inde bitki örtüsünden oluúan bir alan olmasÕ,
x yapÕnÕn iki tarafÕnda yapÕya bitiúik ve daha az yükseklikte binalar bulunmasÕ,
x tekerleklerin tümünün aynÕ çapta olmasÕ
ve
x yapÕnÕn önünde su kanalÕ bulunmasÕ;
titreúim düzeyiyle ters (-) orantÕlÕ bulunmuútur. Baúka bir ifade ile bu de÷iúkenlerin varlÕ÷Õ
ya da büyüklüklerindeki artÕú, titreúim düzeylerini düúürmektedir.
x Ölçüm yapÕlan yapÕnÕn önündeki yol kesiúim noktasÕ sayÕsÕ,
x yapÕ büyüklü÷ü,
x taúÕtÕn toplam a÷ÕrlÕ÷Õ
ve
x e÷im ise
yapÕda oluúan titreúim düzeyiyle do÷ru (+) orantÕlÕ bulunmuútur.
x Sensörlerin yerleútirildi÷i yapÕ zemin malzemesinin toprak, taú döúeme, kayrak taúÕ,
beton, ahúap, mozaik kaplama ve karo olmasÕ sÕrasÕyla titreúimi en çoktan en aza
do÷ru arttÕran de÷iúkenlerdir.
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Bununla birlikte; ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin sen_peak yani ölçüm sÕrasÕnda elde edilen en yüksek
titreúim de÷erini ifade etti÷i final regrasyon modelinden de anlaúÕldÕ÷Õ gibi; model ile ba÷ÕmlÕ
de÷iúken olan titreúim düzeyindeki varyansÕn %86,3’ü (R2=0,863) açÕklanabilmektedir.
De÷iúkenlerin biri dÕúÕnda tümü 0,05 seviyesinde istatistiksel açÕdan de÷erli bulunmuútur.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ölçüm yapÕlan yapÕnÕn mozaik kaplama olmasÕ titreúim düzeyini 0,158 mm/sn.
arttÕrÕrken;
Toprak olmasÕ 0,622,
Taú döúeme olmasÕ 0,603,
Ahúap olmasÕ 0,175,
Beton olmasÕ 0,270 ve
Kayrak taúÕ olmasÕ ise 0,381 mm/sn. arttÕrmaktadÕr.
Ölçüm yapÕlan yapÕya bitiúik bir bahçe duvarÕ olmasÕ titreúim düzeyini 0,112 mm/sn.
azaltÕrken;
YapÕnÕn önünde açÕk alan olmasÕ titreúim düzeyini 0,136 mm/sn. azaltmaktadÕr.
Ölçüm yapÕlan yapÕnÕn iki tarafÕndan bitiúik daha az yükseklikte yapÕ olmasÕ titreúim
düzeyini 0,297 mm/sn. azaltÕrken;
Yol kesiúim noktasÕndaki bir birimlik artÕú titreúim düzeyini 0,170 mm/sn.
arttÕrmaktadÕr.
YapÕ büyüklü÷ünde meydana gelen bir birimlik artÕú titreúim düzeyini 5,0960*10-7
mm/sn. arttÕrÕrken;
TaúÕtÕn toplam a÷ÕrlÕ÷Õnda meydana gelen bir birimlik artÕú titreúim düzeyini 1,854*106
mm/sn. arttÕrmaktadÕr.
E÷im durumunda meydana gelen bir birimlik artÕú titreúim düzeyini 0,075 mm/sn.
arttÕrÕrken;
TaúÕt tekerleklerinin tümünün çaplarÕnÕn aynÕ olmasÕ titreúim düzeyini 0,046 mm/sn.
azaltmaktadÕr.
YapÕnÕn önünde su kanalÕ olmasÕ ise titreúim düzeyini 0,082 mm/sn. azaltmaktadÕr.

Sabit de÷er -1,409 olarak bulunmuú olup; bu de÷er analizler sonucu saptanan 16 de÷iúken
dÕúÕnda titreúim düzeyini etkileyen ancak saptanamayan di÷er de÷iúkenlerin titreúim
düzeylerini etkileme derecesini ifade etmektedir.
Bu çalÕúma kapsamÕnda 2 mm/sn’yi aúan ve tarihi yapÕlarda hasar oluúturmasÕ beklenen bir
titreúim düzeyine rastlanmamÕú olmakla birlikte; oluúan titreúimlerin insan algÕsÕnÕ aúan
titreúimler (0,30; 0,40 mm/sn vb.) olmasÕ; yapÕda oturan insanlarÕn konfor düzeyini olumsuz
etkilemesi bakÕmÕndan önemlidir. Bununla birlikte bu çalÕúmada taúÕtlarÕn yapÕlarÕn önünden
teker teker geçirildi÷i düúünüldü÷ünde; bir kamyon yerine iki ya da daha fazla kamyonun ya
da farklÕ taúÕt türlerinin birarada geçmesi durumunda; tespit edilen titreúim de÷erlerinin çok
daha fazla olaca÷Õ; dolayÕsÕyla normal koúullarda yapÕnÕn önünden arka arkaya, farklÕ
hÕzlarda, farklÕ yüklerde geçen farklÕ taúÕt türlerinin; çok daha yüksek titreúim düzeylerine
neden olmasÕ nedeniyle etkilerinin de çok daha büyük olaca÷Õ dikkate alÕnmalÕdÕr.
Tarihi alanlarÕn ve tarihi yapÕlarÕn her birinin sahip oldu÷u koúullarÕn farklÕ olmasÕ, farklÕ
tarihi, do÷al süreçlerden geçmiú olmalarÕ, yorgunluk katsayÕlarÕ ve gerilmelerinin farklÕ
olmasÕ gibi nedenlerle; bu çalÕúma her tarihi ve kültürel öneme sahip alanda; alanÕn
özelliklerine ba÷lÕ olarak farklÕ sonuçlarÕn alÕnacak olmasÕ nedeniyle tekrar edilmelidir.
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4.
TÜRKøYE’DE
ùEHøR
PLANLAMA
ÇALIùMALARI
AÇISINDAN
SOMUTLAùMAMIù YASAL DAYANAKLARIN DEöERLENDøRøLMESø
Türkiye; Dünya Kültürel ve Do÷al MirasÕn KorunmasÕ Sözleúmesi, MilletlerarasÕ AnÕtlar ve
Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeli÷i, Avrupa Mimari MirasÕn KorunmasÕ
Sözleúmesi gibi pek çok uluslararasÕ sözleúmeye tabidir.
Ancak pek çok uluslararasÕ sözleúmeye tabi olmasÕna ra÷men halen daha Türkiye’de trafik
kaynaklÕ titreúimlerle ilgili standart geliútirme çalÕúmalarÕ bulunmamaktadÕr. Bununla birlikte
Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ’nÕn Çevre Yönetimi Genel Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ; Gürültü ve
Titreúim Kontrolü ùube Müdürlü÷ü sadece gürültü kaynaklÕ sÕkÕntÕlarÕ incelerken; “TS ISO
4866 Kodlu Mekanik Titreúim ve ùok – BinalarÕn Titreúimi – Titreúimin Ölçülmesi ve
Binalara Etkilerinin De÷erlendirilmesi için kÕlavuz” ismiyle Türkçeye çevrilmiú olan Birleúik
KrallÕk standartlarÕ da; planlama çalÕúmalarÕ için yetersizdir.
Tarih, kültür ve tabiat varlÕklarÕnÕn ve de÷erlerinin korunmasÕ ve bu amaçla destekleyici ve
teúvik edici tedbirlerin alÕnmasÕ; Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕ’nÕn (1982) 63. Maddesi’yle
Devlet tarafÕndan güvence altÕna alÕnmÕútÕr. Bu kapsamda pek çok yasal düzenleme ile tarih,
kültür ve tabiat varlÕklarÕnÕ ve de÷erlerini koruma çalÕúmalarÕnÕn gerçekleútirilece÷i bir
çerçeve oluúturulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi’nde
Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ’nÕn uygun olarak hazÕrlanmasÕ gereken yasal düzenlemeler;
anayasa, uluslararasÕ anlaúmalar, 3386 ve 5226 SayÕlÕ Kanunlar ile De÷iúik 2863 SayÕlÕ Kültür
ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu, 3194 SayÕlÕ ømar Kanunu ve 3621 SayÕlÕ KÕyÕ Kanunu
olarak gösterilmektedir.
2863 SayÕlÕ Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu bu amaç çerçevesinde; 21.07.1983
tarihinde kabul edilerek 23.07.1983 tarihli ve 18113 SayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanarak
yürürlü÷e girmiútir. Kanunun 1. maddesi, kanunun amacÕnÕ “korunmasÕ gerekli taúÕnÕr ve
taúÕnmaz kültür ve tabiat varlÕklarÕ ile ilgili tanÕmlarÕ belirlemek, yapÕlacak iúlem ve
faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarÕnÕ alacak teúkilatÕn
kuruluú ve görevlerini tespit etmek” olarak tanÕmlamÕútÕr.
Bir alanÕn Koruma Bölge Kurulunca sit olarak ilanÕ, bu alanda her ölçekteki plan
uygulamasÕnÕ durdurmakta; sit alanÕnÕn etkileúim çevresine iliúkin varsa 1/25.000 ölçekli plan
kararlarÕ ve notlarÕ alanÕn sit statüsü dikkate alÕnarak, yeniden gözden geçirilmekte ve ilgili
idarelerce onaylanmaktadÕr (YÕldÕz, 2006). Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik
ùartnamesi’nde belirtildi÷i üzere; Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ; ülkedeki üst düzey plan
kararlarÕ ve politikalarÕ ile birlikte de÷erlendirilmeli ve bu planlarÕn koruma ilkelerine aykÕrÕ
olan yönleri revize edilerek korumanÕn ülkedeki di÷er planlama süreçleriyle bütünleúmesi
sa÷lanmalÕdÕr. Bununla birlikte; üst düzey planlar do÷rultusunda hazÕrlanmakta ancak, bu
planlarÕn korumaya aykÕrÕ olan yönlerini de÷iútirmeyi hedeflemektedir.
DolayÕsÕyla; Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ; üst ölçekli planlar üzerinde önemli bir etkiye
sahip olmakla birlikte; Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ’na ve plan notlarÕna girecek trafik
kaynaklÕ titreúim ölçütleri; Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ’nÕ kapsayan üst ölçekli 1/25.000
ölçekli plan kararlarÕ ve notlarÕnÕ da etkileyecektir.
Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi Türkiye ve Avrupa Ülkeleri’nde üretilen
korumaya yönelik planlama deneyimlerinden yararlanÕlarak oluúturulmuú olup; konuyla ilgili
tanÕm, ilke, hedef, veri toplama, de÷erlendirme, sentez ve plan kararlarÕnÕn oluúturulmasÕ gibi
çeúitli genel baúlÕklarÕ içermektedir (Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi).
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Türkiye’de Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi’nde vibrasyon kelimesine yer
verilmekte olup; vibrasyonun hangi durumlarda ne tür esaslara göre ele alÕnaca÷Õndan ise
bahsedilmemiútir. Bu Yönetmeli÷in ilgili maddesine göre Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ;
çeúitli kirletici kaynaklarÕn yol açtÕ÷Õ vibrasyon, ses, koku, duman, toz vb. atÕklar gibi çevre
sa÷lÕ÷ÕnÕ bozan nedenlerin ortadan kaldÕrÕlmasÕna veya zararsÕz duruma getirilmesine yönelik
düzenlemeleri içermektedir.
Planlama AlanÕna øliúkin AraútÕrmalar baúlÕklÕ bölümde ise; Fiziki Mekan AraútÕrmasÕ baúlÕ÷Õ
altÕnda Çevre Kalitesi ve SorunlarÕndan bahsederken hava, su, toprak kirlili÷i, ses úiddeti,
gürültü, koku, vibrasyon vb. faktörlerden bahsedilmiútir.
Trafik kaynaklÕ titreúimler; korumayÕ engelleyici bir faktör olarak kabul edilebilir. Bu
nedenle; Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi’ne göre; Koruma AmaçlÕ ømar
PlanÕ’nÕn korumayÕ engelleyen faktörleri ortadan kaldÕrma hedefini karúÕlayacak önlemler sit
alanlarÕ için hazÕrlanan planlarda karúÕlanmalÕdÕr.
Trafik kaynaklÕ titreúimler çevre kalitesini düúüren, konfor standartlarÕnÕ sa÷lamayan,
insanlara rahatsÕzlÕk veren bir faktördür. Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi’nde
belirtildi÷i üzere; Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ; tarihsel, kentsel, yöresel, geleneksel önemi
olan veya çevreye uyumlu ekonomik de÷eri olan yapÕlarÕ ve alanlarÕ koruyarak, onararak,
düzelterek, uygun iúlevler vererek çevre kalitesinin yükseltilmesini sa÷lar. Bunun yanÕsÕra
ça÷daú yaúamÕn gerektirdi÷i nitelikte mekânsal düzenleme ve teknik donanÕm öngörerek
mekan ve çevre sa÷lÕ÷ÕnÕn geliúmesine, konfor standartlarÕnÕn sa÷lanmasÕna katkÕda bulunur.
Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ; planlama alanÕnÕ etkileyen/etkileyecek olan tüm unsurlarÕ ve
planlama alanÕnda yer alan her tür veriyi yapÕm sürecinde, araútÕrma, de÷erlendirme ve karar
aúamalarÕnda korumanÕn teknik ve bilimsel ölçütlerinin gerektirdi÷i duyarlÕlÕkta incelemek,
de÷erlendirmek ve oluúturulan kararlarÕ ayrÕntÕlÕ gerekçelerle açÕklamakla yükümlüdür
(Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi). DolayÕsÕyla; taúÕtlarÕn oluúturaca÷Õ titreúim
düzeylerinin ve bu titreúim düzeylerinin yapÕlarÕ nasÕl etkileyece÷inin plan yapÕm sürecine
dahil edilmesi gerekmektedir.
Trafikten kaynaklanan titreúimleri önlemeye, azaltmaya yönelik düzenlemeler her ne kadar
detaylÕ olsa da; Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi gere÷i; Koruma AmaçlÕ ømar
PlanlarÕ; mekan tasarÕm sürecinde, alan bütününden baúlayarak kademeli olarak parsel
ölçe÷ine inen kararlarÕ içermektedir. DolayÕsÕyla ölçek olarak da yapÕlarÕ titreúimden korumak
için uygun bir planlama aúamasÕdÕr.
Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ Teknik ùartnamesi gere÷i; Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ; gerek
sit alanÕ içinde, gerekse sit alanlarÕ ile di÷er bölgeler arasÕnda dengeli ve koruma ilkeleriyle
uyumlu bir bütünleúme sa÷larken sit alanlarÕnÕn belde yaúamÕna en geniú ölçüde katÕlmasÕnÕ
sa÷lar. DolayÕsÕyla Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ’nda ulaúÕm sistemine yönelik olarak
alÕnacak kararlar; sit alanlarÕnÕn çevre alanlarla iliúki kurmasÕnÕ engelleyecek; ekonomik
anlamda yaúamasÕna zarar verecek uygulamalar içermemelidir. Trafik kaynaklÕ titreúim
çalÕúmalarÕna yönelik yayalaútÕrma, güzergah belirleme ve yük ve eriúim sÕnÕrlamalarÕ getirme
gibi önlemler alÕnÕrken; sit alanÕnÕn ekonomik aktivitelerini bozan de÷il, iyileútiren dengeli
kararlar alÕnmasÕ gerekmektedir.
26.07.2005 Tarihli ve 25887 SayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e giren; “Koruma
AmaçlÕ ømar PlanlarÕ ve Çevre Düzenleme Projelerinin HazÕrlanmasÕ, Gösterimi, UygulamasÕ,
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Denetimi, Müelliflerine iliúkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Koruma AmaçlÕ ømar
PlanÕ; “Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu UyarÕnca belirlenen sit alanlarÕnda,
alanÕn etkileúim geçiú sahasÕnÕ da gözönünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlÕklarÕnÕn
sürdürülebilirlik ilkesi do÷rultusunda korunmasÕ amacÕyla arkeolojik, tarihi, do÷al, mimari,
demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapÕlaúma verilerini içeren alan
araútÕrmasÕna dayalÕ olarak; halihazÕr haritalar üzerine, koruma alanÕ içinde yaúayan
hanehalklarÕ ve faaliyet gösteren iú yerlerinin sosyal ve ekonomik yapÕlarÕnÕ iyileútiren,
istihdam ve katma de÷er yaratan stratejileri, koruma esaslarÕ ve kullanma úartlarÕ ile
yapÕlaúma sÕnÕrlamalarÕnÕ, sa÷lÕklaútÕrma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve
programlarÕnÕ, açÕk alan sistemini, yaya dolaúÕmÕ ve taúÕt ulaúÕmÕnÕ, altyapÕ tesislerinin tasarÕm
esaslarÕ, yo÷unluklar ve parsel tasarÕmlarÕnÕ, yerel sahiplilik, uygulamanÕn finansmanÕ ilkeleri
uyarÕnca katÕlÕmcÕ alan yönetimi modellerini de içerecek úekilde hazÕrlanan, hedefler, araçlar,
stratejiler ile planlama kararlarÕ, tutumlarÕ, plan notlarÕ ve açÕklama raporu ile bir bütün olan
nazÕm ve uygulama imar planlarÕnÕn gerektirdi÷i ölçekteki planlar” olarak tanÕmlanmaktadÕr.
DolayÕsÕyla yaya dolaúÕmÕ ve taúÕt ulaúÕmÕnÕn sit alanlarÕnda planlanmasÕ da Koruma AmaçlÕ
ømar PlanlarÕ tarafÕndan sürdürülecek; bununla birlikte etkileúim geçiú sahasÕ ve sit alanÕ tek
baúÕna de÷il, bir bütün olarak birbiriyle iliúkili bir úekilde planlanacaktÕr. Bu durum Koruma
AmaçlÕ NazÕm ve Koruma AmaçlÕ Uygulama ømar PlanlarÕ’nÕn sit sÕnÕrÕnÕn dÕúÕnda kalan
alanÕn tabi oldu÷u NazÕm ve Uygulama ømar PlanlarÕ’yla birlikte de÷erlendirilmesini
gerektirmektedir.
Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ ve Çevre Düzenleme Projelerinin HazÕrlanmasÕ, Gösterimi,
UygulamasÕ, Denetimi, Müelliflerine iliúkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te tanÕmlanan
Revizyon Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ, ølave Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ; Koruma AmaçlÕ
ømar PlanÕ De÷iúiklikleri de trafik kaynaklÕ titreúimlerle ilgili her tür düzenlemeden sorumlu
olan planlama ölçekleridir.
02.11.1985 Tarih ve 18916 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren Plan
YapÕmÕna Ait Esaslara Dair Yönetmeli÷in amacÕ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kiúi
ve aile mutlulu÷u ile toplum hayatÕnÕ yakÕndan etkileyen fiziksel çevreyi sa÷lÕklÕ bir yapÕya
kavuúturmak, yatÕrÕmlarÕn yer seçimlerini ve geliúme e÷ilimlerini yönlendirmek ve topra÷Õn
korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazÕrlanacak her tür ve
ölçekteki planÕn ve bu planlar üzerinde yapÕlacak de÷iúikliklerin hangi esaslar dahilinde
yapÕlaca÷ÕnÕ belirlemektir. Bu yönetmelik hükümleri her tür ve ölçekteki plan yapÕmÕna iliúkin
esaslarÕ kapsar. Özel kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farklÕ hüküm getirilmemiú
ise plan yapÕmÕna dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Her
tür ve ölçekteki planlarÕ kapsamasÕ nedeniyle; Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕ’nÕn hazÕrlanmasÕ
sürecinde dikkate alÕnmasÕ gereken yönetmeliklerden bir tanesi de Plan YapÕmÕna Ait
Esaslara Dair Yönetmelik’tir.
ømar PlanÕ YapÕlmasÕ ve De÷iúikli÷ine Ait Esaslara Dair Yönetmeli÷in 7. Maddesi’ne göre;
sit, sanayi, turizm gibi a÷ÕrlÕklarÕ nedeniyle özel ve tafsilatlÕ çalÕúma gerektiren durumlarda
özel sözleúme ve teknik úartlaúmalar yapÕlabilir denilmektedir. Sit alanlarÕ için hazÕrlanan
teknik úartnamelere trafik kaynaklÕ titreúimlere dair incelemeler de eklenmelidir.
Plan YapÕmÕna Ait Esaslara Dair Yönetmeli÷in 16. Maddesinde; “planlarda, özürlülerin
kentsel kullanÕmlara, sosyal ve teknik altyapÕ alanlarÕna ulaúÕmÕnÕ ve bu alanlarÕ kullanÕmÕnÕ
sa÷layÕcÕ ve kolaylaútÕrÕcÕ tedbirlerin alÕnmasÕ amacÕyla özürlülere yönelik her türlü mevzuat
ve Türk StandartlarÕ Enstitüsü standartlarÕ dikkate alÕnÕr” denilmektedir. Türkiye’de trafik
kaynaklÕ titreúimlerle ilgili mevzuat ve TSE düzenlemelerinin yapÕlmasÕnÕn ardÕndan sit
alanlarÕ için de benzer bir úekilde; “planlarda, sit alanlarÕnda bulunan ya da sit sÕnÕrÕ dÕúÕnda
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olup korunmasÕ gereken yapÕlarÕn; trafik kaynaklÕ titreúimlerden zarar görmesini engelleyici
tedbirlerin alÕnmasÕ amacÕyla sit alanlarÕna ya da korunmasÕ gerekli yapÕlara yönelik her türlü
mevzuat ve Türk StandartlarÕ Enstitüsü standartlarÕ dikkate alÕnÕr” úeklinde bir madde Plan
YapÕmÕna Ait Esaslara Dair Yönetmeli÷e eklenmelidir.
Plan YapÕmÕna Ait Esaslara Dair Yönetmeli÷in 29. maddesinde; imar planÕnda gösterilen
yollarÕn geniúletme, daraltma ve güzergahÕna ait imar planÕ de÷iúikliklerine iliúkin
düzenlemelere yerverilmektedir. Buna paralel olarak “sit alanlarÕndaki ulaúÕm
düzenlemelerinde trafik kaynaklÕ titreúimden zarar görmesi olasÕ korunmasÕ gerekli yapÕlarÕn
cephe aldÕ÷Õ yol kesiúim sayÕsÕnÕn yayalaútÕrma çalÕúmalarÕyla azaltÕlmasÕna yönelik önlemler
alÕnÕr” úeklinde bir madde eklenebilir.
Birgi’de konut kullanÕmÕndaki on adet tescilli taú yapÕda gerçekleútirilen çalÕúmada da
görüldü÷ü gibi titreúim konusunun planlama alanÕyla pek çok iliúkisi bulunmaktadÕr. Bununla
birlikte Türkiye’de titreúim konusunun yasal altyapÕsÕnÕn oluúturulmamÕú olmasÕ bu konunun
hayata geçirilmesinde karúÕlaúÕlan en büyük eksikliktir. Titreúim konusundaki yaptÕrÕmlarÕn
yasa ve yönetmeliklerde yerini almasÕ, öncelikle koruma alanlarÕndaki yapÕlarÕn çalÕúmanÕn
baúÕnda da bahsedildi÷i gibi arazi yönetiminin yasal dayanaklarÕnÕ oluúturan úehir planlarÕnda
alÕnacak kararlarla gelecek nesillere taúÕnabilmesi ve sözkonusu bölgelerde bugün yaúayan
insanlarÕn fiziksel ve psikolojik sa÷lÕ÷ÕnÕn korunabilmesi açÕsÕndan büyük önem taúÕmaktadÕr.
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MERKEZø VE YEREL YÖNETøMLERøN YETKøSøNDE øNCøRALTI SÜRECø
Nehir YÜKSEL
ùehir PlancÕsÕ
nynehir@gmail.com

Toplumsal bir süreç olarak planlama; eúitlikçi, adil, özel çÕkar gözetmeyen, kamu yararÕnÕ
gözeten, demokratik bir yapÕya sahip olmalÕdÕr. Ancak günümüzde, kentlerimize ve özellikle
planlama alanÕna baktÕ÷ÕmÕzda; uygulamalarÕn úehircilik ilkeleri ve kamu yararÕ ilkesine
uygun olarak yapÕlmadÕ÷Õ, toplumsal çÕkarlar yerine sermayenin çÕkarlarÕnÕn ön planda
tutuldu÷u, eúitlik yerine güçlü olanÕn yararÕnÕ ve rantÕ gözeten bir iúleyiúin devam etti÷i göze
çarpmaktadÕr.
Bu ba÷lamda son yÕllarda özellikle kentlerdeki yaúam alanlarÕna sahip çÕkmak anlamÕnda
øzmir’in önemli bir deneyimin yaúadÕ÷Õ bugünlerde Kent Haraketlerine neden olmasÕ ile
ønciraltÕ ayrÕ bir önem kazanmÕútÕr. Kent içerisinde gerçekleúme ihtimali olmayan Turizm
Tesisleri ve kente ne getirece÷i konusunda son yÕllardaki ülke deneyimlerinden pek de olumlu
bir sonuç alÕnamayan EXPO üzerinden bu alanÕn özelli÷ini kaybetmesine neden olmak øzmir
için son yÕllarÕn en büyük kentsel müdahale giriúimidir.
TMMOB øzmir Kent Sempozyumu (8-10 Ocak 2009) Sonuç Bildirgesi’nde bölge;
ønciraltÕ’nda tarÕma dayalÕ bir aktivite merkezi oluúturulmasÕ gerekti÷i, bir ve iki katlÕ
birimlerden oluúacak, pansiyon, kafeterya, restoran, ekolojik tarÕm ürünleri satÕú stantlarÕ ve
hobi bahçeleri gibi iúlevleri barÕndÕracak bir merkez olarak belirtilmiútir.Bu kapsamda aradan
geçen beú yÕlÕn de÷erlendirilmesinin yanÕ sÕra, ønciraltÕ Planlama sürecini irdeledi÷imizde
ønciraltÕ bölgesi; yÕllarca tarÕmsal amaçla kullanÕlmÕú olmasÕna ra÷men zaman içerisinde
büyük bölümü satÕúlarla el de÷iútirmiú, izlenen bilinçli politikalarla toprak yapÕsÕ bozulmuú ve
sürekli uygulanamayacak planlar yapmak suretiyle topraktan ‘ekonomik geliúme‘ umudu vaat
edilmiú körfeze kÕyÕsÕ olan, kent merkezinde bir alandÕr. YÕllardÕr süregelen ønciraltÕ
sorununda zarar gören "gerçek" ønciraltÕ sakinleri ve øzmir kentidir.
ønciraltÕ’nÕn imara açÕlmasÕnÕn bir yolu olarak öngörülen EXPO’nun yerseçiminde ise rant
kaygÕlarÕnÕn, yapÕlaúma baskÕlarÕnÕn, arsa spekülasyonunun bertaraf edilmesi ve söz konusu
plan süreçleri ile korumaya yönelik hiçbir kaygÕ içermeyen, yani ønciraltÕ’nÕn yapÕlaúmaya
açÕlmasÕna aracÕlÕk eden ve sonraki aúamalarda rant tesislerinin de inúasÕna olanak sa÷layan
bir rol üstlenilmiú, hatalÕ yaklaúÕmlar yeri geldi÷inde siyasi çevrelerce ‘yönetmelik iptal
edilirse kanun çÕkarÕlÕr’ yaklaúÕmÕ ile özel yasalarÕn verdi÷i güçle sonlandÕrÕlmaya
çalÕúÕlmÕútÕr. ArtÕk sona gelindi÷i öne sürülen bu süreçte toplumsal uzlaúÕdan, bilimsel
do÷rudan ve ortak akÕldan uzaklaúÕldÕ÷ÕnÕ görmekteyiz.
Konumu:
ønciraltÕ; Balçova ve NarlÕdere ilçelerinin körfez kÕyÕsÕnda yer almakta olup; NarlÕdere ølçesi
ve Sahilevleri batÕ sÕnÕrÕnÕ oluútururken; øzmir-Çeúme Karayolu’nun kuzeyinde, øzmir
Körfezi’nin güneyinde ve do÷u sÕnÕrÕnÕ oluúturan Hava Harp Okulu ile Fahrettin Altay
Kavúa÷Õ’nÕn arasÕnda yer almakta, 1963 yÕlÕnda belediye, 1992 yÕlÕnda ise ilçe olan.Balçova
Belediyesi’ne ba÷lÕ olup, BahçelerarasÕ ve ønciraltÕ mahallelerinden oluúmaktadÕr.
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ønciraltÕ Bölgesindeki ømar Faaliyetleri:
Akdeniz OlimpiyatlarÕ
Bölgede imar faaliyetleri 1971 yÕlÕnda øzmir’de organize edilen “Akdeniz OlimpiyatlarÕ”na
katÕlan sporcularÕn konaklamasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla ønciraltÕ bölgesinde yapÕlan binalar
daha sonra ønciraltÕ Ö÷renci Yurdu olarak kullanÕlmÕútÕr. Söz konusu yapÕlar Akdeniz
OlimpiyatlarÕ’nda kullanÕldÕktan sonra Üniversite Ö÷renci YurtlarÕ olarak plansÕz ve kaçak
olarak kullanÕlmÕú ve yaklaúÕk yirmi yÕl sonra 07.10.1997 tarihindeki 1/5000 ölçekli “Yurtlar
ve BatÕsÕ ømar PlanÕ”nÕn BayÕndÕrlÕk BakanlÕ÷Õ onayÕndan geçmesi ve 04.12.1998 tarihinde de
1/1000 ölçekli “Balçova ønciraltÕ Mahallesi (Yurt YanÕ) Uygulama ømar PlanÕ”nÕn Turizm
BakanlÕ÷Õ’nca tasdik edilmesi ile yasal statüye kavuúturulmuútur

ønciraltÕ Yurtlar PlanÕ
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1973 yÕlÕ onaylÕ 1/25000 ölçekli øzmir Metropoliten Alan NazÕm ømar PlanÕ

1973 yÕlÕ onaylÕ 1/25000 ölçekli øzmir Metropoliten Alan NazÕm ømar PlanÕnda, øzmir kenti
ve yakÕn çevresindeki 13 belediye ile bunlara ba÷lÕ 31 köyü kapsayan alanÕ Büyükúehir
Bütünü olarak tanÕmlamÕútÕr. Büyükúehir Bütünü planlama bölgesi 74 608 hektarlÕk bir alanÕ
kapsamakta olup bunun 18 622 hektarÕ kentsel kullanÕúlara, kalan alan ise tarÕm, orman ve
rekreasyon alanlarÕna ayrÕlmÕútÕr.
Turizm Merkezi KararÕ
13.09.1989 tarih ve 20281 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren ve daha
sonra büyüyerek 13.08.1991 tarihli Bakanlar Kurulu kararÕ ile Turizm Merkezi ilan edilmiú ve
söz konusu kararÕn 20.09.1991 tarih ve 20997 sayÕlÕ Resmi Gazete yayÕnlanmasÕ ile øzmir
ønciraltÕ Turizm Merkezi Tevsii sÕnÕrÕ geniúletilmiútir. 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayÕlÕ
Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren “øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi SÕnÕr
Geniúletilmesi” kapsamÕnda kalan yaklaúÕk 690 hektarlÕk alanÕ kapsayan“Turizm Merkezi”
kararÕ ile devam etmiútir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

42

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

Yonca Kavúak Ve Otoyol Mevzi

1989 yÕlÕnda ise øzmir Çevre Yolu/AydÕn-Çeúme Otoyolu’nun bölgeden boydan boya
geçmesine iliúkin Mevzi ømar PlanÕ ile imar faaliyetlerine ve bölgedeki baskÕya hÕz
kazandÕrÕlmÕútÕr. Boydan boya bölgeden geçen otoyol inúaatÕ, çok büyük bir alanÕ
kapsamaktadÕr. Bu inúaat alanÕ yaklaúÕk 1 buçuk milyon m2’lik büyüklüktedir. øzmir-Çeúme
otoyol güzergahÕ, Balçova yerleúimine yakÕn olarak geçmiú ve bir kÕsmÕ da ønciraltÕ kesimine
girmiútir. Trafik yo÷unlu÷unun yüksek oldu÷u bu ulaúÕm güzergahÕ gürültü ve kirlilik
sebepleriyle yerleúim alanlarÕnÕn çok yakÕnÕndan geçirilemedi÷inden; yerleúim alanlarÕna belli
bir mesafe açÕktan geçirilmiútir. Otoyol ile karayolu arasÕnda kalan arazilerin boú kalmasÕndan
do÷an bir planlama kararÕ ortaya çÕkmÕú ve plan kararÕ bu kesimde kentsel çalÕúma alanÕ
olarak yeni alÕúveriú merkezlerinin oluúmasÕnÕ hedeflemiútir. Zaman içerisinde tüm bu
çevresel kararlar kent içerisinde tarÕm alanÕ olarak korunmaya çalÕúÕlan ønciraltÕ bölgesinin
üzerinde kentsel baskÕnÕn artmasÕna sebep olmuútur. Otoyol geçiúinden önce BahçelerarasÕ
Bölgesi bir bütün iken, otoyol ile bu bölge ayrÕlmÕú ve yolun kuzeyi tarÕm alanÕ ve do÷al sit
iken, güney tarafÕ ise alÕúveriú merkezi olarak belirlenmiútir. Bu durum otoyolun böldü÷ü bu
bölge üzerinde farklÕ plan kararlarÕnÕn getirilebilmesine sebebiyet vermiútir. ønciraltÕ ve
BahçelerarasÕ mevkilerinin süreç içerisinde geçirece÷i de÷iúimlerin ilk adÕmlarÕ bu
dönemlerde atÕlmaya baúlanmÕútÕr.
Gençlik Merkezi
22.11.1985 tarihinde onaylanan Mevzi imar PlanÕ’nda,ise bir kÕsÕm alan Günübirlik E÷lence
Tesisleri AlanÕ olarak belirlenmiú ve bu plan yaklaúÕk 10 yÕl sonra sÕnÕrlarÕ geniúletilerek
04.07.1995 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli ømar PlanÕ ile halihazÕrdakiøzmir Büyükúehir
Belediyesi Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösteren, yaklaúÕk 1 milyon m2’yi kapsayan
Mevzii ømar PlanÕ yapÕlarak, alan “Günübirlik Turizm” seklinde planlanmÕú ve bölgeye
tiyatro, sinemalar, kafeler, spor sahalarÕ gibi yapÕlaúmalar gerçekleútirilmiútir.
Metro BakÕm Atölyesi
øzmir Büyükúehir Belediyesi Meclisi’nin almÕú oldu÷u 05.102 sayÕlÕ karar ile BahçelerarasÕ
bölgesinin büyük bir kÕsmÕnÕn “Fuar ve Rekreasyon AlanÕ” olarak 1/5000’lik NazÕm Plan
içinde gösterilmesinin ardÕndan 12.05.1992 tarihinde øzmir Hafif RaylÕ Sistemi’nin “Tamir
BakÕm Atölyeleri ve Depo AlanÕ” olarak planlanmasÕna iliúkin NazÕm ømar PlanÕ de÷iúikli÷i
onanmÕútÕr. Söz konusu Tamir BakÕm Atölyeleri ve Depo AlanÕ yaklaúÕk 200.000 m2’lik bir
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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alan olup, niteli÷i itibariyle bölge içinde yapÕlaúmamasÕ gereken bir kullanÕm kararÕdÕr. Fuar
alanÕ içinde yapÕlan Metro Tamir BakÕm Atölyesi daha sonralarÕ meclis kararÕ ile buradan
kaldÕrÕlÕp HalkapÕnar’a taúÕnmÕútÕr.

Özdilek Turizm ve AlÕúveriú Merkezi Mevzi PlanÕ
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin 14.07.1988 tarihinde E=0.50 “turistik tesis” plan kararÕ
getirdi÷i bu alan el de÷iútirmelerin ardÕndan, yine øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan
18.4.1996 tarihinde parsel bazÕnda plan de÷iúikli÷i ile E=1.50 Turizm ve Ticaret Merkezine
dönüútürülmüútür. Söz konusu bölgede minimum parsel büyüklü÷ü 5000 m2, %5 yo÷unluk ve
max: 250m2, h: 6.80 mt, tarÕmsal amaçlÕ yapÕya yönelik karar olmasÕna ra÷men, sadece bir
parselinde (Özdilek’e ait parsel) ayrÕcalÕklÕ imar hakkÕ kararÕ alÕnmÕútÕr.
Mimarlar OdasÕnca, ømar Kanunu, KÕyÕ Kanunu ve yönetmeliklere aykÕrÕ olarak yapÕlan plan
de÷iúikli÷inin iptali istemiyle 21 Nisan 1999 tarihinde dava açÕlmÕútÕr. Özdilek Turizm A.ù
yerel seçimlerden 1 gün önce 16.4.1999 tarihinde Balçova Belediyesi’nden inúaat ruhsatÕ
aldÕ÷Õ ve 11.6.1999 tarihinde de inúaata baúladÕ÷Õ, Kültür BakanlÕ÷Õ 1 NumaralÕ Kültür ve
Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu ise inúaatÕnÕn bulundu÷u alanÕ da kapsayan bölgenin
bütününün 1.7.1999 tarihinde 1. Derece do÷al sit olarak tescil edildi÷i belirlenmiútir.
Süreçte Özdilek’in inúaat ruhsatÕnÕ iptal edilmiú, 1. Derece do÷al sit kararÕnÕn iptali için açÕlan
davada øzmir 3. ødare Mahkemesince bilirkiúi incelemesi yaptÕrÕlmÕú, 5.4.2000 tarihindeki
rapor ile yürütmeyi durdurma kararÕ çÕkmÕú ve inúaat faaliyetleri yeniden baúlamÕútÕr.
DanÕútay 6. Dairesi, 2863 sayÕlÕ KTVK YasasÕ’nÕ referans alarak 11.1.2001 tarihinde oybirli÷i
ile “… yukarÕda anÕlan yasa hükmü karúÕsÕnda 1. Derece do÷al sit olarak tescil ve ilan edilen
uyuúmazlÕk konusu taúÕnmaza iliúkin dava konusu imar planlarÕnÕn uygulama olana÷Õ
kalmamÕútÕr” kararÕnÕ almÕútÕr. Bu karara ra÷men inúaat aynÕ tarihlerde devam etmiútir.
Koruma Kurulu’nun alanÕ 1.7.1999 tarihinde 1.derece do÷al sit olarak tescil eden karara ve
Koruma PlanÕ yapÕlmadan hiçbir uygulama yapÕlamayaca÷Õ úeklindeki 2863 sayÕlÕ KTVK
YasasÕ’na ra÷men Özdilek Turizm A.ù. inúaatÕnÕn yapÕlmÕú olmasÕ, bölgedeki ayrÕcalÕklÕ imar
haklarÕnÕn ve tarÕmsal üretime verilen zararÕn önemli bir göstergesidir.
Koruma Kurulu KararlarÕ
Üst ölçekli planlarda tarÕm alanÕ olan ønciraltÕ bölgesi; yanlÕú kullanÕm kararlarÕ ve kentin alan
üzerindeki baskÕsÕnÕn denetlenememesi nedeniyle øzmir 1 NumaralÕ Kültür ve Tabiat
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VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu tarafÕndan 01.07.1999 tarih ve 8050 sayÕlÕ kararÕ ile 1. derece
do÷al sit ilan edilmiútir.
Koruma Kurulu’nun bölge hakkÕndaki 2002 tarihli kararÕnda ise Dalyan ve çevresi 1. derece
sit alanÕ bu alanÕn hemen gerisi 2. derece sit ilan edilmiúken, askeri tesislerin bulundu÷u
Yenikale mevkii 3. derece do÷al sit kabul edilmiú, yine øzmir 1 NumaralÕ Kültür Tabiat
VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu, 15.02.2007 tarihli 877 kararÕ ile Çakalburnu Mevkiinde daha
önce 17.12.2002 gün ve 10168 sayÕlÕ kararÕ ile belirlenen 1. derece do÷al sit alanÕn batÕsÕnda
bulunan ve bu kararda 2. ve 3. derece do÷al sit alanÕ olarak belirleme yapÕlan bu kÕyÕ
bölümünü 1.derece do÷al sit alanÕ olarak ilan etmiútir.
Sonuç olarak; øzmir 1 NumaralÕ Kültür Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu 1999 yÕlÕnda 1.
derece do÷al sit kararÕ verdi÷i alan, ilgili mahkeme kararlarÕndan sonra 2002 yÕlÕnda bölgeyi
2. ve 3. derece do÷al sit alanÕ olarak sit derecelenmesine tabi tutmuú ve ardÕndan da øzmir
Büyükúehir Belediyesi’nin önerisi de dikkate alÕnarak alanÕ 2007 yÕlÕnda 1. derece do÷al sit
alanÕ olarak belirlemiútir.
1/25000 ölçekli øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ (øKBNøP) ve 1/100000 ölçekli
øzmir-Manisa-Kütahya Çevre Düzeni PlanÕ
1973 NazÕm ømar PlanÕnda sapmalarÕn olmasÕ, 1989 planÕnÕn ise büyüyen merkez kentin ve
çevresinin artan taleplerine yanÕt veremiyor olmasÕ ve bu planÕn 2002 yÕlÕnda iptal edilmesi ile
2004 yÕlÕnda çÕkartÕlan 5216 sayÕlÕ Büyükúehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi
kapsamÕnda øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ(øKBNøP) hazÕrlanÕp 28.03.2007 yÕlÕnda
onaylanmÕútÕr.
Çok sayÕda otoritenin kendi yetki sÕnÕrlarÕ dahilinde plan yapma ve onama yetkisinin
bulunmasÕ nedeniyle üst ölçekli plan kararlarÕnÕn yönlendiricili÷i kaybolmuútur. (Örne÷in
ønciraltÕ’nÕn TarÕm Kanunu kapsamÕnda tarÕmsal niteli÷i korunacak bir alan olarak tarif
edilmesine karúÕn, Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan øzmir ønciraltÕ Turizm
Merkezi 1/25000 Çevre Düzeni PlanÕ’nda fuar alanÕ olarak gösterilmesi planlamadaki yetki
karmaúasÕnÕn alandaki sonucudur.)
Aslen ønciraltÕ Bölgesi, uzun yÕllar tarÕmsal niteli÷i ile ön planda olan, verimli toprak yapÕsÕ
ile geleneksel tarÕm faaliyetinin sürdü÷ü ve sÕcak yer altÕ suyu potansiyeli ile seracÕlÕ÷Õn
geliúmeye baúladÕ÷Õ bir alan olup, .1980 yÕlÕnda tamamlanan ve bölgenin su ihtiyacÕnÕ
karúÕlayan derelerin beslendi÷i kaynak üzerine inúa edilen Balçova BarajÕ ile ortaya çÕkan
sulama problemi ønciraltÕ’ndaki tarÕmsal yapÕdaki sorunlarÕn baúlangÕcÕnÕ oluúturmuútur.
TarÕmsal sulama problemi ürün kalitesini ve çeúitlili÷in, ardÕndan ortaya çÕkan borlanma ve
tuzluluk problemi de tarÕmsal faaliyetleri oldukça etkilemiútir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar
PlanÕ Ö:1/25.000
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øzmir-Manisa-Kütahya Çevre
Düzeni PlanÕ Ö:1/100.000

Mekansal De÷iúim Süreci
1950 yÕllarÕnda geleneksel tarÕm niteli÷i ile ön planda olan ve kentin plajÕ olarak kullanÕlan
ønciraltÕ, 1970’lerde denizin kirlenmesi ile kentin plajÕ niteli÷ini yitirirken, sÕcak yer altÕ suyu
potansiyelinin kullanÕlmaya baúlamasÕ ile seracÕlÕ÷Õn geliúmeye baúladÕ÷Õ bir bölgedir.
Belleklerimize ønciraltÕ YurtlarÕndaki 12 Haziran 1980 KatliamÕ ile de yer eden bölgede
1980’lerde Balçova BarajÕnÕn tamamlanmasÕ ile tarÕmda sulama problemleri ortaya çÕkmÕútÕr.
1990 yÕllarÕnda Özdilek ønúaatÕ ile yer altÕ suyunun dengesi bozulmuú, borlanma ve tuzluluk
problemleri tarÕmÕ ve ürün çeúitlili÷ini oldukça etkilemiútir. Kentin gelece÷ine nasÕl etki
edece÷i araútÕrÕlmadan 1990’larda yapÕlan ve do÷al de÷erler yerine ekonomik de÷erlerin ön
plana çÕkmasÕnÕ hÕzlandÕran øzmir-Çeúme otoyolu, BahçelerarasÕ Bölgesini ikiye ayÕrmÕú,
böylelikle narenciye bahçelerinin üzerinden geçmiú ve ayrÕlan iki kÕsma da farklÕ plan
kararlarÕ getirilmiútir.
2000’li yÕllarÕn ortalarÕndan itibaren ise alanda yaúanan de÷iúimler tarÕm arazilerinin
parçalanmasÕ, sulama problemleri, otoyol kararÕnÕn trafik yo÷unlu÷u, gürültü ve kirlilik
oluúturmasÕ, kentsel baskÕnÕn artmasÕ, EXPO yer seçimi, hisseli mülkiyetlerin çoklu÷u ve
mülkiyet sahiplili÷indeki dönüúümün tarÕm dÕúÕ faaliyet yapmak isteyen mülk sahiplerine
geçmesi alanÕn imara açÕlmasÕ iste÷ini arttÕrmÕú ve uzun yÕllardÕr korunan do÷al niteli÷inin
bozulmasÕna sebep olacak plan kararlarÕ üretilmiútir. Sonuç olarak kentin birçok bellek
katmanÕna, kentlinin gezinti-dinlenme amaçlÕ son kÕyÕsÕna sahip, birçok kÕsÕtlÕlÕ÷Õ ve birbiriyle
çeliúen kararÕ barÕndÕran ønciraltÕ Bölgesi’ne ne olacak?

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ønciraltÕ Bölgesi’nde 1950-2013 yÕllarÕ arasÕndaki mekansal de÷iúimler.

Plan Süreçleri (2007-2013)
Tabloda dava süreci özetlenen øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan ve
RevizyonlarÕnda temel planlama yaklaúÕmÕ ve ana úema de÷iúmemekle birlikte, bazÕ plan
kararlarÕnÕn eklenmesi, bazÕlarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ ya da de÷iútirilmesi, gerçek emsal de÷erlerine
yönelik plan hükümlerinde bir takÕm de÷iúiklikler yapÕlmasÕ gibi durumlar söz konusudur.
Bununla birlikte planÕn alan üzerindeki olumsuz etkisini arttÕrÕcÕ plan kararlarÕ da bu süreçte
yer almÕútÕr. Kruvaziyer Liman kararÕ bu tür etki alanÕ büyük önemli kararlardan biridir.
øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi Tevsii 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ ve RevizyonlarÕ
1- 16.05.2007 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan A4 normundaki ne tür bir
plan oldu÷u anlaúÕlamayan belge, EXPO Fuar alanÕna yönelik 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni
PlanÕ olarak onaylanmÕútÕr. Bu planda; 2015 yÕlÕnda gerçekleútirilecek olan EXPO FuarÕnÕn
düzenlenmesine yönelik yaklaúÕk 300 hektarlÕk bir alan ayrÕlmÕútÕr.
Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yapÕlan øzmir-ønciraltÕ Turizm Merkezi EXPO Fuar
AlanÕ 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕna 07.11.2007 tarihinde OdamÕz tarafÕndan
DanÕútay 6. Daire’de 2007/8760 Esas No’lu açÕlan davada; mahkeme 26.06.2009 günlü karar
ile 03.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan onaylanan yeni bir Çevre
Düzeni PlanÕ yapÕldÕ÷Õndan ve bu plan ile EXPO fuar alanÕ fonksiyonunu tamamen kaldÕrdÕ÷Õ
anlaúÕldÕ÷Õndan dava konusu 16.05.2007 onaylÕ plan hakkÕnda karar verilmesine yer
olmadÕ÷Õna iliúkin karar vermiútir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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16.05.2007’de onaylanan ønciraltÕ
Turizm Merkezi Çevre Düzeni PlanÕ
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30.06.2007’de ønciraltÕ Turizm
Merkezi SÕnÕr Geniúletilmesi

2- 03.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan onaylanan øzmir ønciraltÕ
Turizm Merkezi Tevsii 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ Revizyonuna 23.07.2009
tarihinde Mimarlar OdasÕ ve ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ birlikte dava açmÕútÕr.

03.04.2009’da onaylanan ønciraltÕ Turizm Merkezi Tevsii 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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3- 17.08.2009 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan onaylanan øzmir ønciraltÕ
Turizm Merkezi ønciraltÕ Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ Revizyonuna ùehir
PlancÕlarÕ OdasÕ tarafÕndan 08.02.2010’da dava açÕlmÕútÕr. DanÕútay 6.Daire’de 2010/1690
Esas No’lu davada, mahkeme 24.06.2011 tarihli karar ile yeterlili÷i haiz bir plan müellifi
tarafÕndan hazÕrlanmadÕ÷Õ anlaúÕlan dava konusu planÕn iptaline karar vermiútir.

17.08.2009’da onaylanan ønciraltÕ Turizm Merkezi ønciraltÕ Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre
Düzeni PlanÕ Revizyonu

BU SÜREÇTE…
Plan YapÕmÕna Ait Esaslara Dair Yönetmeli÷in 6. maddesi uyarÕnca alÕnan øzmir øl TarÕm
Müdürlü÷ü'nün 03.07.2008 tarih ve 16723 sayÕlÕ yazÕsÕyla 547 hektarlÕk bölümünün kuru
mutlak tarÕm arazisi oldu÷u ve tarÕm dÕúÕ kullanÕmÕnÕn uygun görülmedi÷i belirtilmiútir. Yine
TarÕm ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õ'nÕn 10.03.2010 tarih ve 17818 sayÕlÕ kararÕ ile ønciraltÕ
Bölgesinde 547 hektarlÕk alanÕn turizm merkezi yapÕlmak üzere tarÕm dÕúÕ amaçla
kullanÕlmasÕ uygun görülmüútür. Böylelikle yasada istisna olarak düzenlenen, mutlak tarÕm
alanlarÕnÕn tarÕm dÕúÕ kullanÕmÕnÕ ’kamu yararÕ’ gere÷ince olanaklÕ kÕlan düzenlemeye
istinaden, yapÕlaúma u÷runa talan aracÕna dönüútürülmesine iliúkin karar alÕnmÕútÕr. Ancak
Ziraat Mühendisleri OdasÕ ise tarÕm dÕúÕ kullanÕma açÕlmasÕnÕn Anayasa'ya ve 5403 sayÕlÕ
Kanuna aykÕrÕ oldu÷u, arazinin 1. sÕnÕf tarÕm topra÷Õ oldu÷u, alternatif bir tarÕm alanÕ
bulunmadÕ÷Õ sebepleriyle alan için alÕnmÕú bir kamu yararÕ kararÕ olmamasÕ iddia edilerek
dava açmÕútÕr. Söz konusu dava; bilirkiúi raporlarÕ ve 5403 sayÕlÕ Yasa kapsamÕnda
de÷erlendirilerek ønciraltÕ Bölgesinde bulunan 690 hektarlÕk alanÕn turizm merkezi yapÕlmak
üzere tarÕm dÕúÕ amaçla kullanÕmÕnÕn uygun bulunmasÕ kararÕnda mevzuata ve hukuka
uyarlÕk bulunmadÕ÷Õndan 19.01.2012 tarihinde dava konusu iúlemin iptaline karar
vermiútir.
4- 21.04.2011 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
PlanÕ Revizyonu tekrar onaylanmÕútÕr. BakanlÕ÷Õn yeterlilik belgesi edinmesi ile aynÕ plan,
davamÕza konu olan esastan gerekçeler de dahil olmak üzere hiçbir de÷iúikli÷e u÷ramadan
onaylanmÕú olup, önceki plana yönelik itirazlarÕmÕz de÷erlendirilmedi÷i için ùehir PlancÕlarÕ
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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OdasÕ aynÕ gerekçelerle 20.09.2011 tarihinde plana dava açmÕútÕr. Dava konusu planda 1., 2.,
3. Derece do÷al sit alanÕ bulunmasÕna ra÷men Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕ Koruma Bölge
Kurulundan görüú alÕnmadÕ÷Õndan yürütmenin durdurulmasÕna karar verilmiútir.

21.04.2011 tarihinde onaylanan ønciraltÕ Turizm Merkezi ønciraltÕ Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre
Düzeni PlanÕ Revizyonu

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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5- 17.08.2011 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi
ønciraltÕ Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ Revizyonu onaylanmÕútÕr. 15.02.2012’de
ise ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ tarafÕndan öz ve biçim olarak önceki planlara yapÕlan itirazlar göz
ardÕ edildi÷inden dava açÕlmÕútÕr. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni ømar PlanÕ kapsamÕ
içerisinde 1. , 2. , 3. derece do÷al sit alanÕ olmasÕna ra÷men Koruma Bölge Kurulu'nun
görüúü alÕnmamÕútÕr. Bu sebepten 1/25.000 ölçekli øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi ønciraltÕ
Kesimi Çevre Düzeni PlanÕ Revizyonunun yürütmesinin durdurulmasÕna 14.11.2012
tarihinde karar verilmiútir.

17.08.2011 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ’nca onaylanan øzmir ønciraltÕ
Turizm Merkezi-ønciraltÕ Kesimi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ Revizyonu

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
Koruma AmaçlÕ NazÕm ve Uygulama ømar PlanlarÕ
02.11.2012 onaylÕ ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000
ölçekli Koruma AmaçlÕ NazÕm ve Uygulama ømar PlanlarÕna 17.12.2012 tarihinde ùehir
PlancÕlarÕ OdasÕ tarafÕndan itiraz edilmiútir.

02.11.2012 tarihinde onaylanan øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/5000
ölçekli Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕ

02.11.2012 tarihinde onaylanan øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/1000
ölçekli Koruma AmaçlÕ Uygulama ømar PlanÕ

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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04.03.2013 onaylÕ ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000
ölçekli Koruma AmaçlÕ NazÕm ve Uygulama ømar PlanlarÕ itirazlara iliúkin de÷erlendirmeler
sonucu 25.03.2013 tarihinde askÕya çÕkmÕútÕr.

04.03.2013 tarihinde onaylanan øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/5000
ölçekli Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕ

04.03.2013 tarihinde onaylanan øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/1000
ölçekli Koruma AmaçlÕ Uygulama ømar PlanÕ

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Yasal dayana÷ÕnÕ 644 sayÕlÕ KHK ve 6324 sayÕlÕ øzmir EXPO AlanÕ HakkÕnda Kanun'dan alan
1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕna da, mevzuata, planlama esaslarÕ ile
úehircilik ilkelerine aykÕrÕlÕklarÕ nedeniyle ùehir PlancÕlarÕ OdasÕnca 02.11.2012 tarihinde
onaylanan planlara itiraz edilmiú, itirazlarda belirtilen hususlarÕn dikkate alÕnmamasÕ üzerine
planlarÕn iptali talebiyle konu yargÕya taúÕnmÕútÕr.
Davalar arasÕ ba÷lantÕ hususu nedeniyle öncelikle TarÕm ve Köy iúleri BakanlÕ÷Õ’nca tarÕm
dÕúÕ amaçlÕ kullanÕmÕnÕ uygun bulunmasÕna iliúkin 10.03.2010 tarih ve 17818 sayÕlÕ iúleme
karúÕ açÕlan øzmir 4. ødare Mahkemesi’nin E:2010/1020, 2012/31 sayÕlÕ mahkeme kararÕ ile
690 hektarlÕk alanÕn tarÕm dÕúÕ amaçla kullanÕma yönelik iúlem iptal edilmiú, 5403 sayÕlÕ
Toprak Kanunu uyarÕnca tarÕmsal niteli÷inin korunmasÕna iliúkin karar verilmiútir. 17/08/2011
tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
PlanÕ Revizyonunun hukuka uyarlÕlÕ÷Õ bulunmadÕ÷Õndan yürütmesinin durdurulmasÕna karar
verilmiútir. Söz konusu Çevre Düzeni PlanÕnÕ dayanak alan ve Koruma AmaçlÕ ømar
PlanlarÕnÕn yapÕmÕna olanak tanÕyan 6324 sayÕlÕ øzmir Expo AlanÕ HakkÕnda Kanun, Çevre
Düzeni PlanÕ hakkÕnda YÜRÜTMEYø DURDURMA kararÕ alÕnmasÕ ile hükümsüz kalmÕútÕr.
Bu nedenle de Koruma AmaçlÕ ømar PlanlarÕnÕn öncelikle usul yönüyle iptali gerekmektedir.
06.08.2013 onaylÕ Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õnca yapÕlan ønciraltÕ Turizm Merkezi
(ønciraltÕ Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma AmaçlÕ NazÕm ve Uygulama ømar
PlanlarÕ 23.08.2013-23.09.2013 tarihleri arasÕnda øzmir Büyükúehir Belediyesi’nde askÕya
çÕkarÕlmÕútÕr.

06.08.2013 tarihinde onaylanan øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/5000 ölçekli
Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕ

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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06.08.2013 tarihinde onaylanan øzmir ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) 1/1000 ölçekli
Koruma AmaçlÕ Uygulama ømar PlanÕ

Kentin gelece÷inin belirlendi÷i ve birçok revizyon gören üst ölçekli planlar ile 20 yÕllÕk
ulaúÕm kararlarÕnÕ içeren øzmir UlaúÕm Ana PlanÕnda de÷erlendirilmesi gereken bir alternatif
olarak yer almayan øzmir Körfez Geçiúi ve Ba÷lantÕlarÕ (Otoyol ve RaylÕ Sistem) Projesi,
ønciraltÕ bölgesinin arazi kullanÕm kararlarÕnÕn üretilmesine yönelik bir senaryonun
tamamlayÕcÕsÕ olarak yeni bir ulaúÕm kararÕ verilmiú olup bu ulaúÕm ba÷lantÕsÕna yönelik plan
açÕklama raporunda herhangi bir husus bulunmamaktadÕr. AçÕkçasÕ bu hattÕn KarúÕyaka’da
oturan belirli bir kesimin Çeúme’deki yazlÕklarÕna veya yarÕmadada hafta sonu kahvaltÕsÕna
gitmelerini kolaylaútÕrmaktan öteye bir faydasÕ oldu÷una iliúkin bir veri mevcut de÷ildir.
ønciraltÕ Turizm Merkezi (ønciraltÕ Kesimi) Koruma AmaçlÕ NazÕm ve Uygulama ømar
PlanlarÕ özü ve esasÕ bakÕmÕndan hiçbir de÷iúikli÷e u÷ramadan sürekli revize edilmekte, ancak
itiraz konularÕmÕza iliúkin düzenlemeler yapÕlmamaktadÕr. BakanlÕ÷Õn revize etti÷i her plan
sonrasÕnda esas bakÕmÕndan aynÕ davalar tarafÕmÕzca açÕlmaya devam etmekte ve gerekçeler
mevcudiyetini korumaktadÕr.
øtiraz ve yargÕya taúÕnma gerekçeleri ise özetle úu úekildedir:
Mevzuat AçÕsÕndan: 3194 sayÕlÕ ømar Kanununda tanÕmlanan planlarÕn kademeli birlikteli÷i

ilkesine uyulmayarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlÕ imar planÕnÕn bir arada
yapÕlmasÕ, Korunan Alanlarda YapÕlacak Planlara Dair Yönetmeli÷e, øzmir Büyükúehir
Belediyesi ømar Yönetmeli÷ine Bütünleúik KÕyÕ AlanlarÕ Yönetimi ve PlanlamasÕ
çalÕúmalarÕndaki kararlara uyulmamasÕ.
Yetki AçÕsÕndan: 3194 sayÕlÕ yasa ve Korunan Alanlarda YapÕlacak Planlara Dair
Yönetmelik gere÷i söz konusu planlarÕn ilgili Belediyelerde askÕya çÕkmasÕ gerekirken
mevzuata aykÕrÕ úekilde BakanlÕ÷Õn øl Müdürlü÷ünde askÕya çÕkarÕlmasÕ,
Yöntem AçÕsÕndan: Planlama alanÕnÕn 2863 sayÕlÕ Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma
Kanununun 17.maddesi ile Korunan Alanlarda YapÕlacak Planlara Dair Yönetmeli÷inin
5.maddesi gere÷i sit alanÕ bütününde hazÕrlanmasÕ gerekirken bir kÕsmÕnÕn plan onama sÕnÕrÕ
dÕúÕnda bÕrakÕlmasÕ, alanÕn do÷al özelliklerinin (do÷al sit alanÕ ve tarÕmsal niteli÷i) plan
kararlarÕnda dikkate alÕnmamasÕ, alanÕn kent bütünü kapsamÕndaki konumu yönüyle
de÷erlendirme yapÕlmamasÕ, mülkiyet dokusu, jeotermal kaynaklar, jeolojik etüd vb. gibi alan
özelindeki analizlerin yetersiz oluúu, kurum görüúlerinin eksik ve güncel olmamasÕ, planlama
alanÕndaki bölgelemenin analizlere ve bilimsel kriterlere dayanmamasÕ.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Kapsam: Üst ölçekli planÕn devamÕ niteli÷indeki söz konusu planlarda da yakÕn çevre
iliúkileri baúta olmak üzere kent ile iliúkinin planlama sürecinde gözardÕ edilmesi, do÷al sit
alanÕ bütününde hazÕrlanmamasÕ, alanÕn do÷al özellikleri ile nitelikleri dikkate alÕnmayarak,
bu özelliklerini de÷iútirecek, dönüútürecek bir yaklaúÕm taúÕmasÕ.
Plan KararlarÕ:
PlanÕn amaç ve hedefleri ile plan kararlarÕnÕn çeliúmesi, öyle ki planÕn amacÕ; do÷al sit
alanÕnÕn korunmasÕ ve gelecek kuúaklara aktarÕlmasÕ olarak belirlenmiúken plan kararlarÕnÕn
alanÕn bu özelli÷ini bozacak nitelikte yapÕlaúma öngörmesi,
KullanÕm ve yapÕlaúma koúullarÕnÕn 6324 sayÕlÕ øzmir EXPO AlanÕ HakkÕnda Kanuna aykÕrÕ
olmasÕ,
6324 sayÕlÕ øzmir EXPO AlanÕ HakkÕnda Kanunda Büyük Kentsel Yeúil Alan, 3194 sayÕlÕ
yasanÕn 18.maddesi ile elde edilece÷i dolayÕsÕyla uygulamanÕn bütün alanÕ kapsayacak úekilde
yapÕlmasÕ hükmü varken, plan kararlarÕnda yasaya aykÕrÕ úekilde etaplar halinde uygulama
yapÕlmasÕna olanak tanÕnmasÕ,
Turizm Tesisleri için plan ile öngörülen yatak kapasitesinin bilimsel kriterlere dayanmamasÕ,
Üst ölçekli planda belirlenen sosyal donatÕ alanlarÕnÕn söz konusu koruma amaçlÕ imar
planlarÕnda azaltÕldÕ÷Õ ve üst ölçekli planlardan farklÕ Özel Proje AlanÕ (ÖPA) gibi kullanÕmlar
belirlendi÷i,
Planda belirlenen emsal de÷erlerinin plan hükümleri ile esnetilerek arttÕrÕldÕ÷Õ, bu yönüyle de
6324 sayÕlÕ øzmir EXPO AlanÕ HakkÕnda Kanuna aykÕrÕ yapÕlaúma öngörüldü÷ü,
Plan YapÕmÕna Ait Esaslara Dair Yönetmelikte tanÕmlanmayan ve gösterimi bulunmayan
(Nitelikli Konut AlanÕ-Rezidans gibi) kullanÕmlarÕn önerildi÷i belirlenmiútir.
Meúru zeminlerde yaptÕ÷ÕmÕz mücadelenin yanÕ sÕra, Kentsel mücadele deneyiminin özgün bir
örne÷i olan Taksim Gezi ParkÕnda yaúanÕlan süreçle paralel katÕlÕmÕ dÕúlanan toplum
kesimlerinin, kent ve kentli haklarÕnÕ savunmasÕ konusunda gösterdi÷i refleksle ortaya çÕkan
direnç ve kararlÕlÕk, ønciraltÕnda da kendini göstermiútir. Tüm katÕlÕmcÕ kent hareketleri
sonucunda kÕsmen de olsa yetkililerin yaúanan süreci halka açÕklama ihtiyacÕnÕ do÷urmuú,
yaklaúÕk øzmir kent merkezi Alsancak ve KemeraltÕ bölgesini kaplayacak kadar büyüklükteki
bir alanÕ yaptÕm oldu tavrÕndan öteye, halkÕnda içinde oldu÷u bir sürece taúÕmasÕ gerekti÷inin
anlaúÕlmasÕna yol açmÕútÕr. Meslek odalarÕ üzerinden dava süreçleriyle ilerleyen ønciraltÕ
sürecinde, yaúanan kent hareketleriyle artÕk halkÕn da içinde yer aldÕ÷Õ bir döneme girilmiútir.
Mevcut neoliberal sistem kurallarÕna karúÕ, kent mekanÕnÕ yaúamaya elveriúli hale getirmek,
kentlerimizde kullanÕm de÷erini de÷iúim de÷erinden üstün tutan bir anlayÕúla karar verme
süreçlerine dahil olmak için çalÕúmak, içinde yaúadÕ÷ÕmÕz dönemde biz plancÕlarÕn ve tüm
kentlilerin sorumlulu÷undadÕr.
PlanlÕ bir geliúme için kentsel yayÕlmanÕn kontrolü amacÕyla öngörülerde bulunabilmek,
kentsel planlamanÕn en önemli faaliyet alanÕdÕr. Planlama disiplini çerçevesinde kentlerin
gelece÷ini ilgilendiren arazi kullanÕmÕ, ulaúÕm, yapÕlaúma ve hassas alanlarÕn korunmasÕyla
ilgili kararlar planlama hiyerarúisi içinde bütüncül bir bakÕú açÕsÕyla mevcut durum
analizlerine dayalÕ olarak verilir. Oysa son yÕllarda ülkemizde karar vericiler ve planlama
disipliniyle meslekler arasÕnda tartÕúmalara neden olan kentleúme sorunlarÕna çözüm bulmak
amacÕyla üretilen hÕzlÕ projeler, evrensel planlama ilkeleri ve kentsel planlama disiplini
açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda, planlama hiyerarúisi içinde yer bulamamaktadÕr.
KAYNAKÇA
TMMOB ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi, “ønciraltÕ Planlama Süreci ve EXPO Serüveni”, Ekim 2013
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ÖZET
Planlama olgusu, “insan ve do÷a etkileúimlerinin gelece÷ini belirlemeye yönelik karar verme
süreci ”dir. Çeúitli ölçeklerde uygulanan plansÕz/yanlÕú alan kullanÕm kararlarÕnÕn do÷al ve
kültürel yapÕnÕn sürdürülebilirli÷ini, dolayÕsÕyla insanlar ve di÷er canlÕlarÕn yaúamÕnÕ geri
kazanÕlmaz bir úekilde tehlikeye attÕ÷Õ açÕkça görülmektedir. Bu nedenle, de÷iúen ve geliúen
dünyamÕzda “Sürdürülebilir Çevre ve arazi kullanÕmÕ” olgusunun giderek önem kazanmakta
ve “planlama” anlayÕúÕnÕn da bu do÷rultuda de÷iúmektedir. Günümüzde, planlama çalÕúmalarÕ,
sürdürülebilir kalkÕnmanÕn baúlÕca koúullarÕndan biri olan “do÷al sermayeyi tüketmeden
kullanmak” ilkesini temel alan ve do÷al ve kültürel kaynaklarÕn potansiyellerini
de÷erlendirirken aynÕ zamanda koruyan bir boyut kazanmÕútÕr. Ancak, çok sayÕda
parametrenin aynÕ anda de÷erlendirilmesini gerekli kÕlan planlama süreçlerinde en önemli
eksiklerden birisi güvenilir ve anlaúÕlÕr úekilde bir araya getirilmiú do÷aya ait mekansal
verilerin bulunmayÕúÕdÕr. Do÷al ve kültürel varlÕklara iliúkin verilerin koruma-sakÕnmakullanma dengesi kapsamÕnda de÷erlendirilmesi, derecelendirilmesi ve sürdürülebilir plan
kararlarÕnÕn alÕnmasÕ ancak ve öncelikle detaylÕ analitik verilerin üretilmesi ile mümkündür.
øzmir ili bütününde kurumlarÕn iúbirlikleri ile detaylÕ arazi sÕnÕflarÕnÕ ve do÷al öneme sahip
alanlarÕ gösterir CBS özellikli bir veri tabanÕ oluúturulmuútur.

1.GøRøù
Günümüzde do÷al ve kültürel kaynaklarÕmÕzÕn hÕzlÕ bir úekilde tüketilmesine karúÕn aynÕ
hÕzda ve etkide bir koruma yaklaúÕmÕ sergilenememektedir. Planlama çalÕúmalarÕnda
karúÕlaúÕlan en büyük sorunlardan biri veri kullanÕmÕyla ilgili güçlüklerdir. Ço÷u planlama
çalÕúmalarÕnda, veri eksikli÷i, veri kullanÕm alÕúkanlÕ÷ÕnÕn olmamasÕ ya da veriye ulaúmada
yaúanÕlan zorluklar nedeniyle çok parametreli yaklaúÕmlar yapÕlamamaktadÕr. Alan kullanÕm
kararlarÕnÕn sadece metin de÷il co÷rafi özellik de taúÕmasÕ, karar aúamasÕnda gerek veri
üretimi gerekse uzman kullanÕcÕ sa÷lanmasÕ açÕsÕndan güçlükler içermektedir. AyrÕca
kurumlardan elde edilen verilerin format farklÕlÕklarÕ ve detay eksikli÷i verilerde revizyon
yapma gereklili÷ini ortaya çÕkarmakta, bu da kullanÕmlarÕnÕ güçleútirmektedir. Ancak, hem
co÷rafik hem de çok parametreli bir süreç olan planlama çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ için do÷al
eúik unsurlarÕnÕn tümünü dikkate alan bir bilgi sistemi içerisinde toplanmasÕ ve verilerin
do÷ru iliúkilendirilece÷i bir model oluúturulmasÕ, sa÷lÕklÕ kararlarÕn alÕnabilmesi açÕsÕndan
büyük önem arz etmektedir. Bu verilerin güncellenebilir bir veri tabanÕnda toplanmasÕ ise
alÕnabilecek kararlarÕn sürdürülebilir olmasÕnÕ sa÷layabilmektedir (Ünsal vd. 2012).
øzmir ili do÷al yapÕ envanteri “il arazi sÕnÕflandÕrmasÕ” ve “do÷al öneme sahip alanlar” olmak
üzere temel baúlÕk altÕna oluúturulmuútur. øl arazi sÕnÕflandÕrmasÕ projesi, øzmir øl Özel ødaresi,
Ege Üniversitesi, TarÕm øl Müdürlü÷ü, øzmir Büyük ùehir Belediyesi ve Orman Bölge
Müdürlü÷ü vb kamu kurumlarÕnÕn ortak protokolü ve çalÕúmasÕ ile oluúturulmuútur. Projenin
bu bölümünde çalÕúmalar ilçeler düzeyinde tamamlanmÕú, ilçelerin birleútirilmesi ve sÕnÕr
* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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kontrolleri çalÕúmalarÕ ise AralÕk 2013 tarihinde sonuçlandÕrÕlacaktÕr. øl arazi sÕnÕflarÕ ile ilgili
kesin rakamlar çalÕúmanÕn sonunda deklare edilecektir. Bu makalede projenin tanÕtÕmÕ,
yöntemi ve çÕktÕlarÕ konu edilmektedir.
øzmir ilinin do÷al öneme sahip alanlar envanteri ve do÷al eúik analizi modellemesiyle ilgili
bölümleri ise Ege Üniversitesi Çevre SorunlarÕ AraútÕrma ve Uygulama Merkezi iúbirli÷i ile
birlikte oluúturulmuútur. Bu bölüm çok disiplinli katÕlÕmlar ile geliútirilmeye devam
edilmektedir.
Her iki aúama güncellenebilir bir veri tabanÕnda birleútirilmiútir. Karar vericiler için do÷al
yapÕyÕ oluúturan çok farklÕ ögelerin envanterinin bir veri tabanÕnda görülebilmesi daha do÷ru
ve sürdürülebilir kullanÕm kararlarÕnÕn alÕnabilmesi açÕsÕndan oldukça önemlidir.
TarÕmsal arazi sÕnÕflandÕrma çalÕúmalarÕ, 5403 sayÕlÕ Toprak Koruma ve Arazi KullanÕmÕ
Kanunu’nda belirtilen lejanta göre dört ana baúlÕk altÕnda toplanmÕútÕr. Bu yasa kapsamÕnda
ve ayrÕca 4342 sayÕlÕ Mera Kanunu’nda, kullanÕmÕ ve korunmasÕnÕn gerekli oldu÷u belirtilen
mera alanlarÕna arazi varlÕ÷Õ içerisinde yer verilmiútir. Lejantta yer verilen tanÕmlamalar
aúa÷Õdaki gibidir;
Mutlak TarÕm Arazileri: Bitkisel üretimde, topra÷Õn fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasÕnda ürün alÕnabilmesi için sÕnÕrlayÕcÕ olmayan,
topo÷rafik sÕnÕrlamalarÕ yok veya çok az olan, ülkenin tarÕmsal üretiminde ülkesel, bölgesel
veya yerel önemi nedeniyle tarÕmda kalmasÕ gereken, halihazÕr tarÕmsal üretimde kullanÕlan
veya bu amaçla kullanÕma elveriúli arazilerdir
Dikili TarÕm Arazileri: Arazi özelliklerine ba÷lÕ kalmaksÕzÕn, sayÕlarÕ, tür ve cinsine göre
BakanlÕkça belirlenecek asgari sayÕda meyve, asma, fÕndÕk, fÕstÕk, gül, çay ve benzeri a÷aç,
a÷aççÕk ve çalÕ formunda yöre ekolojisine uygun çok yÕllÕk bitkilerin dikili oldu÷u tarÕm
arazileri “Dikili TarÕm Arazileri” olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Özel Ürün Arazileri: Mutlak tarÕm arazileri ve dikili tarÕm arazileri dÕúÕnda, toprak ve
topo÷rafik sÕnÕrlamalarÕ nedeniyle yöreye adapte olmuú, her tür bitkisel üretim yapÕlamayan,
sadece özel bitkisel ürünlerin yetiútiricili÷i ile su ürünleri yetiútiricili÷inin ve avcÕlÕ÷ÕnÕn
yapÕlabildi÷i; ülkenin tarÕmsal üretiminde, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeni ile
tarÕmda kalmasÕ gereken arazilerdir. Bu araziler, tarÕmsal üretim için mutlak tarÕm
arazilerinden daha fazla toprak ve topo÷rafik sÕnÕrlamalara sahiptir. Yöreye adapte olmuú her
tür bitkiye münavebede yer verilemez.
Marjinal TarÕm Arazileri: Mutlak tarÕm arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarÕm arazileri
dÕúÕnda kalan, toprak ve topo÷rafik sÕnÕrlamalarÕ nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak
iúlemeli tarÕmÕn yapÕldÕ÷Õ, yerel önemi olan ve kullanÕm kararlarÕnÕn yerel ihtiyaçlara göre
belirlendi÷i arazilerdir.
ÇayÕr-Mera arazileri: 28.02.1998 tarih ve 4342 sayÕlÕ Mera Kanununa göre; taban suyunun
yüksek bulundu÷u veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elveriúli, yem üretilen ve genellikle
kuru ot üretimi için kullanÕlan yerler “ÇayÕr”, hayvanlarÕn otlatÕlmasÕ ve otundan
yararlanÕlmasÕ için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanÕlan yerler ise “Mera”
olarak tanÕmlanmÕútÕr.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. MATERYAL
Projenin oluúturulmasÕnda kullanÕlan en önemli materyali, il sÕnÕrlarÕ içerisindeki tüm arazinin
görüntülenmesini sa÷layan sayÕsal hava foto÷raflarÕ ve çok yüksek yersel çözünürlüklü uydu
görüntüleri oluúturmuútur. øl bütünün örten 30cm mekansal çözünürlüklü hava foto÷raflarÕ
(ortofoto) øzmir büyük úehir belediyesi ve øzmir øl özel idaresi tarafÕndan, 60cm mekansal
çözünürlüklü Quickbird uydu görüntüleri E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, 50cm
çözünürlüklü WV2 uydu görüntüleri ise øl özel idaresi kaynaklarÕndan sa÷lanmÕútÕr. Bölgeye
ait dikili alanlarÕn ve fiili yerleúim bölgelerinin belirlenmesinde kullanÕlan bu görüntülerin
iúlenmesi ve veri üretilmesi iúi için Geomedia ve ArcGIS yazÕlÕmlarÕ kullanÕlmÕútÕr. øl
bütününde yer alan tüm arazilere ait veriler çizelge 1 de belirtilen kurumlardan protokol
gere÷i veya yasal yazÕúmalar ile sa÷lanmÕútÕr.
Çizelge 1. øzmir ili do÷al yapÕ envanterinin oluúturulmasÕnda kullanÕlan veriler ve ilgili
kurumlar
Veri
Temin Edildi÷i Kurum
TarÕm DÕúÕ øzinlendirilmiú Alan
GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü, øzmir øl
Özel ødaresi
Köy Ve Kentsel Yerleúim SÕnÕrlarÕ
øzmir Büyükúehir Belediyesi
Mera
GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü
Yol ve ølçe SÕnÕrÕ
øzmir Büyükúehir Belediyesi
Orman SÕnÕrlarÕ
Orman Bölge Müdürlü÷ü
Sulama SahalarÕ
øzmir øl Özel ødaresi, DSø
Hava Foto÷raflarÕ
øzmir øl Özel ødaresi
Uydu görüntüleri
Ege Üniversitesi, øzmir øl Özel ødaresi
Toprak HaritalarÕ
Ege Üniversitesi
SøT alanlarÕ
Tabiat ve Kültür VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu
Yaban hayatÕ geliútirme alanlarÕ
Do÷a Derne÷i
Önemli Do÷a AlanlarÕ ve sulak
øzmir øl Özel ødaresi, Orman Bölge Müdürlü÷ü ve
alanlar
øzmir Büyükúehir Belediyesi
2.2. YÖNTEM
øzmir øli Menemen ølçesi Arazi SÕnÕflandÕrÕlmasÕ Projesi kapsamÕnda arazi varlÕ÷ÕnÕn, 5403
sayÕlÕ Toprak Koruma ve Arazi KullanÕmÕ Kanununda belirtilen lejant çerçevesinde sayÕsal
envanterinin çÕkartÕlmasÕ ve çevre düzeni planlarÕnda kullanÕlacak úekilde, orman, mera,
yerleúim alanlarÕ vb. temel katmanlarÕ ile birleútirilerek bir sayÕsal veri tabanÕnÕn
oluúturulmasÕ için çalÕúmalar aúa÷Õda belirtilen 3 aúamada gerçekleútirilmiútir.
1.Aúama: Bu aúamada mevcut verilerin elde edilmesi, yeni veri üretilmesi ve format
bütünlü÷ünün sa÷lanmasÕ çalÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr.
Bu aúamada verilere üç farklÕ úekilde ulaúÕlmÕútÕr. Bunlar;
x

Kurumlardan temin edilen veriler; Orman kadastral sÕnÕrlarÕ, DSø sulama alanlarÕ,
Mera, Önceden øzinlendirilmiú Alanlar, Köy ve Kentsel Yerleúim SÕnÕrlarÕ ilgili
kurumlardan resmi yazÕúmalar sonucunda alÕnmÕútÕr.

x

Yeni üretilen veriler (ortofoto ve uydu görüntülerinden dikili alanlar, yollar)

x

Güncellenen veriler (Toprak HaritalarÕ)
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2. Aúamada, veri giriúi ve toprak haritasÕ revizyon çalÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr.
3. Aúamada ise veri analizleri ve il arazi sÕnÕflarÕ oluúturulmuútur.
Projenin birinci aúamasÕnda belirtilen mevcut verilerin elde edilmesi ve kontrol edildikten
sonra, koordinat uyumlarÕ sa÷lanmÕú ve veri tabanÕna girilmiútir. Projede UTM projeksiyon ve
ED 50 jeodezik datum koordinat sistemi olarak benimsenmiú ve tüm verilerin bu koordinat
sitemine dönüútürülmesi sa÷lanmÕútÕr.
Yine birinci aúamada belirtilen yeni üretilen veriler baúlÕ÷Õ altÕnda, øzmir ili dikili alanlarÕ,
parsel düzeyinde hava foto÷raflarÕ ve uydu görüntüleri kullanÕlarak, ekran sayÕsallaútÕrmasÕ
yöntemi uygulanarak belirlenmiútir (ùekil 1). En büyük iú ve veri hacmini oluúturan dikli
alanlar haritasÕ, 5403 sayÕlÕ Kanununa göre korunmasÕ gereken 3 temel lejant maddesinden
birisini oluúturmaktadÕr. AynÕ yöntem kullanÕlarak, sera alanlarÕ da parsel düzeyinde tüm
øzmir il sÕnÕrlarÕ içerisinde haritalanmÕú ve veri tabanÕna girilmiútir. Bu veriler korunma
statülerinin yanÕnda, il bütünü bölgesel kalkÕnma planlarÕnda, kalkÕnma eksenlerinin
belirlenmesinde yol gösterici olarak kullanÕlabilecektir.
Hava foto÷raflarÕ ve uydu görüntüleri TarÕmsal objeler dÕúÕnda, fiili yerleúim alanlarÕnÕn
belirlenmesinde de kullanÕlmÕútÕr. øl bütünü fiili yerleúim alanlarÕ da ekran sayÕsallaútÕrÕlmasÕ
yöntemi ile haritalanmÕútÕr.
Arazi varlÕ÷Õ ve kullanÕm úekillerinin güncel olarak haritalanabilmesi için, ilçe sÕnÕrlarÕ
içerisindeki tarÕm dÕúÕ amaçla önceden izinlendirilen alanlara ait verilere gereksinim
duyulmuútur. TarÕm dÕúÕ arazi kullanÕmÕ amaçlÕ baúvurular ve görüú verme yetkisi resmi
kurumlarÕn reorganizasyon iúlemlerine ba÷lÕ olarak el de÷iútirmiútir. TarÕm dÕúÕ görüúler 2005
yÕlÕ öncesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlü÷ü sorumlulu÷unda ve GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk
øl Müdürlükleri iúbirli÷i ile yürütülmekte iken bu tarihten sonra GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl
Müdürlükleri sorumlu tutulmuútur. Bu nedenle tarÕm dÕúÕ arazi kullanÕmÕ amaçlÕ baúvurularÕn,
arazi sÕnÕfÕ ile ilgili yorum ve BakanlÕk görüúü, GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü
arúivlerinden sa÷lanarak øzmir øli Arazi SÕnÕflandÕrma HaritasÕ üzerine yerleri iúaretlenmiútir.
2005 yÕlÕ öncesine ait “önceden tarÕm dÕúÕ izinlendirilmiú” alanlar ise Köy Hizmetleri Bölge
Müdürlü÷ü arúivlerinin devredildi÷i øl Özel ødaresinden sa÷lanmÕú ve aplikasyon krokileri
üzerinden sayÕsallaútÕrÕlarak hava foto÷raflarÕ ile çakÕútÕrÕlmÕú ve veri tabanÕna aktarÕlmÕútÕr.
Bu araziler önceden tarÕm dÕúÕ kullanÕm izni verilmiú olmasÕ nedeniyle marjinal araziler
içerisinde de÷erlendirilmesi ancak bu alanlarÕn izlenebilmesi ve olasÕ yeni çalÕúmalarda veriye
ulaúÕmlarÕnÕn mümkün olabilmesi açÕsÕndan ilgili kurum uzmanlarÕnca ayrÕ bir lejant ve
katman altÕnda toplanmasÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
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ûekil 1 Havafotoùraflar× kullan×larak Menemen ovas×nda baù, eski ve yeni tesis
meyve bahçelerden oluüan dikili alanlar×n haritalanmas× (Anonim 2013)
Verilerin üretilmesi ve mevcut verilerin de÷erlendirilmesi aúamasÕnda farklÕ metotlar
kullanÕlmÕútÕr. Verilerden sentezlere ulaúÕlabilmesi için, mevcut ve üretilen co÷rafi veriler
sayÕsallaútÕrÕlarak co÷rafi bilgi sistemi özellikli bir veri tabanÕ oluúturulmuútur. Her veri
çeúidinin bir katman olarak girildi÷i bu veri tabanÕnda, tek katman ve çok katman analizleri
yapÕlmÕútÕr.
økinci aúamada yapÕlan çalÕúmalarÕn toplandÕ÷Õ di÷er bir baúlÕk ise toprak haritalarÕnÕn
revizyonudur. øl arazilerinin mevcut temel toprak haritalarÕ olarak, Mülga Köy Hizmetleri
Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan hazÕrlanan “øzmir øli Arazi VarlÕ÷Õ” sayÕsal envanteri
kullanÕlmÕútÕr. Toprak derinli÷i, bünye, tuzluluk, alkalilik, drenaj, taúlÕlÕk-kayalÕk, erozyon,
e÷im, Arazi KulanÕm Kabiliyet SÕnÕfÕ (AKK) vb. toprak ve arazi özelliklerini içeren haritalar,
“shape” formatÕnda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümünden sayÕsal olarak sa÷lanmÕútÕr.
økinci aúamada, 1984 yÕlÕnda arazi çalÕúmaarÕ tamamlanan ve daha sonraki yÕllarda baskÕlarÕ
tekrarlanan øzmir ili toprak haritasÕnda de÷iúen bazÕ özellikler güncellenmiútir. Tek kaynak
konumunda olan, temel toprak haritalarÕ üzerinde belirtilen “ùimdiki Arazi KullanÕm
ùekilleri”, haritanÕn hazÕrlandÕ÷Õ tarihin eski (1984) olmasÕ nedeniyle dikkate alÕnmamÕútÕr.
Revizyon için de÷iúebilir toprak özelliklerinin kontrolü amaçlanmÕútÕr. Bu amaçla; tuzlulukalkalilik, drenaj koúulu, e÷imli arazilerde toprak profili incelenmiú ve toprak örnekleri alÕnmÕú
ve analiz sonuçlarÕ sÕnÕf de÷iúikliklerinde dikkate alÕnmÕútÕr. Di÷er de÷iúebilir toprak özelli÷i
olarak kabul edilen toprak derinli÷inin azalabilece÷i ve buna ba÷lÕ olarak sÕnÕfÕ de÷iúebilecek
arazilerde derinlik kontrolü yapÕlmÕútÕr. Gerek duyulan bölgelerde, haritalama birimlerinin
toprak özelliklerini gösteren simgelerde de÷iúiklik yapÕlmÕútÕr. Toprak haritalarÕnda revizyona
konu olan önemli de÷iúiklikler toprak grubu sÕnÕrlarÕnda yapÕlmÕútÕr. YapÕldÕ÷Õ tarihlerde
1/25.000 ölçekli topo÷rafik haritalar üzerinde engebeli arazilerde ölçek nedeniyle ihmal edilen
küçük yüzölçümlü ve girintili-çÕkÕntÕlÕ alanlar, 1/5000 ölçek detayÕnÕ sa÷layabilecek hava
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foto÷raflarÕ ve uydu görüntüleri ile çakÕútÕrÕlarak, yeniden çizilmiútir (ùekil 2).

ùekil 2. Menemen ilçesi 1/25000 ölçekli toprak haritasÕnÕn daha büyük ölçekli ortofotolar ile
revizyonu, (kÕrmÕzÕ çizgiler 1/25.000 ölçekli toprak haritasÕndan, siyah çizgiler revizyon
çizgileridir)
Üçüncü aúamada, hava foto÷raflarÕ ve uydu görüntülerinden dikili alan bilgileri üretilmiútir.
Toprak haritasÕ revizyonu çalÕúmalarÕ tamamlandÕktan sonra, e÷im, derinlik ve di÷er toprak
özellikleri, Toprak ve Arazi SÕnÕflamasÕ StandartlarÕ Teknik TalimatÕ ve ølgili Mevzuatta
(TÜGEM 2008) belirtilen kriterlere göre mekansal sorgulama modelleri oluúturulmuú ve
uygulanmÕútÕr. Bunun sonucunda mutlak, özel ürün ve marjinal tarÕm alanlarÕ belirlenmiútir
(ùekil 3).

ùekil 3. Urla merkez ilçesi arazi tarÕmsal arazi sÕnÕflandÕrma çalÕúmalarÕndan bir örnek.
* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øzmir ili do÷al yapÕ envanterinin di÷er önemli bölümünü, do÷al öneme sahip alanlar
oluúturmaktadÕr. Bu projede, günümüze kadar do÷al öneme sahip oldu÷u resmi kurumlar yada
sivil toplum kuruluúlarÕnca belirlenen alanlar bir veri tabanÕnda toplanmÕútÕr. Do÷al yapÕ
envanterinin, do÷al öneme sahip olarak kabul edilen alanlar içerisinde Yaban HayatÕ
Geliútirme SahalarÕ (YHGS) ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB), Tabiat parklarÕ,
Tabiat AnÕtlarÕ (TA), Sulak Alanlar ve OrmanlarÕmÕz yer almaktadÕr.
Orman Bölge Müdürlüklerinden, Do÷a Derne÷i ve Koruma Kurulundan bir bölümü sayÕsal
olmak üzere sa÷lanmÕú, ancak sayÕsal olmayanlarÕ, bilgisayar ortamÕnda CBS kurallarÕna göre
katmanlar úeklinde sayÕsallaútÕrÕlmÕútÕr.

3. PROJE ÇIKTILARI VE SONUÇ
TarÕmsal de÷ere sahip araziler, 5403 sayÕlÕ yasa lejantÕna göre sÕnÕflandÕrÕldÕktan sonra,
orman, mera, su yüzeyleri, yerleúim alanlarÕ, köy geliúim alanlarÕ ile birleútirilerek øzmir ili
Arazi SÕnÕflandÕrma HaritasÕna UlaúÕlmÕútÕr (ùekil 4). Dikili alanlarÕn ve mera bilgilerinin
parseller düzeyinde, di÷er tarÕmsal sÕnÕflarÕn 1/25.000 ölçek detayÕnda oldu÷u bu arazi
sÕnÕflandÕrma haritasÕndan, bir sentez yapÕlarak “Mutlak Korunacak TarÕm AlanlarÕ” co÷rafi
envanterine ulaúÕlmasÕ hedeflenmiútir. Bu amaçla, mutlak tarÕm arazileri, dikili tarÕm arazileri,
özel ürün arazileri ile meralar “Mutlak Korunacak Alanlar” baúlÕ÷Õnda birleútirilmiútir.
Marjinal tarÕm arazileri ve orman, yerleúim alanlarÕ gibi di÷er kullanÕm úekilleri ayrÕ lejantlar
úeklinde haritalanmÕútÕr (ùekil 5).
Sentez paftalarÕnÕn, genel ve tarÕmsal arazi kullanÕm planlamalarÕ, çevre düzeni planlarÕnÕn
yapÕlmasÕ aúamasÕnda iúlerlikle kullanÕlaca÷Õ düúünülmektedir. Do÷al yapÕ, tarÕm arazileri ve
do÷al öneme sahip alanlarÕ ile bir bütünü oluúturmaktadÕr. øzmir ili do÷al yapÕ yapÕsÕnÕn
sürdürülebilir kullanÕmÕ, ancak bu iki temel elamanÕnÕn birlikte korunmasÕyla mümkündür.
Bu çalÕúmanÕn dikili alan verileri hassasiyeti 1/5000 olmasÕna karúÕn, çalÕúmanÕn temel verisi
olan toprak haritasÕ hassasiyeti 1/25.000 ölçekli olmasÕ nedeniyle proje sonuç haritalarÕnÕn
hassasiyeti ve yayÕn ölçe÷i de 1/25.000’dir. Verilerin alt ölçekli bölgesel planlarda
kullanÕlabilmesi için toprak haritalarÕnÕn da tarÕmsal bütünlükler dikkate alÕnarak 1/5000 ölçek
detayÕnda güncellenmesi gerekmektedir. 1/5000 veya daha alt ölçekli imar planlarÕn
hazÕrlanmasÕ aúamasÕnda GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü, DSø, Orman Bölge
Müdürlü÷ü ve yasalarda belirtilen di÷er kurum görüúleri alÕnmak zorundadÕr.

* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Lejant
Mutlak TarÕm
Özel ürün
Dikili TarÕm
Marjinal TarÕm
Orman
Yerleúim

ùekil 4. øzmir ili arazilerinin 5403 sayÕlÕ yasaya göre sÕnÕflandÕrÕlmÕú tarÕm arazilerinin di÷er
kullanÕm úekilleri ile birlikte gösterimi (øzmir ølçeleri Arazi SÕnÕflarÕ haritasÕndan üretilmiútir).

* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 5. øzmir ili tarÕmsal arazilerinin sentez haritasÕ örne÷i ( øzmir ølçeleri Arazi SÕnÕflarÕ
haritasÕndan üretilmiútir)
Yaban HayatÕ Geliútirme SahalarÕ, do÷al flora ve faunanÕn sürdürülebilirli÷inin sa÷lanmasÕ
için daha sÕkÕ korunmasÕ zorunluluk teúkil eden, içerisinde özel veya tüzel mülkiyete konu
arazi bulunmayan, ekosistem bütünlü÷ü arz eden kaynak alanlarÕnÕ kapsamaktadÕr. Önemli
do÷a alanlarÕ (ÖDA), ender do÷al yapÕsÕyla, flora ve fauna varlÕ÷Õ ile korunmasÕ gereken
alanlar olarak kabul edilmiútir. Türkiye’de 305 adet alan ÖDA olarak kabul edilmiú, bunlarÕ
ise 13 adeti øzmir il sÕnÕrlarÕnda yer almaktadÕr. Bunlar, Küçük Menderes DeltasÕ, Do÷anbey
kÕyÕlarÕ, Yamanlar da÷Õ, Nif Da÷Õ, Spil Da÷Õ, Bozda÷lar, Çiçek adalarÕ, Gediz DeltasÕ, IldÕr
Körfezi adalarÕ, Foça YarÕmadasÕ, Karaburun, AlaçatÕ, Çeúme BatÕ burnudur (Günerhan 2012,
Eken vd, 2006).
Projede, il bütünündeki orman ve koruma alanlarÕnÕn tümü bir veri tabanÕnda toplanmÕútÕr.
øzmir ilindeki do÷al öneme sahip alanlarÕn en büyük bölümünü ormanlar oluúturmaktadÕr.
* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Korunan alanlar içerisinde ise %73 lük oran ile SøT ler en büyük alanÕ kapsamaktadÕr
(Çizelge 1, ùekil 6, 7).
Bu proje ile hem tarÕmsal hem de do÷al bitki örtüsü ve korunan alanlara ait verilerin elde
edilmesinden sonra, øzmir ili do÷al eúik analizinin yapÕlmasÕ hedeflenmiútir.
Çizelge 1. øzmir ili do÷al öneme sahip alanlarÕn adet ve yüzölçümleri (Günerhan vd., 2012)
Do÷al Öneme Sahip Alanlar
Do÷al / Do÷al-Ark.Sit AlanlarÕ
YHGS
ÖÇKB
Tabiat ParklarÕ
Sulak Alanlar
Orman AlanlarÕ
ÖDA
TOPLAM

Adet Alan (ha)
232
139.489,12
3
14.624,20
1
7.138,00
2
562
4
34.290
425.529,54
13
346.660,09
968.292,95

ùekil 6. øzmir ili korunan alanlarÕnÕn çeúidine göre oransal da÷ÕlÕmÕ (Günerhan vd., 2012)

* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 7. øzmir ili do÷al öneme sahip alanlarÕ haritasÕ (Günerhan vd., 2012)
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ÖZET
Kent AydÕnlatmasÕ kentin güvenlik, ulaúÕm ve ticari faaliyetlerin kolaylaúmasÕ ve de
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, sosyal kültürel ve sanatsal özelliklerinin ortaya çÕkarÕlarak, turistik açÕdan
ilgi çekici olmasÕnÕn sa÷lanmasÕ, böylece kent kimli÷inin belirlenmesi ve sergilenmesi
açÕsÕndan önem taúÕr. Kentin geçmiúini simgeleyen tarihi eserler günümüzü simgeleyen
çeúitli modern mimari örnekleri ve sanatsal yapÕtlar halkÕn sosyal ihtiyaçlarÕna cevap veren
park bahçe meydanlar ile yollar kent kimli÷ini oluúturan ö÷elerdir. Bu kimli÷i oluúturan
ö÷elerin her bir grubunun aydÕnlatma ihtiyaçlarÕ farklÕdÕr. Yol aydÕnlatmasÕnda aydÕnlÕ÷Õn
düzgünlü÷ü ve kamaúma gibi teknik unsurlar öne çÕkarken, bahçe park ve meydan
aydÕnlatmalarÕnda güvenlik estetik ve görsel konfor unsurlarÕnÕn birlikte olmasÕ istenir.
Modern binalarda ise daha ön plana çÕkan bir aydÕnlatma modeli tercih edilebilir. Tarihi ve
mimari mirasÕn simgesi olan yapÕlarÕn aydÕnlatÕlmasÕ ise özel bir konudur ve bu eserleri
aydÕnlatÕrken esere hem fiziksel olarak zarar vermeyecek hem de eserin temsil etti÷i kimli÷i
betimleyen bir aydÕnlatma yapÕlmalÕdÕr. Bu nedenlerle kent aydÕnlatmasÕ, bütün bu ö÷eleri
dikkatli bir denge ile ele alan, her bir ö÷enin teknik ve estetik özelliklerine vurgu yapan bir
aydÕnlatma planÕ çerçevesinde olmalÕdÕr. Bu çalÕúmada øzmir için sembol olan yapÕlarÕn ve
önemli úehir içi noktalarÕn mevcut aydÕnlatmalarÕ ele alÕnarak yapÕlan hatalara vurgu yapÕlmÕú,
aydÕnlatma temellerine dayanÕlarak uygun aydÕnlatma önerileri getirilmiútir. Bu çalÕúmada
özellikle uygulama hatalarÕndan kaynaklanan yanlÕúlÕklar üzerine durularak örnek teúkil
edilebilecek noktalarda ölçüm ve de÷erlendirmeler gerçekleútirilmiútir.

1.GøRøù
Kentler, kültürel ve sosyal miraslarÕnÕn sergilendi÷i toplumsal yaúam alanlarÕdÕr. Bireylerin
sosyal hayatlarÕnÕn yo÷un bir biçimde kentin içinde ve çevresiyle iliúkili olarak devam
etmektedir. Bu durum kent aydÕnlatmasÕnÕ güvenlik ve görsel gereksinimlerin ötesinde sosyal
yaúamÕn sürdürülebilirli÷i açÕsÕndan da önemli bir notaya taúÕmaktadÕr.
Kent aydÕnlatmasÕnÕn öncelikli amacÕ kentin gece de günÕúÕ÷Õ altÕnda oldu÷u kadar güvenli ve
faal olmasÕnÕ sa÷lamaktÕr. Bu temel gereksinimlerin ötesinde kent aydÕnlatmasÕnÕn úehrin
estetik ve tarihi kimli÷ini ortaya çÕkarmak gibi bir fonksiyonu da söz konusu olmaktadÕr. Kent
aydÕnlatmasÕ kent içinde yayalarÕn ve araçlarÕn tüm faaliyet noktalarÕnÕn aydÕnlatÕlmasÕnÕ
kapsar.
Sosyal yaúamÕn süreklili÷i ve güvenli÷i açÕsÕndan úehir içindeki yollarÕn,
meydanlarÕn, parklarÕn, spor alanlarÕnÕn, tarihi ve turistik yapÕlarÕn ilgili standartlar ve genel
gereksinimler do÷rultusunda mümkün olan en verimli yaklaúÕmlarla aydÕnlatÕlmasÕnÕ
gerektirir.[1]

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Kent içi yol aydÕnlatmasÕnÕn amacÕ yolun ve yakÕn çevresinin görülebilirli÷ini artÕrarak sürücü
ve yaylarÕn daha etkin ve güvenli bir úekilde hareket etmesini sa÷lamaktÕr. CIE tarafÕndan
1980 yÕlÕnda yayÕnlanan deney raporunda gece trafi÷inde iyi bir yol aydÕnlatmasÕ sayesinde
ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalarÕn sayÕsÕndaki azalmanÕn %30 civarÕnda oldu÷u
belirtilmektedir.
Gerekli aydÕnlÕk düzeyinin altÕnda olan ve düzgünlük koúullarÕnÕ
sa÷lamayan yol aydÕnlatmasÕ sürücülerde hareket yanÕlmalarÕna yol açmakta, karúÕdan gelen
araç farlarÕ ve özellikle ya÷ÕúlÕ havada yol örtüsünden kaynaklanan kamaúma problemini
yaratmaktadÕr. AydÕnlatma armatürlerinin konumlandÕrÕlmalarÕnda yapÕlan hatalar, yine
yetersiz ve düzgün olmayan aydÕnlÕk düzeyi da÷ÕlÕmÕ, kamaúma gibi sorunlara neden
olmaktadÕr.[2],[3],[4]
Kentteki tarihi binalarÕn ve anÕtlarÕn aydÕnlatÕlmasÕ turistik açÕdan bir katkÕ getirirken mimari
olarak etkileyici binalarÕn aydÕnlatÕlmasÕ kentin estetik kimli÷inin oluúturulmasÕnda önemli rol
oynar. Bunun yanÕnda reklam panolarÕnÕn ve di÷er ticari ö÷elerin aydÕnlatÕlmasÕ kentin ticari
hareketlili÷inin geliútirilmesi açÕsÕndan önemli faktörler olabilmektedir. Tarihi yapÕ ve
benzeri ö÷elerin aydÕnlatÕlmasÕnda kullanÕlan armatür tipinin ÕúÕk da÷ÕlÕm karakteristi÷i ve de
fiziksel boyutlarÕ büyük önem taúÕmaktadÕr. YapÕnÕn hem estetik bütünlü÷ü hem de günÕúÕ÷Õ
sürecindeki genel görünüúünü etkilemeyecek boyutlarda ürünler tercih edilmeli ya da
armatürlerin
uygulama
noktalarÕ
genel
görünümü
etkilemeyecek
úekilde
konumlandÕrÕlmalÕdÕr.
ParklarÕn, sportif faaliyet alanlarÕnÕn ve genel meydanlarÕn aydÕnlatÕlmasÕ gün içerisindeki
hareketli iú yaúantÕsÕnÕn sÕnÕrladÕ÷Õ sosyal hayatÕn gece úehrin bu noktalarÕnda
sürdürülebilmesine olanak sunar.
Kent aydÕnlatma sistemlerinin tasarÕmÕnda öncelik ihtiyaçlardan yanadÕr. Fakat sürekli
iúletme koúullarÕndaki iúletme ve bakÕm maliyetleri de÷erlendirildi÷inde sistem tasarÕmÕnda
verimlilik ve tasarruf ö÷elerinin de ne derece önemli oldu÷u anlaúÕlabilmektedir. Günümüzde
artan enerji fiyatlarÕ do÷rultusunda aydÕnlatma ihtiyacÕ duyulan her noktada verimlilik ve
tasarruf yaklaúÕmlarÕ büyük önem kazanmaktadÕr. Zira ideal kullanÕm süresinde kent içinde
a÷ÕrlÕklÕ olarak kullanÕlan sistemlerin yÕllÕk iúletme maliyetleri bu noktada iúletme
sorumlulu÷unu taúÕyan da÷ÕtÕm úirketleri ve belediyeler için yük oluúturmaktadÕr. [5]
Tablo 1. Kent aydÕnlatma sistemlerindeki armatür yapÕlarÕna ait yÕllÕk enerji giderleri
IúÕk kayna÷Õ

Sistem gücü (lamba+balast) (W) YÕllÕk Tüketim kWh* YÕllÕk Tüketim
(TL)**

1000W YBSBL

1072

4288

815

400W YBSBL

432

1728

328

250W YBSBL

276

984

187

150W YBSBL

170

680

129

*YÕllÕk 4000 saat kullanÕm
*0,19 TL/kWh tarife bedeli
Tablo1’den de incelenebilece÷i gibi geleneksel olarak kullanÕlan sistemlerin bir yÕllÕk enerji
tüketim giderleri bu sistemlerin satÕn alma maliyetlerinin 2-4 katÕ seviyelerde olabilmektedir.
Kilometrelerce uzunluktaki úehir içi yolun geniú sosyal faaliyet alanlarÕnÕn ve binalarÕn
aydÕnlatÕlmasÕ yÕllÕk bazda çok yüksek bir gider kalemi oluúmasÕna sebep olabilmektedir. Bu
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aúamada tasarÕmlarda yeni nesil teknolojilere yer verilmesi gerek enerji tüketiminin gerekse
genel bakÕm maliyetlerinin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ için uygun bir yaklaúÕm olacaktÕr.
Teknik ve ekonomik gereksinimlerin ötesinde aydÕnlatma tesisatÕnÕn genel görünümün de
estetik kusurlar oluúturmayacak nitelikte olmasÕ gerekmektedir. Genel olarak gece kent
aydÕnlatmasÕnda yeterli bir çözüm sunan aydÕnlatma tesisatlarÕnÕn gün içerisinde úehrin
gündüz görünümdeki rolü de büyük önem taúÕmaktadÕr. Armatürlerin ötesinde tesisatlarÕn
genel görünüm ve döúeniú úekilleri úehrin genel görüntüsü ve de elektriksel güvenlik unsurlarÕ
açÕsÕndan önem teúkil etmektedir.
Kent içi aydÕnlatma modellerinde en çok görülen problemlerden biri de tamamen yo÷un bir
do÷rultusal ÕúÕ÷a sahip projektör tipi armatürlerin yaya ve araçlarÕn görsel konforu
düúünülmeden yerleúimlerinin yapÕlmasÕdÕr. Bu tip uygulamalarda optik olarak ekranlanmÕú
ürünler kullanÕlarak yaya ve sürücüler için kamaúma riski oluúturmayacak úekilde
konumlandÕrÕlmasÕ gerekmektedir.

2. UYGULAMA ÖRNEKLERø
UluslararasÕ standartlar do÷rultusunda tanÕmlanmÕú her yol sÕnÕfÕ için gerekli ortalama parÕltÕ
seviyesi, ortalama düzgünlük, boyuna düzgünlük, TI ve benzeri birçok performans kriterinin
sa÷lanmasÕ gerekmektedir. Birçok úehrimizde de oldu÷u gibi øzmir kent içi aydÕnlatmasÕnda
birçok yol modeli ürün ve/veya uygulama hatalarÕ nedeniyle ilgili standartlarÕ karúÕlamayacak
niteliktedir.
Yol aydÕnlatmasÕnda görülen en temel hatalar kullanÕlan armatürün optik karakteristi÷i
de÷erlendirilmeden yapÕlan direk yerleúimlerinden kaynaklanmaktadÕr. Bununla birlikte ilgili
yollarÕn iúletmeler tarafÕndan genel olarak bir sÕnÕflandÕrma yapÕlmamasÕ kimi zaman yetersiz
kimi zaman ise gerekenin çok çok üstünde bir aydÕnlatma yapÕlmasÕna sebep olmaktadÕr.
Projelendirme aúamasÕnda do÷rular yapÕlsa da uygulamada görülen hatalar ya da peyzaj ve
benzeri ö÷eler sebebiyle oluúan kusurlar karúÕlaúÕlan di÷er bir problemdir.

ùekil 1. Yol 1
ùekil 1 deki yol modelinde armatürün optik karakteristi÷i de÷erlendirilmeden yapÕlan
geleneksel yerleúim ve peyzaj yapÕsÕ dikkate alÕnmadan belirlenen konsol boyu nedeniyle
ortalama ve boyuna düzgünlük kriterleri yerine getirilememektedir. Bunun yanÕ sÕra
armatürlerden çÕkan ÕúÕk akÕsÕnÕn belirli bir kÕsmÕ yol kenarlarÕnda bulunan a÷açlarÕn dallarÕ
tarafÕndan engellendi÷inden sistem verimlili÷inde kayda de÷er bir düúüú görülebilmektedir.
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ùekil 2. Kavúak 1

ùekil 3. Kavúak 2
Bu çalÕúma kapsamÕnda yapÕlan ölçümlerde bir kez daha görülmüútür ki en büyük uygulama
hatalarÕ yine kavúak noktalarÕnda yapÕlmaktadÕr. Temel olarak trafik kazasÕ riskinin en
yüksek oldu÷u ve bu nedenlerle de en önemli aydÕnlatma noktalarÕnÕn kavúaklar oldu÷u
bilinmektedir. Özellikle úehir merkezindeki uygulamalarda kimi zaman bakÕmsÕzlÕktan kimi
zaman ise bu noktalarda yetersiz projelendirmeler nedeniyle güvenlik riski taúÕyan örneklere
rastlanmaktadÕr. ùekil 2 ve ùekil 3’ de kavúak ve önemli ba÷lantÕ noktalarÕnÕn yapÕlan genel
hatalara örnekler verilmiútir.
ùekil 2 incelendi÷inde yo÷un peyzaj yapÕsÕ nedeniyle “X” ile iúaretlenmiú geçiú noktasÕnda
güvenlik riski oluúturacak seviyede yetersiz bir aydÕnlatma oldu÷u saptanmÕútÕr. Bu
* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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noktadaki parÕltÕ seviyesi 0.18 cd/m² seviyesindedir. Bu noktaya göre çok daha yüksek
seviyedeki Y ve Z noktalarÕndan gelen sürücüler için X noktasÕnda bulunabilecek olasÕ yaya
veya araçlar kaza riski taúÕmaktadÕr. Kavúak üzerindeki kör alan kavúa÷Õn devamÕnda yol
boyunca da devam etmektedir.
ùekil 3 incelendi÷inde ise øzmir’in en hareketli noktalarÕndan birinde yer alan kavúakta devre
dÕúÕ kalmÕú armatürler nedeniyle yaya geçidi üzerinde 0.12 cd/m² gibi güvenlik riski
oluúturacak seviyelerde bir aydÕnlatma oldu÷u görülmektedir.

ùekil 4. Yol 2

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 5. Yaya yolu 1
KarúÕlaúÕlan hatalardan bir di÷eri de yapÕlan ölçümlerden de anlaúÕlaca÷Õ gibi yol aydÕnlatma
projelerinin yapÕmÕnda yolun statüsü ve bu noktadaki gereksinimlerin uygun olarak
belirlenmemesidir. Bu aúamada ùekil 4 ve ùekil 5’deki ölçüm sonuçlarÕ incelendi÷inde belirli
zaman diliminin dÕúÕnda neredeyse hiç kullanÕlmayan organize sanayi bölgesine ait bir ara yol
ortalama 2.5 cd/m²’nin üzerinde bir seviyede aydÕnlatÕlÕrken, øzmir’in en önemli noktalarÕndan
Konak MeydanÕ’na giden yaya yolu yaklaúÕk 0.5 cd/m² lik seviyelerde aydÕnlatÕlmaktadÕr.
Bunun yanÕ sÕra ùekil 5’deki ölçüm sonuçlarÕ günümüzde kullanÕmÕ giderek artan ve estetik
kaygÕlar nedeniyle tercih edilen en direkt aydÕnlatma armatürlerinin optik performans
açÕsÕndan verimsiz bir çözüm oldu÷unu bir kez daha göstermektedir Bu tip armatür
yapÕlarÕnÕn kendi eksenleri etrafÕndaki simetrik yapÕlarÕ nedeniyle de park ve
meydanlar dÕúÕnda uygulamalar için uygun olmayan bir ÕúÕk da÷ÕlÕmÕna sahip oldu÷u
unutulmamalÕdÕr.

ùekil 6. Heykel 1
ùekil 6’daki heykelin aydÕnlatÕlmasÕ incelendi÷inde karúÕmÕza bu tip uygulamalarda en sÕk
görülen aydÕnlatma armatürün optik karakteristi÷i göz önünde bulundurulmadan yapÕlan
konumlandÕrma hatalarÕ çÕkmaktadÕr. Örnek model incelendi÷inde görülmektedir ki “A” ile
* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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iúaretlenen projektörün asimetrik ÕúÕk karakteristi÷i ve armatürün yöneltimine bakÕlarak
kaynak ÕúÕ÷ÕnÕn çok büyük bir kÕsmÕnÕn kaçak ÕúÕk olarak gitti÷i görülebilmektedir. Bu
aúamada benzer úekilde direk ya da bayrak aydÕnlatmasÕ için bu tip projektörlerin kullanÕlmasÕ
üretilen ÕúÕ÷Õn çok büyük oranda kaçak ÕúÕk olarak kaybedilmesine sebep olmaktadÕr. Bu
uygulamadaki di÷er eksiklik ise bakÕmsÕzlÕktÕr. C ve D noktalarÕndaki armatürler ÕúÕk
kaynaklarÕnÕn devre dÕúÕ kalmasÕ sebebiyle servis vermemektedir. Bu durum estetik açÕdan
zayÕflÕk yaratabilmektedir. Estetik kaygÕlarÕn ötesinde hiçbir ekranlamasÕ olmayan yüksek
ÕúÕksal çÕkÕúlÕ ÕúÕk kaynaklarÕnÕn yarattÕ÷Õ görsel konforsuzlukta gözden kaçÕrÕlmamalÕdÕr.

ùekil 7. YapÕ 1

ùekil 8. YapÕ 2
ùekil 7’de Alsancak Gar BinasÕ’na ait aydÕnlatmaya iliúkin ölçüm sonuçlarÕ yer almaktadÕr.
Bu noktada yapÕ yüzeyi kabul edilebilir seviyede aydÕnlatÕlmaktadÕr. Uygulamada görülen
eksiklik ise yaratÕlmak istenilen efekt için daha uygun optik karakteristikli armatürler tercih
edilebilecekken standart asimetrik ÕúÕk da÷ÕlÕm karakteristikli projektörler hedef noktalara
yakÕn mesafelerden yönlendirilmiú olmasÕdÕr. Uygun optik karakteristikli armatür tiplerinin
kullanÕlmasÕ durumunda aynÕ görsel etki çok daha düúük güçlü sistem kurulumuyla da elde
edilebilmektedir.
* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bu noktada görülmeyen di÷er bir kusurda gerekli bakÕm sürecinde yenilen metal halide ÕúÕk
kaynaklarÕnÕn renk sÕcaklÕlÕklarÕnda görülen farklÕlÕklardÕr. Muhtemelen arÕzalanan ÕúÕk
kaynaklarÕnÕn yenileme sürecinde takÕlan farklÕ renk sÕcaklÕ÷Õna sahip ÕúÕk kaynaklarÕnÕn
kullanÕmÕ nedeniyle yapÕnÕn yüzeyinde farklÕ renk sÕcaklÕklarÕnÕn oluúturdu÷u etkiler
görülebilmektedir. Bu noktada kullanÕlan projektörlerin de birbirinden farklÕ montaj açÕlarÕnda
olmasÕ yüzeyde farklÕ notlarda farklÕ ÕúÕksal yo÷unluklarÕn elde edilmesine sebep olmaktadÕr.
ùekil 8’ deki eski itfaiye binasÕ ise yetersiz aydÕnlatma yapÕlan yapÕ örnekleri arasÕnda
gösterilebilir. Bu aúamada yapÕ yüzeyinin büyük bir kÕsmÕ 0.8 cd/m² nin altÕndadÕr. YapÕ
sadece A,B,C,D ve E noktalarÕnda bulunan 5 ayrÕ noktadan aydÕnlatÕlmaya çalÕúÕlmÕú fakat ne
bina bütünü neden yapÕnÕn ana hatlarÕ ön plana çÕkarÕlabilmiútir. Alsancak GarÕ için yapÕlan
yorumlar burasÕ içinde geçerli olmaktadÕr. Bu noktada da montaj farklÕlÕklarÕ ve ÕúÕk
kayna÷ÕnÕn renksel farklÕlÕklarÕ nedeniyle estetik kusurlar dikkat çekmektedir

ùekil 9. Meydan 1
ùekil 9’da øzmir’in en önemli noktalarÕndan Konak MeydanÕ’na iliúkin sonuçlar yer
almaktadÕr. Burada da görülmektedir ki úehir içerisindeki di÷er birçok önemli noktada oldu÷u
gibi burasÕnÕn da statüsüne uygun nicelikte bir aydÕnlatma yapÕlmamaktadÕr.

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 11. Yaya yolu 2
ùekil 11 de KarúÕyaka ÇarúÕsÕ’nÕn aydÕnlatmasÕna iliúkin sonuçlar yer almaktadÕr. Bu noktada
seramik metal halide ÕúÕk kaynaklarÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ endirekt dekoratif aydÕnlatma
sistemlerinin kullanÕlmasÕyla ortalama 4cd/m2 lik bir aydÕnlatma yapÕlmÕú olup bu tip bir
uygulama için güvenlik ve görsel açÕdan yeterli sayÕlabilecek seviyededir. Fakat simetrik ÕúÕk
da÷ÕlÕmÕna karúÕn yapÕlara yakÕn konumlandÕrÕlan bu armatürlerin yaydÕklarÕ ÕúÕk akÕsÕnÕn
büyük bir kÕsmÕ yapÕ yüzeylerinden yansÕmakta yada yapÕ içerisine girmektedir. Bu aúamada
en direkt uygulamalar estetik amaçlarla tercih edilecekse bile asimetrik da÷ÕlÕmlÕ ürünlerin
kullanÕlmasÕ daha uygun olacaktÕr.

ùekil 11. Yaya yolu 2

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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SONUÇ
Genel olarak kentlerdeki altyapÕ eksikli÷i ve plansÕzlÕk aydÕnlatma sistemleri için de geçerlilik
taúÕmaktadÕr. ÇalÕúma içerisinde de÷erlendirilen tüm noktalarda görülen hatalarÕn temelinde
plansÕzlÕk yatmaktadÕr. AydÕnlatma ne yazÕk ki iúletme sorumlulu÷unu taúÕyan kurumlar için
yeterince üzerine düúülmeyen ve de uzmanlÕ÷Õn sÕnÕrlÕ oldu÷u bir konu baúlÕ÷ÕdÕr. Temel
olarak úehir bütünlü÷ü içinde aydÕnlatma önemi taúÕyan tüm noktalar için bir iúletme
programÕnÕn oluúturulmasÕ ve sistem standartlarÕnÕn ve iúletme giderlerinin ideal standartlara
kavuúturulmasÕ gerekmektedir. AydÕnlatma sistemlerinin tasarÕmÕ sadece elektrik yada mimari
kapsamda de÷erlendirilemeyecek kadar detaylÕ bir konu baúlÕ÷ÕdÕr. En uygun sistem
tasarÕmÕnÕn ancak tüm elektriksel, estetik, sosyal, çevresel ve ekonomik kriterleri göz önünde
bulundurularak yapÕlmasÕ mümkündür. Bu aúamada sistem giderlerini sÕnÕrlamak adÕna yeni
nesil teknolojilere yer verilmesi ve ilgili uzmanlÕk çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr.
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HÜCRESEL øLETøùøM SøSTEMø VE KENT øÇø UYGULAMALARI
Yrd. Doç. Dr. Özgür Tamer
ozgur.tamer@deu.edu.tr

Cep telefonlarÕ (GSM) ve 3. Nesil (3N) haberleúme sistemlerinin altyapÕsÕnÕ oluúturan baz
istasyonlarÕnÕn halk sa÷lÕ÷Õna etkileri son yÕllarda oldukça önemli bir tartÕúma konusu olarak
süregelmektedir. 3. Nesil iletiúim sistemlerinin devreye girmesiyle beraber iúletmeciler
özellikle úehir içinde yeni altyapÕ çalÕúmalarÕ yürütmekte ve kurulan yeni baz istasyonlarÕ
konuyu güncel ve sÕcak tutmaktadÕr.
GSM ve 3N haberleúme sistemleri ùekil 1 de sunuldu÷u gibi hücresel yapÕda sistemlerdir ve
temel kurgu kullanÕcÕlarÕn küçük bölgelere hizmet veren baz istasyonlarÕ ile sa÷lanan iletiúim
altyapÕsÕna cep telefonlarÕ ile eriúebilmeleri üzerinedir. ùekil 1’de her kule bir baz istasyonunu
temsil etmekte ve her baz istasyonu ise 2 hücre yayÕnlayarak iletiúimi sa÷lamaktadÕr. Her
telefon içinde bulundu÷u hücre aracÕlÕ÷Õ ile sisteme ba÷lanmaktadÕr. ùekilde sunulan altyapÕ
belirli bir bölgenin kapsama alanÕnÕ sa÷lamak amacÕyla kurulmuú istasyonlardÕr. Bu
istasyonlarÕn her biri farklÕ frekanslarda çalÕúmakta, böylece iletiúim hizmetinin karÕúmasÕ
engellenmektedir.

ùekil 1 Hücresel øletiúim Sistemi


Her ne kadar yukarÕda belirtilen yapÕ ile belli bir bölgeye iletiúim hizmeti sa÷layamak üzere
kapsanabilse de, özellikle úehirleúmenin yo÷un oldu÷u ya da insanlarÕn gün içinde yo÷un
olarak bulundu÷u sosyal alanlarda istasyonlarÕn kapasitesi her kullanÕcÕya hizmet vermek
konusunda yetersiz kalmaktadÕr. Bu nedenle ùekil 2’de belirtilen daha küçük baz istasyonlarÕ
kurularak hücrenin içindeki kullanÕcÕ kapasitesi artÕrÕlmaya çalÕúÕlmaktadÕr. Ana istasyonun
altÕna kurulan her istasyon, farklÕ bir frekansta bir baz istasyonudur ve ana istasyondan hizmet
alamayan kullanÕcÕlar bu istasyonlara ba÷lanarak iletiúim hizmetine ulaúabilmektedir


* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 2 Ana ve alt baz istasyonlarÕ
YukarÕda bahsedilen yapÕda ana istasyon, alt istasyondan daha yukarÕda konumlandÕrÕlmakta,
alt istasyonlar nispeten daha aúa÷Õda kalacak úekilde yerleútirilerek daha küçük ve yerel
alanlara hizmet sa÷lamaktadÕr.
Tüm bunlara ek olarak 3. Nesil ve sonrasÕ sistemler yüksek veri hÕzÕ ve IP temelli iletiúim
olanaklarÕ sunarken daha yüksek frekans bantlarÕ ve yüksek iúaret kalitesine ihtiyaç
duyduklarÕ için hem mevcut istasyonlara ek hem de yeni tesislendirilecek bir çok baz
istasyonu kurulumu gündeme gelmektedir.
Her ne kadar nüfus yo÷unlu÷u ya da sosyal bölgeler gibi alanlarda baz istasyonlarÕnÕn
kapasite olarak yetersiz kalmasÕ normal olsa da, operatörlerin yüksek kar beklentilerinin
karúÕlanmasÕnÕ temin etmek için tüketicilerin ölçüsüz/gereksiz kampanyalarla daha fazla
kullanÕma teúvik edilmeleri ve yeni nesil cihazlarÕn telefon iúlevinin yanÕ sÕra e-posta ve
sosyal paylaúÕm vb. uygulamalar ile ønternet kullanÕmÕnÕ vazgeçilmez hale getirmesi de yeni
istasyonlara olan ihtiyacÕ artÕrmaktadÕr.

ùekil 3 Ana ve Alt istasyonlar

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Halk tarafÕndan asÕl tepki gösterilen istasyonlar, yaúam alanlarÕmÕza daha çok dahil olan bu alt
istasyonlar konumundadÕr. Ço÷unlukla elektrik direklerinde, bina çatÕ ya da duvarlarÕnda kimi
zamanda kamufle olarak plastik a÷aç benzeri yapÕlarÕn içinde bulunan bu istasyonlar kapsama
alanÕ daha dar olacak úekilde tasarlandÕ÷Õ için ana istasyonlara göre daha düúük güçte çalÕúan
yapÕlardÕr. Bu yapÕlara ek olarak bazÕ iú ve alÕúveriú merkezlerinde bina içi çözümlerde daha
küçük kapsama alanÕna sahip ve daha düúük güçte çalÕúan farklÕ vericiler de bulunmaktadÕr.
YukarÕda sunulan bilgilerden de anlaúÕlaca÷Õ üzere mobil iletiúim altyapÕsÕnÕn úehir içindeki
da÷ÕtÕk kÕsmÕnÕ oluúturan baz istasyonlarÕnÕn, úehir içinde, ve yaúam alanlarÕmÕzÕn yakÕnÕnda
kurulmasÕ, iúletilen sistemin do÷asÕ gere÷idir. Buna ek olarak zaman zaman tartÕúÕlan,
istasyonlarÕn úehir dÕúarÕsÕna çÕkarÕlmasÕ mevcut duruma göre bir çok sakÕnca do÷uracaktÕr.
ùehir dÕúÕndaki istasyonlarÕn, uzak mesafelere eriúebilmek için çok yüksek güçlerde çalÕúma
zorunlulu÷u (TV vericileri gibi), sadece genel bir kapsama sa÷layabilecek olmasÕ, istasyon
sayÕsÕnÕn kÕsÕtlÕ olacak olmasÕ ve cep telefonlarÕnÕn uzak mesafelere sinyal gönderebilmek için
çok daha yüksek güçte çalÕúarak kullanÕcÕlarÕ çok yakÕn mesafeden elektromanyetik ÕúÕmaya
maruz bÕrakacak olmasÕ bu tip bir uygulamanÕn belli baúlÕ sakÕncalarÕndandÕr.
Her ne kadar úehir içinde istasyon konumlandÕrÕlmasÕ sistem iúlerli÷i açÕsÕndan zorunlu olsa
da, gerek operatörler gerekse düzenleyici kurum olan BTK istasyonlarÕn konumlarÕnÕn
belirlenmesinde halkÕn elektromanyetik ÕúÕmaya maruziyet seviyesini bir kriter olarak en
düúük seviyede de÷erlendirilmektedir. Bu duruma operatörler arasÕ “roaming” anlaúmalarÕnÕn
da pratikte uygulanmasÕnÕ ekledi÷imizde, her operatörün yo÷un nüfuslu bölgelerde neredeyse
konutlarla iç içe konumlandÕrdÕ÷Õ birçok baz istasyonu ile karúÕ karúÕya geliyoruz.
Bu ba÷lamda baz istasyonlarÕnÕn yerlerinin belirlenmesinde sadece operatörlerin sistemsel
beklentilerinin kapsanmasÕ yerine, halk sa÷lÕ÷Õ, kentsel uyumluluk ve ulusal kaynaklarÕn
verimli kullanÕmÕ gibi kaygÕlara da yanÕt verebilecek bir kurul eúgüdümünde istasyon
yerlerinin belirlenmesi, yakÕn gelecekte çok daha yüksek kapasite artÕrÕm ihtiyaçlarÕ ile karúÕ
karúÕya kalacak bu alanda, daha sa÷lÕklÕ bir çevre seçene÷ini de÷erlendirebilmek açÕsÕndan
önem taúÕmaktadÕr.


* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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KENT øÇø DAöITIM ùEBEKELERøNDE YAùANAN SORUNLAR ve DAHA øYø BøR
DAöITIM SøSTEMø øÇøN ÖNERøLER
TMMOB EMO øzmir ùubesi Enerji Komisyonu
izmir@emo.org.tr

ÖZET
Elektrik her kesimin vazgeçilmez temel ihtiyaçlarÕndandÕr. Günlük yaúantÕmÕzda yoklu÷unda
farkÕna vardÕ÷ÕmÕz ve ço÷u zaman hayatÕn durmasÕna neden olan elektrik enerjisi kentlerde
elektrik da÷ÕtÕm úebekeleri vasÕtasÕyla tüketicilere ulaútÕrÕlÕr. Da÷ÕtÕmÕ ve çeúitli alanlardaki
kullanÕm kolaylÕ÷Õ nedeniyle her gün daha derinden kÕlcal damarlar gibi yaúam yollarÕnÕ
besleyen elektrik enerjisi fiziki yapÕsÕ dolayÕsÕyla “tekel” konumundadÕr. Bu nedenle kamu
yararÕ ön planda olmaktadÕr. Çeúitli gerekçelerle kamu hizmetinin özel sektör eliyle
yürütülmesinin önü açÕlarak da÷ÕtÕm úebekelerinin de kamu yerine özel sektör tarafÕndan
iúletilmesi siyasi iktidarlar tarafÕndan hedeflenmiútir. Bu yÕl içerisinde yapÕlan özelleútirmeler
sonrasÕnda kamu elinde (TEDAù) da÷ÕtÕm úebekesi kalmamÕútÕr.
Do÷al tekel durumundaki úebekeler “özelleúince” rekabet, daha iyi hizmet vb gerekçelerle
úebekeler sanal olarak çeúitli kÕsÕmlara ayrÕlmÕú, üretim, iletim, da÷ÕtÕm ve perakende satÕú
iúlemleri ayrÕútÕrÕlarak çeúitli firmalar yaratÕlmÕútÕr. Daha önce özelleútirilen østanbul Anadolu
YakasÕ (AKTAù Elk) örne÷indeki olumsuzluklarÕn pek ço÷unun özel sektör mantÕ÷Õ
içerisinde tekrarlanaca÷Õ çeúitli ortamlarda defalarca dile getirilip raporlan hazÕrlanmÕú
olmasÕna ra÷men tamamen ideolojik (siyasi) nedenlerle satÕúlar devam ettirilerek da÷ÕtÕm
úirketleri varlÕklarÕyla beraber özel sektöre devredilmiútir.
Temel yurttaúlÕk hakkÕ olarak kabul edilen elektrik enerjisine kullanÕm hakkÕ nedeniyle halkÕn
ve tüm tüketicilerin bu konuda duyarlÕ olmalarÕ ve olumsuzluklarÕ irdelemeleri kaçÕnÕlmazdÕr.
Bu nedenle günümüze kadar geçen süreçte yaúanan olumsuzluklarÕn de÷erlendirilmesi
gereklili÷i bulunmaktadÕr. HalkÕmÕzÕn elektrik enerjisini güvenli, kaliteli ve sürekli olarak
temin edebilmesi, da÷ÕtÕm úebekelerinin sorunlarÕnÕn azaltÕlmasÕ ile orantÕlÕdÕr. EMO øzmir
ùubesi Enerji Komisyonu di÷er enerji sorunlarÕyla beraber Da÷ÕtÕm ùebekesinin SorunlarÕnÕ
da tüketicilerden gelen úikayetlerle beraber teknik eksiklikleri de takip ederek düzeltilmesi
yolunda çaba sarf etmektedir.

GøRøù:
øZMøR øLø ELEKTRøK ÜRETøMø VE TÜKETøMø
øzmir nüfus bakÕmÕndan ülkemizin üçüncü büyük kenti olmasÕnÕn yanÕ sÕra Ege bölgesinin de
sanayi, ticaret ve liman hizmetleri yönünden ana kenti konumundadÕr. Bu nedenle verilerin
aslÕnda Türkiye geneli, EGE bölgesi ve kentleri olarak bir bütün içerisinde de÷erlendirilmesi
daha sa÷lÕklÕ olacaktÕr. Ancak burada esas olarak kentler ele alÕnaca÷Õndan konu kÕsaca
de÷erlendirilecektir.
Ülke genelinde enerji üretimi (santrallar) kömür ve su kaynaklarÕnÕn yakÕnÕnda
kuruldu÷undan hangi kentlerde ve bölgelerde ihtiyaca ve talep artÕú verilerine göre
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de÷erlendirmek daha sa÷lÕklÕdÕr. Bu açÕdan bakÕldÕ÷Õnda da elektri÷in üretim, iletim ve
da÷ÕtÕm olarak bir bütün oldu÷u görülmektedir.
øzmir ili yo÷un göç alan illerimizden birisidir. Ortalama 100.000 civarÕnda yÕllÕk nüfus artÕúÕ
olmaktadÕr. Nüfus artÕúÕnÕn gerektirdi÷i elektrik enerjisi ihtiyacÕyla beraber sanayi ve ticaret
sahalarÕndaki tüketim artÕúlarÕ göz önüne alÕnmalÕdÕr. Ortalama %7-8 civarÕnda yÕllÕk artÕú
gösteren enerji talebi 10 yÕl içerisinde mevcut kapasite kadar kapasite artÕúÕ yapÕlmasÕnÕ
gerektirmektedir.
Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimi 2012 yÕlÕ sonunda 239,4 Milyar kWh olmuútur. Kurulu
güç Ekim 2013 itibari ile 61.422 MW’a ve puant tüketim 39.045 MW’a ulaúmÕú
bulunmaktadÕr.
Türkiye’nin puant güçlerindeki artÕúlar da tüketim artÕúlarÕna paralel seviyede olmaktadÕr.
Kriz hallerinde ise do÷al olarak tüketim ve puant düúmektedir.
Tablo 1- Ege Bölgesi øzmir Ocak ve A÷ustos Puant De÷erleri

PUANT (MW) (2011)
PUANT (MW) (2010)
YILLIK ARTIù (%)

PUANTLAR
TEMMUZ
36.122,0
32.570,6
9,8

PUANT (MW) (2011)
PUANT (MW) (2010)
YILLIK ARTIù (%)

AöUSTOS
34.929,1
33.391,9
4,4

35.634,0
32.165,0
9,7

2.100 Haziran

øZMøR
MRKZ
ArtÕú %

2.305 Haziran

32.961,7

34.730,5
33.191,0
4,4

2009 YÕlÕ Puantlar
øZMøR
MRKZ
ArtÕú %

ARALIK

32.145,0

2010 YÕlÕ Puantlar
øZMøR MRKZ

2.395 AralÕk
14

øZMøR MRKZ

2. 563 AralÕk
11,19

Tablo 2- øzmir øli tüketimleri MWh

øzmir Mrkz
ArtÕú %
øzmir øl
ArtÕú %

2009
TOPLAM
13.445,625
14.735,247

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

2010
TOPLAM
14.207,017
5,66
15.535,396
5,43
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øzmir, Manisa ve AydÕn illerinde büyük santrallar sayÕca azdÕr. Bölgeye enerji Kemerköy,
Yata÷an ve Soma termik santrallarÕndan gelmektedir. Alia÷a bölgesinde do÷al gaza dayalÕ
termik santral bulunmaktadÕr.
Ege bölgesindeki santrallarÕn durumuna bakÕldÕ÷Õnda EÜAù’Õn üretimin yaklaúÕk yarÕsÕnÕ
karúÕladÕ÷Õ, di÷er üretim úirketlerinin ise di÷er yarÕ üretimi yaptÕklarÕ görülmektedir.
Ege bölgesinin su fakiri oldu÷u bilinmektedir. HES sayÕsÕ az ve küçük güçlerdedirler.
Bununla birlikte RES’lerin üretimi 1.000.000.000 MWh’i aúmÕútÕr.

EGE BÖLGESø øLETøM ùEBEKESø
øletim Sistemi elektrik sisteminin ana omurgasÕnÕ teúkil etmekte olup iletim tesisleri
yatÕrÕmlarÕ pahalÕ ve yapÕmÕ uzun süre alan, iúletilmesi ülke ekonomisine etkileri açÕsÕndan
büyük önem taúÕyan sistemler oldu÷undan bölgesel geliúim hedeflerinin, yük tahminlerinin,
arz kaynak noktalarÕnÕn önceden optimum olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Ege Bölgesi iletim hatlarÕna bakarken Türkiye iletim haritasÕna göz atmakta yarar
görülmektedir. Bilindi÷i gibi øletim Sistemi, üretim tesislerinden itibaren gerilim seviyesi 36
kV üzerindeki hatlar üzerinden elektrik enerjisinin iletiminin gerçekleútirildi÷i tesislerdir. BatÕ
bölgesinin kuzey güney do÷rultusunda Denizli Yata÷an ile Soma ve Seyitömer hattÕndan
oluútu÷u görülmektedir.
Türkiye üretim ve iletim sistemi, bir Milli Yük Tevzi Merkezi (GölbaúÕ) ile 9 adet Bölgesel
Yük Tevzi Merkezinden (AdapazarÕ, Çarúamba, Keban, øzmir, GölbaúÕ, økitelli, Erzurum
Çukurova ve Kepez) gözlenip yönetilmektedir. Güç sistemi iúletmesi, sistemin 380 kV trafo
merkezlerini ve 50 MW’Õn üzerindeki tüm santrallarÕ kapsayan bir SCADA ve Enerji øúletim
Sistemi ProgramÕ (EMS) ile yapÕlmaktadÕr. Sistem iúleticisi (Sistem Operatörü) bu sistem
sayesinde daha kaliteli bir iúletme için gerekli olan her tür sistem çalÕúmasÕnÕ, günlük iúletme
programlarÕnÕ ve yük frekans kontrolünü yapabilmektedir.
Sistem KayÕplarÕ
Ülkemizin iletim sistemi kayÕplarÕ, uluslararasÕ performans düzeyindedir.
Tablo 7- øletim Sistemi KayÕplarÕ (TEøAù Verileri)
YILLAR

%

GWh

2001
2003
2005
2007
2008
2009

2.8
2.4
2.4
2.5
2.5
2.1

3.374,4
3.330,7
3.695,3
4.523,0
4.388,4
3.973,4

TEøAù øzmir ve Manisa illeri Trafo Merkezler iúletmecisi olarak 3. øletim Tesis ve øúletme
Grup Müdürlü÷ü ve AydÕn ilinden sorumlu 21. øletim Tesis ve øúletme Grup Müdürlü÷ü ile
Sistem øúletmecisi olarak BatÕ Anadolu Yük Tevzi Müdürlü÷ü ile hizmet vermektedir.
Bu 3 ilde 6 adedi 380 kV, 48 adedi 154 kV olmak üzere TEøAù tarafÕndan iúletilen toplam
* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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100 adet trafo merkezi vardÕr. Birkaç merkez dÕúÕnda kurulu güç kapasitesi olarak yeterli
bulunmaktadÕr.
Bölgede rüzgar, güneú ve jeotermal enerji kaynaklarÕ mevcut olup yavaú yavaú
de÷erlendirilmektedir. Ancak yenilenebilir kaynaklarÕn üretimlerinin süreklilik arzetmedi÷i
göz önüne alÕnarak üretimde özellikle DUY sistemindeki saatlik Yük Alma (YAL) ve Yük
Atma (YAT) nedeniyle yeterli olmadÕ÷Õ, ÜRETøM TÜKETøM dengesinin sa÷lanabilmesi için
yeni santralarÕn kurulmasÕnÕn zorunlu oldu÷u açÕktÕr.
AyrÕca bölgenin arz güvenirli÷inin sa÷lanabilmesi için yeni iletim hatlarÕnÕn planlanmasÕ
gerekmektedir.

DAöITIM ùEBEKELERøNøN SORUNLARI
øzmir ùube sÕnÕrlarÕndaki øzmir, Manisa, AydÕn illeri nüfus yo÷unlu÷u bakÕmÕndan Marmara
Bölgesi’nden sonra ikinci sÕrada yer alÕr. Bölge nüfusunun yarÕsÕndan ço÷u kentlerde
yaúamaktadÕr.
Artan tüketim karakteristi÷i ve iç göçler yüzünden artan talebi karúÕlamakta mevcut
úebekelerin yetersiz kaldÕklarÕ bilinmektedir. RuhsatsÕz kaçak yapÕlar nedeniyle sa÷lÕklÕ
úebeke planlarÕ ile tesislerin yapÕlamadÕ÷Õ, imarlÕ alanlarda da yeni yapÕlarÕn alt yapÕlarÕnÕn
yetmedi÷i görülmektedir.
Bunlara ilaveten çözüm yollarÕnÕn baúÕnda gelen uzun dönemli “Ana ùebeke PlanlamalarÕ”nÕn
yapÕlmamasÕ sorunun artarak büyümesine neden olmaktadÕr.
Da÷ÕtÕm, iletim ve üretim yatÕrÕmlarÕ arasÕndaki denge kurulamamÕútÕr. Genellikle santral
yapÕmlarÕ gündeme getirilmekte, iletim ve da÷ÕtÕm yatÕrÕmlarÕnÕn yetersizli÷i gündeme
gelmemektedir.
Gerilim düúümünün oldu÷u her yerde kalitesiz enerji sunuldu÷u, kayÕplarÕn oluútu÷u ve
mutlaka yenileme yatÕrÕmlarÕnÕn yapÕlmasÕ gerekti÷i düúünülmelidir. ùehir merkezlerinde
kayÕp ve kaçak miktarÕ yüksektir. Teknik kayÕplar kaçÕnÕlmazdÕr ancak kaçak kullanÕmÕn
önlenmesi de bir yönetim sorunudur. Hesaplama yönteminin yanlÕúlÕ÷Õndan dolayÕ bazÕ
úehirlerde teknik kayÕplarÕn da altÕnda toplam kayÕp-kaçak miktarÕ çÕkmaktadÕr!
Tüketimin en yo÷un oldu÷u øzmir úebekesinde daha önceki ana plan (master plan) uygulamasÕ
eksik kalmÕú, yenisinin de yapÕlmasÕ maalesef gündemden düútü÷ünden úebekenin geliúmesi
acil durum çözümlerine göre yapÕlmaktadÕr. Enerji kayÕplarÕnÕ önlemek amacÕyla ara trafo
merkezlerinin (34,5/10,5kV) kaldÕrÕlmasÕ ve 154kV’luk merkezlerin yapÕlmasÕ planlanmÕú
iken bu uygulama resmen durmuútur.
GEDøZ EDAù’Õ besleyen trafo merkezleri de yüklüdür. OG úebekesi ve ana besleme
o
merkezlerinin durumu +5 C hava sÕcaklÕ÷Õnda puant yükleri karúÕlayamaz durumdadÕr.
Bölgenin co÷rafi yapÕsÕ nedeniyle ÕsÕnma ve so÷utmada elektrik kullanÕlmasÕ yaygÕnlaúmÕútÕr.
Do÷algazÕn ve jeotermal enerjinin kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúamamÕú olmasÕ kÕú puantÕnÕn yüksek
olmasÕndaki nedenlerden birisidir.
Boúta kayÕplarÕn mümkün olan en aza indirilmesi için iúletmedeki da÷ÕtÕm tesislerinde
* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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bulunan trafolarÕn gereksiz büyüklükte kullanÕlmamasÕ ve trafolarÕn minimum %60
yüklenmesine dikkat edilmesi faydalÕ olacaktÕr.
Da÷ÕtÕm úebekelerinde önerimiz, ana úebeke planÕ olanlarÕn revize edilmesi di÷erlerinin ana
úebeke planlamalarÕnÕn acilen (en az 20 yÕllÕk ) yapÕlarak ona göre yatÕrÕmlarÕn
yönlendirilmesidir.
Tüketimin yo÷un oldu÷u merkezlere kadar 154kV’luk hatlarÕn ve indirici merkezlerin
úehirlerin merkezine kadar getirilmesi kablo teknolojisinin geliúmesi nedeniyle mümkün olup
GIS merkezlerle de güvenli trafo merkezleri yapÕlabilmektedir. Buradaki sorun úehir
merkezlerinde belediyelerin yeteri kadar büyüklükte trafo yeri ayÕrmamalarÕdÕr. Kamu
kuruluúlarÕ ve Belediyeler ayrÕ taleplerle gelmekte, bu konunun çözümü ise hiç kimsenin
gündemine gelmemektedir. Belediyeler yasasÕna trafo yerlerini ayÕrmalarÕ zorunlu görevleri
olarak eklenmelidir.
Tüketimin yaklaúÕk %50’si sanayide kullanÕldÕ÷Õndan devletin planlÕ bir úekilde sanayi
bölgeleri yaratma programÕ olmalÕdÕr. Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) tamamen müteúebbis heyetler vasÕtasÕyla kurulmakta, devletin bütünsel bir
politikasÕ oluúmadÕ÷Õndan bürokrasi çarkÕnÕ aúabilenler, bölgelerinde elektrik enerjisi
kapasitesi yeterli ise faaliyete baúlayabilmekte, yetersiz kapasite olmasÕ halinde çok büyük
masraflara ulaúan enerji hatlarÕ yapÕmÕnÕ karúÕlamalarÕ istenmektedir. OSB’ler kendi altyapÕ
hizmetlerinin yanÕnda ek olarak gelen masrafÕ karúÕlayamamaktadÕrlar.
YaklaúÕk on yÕllÕk bir süreçte bu OSB’lerin tamamlanaca÷Õ hedeflenirse bölgenin enerji
ihtiyacÕnÕn yetersiz kalaca÷Õ açÕktÕr. Çünkü mevcut geliúme hÕzÕna göre tüketim ikiye
katlanacaktÕr. Planlanan OSB’lerin her biri için 10MVA’dan 800MVA kurulu güce, bunu
taúÕyacak iletim hatlarÕna, indirici merkezlere ve üretim santrallarÕna gereksinim olacaktÕr.
Bölge turizm potansiyeli olan bir bölge de oldu÷undan hem mevcutlarÕn hem de yeni geliúen
bölgelerin enerji sorununun bulunmamasÕ gerekmektedir.
Önerimiz aynen úehir úebekeleri gibi batÕ ege ve iç ege’de de (benzer úekilde tüm ülkede) il
ana da÷ÕtÕm planlamalarÕna ve genel kalkÕnma planlarÕna paralel olarak iletim hatlarÕnÕn ve
trafo merkezlerinin de planlanmasÕdÕr (20 yÕllÕk periyotlarda). Enerjinin aslÕnda tek elden
planlanmasÕnÕn ve yönetilmesinin önemi açÕkça görülmektedir. Çünkü üretildi÷i anda
tüketilen temel ihtiyaç niteli÷inde bir ürün oldu÷u gerçe÷i göz önünde bulundurulmalÕdÕr.
Uygulamada yaúanan önemli bazÕ sorunlar aúa÷ÕdadÕr:
1- ENH’ LARINA BøNALARIN TEHLøKELø YAKLAùIMI
Havai Hat úeklindeki da÷ÕtÕm úebekeleri yÕllar içinde yapÕlaúma alanlarÕ içinde kalmÕúlardÕr.
Bu nedenle yeni yapÕlan binalar hatlarÕn çok yakÕnÕna tesis edilmiúlerdir. ølerleyen zaman
içinde úahÕslarÕn dikkatsizli÷i sonucu demir profil, televizyon anteni, boya fÕrçasÕ gibi çeúitli
malzemelerle hatta temaslarÕ sonucu yaralanma veya ölüm olaylarÕ meydana gelmektedir.
Bu tip olaylar sonucunda sorumlular hakkÕnda ceza ve tazminat davalarÕ açÕlmakta, proje,
tesis ve kabul aúamalarÕndan yÕllarca önce geçmiú ve iúletmeye alÕnmÕú ENH’ ta meydana
gelen kazalarda genellikle o anda bulunan iúletme personelleri sorumlu tutulmaktadÕr. Bu
konu çözümsüzlü÷ü çözüm olarak kabul edilmiú fakat çözülmesi gereken hukuki bir sorundur.

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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2- ENH’ LARIN øMAR PLANLARINA øùLENMEMESø
Da÷ÕtÕm úebekelerinde 1960 yÕllarda iúletmeye alÕnmÕú fiderler bulunmaktadÕr. Bu kadar eski
tarihli hatlarÕn bazÕlarÕ tapu ve imar paftalarÕna iúlenmiú ancak pek ço÷u da iúlenmemiú
durumdadÕr.
Belediyeye yapÕlan inúaat ruhsatÕ baúvurularÕnda imar planÕnda havai hat gözükmedi÷i için
inúaat ruhsatÕ verilmekte ve maalesef tesis sahipleri ve yapÕmcÕlar tehlikeli durumu göz ardÕ
ederek çalÕúmaktadÕrlar. YapÕm sÕrasÕnda da olasÕ kazalardan da÷ÕtÕm úebekesi iúletmecisi
sorumlu tutulmaya çalÕúÕlmaktadÕr. Veya bir úey olmazsa bile binalar tehlikeli bir biçimde inúa
edilmektedir.
Bu olumsuz durumun engellenmesi için Da÷ÕtÕm úirketlerinin en önemli görevi OG da÷ÕtÕm
hatlarÕnÕn imar planlarÕnÕn üzerine iúlenmesini ve hatlarÕn geçti÷i güzergahlarda istimlak ve
irtifak iúlemlerinin tamamlanmasÕnÕn sa÷lanmasÕdÕr.
3- KENT øÇø TRAFO MERKEZLERøNøN YERLERøNøN BELøRLENMESø
Kent içi yerleúim yerlerinin geniúlemesi ve mevcut arsa ve yapÕ sto÷unun yenilenirken insan
yo÷unlu÷un artmasÕ nedeni ile elektrik enerjisine olan gereksinim daha da artmaktadÕr.
Elektrik enerjisinin kent içi da÷ÕtÕmÕ için zorunlu olan da÷ÕtÕm trafolarÕnÕn kent içindeki
yerleúimi için belediye, büyük úehir belediyesi ve da÷ÕtÕm úirketinin uyumlu çalÕúmasÕ
zorunludur. Planlama aúamasÕnda trafo yerlerinin göz önüne alÕnmamasÕ durumunda, yeni
yapÕlarÕn gereksinimi olan elektrik ba÷lantÕsÕ sorun oluúturmakta ve trafo binalarÕn yeúil
alanlarda tesisi gibi pratik çözümlere baúvurulmaktadÕr.
4- ORMANLIK ALANLARDAN GEÇEN ENH’LARI
Orman içinden geçen ENH’larÕ da÷ÕtÕm úirketlerinin en önemli sorunlarÕndan biri olmaya
devam etmektedir. AslÕnda ne da÷ÕtÕm úirketi yöneticilerinin ne de orman idaresinin konuyu
ciddi olarak ele aldÕ÷Õna dair bir gözlem bulunmamaktadÕr.
Uzun yÕllardan beri ormanlÕk araziden geçen hatlara orman idaresi geçiú izni vermekte, olan
veya olmayan a÷açlar üzerinden belli bir parayÕ her yÕl almaktadÕr. Daha sonra orman idaresi
bu güzergahlarÕ unutmakta, ancak her yÕl birer yazÕ yazarak sorumlulu÷u da÷ÕtÕm
iúletmelerine yÕkmaktadÕr. Basit bir budama iúinden orantÕsÕz cezalar kesilebilmekte,
yangÕnlarÕn birinci nedeni sayÕlmaktadÕr.

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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OrmanlÕk arazideki hat bakÕm iúleri ayrÕ bir uzmanlÕk alanÕ olup her türlü kesim ve budama
iúlerini orman idaresi ücretini de da÷ÕtÕm úirketinden almak kaydÕyla ve Elektrik Kuvvetli
AkÕm Tesisleri Yönetmeli÷i’nde belirtilen emniyet mesafeleri sa÷layacak biçimde budama ve
hat baúÕ ayÕrÕcÕlarÕnÕn etrafÕndaki otlarÕn temizlenmesi veya betonlanmasÕ vb sa÷lanmalÕdÕr.
4- DENøZ KENARLARINDAKø ENERJø NAKøL HATLARI
øzmir genelinde deniz kenarÕnda olan birçok ilçe ve yerleúim alanlarÕ vardÕr. Bu yerlerdeki
bilhassa 34,5 kV seviyedeki ENH’larÕ nem ve tuzlanmadan etkilenmekte, øzolasyon seviyesi
düútü÷ü içinde hatlarda çok sÕk açmalar meydana gelmektedir. Tuzlanma nedeniyle ENH
beton direk ve iletkenleri çürümektedir.
Enerji nakil hattÕ izolatörleri rüzgarlÕ havalarda tuzlu ve iletken deniz suyunun etkisine maruz
kalÕrlar. Kirli endüstri bölgelerindeki izolatörlerde, sÕk sÕk oluúan sis ve çiseleyen ya÷mur
anlarÕnda kÕsa devreler olmaktadÕr. Bu konuda ülke içerisinde yÕllardan beri ne TEDAù ne
üniversiteler ne de üreticiler ciddi çalÕúma yapmamÕúlardÕr.
5- OG DAöITIM GERøLøM KADEMELERø
Özelikle büyük metropollerde enerji talebi yüksek oldu÷undan, da÷ÕtÕm trafolarÕnÕn güçleri
yüksek olmaktadÕr OG’de gerilim düúük oldu÷u zaman aynÕ kesitle taúÕnabilir güç de
gerilimle do÷ru orantÕlÕ olarak düúmektedir. Talep gücünü karúÕlaya-bilmek için kablo
kesitinin yükseltilmesi gerekmektedir ki bu yatÕrÕm maliyetini yükseltmektedir
•ùebeke kayÕplarÕ: Talep gücünü karúÕlayabilmek için yükselen kesitin lineer oldu÷unu
varsayarsak joule kayÕplarÕ akÕmÕn karesi ile orantÕlÕ olarak arttÕ÷Õndan, gerilim kademesi
düútükçe úebeke kayÕplarÕ (U1/U2)² orantÕlÕ olarak artacaktÕr.
•øzolasyon: yeni teknolojilerle gerilim kademesinin yükseltilmesi da÷ÕtÕm úebekelerinde sorun
olmayacak ancak sigorta çeneleri gibi esnek fiziki ba÷lantÕ elemanlarÕnÕn daha özenli imal
edilmesi gerekecektir (özellikle kÕsa devre durumlarÕ göz önüne alÕnmalÕdÕr)
6- AG HAVAø HAT ùEBEKELERøNDE TEL KOPUKLARI FAZ-TOPRAK KISA
DEVRE CAN VE MAL GÜVENLøöø
AG havai hat úebekelerinde faz toprak kÕsa devrelerinde ve tel kopuklarÕnda anahtarÕn açmasÕ
veya sigortanÕn atmasÕ hemen hemen imkansÕz gibidir. AynÕ sakÕnca tel kopuklarÕnda da söz
konusudur. Bu mahsurlarÕ ortadan kaldÕrmak için imarlÕ tüm bölgelerde bütün AG úebeke
hatlarÕnÕn yer altÕ kablo sistemine dönüútürülmesi gerekmektedir.
7- KAPASøTE KULLANIM ORANLARI
Güç üreten ve taúÕyan bütün ekipmanlardan maksimum oranda istifade edebilmek için son
kullanÕcÕ gerilim kademesinde (0,4 kV) olabildi÷ince kompanzasyon yapÕlmalÕdÕr.
Sanayi abonelerinde kompanzasyon yapÕlmasÕ nedeniyle bu sorun söz konusu de÷ildir ancak
konut, küçük iúyeri ve ticarethane a÷ÕrlÕklÕ bölgelerde kopman-zasyon yapÕlmadÕ÷Õ için bu
bölgedeki da÷ÕtÕm trafolarÕnda OG kablolarÕnda
Kapasite KullanÕmÕ > Cos ĳ x100

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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KOMPANZE EDøLMEYEN ùEBEKELERDEKø OLUMSUZLUKLAR
Kompanze Edilmeyen ùebekelerde KayÕplar

úeklinde ifade edilebilir.
Kapasite KullanÕmÕ: Bütün ekipmanlarda (Trafo, Kablo, Havai Hat vb) kapasite kullanÕmÕ %
= (1- Cos ĳ) x 100 oranÕnda düúer.
Joule KayÕplarÕ: Bütün ekipmanlarda kayÕplar:
W % = [ ( 1/ Cos ĳ)² - 1 ] x 100
oranÕnda artar. Bu durum özellikle puant saatlerinde büyük önem arz eder.
Örne÷in 1000 kVA gücünde bir da÷ÕtÕm trafosundan (uygun kompanze edildi÷inde) 950 kW
çekilebilirken kompanze edilmeyen da÷ÕtÕm trafosunda bu güç 700 -750 kW’a kadar düúer.
Bu ilave yatÕrÕm demektir. AyrÕca kayÕplar yukarÕda belirtilen oranda artar.
Da÷ÕtÕm úebekelerinde da÷ÕtÕm ekipmanlarÕndan maksimum faydayÕ sa÷lamak için 0.4kV
kademesinden kompanze edilmesi gereklidir.
Sanayi aboneleri ve A.G de sözleúme gücü 9 kW üzerindeki aboneler A.G den sistemlerini
kompanze etmektedirler. Ancak konut küçük iúyeri, büro gibi abonelerde kompanzasyon
yapÕlma-maktadÕr. Genelde konut, iúyeri, büro gibi abonelerde 0.22 kV cihazlar
kullanÕldÕ÷Õndan, ideal olanÕ bu cihazlarÕn imal edilirken kompanze edilmesidir. Böyle bir
uygulama Da÷ÕtÕm ùebekelerindeki Kompanzasyon proble-mini baúlangÕç noktasÕndan
itibaren çözebilir.
Elektrik Da÷ÕtÕm ùirketleri trafo merkezlerinde otomatik kompanzasyon ünitelerini aúa÷Õda
belirtilen gerekçeler nedeniyle koyamamaktadÕr.
1-Bu üniteler periyodik kontrol ihtiyacÕ göstermektedir. Çok fazla sayÕdaki merkezler de bu
iúlemin yapÕlmasÕ zor ve iúletme giderlerinde artÕú demektir.
2-Ço÷u trafo merkezinde bu üniteleri koyacak yer bulunamamaktadÕr.
Bu nedenlerle trafo merkezlerinde kompanzasyon amaçlÕ SABøT GRUP UygulamasÕna
devam edilmeli ve olmayanlarda da yapÕlmalÕdÕr. Bu uygulama tam çözüm olmasa da
trafonun kompanze edilmesine katkÕ sa÷layabilir. Kompanzasyon tesisleri ilave edilirken
iúletme güvenli÷i sorunu yaratmayacak úekilde planlanmalÕ ve mevcut imar yasalarÕna
uygun olarak gerçekleútirilmelidir.
SABøT GRUP tespit edilirken aúa÷Õdaki hususlar hesaba katÕlmalÕdÕr.
1-Sisteme devamlÕ ba÷lÕ olan buzdolaplarÕ
2-Stand-by da bÕrakÕlan elektronik cihazlar
* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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8- HARMONøKLERøN GETøRDøöø SORUNLAR
Son yÕllarda gittikçe artan miktardaki elektronik eúya kullanÕmÕ ve güç elektroni÷inin
geliúmesi nedeniyle almaçlarÕn üretti÷i harmonikler sinsi bir úekilde úebekede ve tüketicilerde
olumsuzluklara neden olmaktadÕr. Harmonikler sorunu EMO úubelerinde 5-6 yÕldan bu yana
düzenlenen çeúitli seminerlerle iúlenmekte, konunun önemi üyelerimize aktarÕlmaktadÕr.
Bununla beraber komúularÕnÕn da kirletti÷i úebekeyi kullanmakta olan tüketiciler çeúitli
zamansÕz açmalarla ve aúÕrÕ ÕsÕnma sorunlarÕyla karúÕlaúmaktadÕr. Sorun ulusal düzeyde ele
alÕnÕp büyük tüketiciler dÕúÕndaki di÷er tüketicilerin de uymalarÕ gereken koúullar
belirlenmeli, úebeke iúletmecilerine de denetleme yetkileri verilmeli, zarar gören tüketicinin
de tazmin yolu açÕlmalÕdÕr.
SONUÇ ve ÖNERøLER
Da÷ÕtÕm bölgesi için hazÕrlanmÕú olan Ana Plan (Master Plan) 2005 senesinde tamamlanmÕútÕr
ve yeni ana plan henüz hazÕrlanamamÕútÕr. Gediz Edaú’Õn uzun süredir özelleútirme
kapsamÕnda olmasÕ nedeni ile personel görevlendirme sorunu bulunmaktadÕr. Zaman
kaybetmeden planlama konusunda gerekli çalÕúmalarÕ yapabilecek ve sa÷lÕklÕ bir ana plan
oluúturabilecek yapÕlanma sa÷lanmalÕdÕr.
Elektrik enerjisinin daha ucuz üretilmesi, yeterli ve güvenilir olmasÕ, do÷rudan endüstriyel
ürünlerin fiyatlarÕna ve sosyal yaúama yansÕyacaktÕr. Bu nedenle mutlaka planlanarak tesis
edilmesi gereklidir. ùube sÕnÕrlarÕ içerisindeki enerji kaynaklarÕ ve tüketimi incelenmekle
birlikte enerjinin ülke genelinde tek elden planlanmasÕ ve uygulama birlikteli÷inin
sa÷lanmasÕnÕn da temel koúul oldu÷u göz önüne alÕnmalÕdÕr.
Elektrik enerjisi; üretimi, iletimi ve da÷ÕtÕmÕ merkezi planlama ile yürütülmesi teknik ve
ekonomik bir zorunluluk olan ve bu nedenle DOöAL TEKEL olarak adlandÕrÕlmaktadÕr,
dolayÕsÕyla özel sektörün kar hÕrsÕna bÕrakÕlmamalÕ, kamusal bir anlayÕú ile yönetilmeli ve bu
alanda özelleútirme uygulamalarÕndan vazgeçilmelidir.
Bu nedenle yapÕlmasÕ gerekli görülen hususlar genel sorunlardan ve çözümlerden ayrÕ
tutulamamaktadÕr.
1- Enerjide aúÕrÕ dÕúa ba÷ÕmlÕlÕk oluúmuútur ve önlemler alÕnmamaktadÕr. Bu durumda
enerjide halen %73 oranÕnda ithal yakÕtlara ba÷ÕmlÕ olmamÕz enerji politikasÕnÕn
yanlÕúlÕ÷Õndan kaynaklan-maktadÕr.
2- Türkiye’de enerji fiyatlarÕ pahalÕdÕr. 1995 yÕlÕnda ortalama 6,0 cent/kwh olan elektrik
fiyatlarÕ 2008 yÕlÕnda sanayi kesimi için 13,0 cent/kwh, meskenler için 14,0 cent/kwh’e ,
2011’de 15 cent/kWh’e yükselmiútir. Oysa, ABD’de 6,6 cent/kwh, Güney Kore’de 5,9
cent/kwh, øsviçre’de 9,7 cent/kwh oldu÷u düúünüldü÷ünde elektrik fiyatlarÕnda pahalÕlÕkta
birinci durumda oldu÷umuz görülecektir (IEA, Energy Prices and Taxes). Bu enerji fiyatlarÕ
ile sürdürülebilir bir sanayileúme, kalkÕnma, toplumsal refah ve büyüme olanaklÕ de÷ildir.
3- Enerji verimsiz üretilmekte ve verimsiz tüketilmektedir. EøE ødaresi Genel Müdürlü÷ü
verilerine göre; sanayide en az %15, binalarda %35 ve ulaúÕmda %15 tasarruf potansiyeli
oldu÷unu ve tasarruflar toplamÕnÕn yÕlda 4,0 milyar TL’ye denk geldi÷i hesaplanmaktadÕr.
Ülkemizde kiúi baúÕna enerji tüketimi OECD ortalamasÕnÕn 1/5 iken gayri safi yurt içi hasÕla
baúÕna tüketilen enerji yo÷unlu÷u ise yine OECD ortalamasÕnÕn iki katÕdÕr.
Bölgemizde üretim kaynaklarÕ kÕsÕtlÕ oldu÷undan enerji verimlili÷i, enerji tasarrufu
* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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programlarÕ öne çÕkarÕlmalÕdÕr. (Öncelikle sanayi kesiminde, kamu binalarÕnda ve okullarda
e÷itim olarak)
4- Yenilenebilir enerjide darbo÷azlar oluúmuútur. Ülkemizde 48.000MW, bir di÷er
hesaplamayla 120 milyar kwh/yÕl rüzgardan, 163milyar kWh/yÕl büyük ve küçük HES’lerden
ve 380 milyar kwh/yÕl güneúten elektrik enerjisi üretebilecek yenilenebilir kaynaklarÕmÕz
geliútirilmeyi beklemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn teúvik edilmesine paralel
olarak iletim sisteminin güçlendirilmesinin de ele alÕnmasÕ úarttÕr. YEK YasasÕ yetersizdir.
5- Yerli kaynaklarÕn hizmete alÕnÕúÕnda zorluklar bulunmaktadÕr. Büyük ölçüde dÕú kredi ile
yapÕlan yatÕrÕmlar, dÕú krediyi sa÷layan kredi kuruluúlarÕnÕn úartlarÕna göre yerli teçhizata ve
yerli yakÕt kullanÕmÕna bir fiyat avantajÕ sa÷lanmamakta, bunlarÕn hizmete alÕnmasÕnda
karúÕlaúÕlan engellerin baúÕnda gelmektedir.
Resmi olarak yapÕlan projeksiyonlarda görünen yakÕn gelecekte enerji darbo÷azÕ olaca÷Õ
úeklindedir. AyrÕca, elektrik enerjisi üretim yatÕrÕmlarÕnÕn özel kesim eliyle yaptÕrÕlmak
istenmesi ve kamunun yatÕrÕm yapmasÕnÕn yasaklanmasÕ sonucunda;
Yerli kaynaklarÕn hizmete alÕnmasÕ sÕnÕrlanmaktadÕr. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve
Küçük Sanayi Siteleri (KSS)’lerin yük çekecekleri tarihler sürekli izlenerek zamanÕnda
enerjileri temin edilmelidir. Böylece sanayicilerin o bölgelerde yatÕrÕm yapmalarÕ teúvik
edilmiú olacaktÕr
Büyük kapasiteli yatÕrÕmlar için gerekli finansman temini, çeúitli kamu kuruluúlarÕ arasÕnda
yapÕlmasÕ gerekli koordinasyonun güçlü÷ü, bu tesislerin kamu eliyle yapÕlmasÕnÕ zorunlu
kÕlmaktadÕr.
6- Enerji ile ilgili yasalarÕn yetersizli÷i ve yeni düzenleme gereksinimi bulunmaktadÕr.
Elektrik PiyasasÕ Kanunu’nun ülkemiz úartlarÕna uymadÕ÷Õ ve olumlu sonuçlar vermedi÷i
açÕktÕr. KuralsÕz ve kontrolsüz bir piyasayÕ amaçlayan serbest piyasa düzeninin, sadece
yurdumuzda de÷il tüm dünyada da baúarÕsÕz oldu÷u, halen yaúadÕ÷ÕmÕz global ekonomik
krizle de kanÕtlanmÕú durumdadÕr.
7- Enerji yönetiúimindeki sorunlar giderilmelidir. Elektrik sektörünü yöneten, ETKB, EPDK
ve Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õ (ÖøB) arasÕndaki görüú ayrÕlÕklarÕ enerji yönetiúimini
etkilemekte ve ortak bir politika tespitine engel olmaktadÕr. Son olarak yayÕnlanan Strateji
Belgesi ile uygulamadaki çeliúkiler buna örnektir.
Strateji Belgesi yenilenebilir kaynaklarÕn geliútirilmesini öngörürken, rüzgar ve güneú enerji
tesislerinin yapÕmÕnÕn, iletim sisteminin müsait oluúuna ba÷lanmasÕ, arz güvenilirli÷i ile ilgili
tedbirlerin arasÕnda kamunun görev almasÕ önerisine EPDK’nÕn karúÕ çÕkmasÕ ve Özelleútirme
ødaresi’nin yatÕrÕm yapmayÕ de÷il özelleútirme ile tesis satÕúÕnÕ öngörmesi enerji
yönetiúimindeki sorunlar olarak sÕralanabilir.
8- Ülkemiz standart ve norm üretebilecek konumdan çÕkmÕú ve yurt dÕúÕndaki uluslar arasÕ
kuruluúlarÕn çÕkardÕklarÕ standartlarÕ kopya edip çeviren ve uygulayan bir konuma evrilmiútir.
Bilindi÷i gibi uluslararasÕnda bu gibi çalÕúmalar adeta gizli gümrük duvarlarÕ oluúturmakta her
türlü mal ve hizmet üretimi, yeni standartlar(!) bahane edilerek engellenebilmektedir. Standart
takibi, üretimi ve normlarÕn oluúturulmasÕ birincil önceliklerimizden olmalÕdÕr.

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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9- Enerji alanÕndaki tüm geliúmelerin takibi ülkemiz için gerekli sistemlerin plan, proje,
úartnamelerin, tip projelerin hazÕrlanmasÕ, malzemelerin yerli üretim bazÕnda araútÕrÕp
geliútirilmesine öncülük edecek bilimsel kuruluúlar olan TÜBøTAK, üniversiteler ve meslek
odalarÕ ile çalÕúabilecek, ülkenin tüm verilerinin toplandÕ÷Õ ETK BakanlÕ÷Õ bünyesinde özerk
yapÕda yeni bir “enerji enstitüsü” kurularak bu birime araútÕrma ve geliútirme çalÕúmalarÕ için
yeterli kaynak ayrÕlmasÕ ve bu surette enerji stratejilerinin belirlenmesine, enerji yönetiminde
çalÕúanlara (mühendis, idareci e÷itimi vb), de÷iúen ve geliúen teknolojiyi birinci elden takip
ederek üretici ve kullanÕcÕlara destek veren bir yapÕnÕn oluúmasÕnÕn faydalÕ olaca÷Õ
görülmektedir

KAYNAKLAR
1. 2005 ve 2011 YEKSEM (Yenilenebilir Enerji KaynaklarÕ Sempozyumu)
2. 2007; Enerji Verimlili÷i Kanunu (No:5627)
3. Teiaú 2009 ve 2010 yÕlÕ verileri
4. Amendments to the Law on Utilization of Renewables in Electricity Generation
5. 2009; Strategy Paper on Electricity Market & Security of Supply
6. http://www.emo.org.tr/ekler/72488f88d1b2db5 _ek.pdf?dergi=93
7. Ege Enerji Forumu 2006 – EMO øzmir ùubesi ve Ege Enerji Forumu 2008 – EMO øzmir ùubesi
9. DEK TMK YayÕnlarÕ
10.“Elektrik Enerjisinin Özelleútirilmesinde Yaúanan Sorunlar ve Yeniden KamusallÕk Paneli” Ekim 2010, øzmir

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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2006’DAN 2013’E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA øZMøR
Semra Ulusoy
ulusoy@unfpa.org

“ønsanlara en yakÕn yönetiúim katmanÕ olan yerel ve bölgesel yönetimler, eúitsizliklerin
sürmesi ve artmasÕna karúÕ mücadelede ve gerçek manada eúitlikçi bir toplumun
geliútirilmesinde en uygun noktayÕ temsil etmektedirler.Bu yönetim yapÕlarÕ, sahip olduklarÕ
yetkinlikler ve farklÕ aktörlerle kuracaklarÕ iúbirli÷iyle, kadÕn erkek eúitli÷i lehine somut
eylemler gerçekleútirebilirler.”
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi
Yerel Yaúamda Avrupa KadÕn-Erkek Eúitli÷i ùartÕ

Geriye BakÕú
2009 yÕlÕnda yapÕlan Kent Sempozyumu’nda anlatÕlan KadÕn Dostu Kentler ProgramÕnÕn
yaklaúÕk 4 yÕllÕk geliúimine (serüvenine) geçmeden önce program hakkÕnda kÕsa bir
hatÕrlatmayla baúlayalÕm:

2006-2009 Dönemi
2006 yÕlÕnda, KadÕn STK’lar, taban örgütleri, ulusal ve yerel düzeydeki kamu kurumlarÕyla
yapÕlacak yerel çalÕúmalar sonucunda, yerel yönetimlerin planlama süreçlerine toplumsal
cinsiyet eúitli÷inin dahil edilerek, kadÕn dostu kentlerin oluúmasÕ için bir ortam oluúturulmasÕ
hedefiyle Birleúmiú Milletler KadÕnlarÕn ve KÕz ÇocuklarÕnÕn ønsan HaklarÕnÕn Geliútirilmesi
(BMOP) adÕyla baúlatÕldÕ.
Program Birleúmiú Milletler, øçiúleri BakanlÕ÷Õ ortaklÕ÷Õnda SabancÕ VakfÕ’nÕn do÷rudan
deste÷i ve mali katkÕlarÕyla yürütüldü. ProgramÕn amaçlarÕ; Yerel yönetim planlama
süreçlerine toplumsal cinsiyetin dâhil edilmesi için yerel yönetimlerin (Valilik ve belediyeler)
kapasitesinin artÕrÕlmasÕ; Toplumsal cinsiyet eúitli÷i ve kadÕn dostu hizmetlerin desteklenmesi
için kadÕn STK’larÕn kapasitelerinin artÕrÕlmasÕ ve yerel yönetimler, taban örgütler ve yerel
kadÕn STK’lar arasÕnda karúÕlÕklÕ iú birli÷inin teúvik edilmesiydi.
ProgramÕn en önemli ayÕrÕcÕ özelli÷i; Eúit katÕlÕmlÕ STK - Kamu iúbirli÷inde yerel olmasÕydÕ.
AralÕk 2009 da BMOP tamamlanÕncaya kadar, aralarÕnda øzmir’in de oldu÷u 6 ilde, Kars,
Nevúehir, ùanlÕurfa, Trabzon ve Van’da çalÕúÕldÕ.
Bu süre içinde yapÕlan çalÕúmalar bir önceki sempozyumun konusuydu. YÕldÕz Tokman
sunumunda çalÕúmalarÕ, gelinen noktayÕ ayrÕntÕlÕ olarak ele aldÕ.
Benim o dönemle ilgili eklemek istedi÷im; Program bittikten sonra øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn
genelgesidir (1).

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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81 ilin Valili÷ine yollanan bu genelgede yapÕlan tüm çalÕúmalar anlatÕldÕktan sonra elde edilen
baúarÕlara de÷inilmiú, bütün illerden aynÕ çalÕúmanÕn yapÕlmasÕnÕn beklendi÷i belirtilerek,
kurumlarda Yerel Eúitlik MekanizmalarÕ’nÕn (øl KadÕn HaklarÕ Koordinasyon KurullarÕ,
KadÕn Erkek Eúitli÷i Birimleri) kurulmasÕ istenmiú, Yerel Meclislerde de KadÕn Erkek
Eúitli÷i KomisyonlarÕ’nÕn seçilmesi önerilmiútir.
Yeniden; Bu Kez KadÕn Dostu Kentler ProgramÕ adÕyla ve 12 ølde

AdÕ geçen genelge üzerine, programÕn kendi illerinde de uygulanmasÕnÕ isteyen illerin yerel
yöneticilerinin (Belediyeler) baúvurusu üzerine mevcut illere 7 il daha eklenerek sayÕ 12’ye
yükseldi. (Van’Õn geçirdi÷i büyük deprem sonrasÕnda Programdan çekilmek zorunda
kalmasÕyla eski il sayÕsÕ 5’e inmiúti). ølk dönemde sadece 1 Büyükúehir Belediyesi (øzmir)
varken, bugün bu sayÕ Antalya, Bursa ve Gaziantep’in eklenmesiyle 4’e çÕkmÕú
bulunmaktadÕr.

Neden Böyle Bir Program?
Kent nüfusunun yarÕsÕnÕ oluúturmalarÕna ra÷men kadÕnlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve
eúit bir biçimde katÕlamamaktadÕrlar. Halbuki kadÕnlar seçilmiú ve atanmÕú yerel yöneticilerin
planlama ve yönetim sürecinde danÕúmalarÕ gereken do÷al ortaklardÕr. KadÕnlarÕn karar alma
mekanizmalarÕnda eúit temsil talebi; anayasal bir haktÕr, demokrasinin vazgeçilmez
unsurudur.
ùehir planlamalarÕ, geleneksel olarak erkekler tarafÕndan yapÕlmakta ve kadÕnlarÕn ihtiyaçlarÕ
göz önünde bulundurulmamaktadÕr. Oysa konut, güvenlik, ulaúÕm, e÷itim ve sa÷lÕk gibi
alanlarda alÕnan yerel kararlar, kadÕnlarÕ do÷rudan etkilemekte hayatlarÕnÕ kolaylaútÕrmakta
veya zorlaútÕrmaktadÕr. KadÕnlar yerel meclislerde temsil edilmedikleri için bu kararlarÕ
etkileyememektedirler.
Örne÷in kentin planlanmasÕ ve organizasyonunda kadÕnlarÕn bir araya gelebilecekleri
mekanlar, her mahalleye bir kreú, gündüz bakÕmevi hizmetleri vs. genelde önceliklendirilmez.
øyi aydÕnlatÕlmamÕú sokaklar, uzak noktalara hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu
araçlarÕn güvenli olmayÕúÕ kadÕnlarÕn en temel haklarÕndan biri olan seyahat özgürlü÷ünü
kullanmasÕnÕ engeller.
Üstgeçitler ve yüksek kaldÕrÕmlar, kadÕnlarÕn bebek arabalarÕ ile kentin sokaklarÕnÕ
kullanÕmÕnÕ zorlaútÕrÕr. Kentlerin kültürel, spor ve dinlence olanaklarÕndan da en az yararlanan
gruplarÕndan birini yine kadÕnlar oluúturmaktadÕr. AyrÕca, kadÕnlarÕn úiddete u÷radÕklarÕnda
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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sÕ÷Õnabilecekleri mekânlar, ilgililere ulaúabilecekleri acil destek hatlarÕ da yine kent
yönetiminin yaptÕ÷Õ planlarda göz ardÕ etmemesi gereken unsurlardandÕr.
Bu programla planlamasÕnda, yönetiminde ve günlük yaúamÕnda kadÕnlarÕn aktif bir biçimde
rol aldÕ÷Õ kadÕn dostu kentler oluúturulmasÕna destek verilecektir.

Türkiye’de KadÕn Erkek Eúit(siz)li÷i
Türkiye 2010 BinyÕl KalkÕnma Hedefleri Geliúim Raporu’na göre, Türkiye ilkö÷retimdeki
cinsiyet eúitsizli÷ini ortadan kaldÕrma hedefine çok yaklaúmÕú olsa da, ortaö÷retime devam
etmeyen kÕz çocuklarÕnÕn oranÕ kayda de÷erdir. Bin YÕl KalkÕnma Hedefleri raporu, bin yÕllÕk
hedeflerin gerçekleútirilmesindeki sorun teúkil eden konular olarak bilhassa co÷rafi ve sosyal
cinsiyet eúitli÷i farklÕlÕklarÕnÕ ele almaktadÕr. Rapor, Türkiye’nin ciddi zorluklar ve yapÕsal
engeller yaúadÕ÷Õ, Cinsiyet Eúitli÷inin ve KadÕn Güçlendirilmesinin Teúvik Edilmesi baúlÕklÕ
3. Hedefe özel ilgi verilmesi gerekti÷ine dikkat çekmektedir.
Karar alma ve iú gücüne kadÕnlarÕn katÕlÕmÕnda önemli boúluklar bulunmaktadÕr. Parlamento
düzeyinde siyasette kadÕnlarÕn temsil oranÕ 2011 Genel Seçimi ile artmak ile birlikte %14’tür
(550 parlamento üyesinden sadece 78’i kadÕndÕr) Bu oran yerel yönetimlerde 2%’den bile
azdÕr. KadÕnlarÕn iú gücüne katÕlÕm oranÕ 22% civarÕndadÕr; bu durum Türkiye’yi OECD
ülkeleri ve geliúmekte olan ülkelerin altÕna yerleútirmektedir. Üreme sa÷lÕ÷Õ, güçlendirme ve
iú gücü piyasa katÕlÕmÕnda toplumsal cinsiyet eúitsizli÷i gösteren ve UNDP’nin 2010 yÕlÕ
Küresel ønsani KalkÕnma Raporu (HDR) ile baúlatÕlan Cinsiyet Eúitsizli÷i Endeksine göre,
Türkiye 138 ülkeden 77’inci sÕradadÕr.
SayÕlar AnlatÕr
KadÕn erkek eúitsizli÷inin ilimizdeki durumunu bize sayÕlar anlatÕyor (2):

YAù GRUBUNA GÖRE KADINLAR

NÜFUS

Toplam

3 948 848

KadÕn

1 963 480

Erkek

1 985 368

0-14

379 093

15-64

1 393 014

65+

191 373

Cinsiyet OranÕ % 101.1

15 + OKUMA YAZMA BøLMEYEN ORANI

Toplam
KadÕn
Erkek

% 5.4
% 8.7
% 2.1

BøTøRøLEN EöøTøM DÜZEYø (15+ KADIN)

Lise veya dengi

% 21.1

Yüksekokul-Fakülte

% 10.1

Yüksek Lisans

% 0.6

Doktora

% 0.2

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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ÇALIùMA YAùAMI (15+)
øúgücüne katÕlma oranÕ
Toplam %53,2

SøYASAL YAùAMDA VE YÖNETøMDE KADINLAR

Erkek % 72,9

KadÕn Milletvekili SayÕsÕ 5 (%19)

KadÕn %34,3

øl Genel Meclisi’nde KadÕn Üye SayÕsÕ : 15 ( % 11)

øúsizlik

Büyükúehir Belediye Meclisinin % 3,9’u kadÕn.

Toplam % 14,8

14 Vali YardÕmcÕsÕ arasÕnda kadÕn yoktur

Erkek % 11,6

30 ølçe Belediye BaúkanÕ arasÕnda kadÕn yoktur

KadÕn) % 21,2

30 KaymakamÕn ise sadece 1’i kadÕndÕr

østihdam edilen
Toplam % 45,3
Erkek % 64,4
KadÕn %27

KazanÕmlar – Eksiklikler - Zorluklar
KadÕn Hareketinin 1990’lardan baúlayarak yükseliúi kadÕn haklarÕ alanÕnda kazanÕmlarÕn elde
edilmesini sa÷ladÕ. Hem Ceza hem de Medeni Kanunda kadÕnlar lehine de÷iúiklikler yapÕldÕ.
2010 KasÕm tarihli Türkiye AB 2010 ølerleme Raporu da bunu saptamÕú, kadÕn haklarÕ ve
toplumsal cinsiyet eúitli÷i konularÕnda ilerleme sa÷landÕ÷Õna dikkat çekmiútir. Genel olarak,
kadÕn haklarÕnÕ ve toplumsal cinsiyet eúitli÷ini temin eden hukuksal çerçeve elveriúlidir.
Ancak, Türkiye’de kadÕn haklarÕnÕn korunmasÕ ve toplumsal cinsiyet eúitli÷inin hayata
geçirilmesinde temel zorluk uygulama olarak kalmaktadÕr. Bu zorlu÷un giderilmesi görevi
durmaktadÕr.
Gerek merkezi, gerek yerel düzeyde kamu görevlilerinin ve kadÕn STK’larÕn, kadÕn haklarÕ ve
toplumsal cinsiyet eúitli÷i alanÕnda e÷itilmesi ve bu alanlarda farkÕndalÕ÷Õn artÕrÕlmasÕ
gerekmektedir.
AyrÕca, ulusal ve yerel düzeyde kadÕn STK’larla kamu kurumlarÕ arasÕnda iúbirli÷inin
kurulmasÕ, geliútirilmesi için çabalara gereksinim vardÕr.

KadÕn Dostu Kent ,
x KadÕnlarÕn yerel karar alma süreçlerine ve mekanizmalarÕna eúit katÕlÕmÕnÕn
sa÷landÕ÷Õ, kadÕn erkek eúitli÷i planlarÕnÕn oluúturuldu÷u, bu planlarÕn
uygulamaya sokuldu÷u,
x Yerel yönetimlerin bütçelerinin ve planlarÕnÕn oluúturulmasÕnda Toplumsal
Cinsiyet Eúitli÷inin dahil edildi÷i,
x Yerel Eúitlik MekanizmalarÕnÕn kuruldu÷u, bütçelerin toplumsal cinsiyet
eúitli÷ine duyarlÕ olarak düzenlendi÷i,

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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KadÕn Dostu Kent,
Kentte kadÕnlara karúÕ úiddetin önlenmesi için her tür önlemin alÕndÕ÷Õ,
úiddet gören kadÕnlar için danÕúma merkezleri, sÕ÷Õnma evleri, acil yardÕm
hatlarÕ gibi gerekli hizmetlerin sa÷landÕ÷Õ,
Kent hizmetlerinin, planlarÕnÕn, kentsel dönüúüm çalÕúmalarÕnÕn
belirlenmesinde kadÕnlarÕnÕn ihtiyaçlarÕnÕn göz önünde alÕndÕ÷Õ,
Yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluúlarÕ arasÕnda kesintisiz diyalogun
sa÷landÕ÷Õ, iúbirli÷inin güçlendirildi÷i,
Hizmet sa÷layÕcÕlarÕn /yerel yöneticilerin toplumsal cinsiyet eúitli÷i
konusunda duyarlÕlÕ÷Õ için
e÷itimlerin verildi÷i, toplumsal cinsiyet
konusunda farkÕndalÕklarÕnÕn arttÕrÕldÕ÷Õ kenttir.

KadÕn Dostu Kentler Ortak ProgramÕ ,KadÕn Dostu Kent olmak için önlemler almaya hazÕr
olan kentlerin bu amaca ulaúmalarÕna destek vermeyi hedeflemiútir. 2008 yÕlÕnda tüm yerel
aktörlerin katÕlÕmÕyla oluúturulan øzmir Yerel Eúitlik Eylem PlanÕ’nÕn uygulanmasÕ için
atÕlacak daha çok adÕm bulunmaktadÕr.

2009’dan Bugüne…
øzmir Yerel Eúitlik Eylem PlanÕ’nÕn (YEEP) øl Genel ve øzmir Büyükúehir Belediye
Meclislerinde kabulünden sonra, Planda yer alan ve Yerel Eúitlik MekanizmalarÕ olarak
adlandÕrdÕ÷ÕmÕz yapÕlar kurulmaya baúlandÕ.

øzmir Valili÷i baúkanlÕ÷Õnda çalÕúmalarÕnÕ sürdüren ve ildeki kamu, kadÕn STK ile Baro ve
Meslek OdalarÕ’nÕn temsilcilerinden oluúan øzmir øl KadÕn HaklarÕ Koordinasyon Kurulu,
gerek Yerel Eúitlik Eylem PlanÕ’nÕn yapÕlmasÕnda ve planÕn yerel meclislerde kabul edilerek
onaylanmasÕnda belirleyici rol oynadÕ.
PlanÕ kabul eden Yerel Meclislerde hemen KadÕn Erkek Eúitli÷i KomisyonlarÕ kuruldu.
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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KadÕn Erkek Eúitli÷i KomisyonlarÕ
øl Genel ve øzmir Büyükúehir Belediye Meclislerinde kurulan KadÕn Erkek Eúitli÷i
KomisyonlarÕnÕ ilçe Belediye Meclisleri øzledi. Bugün øzmir’in toplamda 25’i Belediye
Meclisinde, 1’i øl Genel Meclisinde olmak üzere toplam 26 KadÕn Erkek Eúitli÷i Meclis
øhtisas Komisyonu kurulmuú bulunmaktadÕr.
KomisyonlarÕn sorumluluklarÕ; kadÕn erkek eúitli÷ini sa÷lamaya yönelik kadÕn sorunlarÕnÕn
ve gereksinimlerinin yerel meclislere taúÕnmasÕ, alÕnan kararlara / uygulamalara yansÕtÕlmasÕ
ve yürütülecek çalÕúmalarÕn toplumsal cinsiyet eúitli÷ine uygunlu÷unun de÷erlendirilmesi
olarak tanÕmlanÕr.

KadÕn Erkek Eúitli÷i Birimleri
Valilik, øl Özel ødare, øl Müdürlükleri ve Büyükúehir Belediyesinde KadÕn Erkek Eúitli÷i
Birimleri kuruldu. øzmir Yerel Eúitlik Eylem PlanÕnÕn bir uygulamasÕ olarak, øzmir øl KadÕn
HaklarÕ Koordinasyon Kurulu adÕna 30 ilçenin KaymakamlÕ÷Õna gönderilen bir yazÕyla,
KaymakamlÕk bünyesinde KadÕn Erkek Eúitli÷i Birimleri kuruldu.
2013 yÕlÕ itibariyle, øzmir’de kurulan KadÕn Erkek Eúitli÷i Birimi sayÕsÕ 39’a ulaúmÕútÕr. Bu
kurumlar; Valilik, Büyükúehir Belediyesi, øl Özel ødare, øl Milli E÷itim, Aile ve Sosyal
Politikalar, øl Halk Sa÷lÕ÷Õ, øúkur øl Müdürlükleri, KaymakamlÕklar, øzmir Müftülü÷ü, øl
Jandarma KomutanlÕ÷ÕdÕr.
Valilik ve Belediye bünyesinde kurulan birimler, kadÕnlarla ilgili verilerin toplanmasÕ, yerel
yönetimler tarafÕndan sunulan hizmet modellerinin geliútirilmesinde toplumsal cinsiyet
eúitli÷inin dahil edilmesini sa÷lamak, toplumsal cinsiyet eúitli÷i yaklaúÕmÕnÕ yerel yönetim
anlayÕúÕna yerleútirmesinde etkin olmak, kadÕnlarÕn sorunlarÕna ve gereksinimlerine yönelik
araútÕrma ve de÷erlendirmeler yapmak, düzenli raporlama yapmak gibi görevler yürütür.
Kurumlardaki KadÕn Erkek Eúitli÷i Birimleri ise; kurum personelinin ve kurumun görev
tanÕmÕna giren hizmetlere iliúkin cinsiyet ayrÕmlÕ veri tutmak, kadÕn kuruluúlarÕyla kurumu
arasÕnda koordinasyonu sa÷lamak, kurumun plan ve programlarÕnda toplumsal cinsiyet
eúitli÷ine yönelik yaklaúÕmÕn yer almasÕnÕ sa÷lamak gibi görevleri vardÕr.
KadÕn Erkek Eúitli÷i Birimi olarak baúlayan çalÕúmasÕnÕ, 2012 yÕlÕnda øzmir Büyükúehir
Belediyesi KadÕn ÇalÕúmalarÕ ùube Müdürlü÷ü’nü kurarak geliútirdi. Bugün idari büronun
yanÕ sÕra KadÕn Erkek Eúitli÷i Birimiyle, KadÕn DanÕúma Merkezi ve KadÕn SÕ÷Õnmaevi
Birimini içeren müdürlükte toplam 30 kiúi çalÕúmaktadÕr. AdÕyla ve yapÕsÕyla Türkiye’de bir
ilktir ve KadÕn Dostu Kent olma yolunda atÕlmÕú önemli bir adÕmdÕr. Bir baúka önemli adÕm
ise, Belediye Meclisinin 2013 yÕlÕnda Avrupa Yerelde KadÕn Erkek Eúitli÷i ùartÕ’nÕ
(CEMR) imzalamasÕdÕr.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

101

Avrupa Yerel Yaúamda KadÕn Erkek Eúitli÷i ùartÕ
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ve ortaklarÕ tarafÕndan geliútirilmiú olan
Avrupa Yerel Yaúamda KadÕn Erkek Eúitli÷i ùartÕ 2006 yÕlÕnda kabul edilerek, imzaya
açÕlmÕútÕr. Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimlere hitaben hazÕrlanan belgede söz konusu
yönetimler bu úarta imza koymaya, kadÕn - erkek eúitli÷i ilkesini hayata geçirmeyi kamusal
bir görev kabul etmeye ve kendi yetki alanlarÕ dahilinde ùart'ta öne sürülen taahhütleri
uygulamaya ça÷rÕlmaktadÕr.
“Yerel Yaúamda Avrupa KadÕn Erkek Eúitli÷i ùartÕ'na imza koyan taraflar aúa÷Õdaki
hususlarÕn çalÕúmalarÕmÕzÕn temel ilkelerini oluúturdu÷unu tanÕrlar” denilen belgede ilkeler
úöyle sÕralanmaktadÕr (3):
1. KadÕn - erkek eúitli÷i temel bir haktÕr
2. KadÕn - erkek eúitli÷i, çoklu ayrÕmcÕlÕk ve dezavantajlar hususlarÕnÕn gerekti÷i
biçimde ele alÕnmasÕnÕ temin etmek
3. KadÕnlarÕn ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katÕlÕmlarÕ demokratik
bir toplum için ön koúuldur
4. Toplumsal cinsiyet kalÕp yargÕlarÕnÕn tasfiyesi kadÕn - erkek eúitli÷inin sa÷lanmasÕnda
temel önem taúÕmaktadÕr
5. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal cinsiyet bakÕú açÕsÕnÕn
yerleútirilmesi kadÕn - erkek eúitli÷inin ilerletilmesi için gereklidir
6. Eylem planlarÕ ve programlarÕ için gerekli kayna÷Õn tahsisi kadÕn - erkek eúitli÷inin
ilerletilmesi için gereklidir.
ùimdi úartÕ imzalayan øzmir Büyükúehir Belediye Meclisi sözü edilen eylem planÕ
hazÕrlÕ÷ÕndadÕr. Bu kentimiz için büyük bir fÕrsattÕr.

Sonuç ve Öneriler
Bugüne gelindi÷inde kadÕnlarÕn kentsel hizmetlerden daha fazla yararlanabilmesi için kimi
geliúmeler olmuútur. øl sÕnÕrlarÕ içindeki SÕ÷Õnma Evi sayÕsÕ 6’sÕ belediyelere, 1’i Aile ve
Sosyal Politikalar øl Müdürlü÷ü’ne ait olmak üzere 7’ye ulaúmÕútÕr . 19 Belediyenin 24 KadÕn
DanÕúma Merkezi vardÕr, 22 Belediyenin Kent Konseyi KadÕn Meclisi, 1 Belediyenin KadÕn
Erkek Eúitli÷i Birimi, 3 Belediyenin KadÕn Erkek Eúitli÷i Görevlisi vardÕr (4).
Hemen hemen bütün ilçe belediyeleri KadÕn DanÕúma Merkezleri’ni açmÕúlardÕr. Kentte
aydÕnlatmanÕn iyileútirilmesi, engellilerin kenti kullanÕmÕnda iyileútirmeler, kadÕnlarÕn da
yararlanabildi÷i spor alanlarÕ, çocuk oyun bahçeleri, yeúil alanlarÕn sayÕsÕnda artÕú olmuútur.
AyrÕca, øzmir Aile ve Sosyal Politikalar øl Müdürlü÷üne ba÷lÕ olarak açÕlan ùiddet Önleme ve
øzleme Merkezi (ùÖNøM) , kuruma úiddet úikayetiyle baúvuran kadÕnlarÕn ilk gözlemlerinin
yapÕldÕ÷Õ, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarÕnÕn incelendi÷i, geçici kabulleri yapÕlarak iki
haftaya kadar kalabilecekleri ølk Kabul Birimleri’nin açÕlmasÕ önemlidir. Tüm bu geliúmeler
olumludur ama kent nüfusu göz önüne alÕndÕ÷Õnda yeterli olmaktan çok uzaktÕr.
AyrÕca kentte kadÕn profilinin çÕkartÕlmasÕ çalÕúmalarÕ yapÕlmÕú, elde edilen veriler ÕúÕ÷Õnda
øzmir Yerel Eúitlik Eylem Plan 2013 yÕlÕnda revize edilerek uygulamaya konmuútur.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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Yeni planda;
Kentin kadÕnlarÕn kullanÕmÕna daha uygun hale getirilmesi için, kadÕnlarÕn kent mimarisinden
olumsuz etkilenmeyece÷i düzenlemeler yapÕlmasÕ, kadÕnlarÕn ortak kullanÕm mekanÕ olan
sokaklarda, park ve duraklarda aydÕnlatmanÕn daha da iyileútirilmesininin sa÷lanmasÕ,
kadÕnlarÕn talepleri alÕnarak spor parklarÕ, çocuk parklarÕ ve deniz kenarÕnda dinlenme parklarÕ
gibi yeni uygun park alanlarÕ yaratÕlmasÕ, kentsel ortak mekanlara tuvalet, çocuk tuvaleti,
emzirme odalarÕ yapÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ, kentsel hizmet kullanÕmÕ ve memnuniyet
anketlerinin düzenli olarak (yÕlda bir kez) yapÕlmasÕ ve sonuçlarÕnÕn paylaúÕlmasÕ,
UlaúÕmda, kadÕnlarÕn kolay, ekonomik ve güvenli ulaúÕmlarÕnÕn sa÷lanmasÕ, yol, kaldÕrÕm,
alt/üst geçitlerin kadÕnlarÕn daha kolay kullanÕmÕna uygun úekilde düzenlenmesi, toplu
ulaúÕmda durak sayÕsÕna ve yerine olan ihtiyacÕ saptamak üzere özellikle kadÕnlar arasÕnda
anket çalÕúmasÕ yapÕlmasÕ, vb daha pek çok hedef yer alÕyor.
Toplumsal Cinsiyet Eúitli÷ini Sa÷lamaya Yönelik Kentsel Hizmetlerden Kimi Örnekler
(5)
x Kentin kayÕt sisteminin, cinsiyet ayrÕmlÕ verilerin toplanmasÕna olanak tanÕyacak
úekilde iyileútirilmesi.
x KadÕnlarÕn, kentsel hizmetlere yönelik gereksinmelerini ve taleplerini ortaya çÕkaracak
anket vb. çalÕúmalarÕn düzenli yapÕlmasÕ.
x Verilen hizmetler konusunda, kentlilerin düzenli bilgilendirilmesi.
x KadÕnlarÕn kent ve çalÕúma yaúamÕna daha fazla katÕlabilmesi için kreú, gündüz
bakÕmevi, yaúlÕ bakÕmevi olanaklarÕnÕn sa÷lanmasÕ var olanlarÕn iyileútirilmesi.
x Kentlerde kadÕnlarÕn bir araya gelebilecekleri kadÕn merkezlerinin sayÕlarÕnÕn
artÕrÕlmasÕ.
x KadÕnlarÕn kent içi hareketliliklerini artÕrmak üzere toplu ulaúÕm araçlarÕnda özel
indirimler yapÕlmasÕ.
x Geceleri karanlÕkta toplu ulaúÕm araçlarÕnÕn sürücülerinin kadÕnlarÕn talebi oldu÷unda
durak dÕúÕnda (evine yakÕn bir yerde) durmasÕnÕn sa÷lanmasÕ.
x Toplu ulaúÕm duraklarÕna kadÕnlarÕn 155 Acil YardÕm hattÕnÕ arayabilecekleri
dü÷melerin konulmasÕ.
x Toplu ulaúÕm araçlarÕnÕn sürücülerinin insan haklarÕ ve kadÕnÕn insan haklarÕ
konusunda e÷itilmesi
x Kentsel planlama, toplu konut alanÕ ve kentsel dönüúüm projelerinin yapÕmÕnda
cinsiyete duyarlÕ bir plan ve proje yaklaúÕmÕnÕn benimsenmesi, kadÕnlarÕn görüúlerinin
alÕnmasÕ ve kararlara yansÕtÕlmasÕ.
x Kentsel hizmetlerin mahalle ölçe÷inde verilmesi ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ.
x Kentsel hizmet sunucularÕnÕn kadÕn-erkek eúitli÷i konusunda farkÕndalÕklarÕnÕn
arttÕrÕlmasÕ.
Bitirirken
Yedi yÕllÕk bir çalÕúmayÕ, anlatmak bu bildirinin hacmini fazlasÕyla aúÕyor.
Burada bir özet vermeye çalÕútÕk, eksi÷iyle gedi÷iyle.
Sürdürülebilirlik bu programÕn varoluúunun dü÷ümü.
Kurulan yapÕlarÕn yasal mevzuata kavuúturulmasÕ hem sürdürülebilirlik hem de kalÕcÕlÕk
açÕsÕndan çok önemli.
Bunun için her alanda savunuculuk yapÕlmasÕ görevi önümüzde.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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YapÕlan Planlar (Yerel Eúitlik Eylem PlanÕ), kurulan yapÕlar (øl Koordinasyon Kurulu, Eúitlik
Birimleri ve Eúitlik KomsiyonlarÕ) ka÷Õt üstünde kalmamalÕ, sürmeli, kalÕcÕ olmalÕ. Bunun
için tüm kesimlerin deste÷ine ihtiyaç var.
Bu Sempozyumun, bu ortamÕn yaratÕlmasÕ için de÷erli bir fÕrsat yarattÕ÷Õna inanÕyorum.

DøPNOTLAR
(1) øçiúleri BakanlÕ÷Õ 2010 / 10 SayÕlÕ Genelgesi
(2) TÜøK Adrese DayalÕ Nüfus Sistemi 2009-2010 verileri
(3)Bu belge MayÕs 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuútur
(4) Kaynak: øzmir Büyükúehir Belediyesi KadÕn Erkek Eúitli÷i Birimi
(5) Bu önerileri, ProgramÕn Birinci aúamasÕnÕn 2009 AralÕ÷Õnda tamamlanmasÕ nedeniyle
yayÕmlanan KadÕn Dostu Kentler KitabÕndan derleyen Nilgün Salmaner’e teúekkürlerimle

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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KENT, KADIN VE BARIù
ùenay ÇAöIRAN
Kimya Yüksek Mühendisi
senaycagiran@hotmail.com

GøRøù
Dünya’da, Türkiye genelinde ve øzmir kent yerelinde savaú, çatÕúma, úiddet ba÷lamÕnda kadÕn
ve barÕú.

YÜZLEùME
Geçmiúle yüzleúme ve özür, Türkiye’nin ‘baúÕna açÕlmÕú bir belâ’ de÷il dünyanÕn
gündemindeki bir mesele; nasÕl bir toplumda yaúamak istedi÷imiz ve nasÕl bir ortak gelecek
kurmak istedi÷imizle ilgili evrensel bir davadÕr.
Adalet, eúitlik, özgürlük, barÕú içinde bir arada yaúayan halklarÕn olabilecek co÷rafya, savaú
ölüm ve acÕlarla örülmüútür. YÕkÕlan bir imparatorluktan geriye kalan çok etnisiteli, çok
kültürlü ve çok inançlÕ halklar toplamÕndan ‘Kemalist Modernite’nin ulus devlet perspektifi
do÷rultusunda tek ferdi ‘dünyaya bedel’ olan bir Türk Ulusu yaratma gayreti sürdürülmüútür.
Ermeni, Rum, Süryani, Pomak, Boúnak Çerkez, Arap,Laz, Gürcü, Roman, Alevi, Hristiyan,
Yahudi, Ezidi ve daha nice halklara ve inanç topluluklarÕna sistemli bir baskÕ, seyreltme,
da÷Õtma ve yok etme uygulamasÕ ile kültürlerini, inançlarÕnÕ, ana dillerini inkara zorlanmÕú;
asimilasyon sonucu tek kimlik ve tek inanç yaratÕlmak istenmiú; soykÕrÕmlar, tehcirler,
katliamlarla fiziki ve mal varlÕklarÕ en aza indirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
1915 soykÕrÕmÕ, 1923 mübadelesi, varlÕk vergisi, 6-7 eylül olaylarÕ, 1938 Dersim katliamÕ,
yok sayÕlan, yok edilmeye çalÕúÕlan Kürt halkÕ ve 1980’lerden bu yana 40.000 insanÕn öldü÷ü
savaú.
ønkar, ret ve asimilasyon politikalarÕ 1924’de anayasal güvence altÕna alÕnmÕútÕr.Türkiye
olarak, øzmir olarak, resmi tarihle sürdürülmeye çalÕúÕlan, unutma, inkar kültürünü, adalet
duygusunu onarÕcÕ bir hatÕrlama kültürüne dönüútürmek; geçmiúimizle yüzleúmek
zorundayÕz. Yoksa bu co÷rafyada barÕútan söz edilemez.
SeyitRÕza :“Ben sizin yalanlarÕnÕzla baú edemedim, bu bana dert olsun. Ama ben de sizin
önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun” son sözleriyle resmi tarihin ‘yalan’lar üzerine
yazÕldÕ÷Õ gerçeklik mirasÕnÕ da bÕrakmÕútÕr. Türkiye’nin, Türkiye halklarÕnÕn, ve elbet øzmir’in
bu yalan tarihle yüzleúmesi gerekmektedir.
OSMANLI DÖNEMø VE CUMHURøYETøN øLK YILLARI øZMøR
1893 yÕlÕ OsmanlÕ nüfus sayÕmÕna göre øzmir merkezde yaúayan kiúi sayÕsÕ 207.548 øzmir'de
yaúayan Türk sayÕsÕ 79.288 kiúi olup (kaynakta Türk olarak belirtilse de OsmanlÕ döneminde
Müslüman olarak geçmekteydi) nüfusun % 38'ini oluúturmaktaydÕ.
* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Rumlar %26, OsmanlÕ tebaasÕnda olmayan yabancÕlar %25, Yahudiler %7, Ermeniler ise
nüfusun %3'ünü oluúturuyordu.
øzmir'deki nüfusun %55'i Hristiyan, %38'i Müslüman ve %7'si Museviydi. OsmanlÕ
ømparatorlu÷u’nun 1914 nüfus çalÕúmasÕyla ilgili olarak kaynaklarda yer alan gruplandÕrma
ise Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Katolikler, Ermeni Katolikler, Protestanlar,
Latinler, Süryaniler, Eski Süryaniler, Keldaniler, Jakobiler, Maroniler, Samiriyeliler,
Nasturiler, Yezidiler, Çingeneler,Dürziler, Kazaklar, Bulgarlar, SÕrplar ve Ulahlar idi.
øzmir 1425’ten 1700’lere kadar østanbul’u besleyen Ege ovalarÕnÕn “iskele”si bir yerleúim
yeri olup 1700 lerden itibaren de ticari açÕdan oldukça ileri bir úehirdi. Bunda demografik
yapÕnÕn, çok kültürlü, çok dilli olmasÕ ve özellikle gayrimüslim kadÕnlarÕn iú, çalÕúma
yaúamÕndaki yeri ve rolü yadsÕnamaz.
øttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1910’lu yÕllarda baúlattÕ÷Õ ulus devlet projesinin ilk ve en a÷Õr
katliamÕ 'Ermeni Tehciri' esnasÕnda yaúandÕ. Bu projenin önünde engel olarak görülen
Anadolu HristiyanlarÕnÕn u÷radÕ÷Õ ikinci büyük katliam, øttihatçÕlarÕn Anadolu RumlarÕnÕ
‘köklerinden söküp atmalarÕ’ oldu. øzmir yangÕnÕ aslÕnda büyük bir projenin son halkalarÕndan
biriydi.
Bütün bu katliamlarÕn ardÕndan ele geçirilen “ganimetlerin” kayÕtlarÕnÕn tutuldu÷u 'Emval-Õ
Metruke'’ defterleri henüz araútÕrmacÕlara açÕlmÕú de÷il.
13 Eylül günü Ermenilerin yo÷un yaúadÕ÷Õ Basmane civarÕnda baúlayan ve tüm Hristiyan
mahallelerini etkisi altÕna alan yangÕn geniúleyerek tüm Ermeni mahallelerine, akúam üstü
demiryolu üzerinde bir noktadan ikinci bir yangÕn Rum mahallesine yöneldi ve øzmir’i yakÕp
kül etti. Bugün o tarihte yangÕnÕ kimin, kimlerin baúlattÕ÷ÕnÕ bilemeyiz. Belki dört gün süren
yangÕnÕn neden söndürelemedi÷ini sorabiliriz.
Falih RÕfkÕ Atay (Çankaya Kral MatbaasÕ 1984, S. 325) NotlarÕnda ise;
‘øzmir’i niçin yakÕyorduk? Kordon konaklarÕ, oteller ve gazinolar kalÕrsa, azÕnlÕklardan
kurtulamayaca÷ÕmÕzdan mÕ korkuyorduk? Birinci Dünya Harbinde Ermeniler tehcir
olundu÷u vakit, Anadolu úehir ve kasabalarÕnÕn oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri
varsa, gene bu korku ile yakmÕútÕk. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelen bir úey
de÷ildir. Bunda bir aúa÷ÕlÕk duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasÕna benzeyen her
köúe, sanki Hristiyan veya yabancÕ olmak, mutlak bizim olmamak kaderinde idi. Bir harb
daha olsa da yenilmiú olsak, øzmir’i arsalar halinde bÕrakmÕú olmak, úehrin Türklü÷ünü
korumaya kâfi gelecek miydi?’’ øzmir yangÕnÕ esnasÕnda bizzat øzmir’de, hatta Mustafa
Kemal’in yanÕnda bulunan Falih RÕfkÕ Atay’Õn bu tanÕklÕ÷Õ, bu güne kadar herhangi bir devlet
kurumu tarafÕndan yalanlanmÕú de÷il.
Dört gün süren yangÕnÕn ardÕndan, øzmir’in önemli bir bölümü harap oldu. YangÕnda yaklaúÕk
2.6 milyon metrekarelik bir alan, 25 bin ev, iúyeri, kilise, hastane, fabrika, depo, otel ve
lokanta yok oldu. Türk ordularÕnÕn önünden øzmir’e do÷ru sürülen Rum ve Ermeni sayÕsÕnÕn
øzmir’de yaúayanlarla birlikte 500 bin kadar oldu÷u tahmin ediliyordu. BunlarÕn yaklaúÕk 320
bin kadarÕ gemilerle ve bulabildikleri her úeyle canlarÕnÕ kurtarmak için denize açÕldÕlar.
øzmir’de denize dökülen Yunan askeri de÷il; kadÕn, çocuk ve yaúlÕ Hristiyan OsmanlÕ
vatandaúlarÕdÕr. 18-45 yaú arasÕ erkekler ise yayÕnlanan bir kararname ile toplama kampÕna
gönderilmiútir.

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Emperyalist ülke pasaportu taúÕyanlarÕn pek kÕlÕna dokunulmaz. BarÕú içinde birlikte yaúamak
isteyen Müslümanlar da vatan haini ilan edilirler ve kimi asÕlÕr, kimi memleketten sürülür.
Celal Bayar anÕlarÕnda: ‘Bu mücadele bir úehri (øzmir) kurtarmak savaúÕ de÷ildi... ticareti
reayanÕn (Hristiyan uyruklarÕn) elinden kurtarmak savaúÕ idi. Tedbirler soyut askerî ve idarî
alanda kalmÕú olsaydÕ, istenen amaç asla gerçekleúmeyecekti.. Gâvur øzmir’in
Türkleútirilmesinde bu hareket, idarî egemenli÷e ra÷men, bir topra÷a gerçekten sahip olmanÕn
anlamÕnÕ bizlere ancak bugün anlatabiliyor’ der. Evet ‘Güzel øzmir’, ‘Gavur øzmir’
arÕndÕrÕlmÕú ve Müslüman-Türk’leútirilmiútir.
Bugün yangÕnÕn baúladÕ÷Õ mahalleden geriye iz kalmamÕú durumda. øzmir’in en büyük
kiliselerinden olan, 1922 yangÕnÕnda tamamen yanmasa da Cumhuriyet döneminde yÕkÕlan St.
Etienne’in de bulundu÷u söylenen bu alanda øzmir Enternasyonal FuarÕ bulunuyor.
Son temizlik de 1923 yÕlÕnda emperyalist devletlerle yapÕlan Lozan AntlaúmasÕ'na ek protokol
ile din esasÕ üzerine ‘Mübadele’, zorunlu göçe tabi tutulan Ortodoks Hristiyan sayÕsÕ
1.500.000 civarÕnda idi. Türkiye’ye getirilen Türk-Müslüman sayÕsÕ da yaklaúÕk 500.000 dir.
Bu insan takasÕnda østanbul, Bozcaada, Gökçeada RumlarÕ hariçtir. DolayÕsÕ ile 1.500.000
Türkiye’li Rum ço÷unlukla Ege Bölgesinden , øzmir úehrinden olmalÕdÕr.
Ne yazÕk ki øzmir Türk-Müslüman Ulus anlayÕúÕnÕn ve toplumsal mühendislik projesinin en
baúarÕlÕ oldu÷u kent olmuútur. øzmir'de ulusalcÕ-faúizm mayasÕ tutmuútur. Kürt siyasilerinin
konvoyunun taúlanmasÕ, Ege, øzmir Kürtlerine saldÕrÕlmasÕ, Alevilere ait mezarlara saldÕrÕ,
Roman vatandaúlara saldÕrÕ, sürgün, zorla göç ve ‘kentsel dönüúüm’ adÕ altÕnda kentsel çöküú
hala sürüyor øzmir'de.
‘Öz ve görünüm aynÕ olsaydÕ , bütün bilim gereksiz bir úey olurdu.’ Karl Marks.

KENTLEùME MÜZAKERE KADIN VE BARIù
David Harvey, günümüz sÕnÕf mücadelelerinin giderek artan bir biçimde kentlerde vücut
buldu÷unu ifade ederken, kentleúmenin önümüzdeki dönemde gerçekleúecek toplumsal
çatÕúmalarda nasÕl bir rol oynayaca÷Õ üzerinde duruyor.
1900 yÕllarÕndaki bir dünya haritasÕ, bugünün dünya haritasÕyla karúÕlaútÕrÕlÕrsa, iki önemli
de÷iúiklik göze çarpacaktÕr. UluslarÕn ço÷almasÕ ve kentlerin büyüklüklerinde görülen
de÷iúiklikler. Türkiye demografisinde görülen en önemli de÷iúimlerden biri de kentleúme
oranÕdÕr. 1927 yÕlÕnda nüfusun yüzde 75,8'i kÕrsal, yüzde 24,2'si kentsel alanlarda yaúarken,
2011 yÕlÕ itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 23,2'si kÕrsal alanda (belde ve köyler) yaúarken,
yüzde 76,8'i kentsel (il ve ilçe merkezleri) alanlarda yaúamaktadÕr.
Walter Benjamin de modern dünyada úiddet kullanmaksÕzÕn yasaya itiraz etmenin, var olan
yasanÕn karúÕsÕna bambaúka bir yasa dikmenin iki yolu oldu÷unu söyler. Bunlardan biri genel
grevdir. Di÷eri ise müzakere.

DÜNYA’DA MÜZAKERELER
Dünya’da sürdürülen barÕú müzakerelerine baktÕ÷ÕmÕzda ,1990 ile 2012 arasÕnda 102 barÕú
süreci yürüyor ve bu süreçlerde 585 anlaúma imzalanmÕú. Bu 102 barÕú sürecine aktif olarak
katÕlanlarÕn sadece %8’i kadÕn. ømzacÕlarÕn %3’ü, arabulucularÕn-ki bu arabulucular genellikle

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

108

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

sözde kadÕn erkek eúitli÷inde büyük mesafe kat etmiú batÕ ülkelerinden geliyorlar- % 3.2’si,
görüúmelere tanÕk olarak katÕlanlarÕn ise sadece %5.5’i kadÕn. KadÕnlarÕn barÕú görüúmelerine
en yo÷un katÕlÕm sa÷ladÕ÷Õ ülkeler 2008’de Kenya %25, 1992’de El Salvador %13, 1995’de
HÕrvatistan %11, 1996’da Guatemala %10, 1998’de ørlanda %10, 2001’de Afganistan %9 ve
2008’de Uganda %9. Di÷er ülkelerde katÕlÕm %5’in altÕnda, bir ço÷unda ise %0. En büyük
baúarÕyÕ elde etmiú ülkeler Guatemala, Burundi, Sudan- Darfur ve Uganda.
Sürmekte olan BarÕú süreçlerinin %50’sinin baúarÕsÕz olmasÕ, kadÕn katÕlÕmÕnÕn barÕúÕn
toplumsallaúmasÕnda ve sürdürülmesindeki önemini vurdular.

BM GÜVENLøK KONSEYø KADIN VE BARIù RAPORU-ÜSKÜP DEKLARASYONU
KadÕnlarÕn bu dÕúlanmaya karúÕ yürüttükleri mücadele sonucunda 2000 yÕlÕnda, Birleúmiú
Milletler Güvenlik Konseyi 1325 no’lu kararÕ almÕútÕr. BM Güvenlik Konseyi, KadÕn ve
BarÕú 2106 Raporu’da Ekim 2013 de yayÕnlandÕ.
BM Güvenlik Konseyi 1325 sayÕlÕ kararÕ :
KadÕnlarÕn çatÕúmalarÕn önlenmesi, çözümlenmesi ve barÕúÕn sa÷lanmasÕndaki önemli rollerini
yeniden teyit ederek,
BarÕú ve güvenli÷in korunmasÕ ve geliútirilmesine yönelik çabalara kadÕnlarÕn tam olarak
dahil edilmelerinin ve eúit katÕlÕmlarÕnÕn önemini, çatÕúmalarÕn önlenmesi ve
çözümlenmesiyle ilgili kararlarÕn alÕnmasÕnda rollerinin artÕrÕlmasÕnÕn gereklili÷i üzerinde
durarak; üye devletlere bu amaçla ulusal, bölgesel ve uluslararasÕ kurum ve mekanizmalarda
kadÕnlarÕn tüm karar alma düzeylerinde daha fazla temsil edilmelerini sa÷lama
konusunda ça÷rÕda bulunur.
KadÕnlarÕn yerel barÕú giriúimlerini ve çatÕúmalarÕ çözmeye yönelik yerli topluluklara ait
süreçleri destekleyecek ve barÕú anlaúmalarÕnÕn bütün uygulama mekanizmalarÕnda kadÕnlarÕ
içerecek tedbirler almaya ça÷ÕrÕr ve silahlÕ çatÕúmalarÕn kadÕnlar ve kÕz çocuklarÕ üzerindeki
etkileri, kadÕnlarÕn barÕúÕn sa÷lanmasÕndaki rolü, barÕú ve çatÕúma çözme süreçlerinin
toplumsal cinsiyet boyutlarÕ hakkÕnda bir çalÕúma yapmaya davet eder.
Üsküp Deklarasyonunu benzer bir úekilde;
-Yerel, ulusal, uluslar arasÕ ve bölgesel düzeydeki tüm karar alma mekanizmalarÕnda ve barÕú
oluúturma sürecindeki pazarlÕklar ve demokratikleúme süreci de dahil, çatÕúma çözümü,
yürütülmesi ve önlenmesinde kadÕnlarÕn tam katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak,
-BarÕú anlaúmalarÕ, demokratikleúme de dahil, tüm faaliyetlere toplumsal cinsiyet
perspektifini entegre etmek gereklili÷ini vurgulayarak,
‘ÇatÕúma çözümü ve barÕú süreçlerinde yaúamanÕn bir toplumsal cinsiyet görüntülemesi
yapÕlmalÕ ve bütçeleme, yasama, politika süreçlerine sistematik bir toplumsal cinsiyet etki
de÷erlendirmesi katÕlmalÕdÕr’ der.
AyrÕca bu kararlara göre, barÕú müzakereleri kadÕnlar ve çocuklarÕn savaúta gördükleri zararÕ
telafi etmek ve yine barÕú mücadelesinde edindikleri örgütlenme deneyimlerini devam
ettirebilecekleri özgürlük ortamlarÕnÕ garanti altÕna almak zorundadÕr.
AlÕnan tüm bu kararlar tüm dünyada örgütlü kadÕn mücadelesinin ürünüdür.

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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SAVAù ÇATIùMA VE MøLøTARøZASYON
Savaú, çatÕúma ve militarizasyon, ataerkil ve kapitalist sistemler içerisinde do÷allaútÕrÕlmÕú
úiddetin tezahürleridir ve bu sistemlerin tahakkümlerini sürdürmek için kullandÕklarÕ
araçlardÕr. Üstelik militarizasyon, ataerki içerisindeki iú bölümünü yansÕtÕr. Erkeklik kavramÕ,
úiddet ve silahlarla iliúkilendirilerek kadÕnlarÕn ise erkeklerin ve silahlarÕn korumasÕna
ihtiyacÕ oldu÷u fikrinde ifadesini bulur. Ataerkil ve kapitalist sistemlerde, ekonomik elitler,
halklar ve kadÕnlar üzerindeki hakimiyetlerini korumak için özellikle hizmetlerindeki
hükümetlerin yardÕmÕyla devlet içerisinde baskÕ ve úiddeti farklÕ biçimlerde uygular. (Emek
üzerinden, toplumsal cinsiyet rolleri, cinsel yönelim, inanç ve kültür vb.üzerinden ).
SavaúÕn, tarih boyunca çeúitli tanÕmlarÕ oldu. BarÕú mücadeleleri de bu tanÕmlara ba÷lÕ olarak
úekillendi. Din, toplumsal kurtuluú, milli güvenlik ya da terörle mücadele adÕna meúrulaúan
savaúlara karúÕ çeúitli mücadeleler yürütüldü. Savaú karúÕtÕ mücadelede kadÕnlarÕn rolü,
onlarÕn barÕúçÕl özelliklerinden kaynaklanmaz. Bu varsayÕm, savaúÕ do÷al yapÕya indirgeyerek
meúrulaútÕran teorileri besler. KadÕnlar, savaúÕn hem öznesi hem rehinesi hem de faili
olabilmektedir. KadÕn, patriarkal toplumun kendisine yükledi÷i role boyun e÷erek de,
erilleúmiú davranÕú kalÕplarÕnÕ benimseyerek de, geri hizmetlerde bulunarak da, devúirme
savaúçÕlar haline gelerek de savaúa destek olabilmekte.DolayÕsÕyla, kadÕnlarÕn barÕú
mücadelesine katÕlÕmÕ, onlarÕn “sevecen ve pasif yapÕlarÕnÕn do÷al bir sonucu” de÷il, bilinç ve
politik bir seçimdir.
Egemenlik iliúkileri, analitik olarak farklÕ da olsa, birbirini besler, birbirine eklemlenir, iç içe
geçer. Savaú bu eklemli ba÷ içinde úekillenir. Savaúa yol açan süreç toplumsal olarak
cinsiyetlendirilmiútir. Orduda, sÕnÕfsal ve etnik buluúma erkeklik örüntüsünde gerçekleúir.
Militarizasyon, ataerkil de÷erler üzerinden yayÕlÕr. Gücün, kudretin de÷er bulmasÕ, ba÷ÕmlÕ
olanlarÕn korunmasÕ, namus adÕna úiddetin meúrulaúmasÕ devletlerin etrafÕnda örülür.
Kamusal otorite arkasÕna sosyal iktidarÕ alÕr. Milletlerin bütünlü÷ü, aile kurumuyla ve ulus
devletle korunur. Vatan, ülke diúileúir ve siyasi egemenlik erkeksileúir. Ev içinde yaúanan
sorunlarÕn gizlili÷i ulusal güvenlik söylemini besler. Militarizmin uygulayÕcÕlÕ÷ÕnÕn erkeklere
yüklenmesi, eril de÷erlerin hiyerarúik üstünlü÷ünden, bu de÷erlerin üretiminde militer
aygÕtlarÕn aldÕ÷Õ rolden ve militarizmin bunlarla bütünleúerek kendini kurmasÕndan
kaynaklanÕr.

BARIù SÜREÇLERøNDE KADIN ROLÜ – ÖNEMø
BarÕú görüúmelerini genelde erkekler, yani savaúanlar yürütüyor. Bu nedenle kadÕnlar,
çatÕúmanÕn bitirilmesinde temel aktör olarak görülmez ancak savaúÕn toplumsal etkisini,
kamplaúmayÕ, diyalogsuzlu÷u azaltan, yaralarÕn derinleúmesini engelleyen, barÕúÕn tesisi için
alt yapÕ hazÕrlayan bir rol oynadÕklarÕ kabul ediliyor.
Savaú karúÕtÕ bir hat oluúturma, militarizasyon süreçlerini geriletme ya da barÕúÕ geliútirme
mücadelesinde, cinsiyet iliúkilerine özel bir önem verilmelidir. Sadece kadÕnlarÕn yaúadÕ÷Õ
özel ma÷duriyetlerin de÷il, ataerkil sistemin, aile kurumu etrafÕnda örülen yargÕlarÕn
kapsamlÕ analizi yapÕlmalÕdÕr. Bir çatÕúmanÕn görünür sebebi olan baskÕ ile bununla kesiúen
toplumsal cinsiyet rejimi arasÕndaki bütünlük görülmezse, savaúÕ aúmak da zorlaúÕr. BarÕú
mücadelesi, sadece silahlÕ çatÕúmanÕn sonlanmasÕ de÷il, toplumsal çeliúkilerin savaúa yol
açmayacak bir çatÕúma imkânÕ bulabildikleri demokratik koúullar içindir.
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Bugün dünyada özellikle Latin Amerika ve Afrika’da kadÕnlar genelde siyasi alanlarda,
özelde ise barÕú görüúmeleri alanlarÕnda daha fazla rol almak için iú birli÷i yapÕyor ve
mücadele ediyorlar. KadÕnlarÕn barÕúÕn tesisinde yer almalarÕ anlaúmalarÕn niteli÷ini
de÷iútiriyor.
BarÕú ço÷u zaman savaúÕ taklit ediyor. KadÕnlarÕn barÕú görüúmelerine katÕlmalarÕ erkeklerin
sÕrlara, istihbarata, egemenli÷e dayalÕ ittifaklarÕnÕ bozma potansiyeli taúÕyor. Ama en önemlisi
kadÕnlarÕn süreçlere dahil olmasÕ fazlasÕyla örnekte görülen ve kadÕnlarÕ savaú sonrasÕnda
yeniden ev içlerine, erkek merkezli toplumsal yapÕlara geri gönderen bir kültürün oluúmasÕnÕ
engelliyor, kadÕnlarÕ güçlendirecek yasal mekanizmalarÕ (her zaman baúarÕyla uygulamasa da)
tartÕútÕrÕyor. KadÕnlar erkek merkezli düzenin egemen kimliklerine yatÕrÕmlarÕnda
“hassasiyetlerini” bir yana bÕrakabiliyorlar. Bu sebeple kadÕnlarÕn pazarlÕklarÕ, paralel
görüúmeleri ve gölge anlaúmalarÕ daha somut, daha eúitlikçi ve daha gerçekçi olabiliyor. Bu
ise erkeklerin bozup durdu÷u barÕú süreçlerine baúka türlü bakmanÕn imkanÕnÕ hazÕrlÕyor.
Yine araútÕrmalarÕn gösterdi÷ine göre kadÕnlarÕn barÕú görüúmelerine, barÕúÕn tesisi yönünde
atÕlacak adÕmlarÕn kararlaútÕrÕldÕ÷Õ ve uygulandÕ÷Õ süreçlere katÕlmasÕ cinsiyet temelli
sorunlarÕn gündeme gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor ve toplumun baúka ezilen kesimlerinin
de temsiliyetini kolaylaútÕrÕyor. Uzmanlar, toplumsal cinsiyet ve di÷er toplumsal eúitsizlikler
merkezli konularÕn gündeme gelmesinin, kadÕnlarÕn barÕú görüúmelerinin en erken
safhalarÕnda hatta görüúmelere baúlanmadan örgütlenmesi, taleplerini oluúturmasÕ ve geniú bir
taban sa÷lamasÕ halinde gerçekleúece÷ini söylüyorlar.

KADINLAR OLMAZSA
DünyanÕn çeúitli ülkelerinde yapÕlmÕú araútÕrmalar kadÕnlarÕn ve sivil toplumun di÷er
bileúenlerinin barÕú süreçlerine katÕlmamasÕ halinde do÷acak sonuçlarÕ da açÕklÕkla belirtiyor.
Bu araútÕrmalara göre katÕlÕmcÕlÕ÷Õn sa÷lanmadÕ÷Õ ve egemenli÷in paylaúÕmÕnÕn cinsiyetler ve
sÕnÕflar arasÕnda eúit olarak da÷ÕtÕlmadÕ÷Õ barÕú süreçleri baúarÕya ulaúsa dahi, toplumda
anlamsÕzlÕk, ihanete u÷ramÕúlÕk, beklentilerin boúa çÕkmasÕ ve baskÕlanma hissi yaratÕyor.
Cinsiyet eúitli÷inin yasal zeminin sa÷lanmadÕ÷Õ ve savaú ile cinsiyet eúitsizliklerinin barÕú
sürecinde ideolojik olarak iliúkilendirilmedi÷i barÕú mutabakatlarÕ sonucunda “etnik”
düúmanÕna dokunmasÕ yasaklanmÕú özneler toplum tarafÕndan en az cezalandÕrÕlan suça (en
do÷allaúmÕú düúmanÕna), kadÕna yönelik úiddete yöneliyor. AyrÕca yine kadÕnlarÕn dÕúlandÕ÷Õ
barÕú süreçleri savaúÕn yarattÕ÷Õ toplumsal kayÕplarÕ en az tanÕyan, en az kaale alan ve telafi ve
tazmin mekanizmalarÕnÕ en az çalÕútÕran úekillerde sonuçlanÕyor.
KadÕnlar savaútan do÷rudan ve dolaylÕ olarak etkilenmiúlerdir. YakÕnlarÕnÕ kaybetmiú, zorla
göç ettirilmiú, gözaltÕnda taciz ve tecavüze u÷ramÕútÕr. Savaú olan toplumlarda militarizm
sebebiyle erkekler saldÕrganlaúmÕú, bu nedenle kadÕna yönelik úiddet artmÕútÕr.
Erkekler barÕú sürecini egemenli÷in yeniden paylaúÕlmasÕ olarak algÕlar. Oysa kadÕnlar için
önemli olanlarÕn baúÕnda savaúÕn toplumsal dokularda yarattÕ÷Õ zararÕn onarÕlmasÕ, tazmin ve
telafisi gelir. KadÕnlar savaú sÕrasÕnda kayÕplarÕn bulunmasÕ, faili meçhul cinayetlerin
faillerinin bulunmasÕ, sivil halka yönelik saldÕrÕ ve katliamlarÕn araútÕrÕlarak hesap verilmesi
ile ilgili mücadele içindedirler. OnlarÕn bu mücadelelerini hesaba katmayan ve kadÕnlarÕn
taleplerini içermeyen bir barÕú güven vermez, kalÕcÕ olmaz.
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KadÕnlarÕn kendilerini temsil etmedi÷i bir barÕú sürecinde erkekler ve egemenler arasÕndaki
silahlÕ savaú dursa dahi, gündelik hayatta yaúanan ÕrkçÕlÕk, cinsiyetçilik ve eúitsizlik devam
eder ancak görünmez, konuúulmaz olur.
Dünyada yaúanmÕú olan ve kimi zaman yap-boz tahtasÕna dönen barÕú görüúmeleri úu gerçe÷i
göstermiútir.
BarÕú müzakerelerine kadÕnlar katÕlmazsa;
-BarÕú, savaú sÕrasÕnda u÷ranmÕú kayÕplarÕ dikkate almaz ve telafi edemez.
-BarÕú süreci úeffaf olamaz.
-BarÕú cinsiyete duyarlÕ olamaz
-BarÕú toplumsallaúmaz, yerelleúemez.
-Eril barÕú sürdürülebilir olamaz.

MøLøTARøZASYON SAVAù ÇATIùMALARA KARùI TÜM DÜNYADA
KADINLARIN ORTAK TALEPLERø
Dünyadaki askeri harcamalarÕn son on yÕl boyunca %45 reel büyüme yaúamasÕ gerçe÷inden
hareketle dünyanÕn militarizasyonu artmakta; savaú, çatÕúma , úiddet yaygÕnlaúmaktadÕr. Tüm
Dünya kadÕnlarÕnÕn barÕú için ortak talepleri:
-Askeri masraflarÕn azaltÕlmasÕ; silah satÕn alma ve askeri üsler kurma, ordularÕn ve savunma
sistemlerinin bakÕmÕ için kullanÕlan kamu bütçelerinin azaltÕlmasÕ. Silah üretimi ve ticareti
için teúviklerin sona ermesi
-YabancÕ askeri üs anlaúmalarÕnÕn derhal feshedilmesi
-KadÕnlarÕ, halklarÕ ve do÷al kaynaklarÕ kontrol etmek amacÕyla, bizzat savaú ve terör
kullanÕlmasÕnÕ meúrulaútÕrmak için ‘terörizmle savaú’ ve ‘ulusal güvenlik’ úeklindeki ideolojik
maniplasyonla maruz gösterilen, protesto eylemlerinin, toplumsal hareketlerin, yoksullu÷un
ve göçün kriminalizasyonuna son verilmesi
-Askeri üs anlaúmalarÕ, bölgelerin/ülkelerin do÷al kaynaklarÕ, çatÕúmanÕn ekonomik ve politik
gerekçeleri, savaúlarÕ destekleyen veya yaratan ülkelerin katÕlÕmÕ ve silah sanayi ve benzeri
temalar etrafÕnda kadÕnlarÕ e÷itmek üzere kapsamlÕ bir halk e÷itimi sürecini hayata geçirme
-KadÕnlarÕ, çatÕúma bölgelerinde yaúanan cinsel úiddet ve di÷er úiddet biçimleri etrafÕndaki
sessizlik kurallarÕnÕn bozulmasÕna katkÕ vermeye hazÕrlama
-ÇatÕúma durumlarÕnda kadÕna yönelik úiddet suçu iúleyenlerin cezalandÕrÕlmasÕ ve
kadÕn ma÷durlarÕn ve barÕú savunucularÕnÕn tanÕklÕklarÕna dayanarak pasiflik, barÕúÕ temin
etmede etkisizlik ve kadÕna yönelik úiddetin faillerinin cezasÕz kalmasÕ bakÕmÕndan eleútirel
bir úekilde yeniden sorgulama
-ÇatÕúmalarÕn önlenmesi ve idaresi, barÕú-çözüm süreçleri, barÕúÕn toplumsallaútÕrÕlmasÕ, barÕúÕ
koruma, sürdürme ve çatÕúma sonrasÕ inúa süreçlerine kadÕnlarÕn erkeklerle eúit a÷ÕrlÕkta
katÕlÕmÕ. Ortaya çÕkan tüm toplumsal sözleúmelerde toplumsal cinsiyet eúitli÷ini sa÷lamaya
yönelik maddeler bulunmasÕ.
-BarÕú ortamÕnÕn kalÕcÕ olmasÕ ve erkeklerin karar verdi÷i savaúlardan artÕk di÷er toplumsal
kesimlerin zarar görmemesi için kadÕnlarÕn tüm siyasal yapÕlarda % 50 temsiliyetinin garanti
altÕn alÕnmasÕ.
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-KadÕnlara yönelik tüm savaú suçlarÕnÕn; taciz, tecavüz, zorla yerinden etme, yakÕnlarÕnÕ
öldürme, kaybetme, sindirme, faillerinin bulunmasÕ ve bir daha bu suçlarÕn iúlenmesine izin
verilmeyecek reformlarÕn hayata geçirilmesi.
-HalklarÕn anadillerini e÷itim ve ö÷retimde kullanmalarÕnÕn garantiye alÕnmasÕ.
-Toplumsal cinsiyet, genç ve çocuk odaklÕ e÷itimlerin tüm mülki amirliklere mecbur edilmesi
-Toplumsal cinsiyet, genç ve çocuk odaklÕ güvenlik sektörü reformu.
-KadÕnlarÕn savaú boyunca barÕú ve demokratikleúme mücadelelerinde kazandÕklarÕ
kamusallÕklarÕnÕn garantiye alÕnmasÕ ve bunlarÕn arttÕrÕlmasÕ konusunda gerekli siyasetlerin
benimsenmesi.

KADINLARIN
YÖNTEMLER

BARIù

SÜREÇLERøNE

KATILIMDA

GELøùTøRDøKLERø

-Kurulan tüm resmi heyetlerde yer almak için baskÕ ve kamuoyu oluúturmak
-Resmi heyetlere toplumsal cinsiyet e÷itimi ve danÕúmanlÕk
-Resmi olmayan arabulucu, tanÕk ve gözlemci heyetleri oluúturmak
-Taraflar adÕna paralel görüúmelerde bulunmak
-Toplumsal cinsiyet merkezli alternatif barÕú anlaúmasÕ taslaklarÕ oluúturmak
-FarklÕ kadÕnlarÕ bir araya getirerek müzakere, anlaúma, tanÕklÕk paylaúma gibi farklÕ
mekanizmalarÕ ço÷ullaútÕrma ve toplumsallaútÕrma.

TÜRKøYE’DE BARIù SÜRECø VE KADIN
Türkiye’de de yeteri kadar etkin yürütülemeyen barÕú mücadelesinde, kadÕnlar genellikle
görünür oldular. ÇatÕúma sürecinde geliúen özel politikalarÕn ve toplumsal kÕrÕlmalarÕn da
etkisiyle kadÕn üzerindeki úiddet de, cinsel a÷ÕrlÕklÕ olarak arttÕ. Özellikle, son on yÕl içinde
geliúen ve kadÕn hareketinin bir parçasÕ olan dayanÕúma merkezleri, çatÕúma bölgelerinde
kadÕn dayanÕúmasÕ adÕna önemli iúler yaptÕlar, ciddi bir deneyim ve çözüm yetene÷i
biriktirdiler. KadÕnlarÕn baú baúa kaldÕ÷Õ savaú travmalarÕ görülmeden barÕúÕn gerçekleúmesi
mümkün de÷ildir. BarÕú çalÕúmalarÕnÕn, yerel yönetimlerin ve tüm toplumsal projelerin bu
örgütlerle ortaklaúmasÕ gerekmektedir.
Bugüne kadar Kürt kadÕn hareketi ve Türkiyeli feministler savaúÕn kadÕnlara etkisi hakkÕnda
önemli bilgiler ürettiler. Dünyada yer alan baúka çatÕúmalÕ bölgelerde yaúayan kadÕnlar da
benzer çÕkarÕmlar yapmÕúlar. Yine dünyanÕn bir çok ülkesinde oldu÷u gibi Türkiye’de de
savaú, çatÕúma kadÕnlarÕ sadece ma÷dur etmiyor; onlarÕ fail de kÕlÕyor.

TÜRKøYE’DE KADINLAR NEDEN SÜREÇ DIùI BIRAKILIYOR
KadÕnlar her yerde barÕú aktivizminin en önemli aktörleri iken, iú resmi görüúmelerin
baúlamasÕyla de÷iúiyor ve savaú sürecinde aktif olan kadÕnlarÕn barÕú sürecinde evlerine geri
yollandÕ÷Õna tanÕk oluyoruz. BarÕú sürecinin oluúmasÕnda önemli rol almÕú kadÕnlar, BarÕú
AnalarÕ, Cumartesi Anneleri, BarÕú øçin KadÕn Giriúimi, Savaúa KarúÕ KadÕn PlatformlarÕ vb.
oluúumlar nasÕl oluyor da sürecin kendisinden dÕúlanÕyor?

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

113

KadÕnlarÕn sürecin dÕúÕna atÕlmasÕnÕn birinci sebebi, kadÕnlarÕn savaúÕn muhatabÕ olarak
görülmemesi. KadÕnlar örne÷in Türk tarafÕnda oldu÷u gibi savaúa ya katÕlmamÕúlar, ya da
katÕlsalar dahi erkekler tarafÕndan do÷rudan temsil edildikleri var sayÕlÕyor. Benzer bir úekilde
taraflar, kadÕnlarÕ ve kadÕn merkezli konularÕ, savaúÕn cinsiyet iliúkileri ve eúitli÷i ile ilgili
olmadÕ÷ÕnÕ hatÕrlatarak masanÕn dÕúÕnda tutuyorlar. Bir di÷er deyiúle cinsiyet eúitli÷i savaúÕn
sebebi olmadÕ÷Õna göre neden müzakerelerin gözetmek zorunda oldu÷u bir mesele olsun?
Oysa örne÷in Türkiye’de 2012 yÕlÕnda Polis Akademisi bünyesinde bulunan UluslararasÕ
Terörizm ve SÕnÕr Aúan Suçlar AraútÕrma Merkezi (UTSAM) tarafÕndan yapÕlan araútÕrmaya
göre dahi kadÕnlarÕn gerillaya katÕlmalarÕnÕn önemli sebeplerinden biri cinsiyet eúitsizli÷inden
kaynaklÕ adaletsizlikler. ølginçtir ki T.C.’nin kendi yaptÕrdÕ÷Õ araútÕrma ve devlet eliyle
üretilmiú veriler dahi Kürt sorunu ile cinsiyet eúitsizli÷inin, Kürt özgürlük mücadelesi ile
kadÕn mücadelesinin iç içeli÷ini gösteriyor.
TÜRKøYE’DE BARIù øÇøN KADIN GEREKLøLøöø
Türkiyede barÕúÕn tesis edilmesi için öncelikle hakikat komisyonlarÕ oluúturulmasÕ ve
kadÕnlarÕn aktif katÕlÕmÕ, eúit temsiliyeti ile tarihsel bir yüzleúme, özür dileme, iyileúmeiyileútirme kültürü oluúturulmasÕ gerekiyor.
Bu topraklarda yaúayan Türkiye halklarÕnÕn, Õrksal, inançsal, tüm renkleri ve dilleri ile, cinsel
kimlik ve cinsel yönelimleri ile eúit, özgür barÕú içinde bir arada yaúamasÕ için erkek egemen
devletin ve temsilcisi hükümetlerin, süreçlerden kadÕnÕ uzak tutma engellerine karúÕ mücadele
edilmesi gerekiyor.
Zorunlu göçe maruz kalmÕúlara özel güçlendirici programlar oluúturulmasÕ, geri dönüúün tesis
edilmesi, mayÕnlarÕn temizlenmesi ve toplumsal cinsiyet eúitli÷ini sa÷layÕcÕ anayasal
düzenlemelerin gerçekleúmesi, savaú sebebiyle yaúanmÕú travmalarla ilgili kadÕn, erkek,
çocuklara yönelik programlarÕn uygulanmasÕ gerekiyor.
BarÕúma süreçlerinde, kadÕnlara ve çocuklara yönelecek militarist úiddetin, rasgele
öldürmeler, taciz ve tecavüzlerin barÕú anlaúmalarÕnÕ bozmak için yeterli sebep olarak
görülmesi, diyalo÷u sürdürecek taraflara toplumsal cinsiyet e÷itimi verilmesi, güvenlik
güçlerinin iúledi÷i cinsel suçlarÕn af kapsamÕ dÕúÕnda bÕrakÕlarak ortaya çÕkarÕlmasÕ
cezalandÕrÕlmasÕ, tazmin ve telafi edilmesi gerekiyor.
Yerel yönetimlerin kazananlar de÷iúse dahi bu konuda duyarlÕ ve eúitlikçi düzenlemelerden
vazgeçmemelerinin merkezi yasalarla garanti altÕna alÕnmasÕ gerekiyor.
Bugün Ortado÷u’da savaúÕn ateúi her yanÕ sarmÕú durumda. Yüzbinlerce Suriye mültecisi
rejimden ve El Kaide güçlerinden kaçarak ülkemize sÕ÷Õnmakta. Rojava’lÕ ve Suriyeli kadÕn
mülteciler, çocuklar yokluk ve yoksullukla, ÕrkçÕlÕk ve ayrÕmcÕlÕkla her türlü istismarla karúÕ
karúÕya.
AylardÕr süren çatÕúmasÕzlÕk ortamÕ tehlikede. KadÕnlar olarak savaúa, ölümlere alÕúamÕyoruz
çünkü kadÕn yaúam demektir. SavaúÕn kÕúkÕrttÕ÷Õ cinsiyetçilikle kadÕna yönelik her türlü taciz,
tecavüz, úiddet ve kadÕn katliamlarÕ daha da artÕyor.
Diyalog sürecinin kadÕnlarÕn da aktif katÕlÕmÕ ile müzakerelere dönüúmesi ve Kürt halkÕnÕn
taleplerinin yerine getirilmesi bugün en yakÕcÕ sorun halindedir.

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Rojava gerçe÷inin tanÕnmasÕ ve Nusaybin’de halklar arasÕna örülen ‘utanç duvarÕ’nÕn
yÕkÕlmasÕ, savaú tezkerelerinin iptal edilmesi gerekmektedir.
KadÕna yönelik úiddetin, tacizin, tecavüzün savaú suçu ve insanlÕk suçu sayÕlmasÕ, en a÷Õr
úekilde cezalandÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
HalklarÕn anadilinde e÷itiminin en temel insan hakkÕ görülerek anayasal ve yasal güvence
altÕna alÕnmasÕ gereklidir.
Ortado÷u barÕú ve yeni bir yaúam istiyor. Yeni kavramlarla, kimlikler ve birlikteliklerle baútan
aúa÷Õ örülmeyi.
øZMøR KADIN VE BARIù
øzmir en çok göç alan kentlerin baúÕnda geliyor. AraútÕrmaya katÕlan hanelerdeki nüfusun %
52.4’ünün øzmir dÕúÕndan; büyük ço÷unlu÷un da A÷rÕ, Mardin, Erzurum, Manisa
bölgelerinden geldi÷i belirtiliyor. Kürt halkÕ, kürt kadÕnlarÕ, zorunlu göç ile hayata tutunmak
için köylerinden, kentlerinden koparÕlarak Türkiye'nin de÷iúik büyük kentlerine, kentlerin
varoúlarÕnda yoksulluk içinde yaúamaya mahkum edildiler, komúularÕndan, akrabalarÕndan
koparÕldÕlar. Büyük úehirlerde dillerini, kültürlerini gerçekleyemeden, zar zor yaúam savaúÕ
vermek zorundalar.
Korunma içgüdüsü ile varoúlarda kümeler halinde yaúanÕyor. Kentin ‘yerli’ özellikle elit
kesimi de gittikçe kümeleúiyor aslÕnda. Özel güvenlikli siteler, büyük bloklar halinde.
Böylece her kesim, adeta kendi gettosunu oluúturuyor. Arada hiçbir diyalog, hiçbir iletiúim
olmuyor. Kent birbirine yabancÕ kümeler haline geliyor. Çocuklarla ebeveynler arasÕnda da
dünya görüúü farklÕlÕ÷Õ oluútu. Bunlar hep yÕllardÕr süren çatÕúmanÕn görünmeyen bedelleri.
30 yÕllÕk çatÕúmalar ve savaú toplumun her kesimini a÷Õr bir úekilde etkiledi ancak kadÕnlarÕ
daha çok etkiledi. ùiddeti en çÕplak haliyle yaúadÕlar, tacizin ve tecavüzün ma÷duru oldular.
ÇocuklarÕnÕ, eúlerini, çatÕúmalarda, faili meçhullerde yitirdiler. Bütün bunlara ra÷men 30
yÕldÕr barÕú mücadelesinde aktif bir úekilde yer aldÕlar. Bu bedelleri sadece kürt kadÕnlarÕ de÷il
batÕdaki kadÕnlar da ödedi. Ve ödemekte halen. Örne÷in savaú bütçesi var. "Bir tankla kaç
sÕ÷Õnma evi açÕlÕr sorulmalÕ. SavaúlarÕn, kadÕnlarÕn, emekçilerin, yoksullarÕn üzerinde yarattÕ÷Õ
tahribatÕn bedeli sorulmalÕ. BatÕ'daki yoksul kadÕnlar çocuklarÕnÕ bu savaúa yolladÕ. Bütün
bunlarÕn ötesinde kendilerinin hiçbir úekilde ciddiye alÕnmadÕ÷Õ bir toplumda yaúadÕlar.
YÕllardÕr sürmekte olan savaúÕn, çatÕúmalarÕn görünmeyen ve en korkunç taraflarÕndan biri de,
kadÕnlÕk, erkeklik de÷erlerinin ve toplumdaki ahlak de÷erlerinin aúÕnmasÕ. Sadece kazanmaya
ve eúit karúÕlÕk vermeye yönelik, erkekli÷in en kötü hallerinin taltif edildi÷i bir toplumda
yaúar olduk. KadÕnlar daha kadÕnsÕ, erkekler daha erkeksi olarak yetiútirilmekte. Toplumda
kadÕna, çocuklara ve yoksullara yönelik úiddet arttÕ.
Ulus devletin odakta oldu÷u bir cinsellik rejimi oluúturuluyor. Milliyetçilik kadÕnÕ aile
üzerinden topluma dahil ediyor. Annelik kadÕnÕn politik satütüsü gibi sunuluyor. Erkekler
birey ve vatandaú olarak toplumda kabul edilirken aynÕ zamanda topluluk için kendilerini feda
etmeleri, askere gitmeleri ölmeleri ya da öldürmeleri bekleniyor. Bu biz kadÕnlarÕn, seçimi
de÷il. Bu nedenle zorunlu askerlik kaldÕrÕlmalÕ, vicdani ret kabul görmelidir. AynÕ Kürt
aileden birinin gerilla di÷erinin asker ve/veya úehit oldu÷unu biliyoruz. 80’li yÕllardan
bugüne askerlik yapan erkeklerin yaúadÕklarÕ travmalar da göz ününe alÕnmalÕdÕr.
Rehabilitasyon, topluma yeniden adaptasyon gereklidir. Birçok asker, emniyet mensubu
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cinayeti, intiharÕ ve úiddeti söz konusu. En bariz bir úekilde ‘Gezi’ sürecinden bildi÷imiz gibi
7 civarÕnda çevik kuvvet mensubu intihar etmiútir.
SavaúÕn ve çatÕúma ortamÕnÕn bitmesi, militarizm ve úiddetin ortadan kalkmasÕ için øzmir’de
de kadÕnlar mücadeleye devam ediyor. Ancak Türkiye batÕsÕnda barÕú mücadelesi, kadÕnlar
cephesinden genelde aydÕn, entelektüel, akademisyen, gazeteci, siyasetçi kadÕnlar bu
meseleyle ilgili. Oysa barÕú kadÕnlarÕn gündelik hayatÕna taúÕnmalÕ. ùehit annesinin acÕsÕyla,
batÕ kentlere göç etmiú, zorunlu göçle gelmiú bir kürt kadÕnÕnÕn 100 yÕllÕk acÕsÕ yan yana
gelebilmeli. Çünkü acÕlar ortaklaútÕrÕlÕrsa barÕú da toplumsallaúÕr ve sürdürülebilir.
Parlamentoda vekiller, 'toplumsal cinsiyet acaba eúcinsellik mi?' diyor. KadÕn-erkek
arasÕndaki iliúkilerin bir çatÕúma, ezme-ezilme iliúkisi içerdi÷ini reddediyorlar böylelikle.
KadÕnlarÕ öldürmek, tecavüz etmek problem olarak bile görülmüyor. KadÕnlarÕ sözde korumak
üzere düzenlenen yasalar kadÕnÕ ‘’kutsal aile’’ temelinde bile korumaya yetersiz. Böyle bir
toplumda çatÕúmalar sÕrasÕnda taraflar birbirlerine kadÕnlarÕ üstünden ceza veriyor.
Savaú ve çatÕúmalarÕn do÷al sonucu øzmir’de de son yÕllarda kadÕna yönelik úiddet ve
cinayetler tüm Türkiye’de oldu÷u gibi arttÕ. KadÕn ve LGBT birey cinayetleri yanÕ sÕra
kadÕnlar karakollarda, cezaevlerinde bile emniyet güçleri, görevlileri tarafÕndan úiddet ve
cinsel tacize maruz kalÕyor. AyrÕmcÕlÕk, dÕúlama, nefret söylemleri ve suçlarÕ iúleniyor. BarÕú
içinde bir arada yaúamanÕn koúullarÕ ve olanaklarÕ ihlal ediliyor.

SONUÇ
Biz kadÕnlar olarak, militarizme, savaúa, çatÕúmalara ve úiddete karúÕ, hayatÕn her alanÕndaki
erkek egemenli÷ine karúÕ , barÕú için, eúitlik için, özgürlük ve adalet için her zaman ve her
yerde birlikte mücadele etme kararlÕlÕ÷ÕnÕ gösterece÷iz.
YaúamÕn tüm alanlarÕnda, tüm haklardan, baúörtülü veya de÷il tüm kadÕnlarÕn, farklÕ cinsel
yönelimleri olanlarÕn eúit yararlanmasÕ için, ortak anayasal taleplerimizin ardÕnda durabilmek
için, cinsiyet ayrÕmcÕlÕ÷Õna karúÕ tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerin, Siyasi Partiler ve Seçim
YasalarÕnÕn da, Yerel Yönetimlerin de kadÕnlarÕn taleplerine göre düzenlenmesi için
çalÕúmaya devam edece÷iz. Erkek egemenli÷inin kadÕnlar üzerindeki iktidarÕnÕ sorgulamadan
gerçek bir barÕútan, demokrasiden ve eúitlikten söz edilemez. Savaú erkek egemenli÷i ile, Kürt
özgürlük mücadelesi ise cinsiyet mücadelesi ile iç içedir. O yüzden iúte hem Türklük, hem de
‘Erkeklik’ yara almalÕ barÕúta. Çünkü ‘hassasiyetler’ diye diye korunan hassasiyet de÷il
egemenlik ve ‘erkeklik’tir.
KadÕnlar barÕú istiyor. KadÕnlar eúitlik ve özgürlük istiyor. KadÕnÕn özgür olmadÕ÷Õ hiç bir
halk da özgür olamaz!

KAYNAKLAR
Agos Gazetesi AzÕnlÕklar, Türkiye Makaleleri
Agos Gazetesi. Garnik Stepanyan, Arpine Bartikyan øzmir YangÕnÕ TanÕklÕklarÕ makaleleri.
Atilla Dirim. Çevirmen , AraútÕrmacÕ, Yazar .
Ayúe Hür. Tarihçi , araútÕrmacÕ yazar.
BM Güvenlik Konseyi KadÕnlar BarÕú ve Güvenlik Raporu. 2000 (1325 KararÕ), 2013 (2106)
Celal Bayar. 3. CumhurbaúkanÕ Ben De YazdÕm Milli Mücadeleye Gidiú / Türkiye'den Dizisi
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Falih RÕfkÕ Atay. Gazeteci. ‘Çankaya’ KitabÕ. Kral MatbaasÕ 1984
HalklarÕn Demokratik Kongresi Halklar ve ønançlar KonferansÕ Sonuç Bildirgesi 2012
HalklarÕn Demokratik Kongresi KadÕn Meclisi 2013 Bildirisi
øZKA øzmir Göç Verileri 2000
øzmir Büyükúehir Belediyesi øGEP KapsamÕnda Göç Verileri 2010-2013
øsmail Beúikçi Dr. Sosyolog, Yazar
KÕzbes Seyhan AydÕn. E÷itimci. øzmir BB. Kent Konseyi KadÕn Meclisi Búk.
KONDA AraútÕrma Verileri 2010
Meltem AhÕska Doç. Dr. Sosyolog
Nazan Maksudyan Dr. Tarihçi
Nazan Üstünda÷. Yrd. Doç. Dr. BarÕú øçin KadÕn Giriúimi Aktivisti
Nimet TanrÕkulu 78'liler meclisi TYK Üyesi, øHD, Cumartesi Anneleri Aktivisti
Nükhet Sirman Prof. Dr. Sosyolog,
Talat Ulusoy. Mimar, araútÕrmacÕ ve yazar.
TÜøK Adrese DayalÕ Nüfus KayÕt Sistemi (ADNKS) øzmir 2000, 2012
UluslararasÕ Terörizm ve SÕnÕr Aúan Suçlar AraútÕrma Merkezi (UTSAM) Raporu 2012
Üsküp Deklarasyonu 5. Avrupa KadÕndan Sorumlu Bakanlar KonferansÕnÕn Sonuç Belgesi
Walter Benjamin . Alman eleútirmen, düúünür, kültür tarihçisi ve estetik kuramcÕsÕ.
Zehra øpek. Demokratik Özgür KadÕn Hareketi Aktivisti

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

117

KADINA YÖNELøK ÇALIùMALARDA YENø BøR TARTIùMA KONUSU OLARAK
LEZBøYENLER VE KENTSEL MEKÂNDAKø ARAYIùLARI - øZMøR ÖRNEöø
Yrd. Doç. Dr. Mercan EFE GÜNEY

Araú.Gör. Dr. ørem AYHAN SELÇUK

mercan.efe@deu.edu.tr

irem.ayhan@deu.edu.tr

ÖZET
Türkiye’de vatandaúlÕk, kadÕn ve erkek olmak üzerinden tanÕmlÕ oldu÷undan, merkezi ve
yerel yönetimler tarafÕndan sunulan hizmetler de tanÕnan resmi cinsiyet temeline
dayandÕrÕlmaktadÕr. Bir baúka deyiúle, yönetimlerin hizmetleri cinsiyet temelli oldu÷undan
cinsel yönelimleri farklÕ olan cinsel alanÕn ötekilerine (lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve
travesti; LGBTT) yönelik hizmetler verilememektedir. Çünkü Anayasa cinsel yönelim
farklÕlÕklarÕnÕ tanÕmamaktadÕr.
Bugün pek çok bilim/bilme alanÕ için yaúlÕlar, engelliler, çocuklar gibi kadÕnlar da ötekiler
olarak nitelendirilen grubun içerisinde yer almaktadÕr. Lezbiyenler ise hem kadÕn olma hem
farklÕ cinsel yönelime sahip olma nedenleriyle ötekiler grubunun içerisinde en dezavantajlÕ
gruplardan birini (biseksüeller gibi) oluúturmaktadÕr. Bu dezavantajlÕlÕk durumu fiziksel
mekân kullanÕmlarÕnda ve/veya taleplerinin karúÕlanmasÕnda da kendisini göstermektedir.
Bu bildirinin amacÕ bir øslam Ülkesi ve Avrupa Birli÷i (AB) adayÕ olan Türkiye’nin hem
“Ege’nin øncisi” hem “Gâvur øzmir” nitelendirmelerine sahip øzmir kentinde lezbiyenlerin
kentle kurduklarÕ ve kurmak istedikleri iliúkiyi fiziki planlama kapsamÕnda ortaya koymaktÕr.
Bildiri, lezbiyenlerin sorunlarÕnÕn “kadÕn cinsiyetinin” problemleri arasÕna dahil edilmesi
bakÕmÕndan önemlidir.
Bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel AraútÕrmalar Projesi Koordinasyon Birimi
tarafÕndan desteklenen ve Haziran-2013’te tamamlanan 2011.KB.FEN.039 No’lu bilimsel
araútÕrma projesinin sonuçlarÕndan bir kÕsmÕnÕ içermektedir. Bildiri, øzmir’de anket yapÕlan 36
lezbiyenin;
- kendilerini de kapsayan kent içeri÷ini,
- bir kente yaúamayÕ seçerken; o kentte yaúarken ve güvende hissetmek için önemli
gördü÷ü unsurlarÕ,
ortaya koyacaktÕr. Bu sayede bildiri, bir taraftan kadÕnÕn kentten beklentisinin ne oldu÷una
yönelik cevaplar üretirken bir taraftan da cinsel alanÕn ötekilerinden olan lezbiyenler için
kentsel mekânlar üretilebilece÷ini gösterecektir.
Anahtar kelimeler: LGBTT, Lezbiyen, Hak, ùehir Planlama, Kent, Öteki

GøRøù
Cinsel etkinlik türü süreklilik gösterdi÷inden bir seçim konusu olamayacak denli biyolojikfizyolojik temele dayanmaktadÕr. Bu nedenle küresel sosyal hareket içinde temel insan
gereksinimi olarak ele alÕnÕr ve cinsel baskÕdan arÕndÕrÕlmÕú bir “dünya” talep edilir. Özetle,
temel insan haklarÕ temelinde irdelenen cinsellik, temel kiúi hakkÕ olarak gerekli özgürlük
alanÕna sahip olmalÕdÕr.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Konu günümüzde, gerek sosyal gerek fiziksel mekânda bir özgürlük sorununa
dönüútürülmüútür. Bu nedenle “sorun”, sosyal – siyasal bir proje olarak ayakta kalmasÕna
çaba harcanan AB’de de asal konular arasÕnda yer alÕr. Giderek AB üyeli÷inde aranan
koúullar arasÕnda, LGBTT grubundaki insanlara tanÕnan haklar ve yaratÕlmasÕ istenen
özgürlük alanlarÕ talep edilmektedir.
Fiziki planlama edimi úehir planlama ölçeklerinde, kentsel alan bütünlü÷ünü gözardÕ etmeden,
talep edilen her mekân gereksinimine uygun yer üretmek ve göstermekle yükümlü
oldu÷undan, öteki mesleklerin tümünden öncelikle, tÕp ve hukuk alanlarÕyla ortaklaúa
çalÕúarak, duruma uygun çözümler üretmek zorundadÕr.
ùehir planlama mesle÷i, üretilen disiplinler arasÕ bilgileri kullanmakta ve öngörece÷i plan
kararlarÕnÕ ve bunlara yönelik uygulama önerilerini belirlenmiú verilere göre
biçimlendirmektedir. Bu veriler, yasalar ve gelenekselleúmiú eylemlerle tanÕmlanmaktadÕr.
Ancak bunlar Türkiye’de, sosyolojide “öteki” olarak nitelendirilen gruplarÕn tümünü
içermedi÷inden, planlama herkes için yapÕlamamaktadÕr. Bir baúka deyiúle Türkiye’de
planlama, toplumsal yapÕnÕn görmezden geldi÷i kesimleri kapsamamaktadÕr. Bununla birlikte,
üst yapÕ kurumlarÕnÕn (din-islamiyet, gelenekler vb.) ve insan haklarÕ savÕnÕn etkisiyle
ötekilerden yaúlÕlar, engelliler ve çocuklar planlama mesle÷inde çözümü aranan gruplar haline
gelmiúken cinsel alanÕn ötekileri henüz mesle÷in veri alanlarÕndan biri olamamÕútÕr. Çünkü
Türkiye, muhafazakar yapÕsÕnÕ kÕrÕp vatandaúlÕk haklarÕ temelinde LGBTT bireylere cinsiyet
kimli÷i haklarÕnÕ vermemektedir. DolayÕsÕyla uygulamalar, cinsiyet dinamiklerini temel
parametre (ya da hiç de÷ilse parametrelerden biri) olarak alan bir bakÕú açÕsÕyla mekân
analizine giriúmemekte ya da cinsiyet analizlerine mekânsal süreçleri ayrÕlmaz bir bileúen
olarak dahil etmemektedir.
Bu metin, kentin onun içinde yaúayan herkesin sahipli÷inde oldu÷u yaklaúÕmÕyla Müslüman,
Laik, Demokratik ve do÷unun katÕ kurallarÕ ile batÕnÕn esnek kararlarÕ arasÕnda kalmÕú;
Avrupa Birli÷i’ne (AB) uyum sürecindeki Türkiye’nin øzmir’indeki LGBTT üyelerinden
lezbiyenlerin özellikle mekânsal isteklerini tartÕúmaya açmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn bilime
katkÕsÕ, øzmir’deki lezbiyen bireylerin kentsel mekandaki arayÕúlarÕ ile kentsel mekanÕ
algÕlayÕúlarÕnÕ analiz etmesinin ardÕndan analiz sonuçlarÕnÕn øzmir’in kentsel yönetim
pratikleri arasÕna dahil edilmesi sonucunda ortaya çÕkabilecek faydalarÕ yerel yönetimlerin
hizmetine sunmak olacaktÕr.

1. ÇALIùMA YÖNTEMø VE VERø KAYNAKLARININ OLUùTURULMASI
Toplumsal iúleyiúin araçlarÕndan biri olarak úehir planlama, toplum tarafÕndan cinsel alanÕn
ötekileri olarak görülen LGBTT bireyleri Türkiye’de sosyal yapÕ araútÕrmasÕ kapsamÕna
almadÕ÷Õndan LGBTT bireylerin kentsel alanda (varsa) talepleri imar planlarÕna
aktarÕlamamaktadÕr. Metin, úehir planlama meslek alanÕnÕn LGBTT bireylerden lezbiyenler
için neler yapmasÕ gerekti÷i temeline dayanmaktadÕr. Bu kapsamda, Türkiye’nin “en rahat” ili
nitelendirmesinin yanÕ sÕra “gavur øzmir” gibi bir sÕfatÕ da olan “Ege Bölgesi’nin øncisi”
øzmir’de lezbiyen profili ve kente yönelik talepleri araútÕrÕlmÕútÕr.
Bu çalÕúma, eúcinsel çiftlerin nüfusu fazla olan yerlerde yaúadÕ÷Õ; ancak da÷ÕlÕmlarÕnÕn çokça
kabul edildi÷i gibi belirli bir yönteme uymadÕ÷ÕnÕ belirten bir çalÕúmanÕn (Bkz. Cooke &
Rapino, 2007: 291) varsayÕmÕnÕ kabul etmektedir. Bu kapsamda øzmir’in seçilme nedeni,
Türkiye’de lezbiyenlerin yaúama alanlarÕna ve nüfuslarÕna iliúkin çalÕúmalarÕn henüz
olmamasÕ ve dolayÕsÕyla øzmir’de bu iúe baúlamanÕn daha kolay olabilece÷idir1.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Lezbiyenlere iliúkin bir çalÕúma yapmak gerek toplumsal yapÕnÕn tutuculu÷u2 gerekse bu
bireylerin kimliklerini gizlemek zorunda kalmalarÕ nedeniyle güçtür. Bu nedenle alan
araútÕrmasÕ kapsamÕnda yapÕlan anketler konusunda ilgili derneklerden destek alÕnmÕútÕr.
Temmuz-Eylül 2012 tarihleri arasÕnda øzmir’de Siyah Pembe Üçgen aracÕlÕ÷Õyla 36 lezbiyenle
anket yapÕlmÕútÕr. Anketler excel programÕnda SPSS’te analiz edilmeye hazÕr hale
getirildikten sonra anlamlÕ de÷iúkenlerle çaprazlanmÕú ve sonuçlar de÷erlendirilmiútir.
ÇalÕúmada, ne sözde cinsel kimli÷i yansÕttÕ÷Õ düúünülen birincil beden (do÷uútan var olan) ne
de ba÷lamsal kabulün dÕúÕnda kalan cinsiyetin soysal ya da mental kategorisine öncelik
verilmiútir (Browne&Lim, 2010: 617’de oldu÷u gibi). Böylece, cinsiyet/seks kavramlarÕ
yalnÕzca kadÕn/erkek ikilemi ötesinde, sonradan kimli÷ini de÷iútiren bireyleri de
sorgulamaktadÕr.
Cinsel kimlik analizleri - özellikle de erkek / kadÕn ikilisi ötesinde hareket edenler- cinselli÷e
dair co÷rafyalarda keúfedilmemiú olarak kalÕr (Browne 2004a, 2004b, 2007’den aktaran
Browne&Lim, 2010: 618, 619). Çünkü toplumsal cinsiyet ve cinsellik her co÷rafyada çeúitli
úekillerde tanÕmlanabilir. Bu durumda ise cinsiyet de÷iútiren bireylerin algÕlanma úekli belirli
co÷rafi normlar çerçevesinde kabul edilen cinsiyetlerin çeúidine ba÷lÕdÕr (Browne & Lim,
2010: 623). Bu çalÕúma, Türkiye’de kabul edilmeleri güç olan cinsel alanÕn ötekilerinden
sadece lezbiyenleri kapsamaktadÕr.
2. ANALøZ SONUÇLARI øTøBARøYLE LEZBøYEN BøREYLERøN SOSYOMEKÂNSAL ALGILARI VE BEKLENTøLERø
Anket yapÕlan 36 lezbiyen bireyin %53’ü lise ve dengi okul; %42’si üniversite ve %5’i
yüksek lisans mezunudur. Lezbiyenlerin %25’i 26-30; %22’si 21-25; %19’u 31-35; %14’ü
16-20; %8’i 36-40; %8’i 41-45 ve %3’ü 51-55 yaú grubundadÕr. Görüldü÷ü gibi lezbiyenlerin
%80’i 16-35 yaú aralÕ÷ÕndadÕr.
Tablo 1 øzmir’deki Lezbiyenlerin Yaú GruplarÕ ve E÷itim Durumu øliúkisi
E÷itimde Mezuniyet Durumu
Yaú
Yüksek
Lise ve Dengi Okul
Üniversite
Lisans
16-20
5
0
21-25
5
3
26-30
1
6
31-35
3
4
36-40
2
1
41-45
2
1
51-55
1
0
Toplam
19
15

Toplam
0
0
2
0
0
0
0
2

5
8
9
7
3
3
1
36

16-20 ve 51-55 yaú grubundaki lezbiyenlerin tamamÕ lise ve dengi okul; 21-25 yaú
grubundaki lezbiyenlerin %63’ü lise ve dengi okul; %38’i üniversite mezunudur. 26-30 yaú
grubundaki bireylerin %67’si üniversite, %22’si yüksek lisans, %11’i lise ve dengi okul; 3135 yaú grubundaki lezbiyenlerin %57’si üniversite, %43’ü lise ve dengi okul; 36-40 yaú
grubundaki lezbiyenlerin %67’si lise ve dengi okul ve %33’ü üniversite mezunudur. AynÕ
úekilde 41-45 yaú grubundaki lezbiyenlerin %67’si lise ve dengi okul; %33’ü üniversite
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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mezunudur. Lezbiyenlerin lise ve dengi okul ve üniversite mezuniyet oranlarÕnÕn yüksek
olmasÕ sosyal hayatta kimliklerini di÷er cinsel yönelim gruplarÕna göre daha kolay
gizleyebilmeleri ile açÕklanabilir.
Anket yapÕlan bireylerin %33’ü Konak’ta; %25’i KarúÕyaka’da, %11’i Bornova’da, %8’i
Buca’da, %8’i Karaba÷lar’da, %8’i NarlÕdere’de, %3’ü Balçova’da ve %3’ü BayraklÕ’da
ikamet etmektedir. Bireylerin çalÕútÕklarÕ yerler incelendi÷inde %36’sÕnÕn Konak’ta,
%17’sinin Bornova’da, %11’inin KarúÕyaka’da, %8’inin Buca’da, %6’sÕnÕn NarlÕdere’de,
%3’ünün Karaba÷lar’da, %3’ünün Menemen’de çalÕútÕ÷Õ görülmüútür. Bireylerin %3’ü
çalÕútÕ÷Õ yerin de÷iúti÷ini belirtirken, %14’ü ise çalÕútÕ÷Õ yer bilgisini vermemiútir. Görüldü÷ü
gibi, Çeúme, Çi÷li, Güzelbahçe ve Urla hiçbir lezbiyenin ikamet için seçti÷i ilçe olmamÕútÕr.
Semt olarak incelendi÷inde ise lezbiyenlerin Konak, Alsancak, GüzelyalÕ ve Karataú’Õ
seçtkleri görülmektedir.
Tablo 2 øzmir’deki Lezbiyenlerin økamet ve ÇalÕúma AlanlarÕnÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ

-

-

Bornova’da çalÕútÕ÷ÕnÕ belirten lezbiyenlerin %67’si Bornova’da, yaklaúÕk %17’si
Konak’ta ve yaklaúÕk %17’si KarúÕyaka’da;
Buca’da çalÕúanlarÕn tamamÕ Buca’da, Karaba÷lar’da çalÕúanlarÕn tamamÕ
Karaba÷lar’da, Karataú’ta çalÕúanlarÕn tamamÕ Konak’ta, Menemen’de çalÕúanlarÕn
tamamÕ KarúÕyaka’da;
KarúÕyaka’da çalÕúanlarÕn %75’i KarúÕyaka’da, %25’i Konak’ta;
Konak’ta çalÕúanlarÕn %67’si Konak’ta, %17’si KarúÕyaka’da, %8’i Balçova’da ve
%8’i Karaba÷lar’da;
NarlÕdere’de çalÕúanlarÕn %50’si NarlÕdere’de ve %50’si KarúÕyaka’da ikamet
etmektedir.

ÇalÕútÕ÷Õ yerin de÷iúti÷ini ifade eden bireylerin tamamÕ Karaba÷lar’da ikamet etmektedir.
Lezbiyenlere, øzmir’de yaúanabilecek ilçelerin adlarÕ ve yaúanabilme nedenleri de sorulmuú,
bireylere birden fazla nedeni birden fazla ilçe için gösterebilecekleri belirtilmiútir. Sonuçlar
aúa÷Õdaki tabloda verilmiútir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 3 øzmir’deki Lezbiyenlerin Kendileri øçin Yaúanabilir Gördü÷ü ølçeler ve Nedenleri
Yaúanabilecek Oldu÷u Düúünülen ølçe

Yaúanabilme Nedeni
Rahat ve Huzurlu
Dernek’in Daha Çok Organizasyon
Düzenlemesi ve Dernek’e YakÕn
Olmak østemek
Kendi Gibi Kiúilerin Oturdu÷u Belirli
Mahalle veya SokaklarÕn OlmasÕ
Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yüksekli÷i
Nüfusu KalabalÕk Oldu÷undan
Farkedilmemek
AynÕ Düúünsel/Siyasal Zemini
Paylaúan Kiúi SayÕsÕnÕn Çoklu÷u
Kendi Gibi Kiúi SayÕsÕnÕn Çoklu÷u
Toplam

Güzelbahçe KarúÕyaka
1
0

Toplam

Konak
1

2

0

0

5

5

0

0

5

5

0

5

1

6

0

3

10

13

0

7

23

20

0
1

5
20

18
63

23
84

Tablodan’da görüldü÷ü gibi Konak, sÕralanan tüm özellikleri göstermesi ve daha çok kiúi
tarafÕndan bu özelliklerin vurgulanmasÕ ile öne çÕkmaktadÕr. Bu, Konak’Õn lezbiyenlerin ve
GBTT’lerin daha çok ikamet etti÷i ve ikamet etmek istedi÷i ilçe olmasÕnÕ da açÕklamaktadÕr.
Konak ve KarúÕyaka’nÕn, aynÕ kapsamda ortak özellikleri, lezbiyen sayÕsÕnÕn ve aynÕ
düúünsel/siyasal zemini paylaúan kiúi sayÕsÕnÕn çoklu÷udur. Güzelbahçe, sadece rahat ve
huzurlu olma özelli÷i ile vurgulanmÕútÕr.
Lezbiyenlere kendileri için øzmir’in en rahat, en güvende, en estetik ve en tehlikeli ilçeleri de
sorulmuútur. Bu soruya cevap vermeyenler oldu÷u gibi birden fazla nitelendirme ile cevap
veren de olmuútur. Sonuçlar aúa÷Õdaki tabloda verilmiútir.
Tablo 4 Lezbiyenlere Göre øzmir’in En Rahat, En Güvenli, En Estetik ve En Tehlikeli ølçeleri
ølçe AdlarÕ
Çi÷li
BayraklÕ
Karaba÷lar
NarlÕdere
Buca
Bornova
KarúÕyaka
Konak
Toplam

En Rahat
0
1
0
0
0
5
8
21
35

ølçe Nitelendirmeleri
Toplam
En Güvenli En Estetik En Tehlikeli
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
5
5
5
5
1
16
9
13
7
37
18
16
18
73
32
34
37
138

Lezbiyenler için Konak, KarúÕyaka, Bornova ve BayraklÕ en rahat; Konak, KarúÕyaka ve
Bornova en güvenli; Konak, KarúÕyaka ve Bornova en estetik; Konak, Buca, Karaba÷lar,
KarúÕyaka, NarlÕdere, Bornova, Çi÷li ve BayraklÕ en tehlikeli ilçelerdir.
AynÕ soru semtler için soruldu÷unda lezbiyenler için Konak’ta Alsancak ve Karataú,
KarúÕyaka’da KarúÕyaka merkez ve Maviúehir en rahat; Konak’ta Alsancak, Konak merkez ve
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

122

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

Karataú, KarúÕyaka’da KarúÕyaka merkez ve Maviúehir en güvenli; Konak’ta Alsancak, Konak
merkez ve Karataú, KarúÕyaka’da BostanlÕ, KarúÕyaka merkez ve Maviúehir en estetik;
Konak’ta Basmane, Tepecik, Kadifekale, Eúrefpaúa, Yeúilyurt, Alsancak, KemeraltÕ, Gümrük,
Varyant Çevresi, Gültepe ve økiçeúmelik, Karaba÷lar’da Hatay ve Üçyol, KarúÕyaka’da
So÷ukkuyu, PostacÕlar ve BostanlÕ, Bornova’da Evka 4 en tehlikeli semtlerdir.
Lezbiyenlere øzmir’in en rahat, en güvenli, en estetik ve en tehlikeli cadde veya sokaklarÕ da
sorulmuútur. Bu kapsamda lezbiyenler için,
- Konak’ta KÕbrÕs ùehitleri Caddesi, Alsancak Kordon Yolu, Gül Sokak ve Dario
Moreno Sokak, Karaba÷lar’da Mithatpaúa ve ønönü Caddeleri, KarúÕyaka’da BostanlÕ
Sahil Yolu, KarúÕyaka ÇarúÕ Sokak ve Yeni Girne Caddesi, Bornova’da 162 Sokak
(Küçük Park) en rahat;
- Konak’ta KÕbrÕs ùehitleri Caddesi, Alsancak Kordon Yolu, Gül Sokak ve Dario
Moreno Sokak, Karaba÷lar’da Mithatpaúa ve ønönü Caddeleri, KarúÕyaka’da BostanlÕ
Sahil Yolu, KarúÕyaka ÇarúÕ Sokak, Yeni Girne Caddesi ve KarúÕyaka Sahil Yolu,
Bornova’da 162 Sokak (Küçük Park) en güvenli;
- Konak’ta KÕbrÕs ùehitleri Caddesi, Gül Sokak, Alsancak Kordon Yolu ve Dario
Moreno Sokak, Karaba÷lar’da Mithatpaúa ve ønönü Caddeleri, KarúÕyaka’da BostanlÕ
Sahil Yolu, KarúÕyaka ÇarúÕ Sokak, Yeni Girne Caddesi ve KarúÕyaka Sahil Yolu,
Bornova’da Fevzi Çakmak Caddesi (Büyük Park) en estetik;
- Konak’ta Fevzi Paúa BulvarÕ, KÕbrÕs ùehitleri Caddesi, Eúrefpaúa Caddesi, Tepecik’teki
tüm sokaklar, Kadifekale’deki tüm caddeler, Alsancak Kordon Yolu, ùehit Fethi Bey
Caddesi, Gümrük’teki tüm cadde ve sokaklar ve Gültepe’deki tüm cadde ve sokaklar,
Karaba÷lar’da ønönü Caddesi, Limontepe’deki tüm cadde ve sokaklar ve Halide Edip
AdÕvar Caddesi en tehlikeli cadde ve sokaklardÕr.
Estetik sokak ve caddeler sorusuna verilen yanÕtlar rahat ve güvenli cadde ve sokaklara
benzemektedir. Bir baúka deyiúle lezbiyenlerin güvenli bulduklarÕ yerler onlar için aynÕ
zamanda estetiktir.
Lezbiyenlere kentte yaúarken önemli olan unsurlar soruldu÷unda, %26’sÕnÕn kentte yaúayan
insanlarÕn e÷itimli/ileri görüúlü olmasÕnÕ, %16’sÕnÕn kentin güvenli olmasÕnÕ, %13’ünün
sosyo-kültürel faaliyetlerin çok olmasÕnÕ, %11’inin arkadaúlarÕn yakÕn oturmasÕnÕ, %9’unun
açÕk-yeúil alanlarÕn çok olmasÕnÕ, %9’unun ucuz olmasÕnÕ, %7’sinin gürültüsüz olmasÕnÕ,
%3’ünün kaldÕrÕmlarÕn geniú olmasÕnÕ, %3’ünün komúuluk iliúkilerinin iyi olmasÕnÕ, %3’ünün
ticari birimlerin yakÕn olmasÕnÕ önemsedi÷i görülmektedir. AyrÕntÕlar aúa÷Õdaki tabloda
verilmiútir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 5 Lezbiyenler øçin øzmir’de Yaúarken Kentte Önemli Olan Unsurlar
Yaúarken Kentte Önemli Olan Unsurlar
Ticari Birimlerin YakÕn OlmasÕ
KaldÕrÕmÕn Geniú OlmasÕ
Komúuluk øliúkilerinin øyi OlmasÕ
Gürültüsüz OlmasÕ
AçÕk Yeúil AlanlarÕn Çok OlmasÕ
Ucuz OlmasÕ
ArkadaúlarÕn YakÕn OlmasÕ
Sosyo-kültürel Faaliyetlerin Çok OlmasÕ
Kentin Güvenli OlmasÕ
Yaúayan ønsanlarÕn E÷itimli / øleri Görüúlü OlmasÕ
Toplam

AlÕnan YanÕt SayÕsÕ
5
6
6
13
15
15
19
24
29
47
179

Lezbiyenlere kentte önemli olan unsurlarÕn yanÕ sÕra kendilerini güvende hissetmek için
gerekenler de sorulmuú ve birden fazla cevap verebilecekleri belirtilmiútir. Aúa÷Õdaki tabloda
da görüldü÷ü gibi lezbiyenlerin %26’sÕ kendisini güvende hissetmek için kentin kalabalÕk
olmasÕnÕ, %25’i ÕssÕz olmasÕnÕ, %15’i aydÕnlÕk olmasÕnÕ, %13’ü bol yeúil alan olmasÕnÕ,
%13’ü alÕú-veriú mekânlarÕ olmasÕnÕ, %4’ü sadece konut olmasÕnÕ, %1’i sosyo-ekonomik
düzeyi yüksek insanlarÕn olmasÕnÕ ve %1’i kendi evinin olmasÕnÕ gerekli görmektedir.
Tablo 6 Lezbiyenler øçin Kentte Güvende Hissedebilmesi øçin Gerekenler
Kentte Güvende Hissetmek øçin
Gerekenler
Kendi Evinin OlmasÕ
Sosyo-Ekonomik Düzeyi Daha Yüksek
ønsanlarÕn OlmasÕ
Sadece Konut OlmasÕ
AlÕúveriú MekânlarÕ OlmasÕ
Bol Yeúil Alan OlmasÕ
AydÕnlÕk OlmasÕ
IssÕz OlmasÕ
KalabalÕk OlmasÕ
Toplam

AlÕnan YanÕt
SayÕsÕ
1
1
4
12
12
14
24
25
93

Lezbiyenlere yerel ve merkezi yönetimin icraatlarÕndan haberdarlÕklarÕ ve varsa be÷endikleri/
be÷enmedikleri uygulamalarÕ soruldu÷unda, bireylerin %58’i yerel yönetimin icraatlarÕndan
haberdar olmadÕ÷ÕnÕ; %42’si ise haberdar oldu÷unu belirtmiútir. Bireylerin tamamÕ yerel
yönetimlerin lezbiyenler için herhangi bir uygulamasÕ olmadÕ÷ÕnÕ düúünmektedir.
Yerel yönetimlerin kendileri için geçmiúteki uygulamalarÕndan be÷endikleri bir uygulama
olup olmadÕ÷Õ soruldu÷unda, bireylerden be÷endikleri uygulamalara iliúkin hiçbir yanÕt
alÕnamazken %17’si eúcinsel ayrÕmcÕlÕ÷ÕnÕ, %6’sÕ polis baskÕ ve úiddetini, %3’ü LGBTT
derneklerine açÕlan davalarÕ, %3’ü eúcinsellerin hedef gösterilmesini, %3’ü psikolojik ve
fiziksel úiddeti, %3’ü trans cinayetlerinin aydÕnlatÕlmamasÕnÕ, %3’ü metro çalÕúmalarÕnÕn
bitmemesini, trafik yo÷unlu÷unu ve ulaúÕm seçeneklerinin azlÕ÷ÕnÕ be÷enmedi÷ini belirtmiútir.
Bireylerin %61’i hiçbir uygulamayÕ be÷enmemektedir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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AynÕ soru merkezi yönetimler için soruldu÷unda, bireylerin %25’i merkezi yönetimin eúcinsel
ayrÕmcÕlÕ÷Õ yapmasÕnÕ, %6’sÕ eúcinsel aktivitelerin engellenmesini, %6’sÕ polis baskÕ ve
úiddetini, %3’ü eúcinsel cinayetlerin cezasÕnÕn düúürülmesini ve %3’ü LGBTT derneklerine
açÕlan davalarÕ be÷enmedi÷ini ifade etmiútir. Bireylerin %58’i merkezi yönetimin kendilerine
yönelik hiçbir uygulamasÕnÕ be÷enmemektedir.
Lezbiyenlerin kenti algÕlamalarÕnÕ saptamak için bireylere kentin birbirinden ayrÕlan bölgeleri
oldu÷unu düúünüp düúünmedikleri ve e÷er kent bölgelere ayrÕlÕyorsa hangi biçimlerde oldu÷u
sorulmuútur. Bireylerin %50’si kentte birbirinden ayrÕlan bölgeler oldu÷unu düúünmektedir.
Lezbiyenler, bölgeler arasÕ farklÕlÕklarÕ homofobik yerler, sosyo-ekonomik düzeyi düúük
insanlarÕn yaúadÕ÷Õ yerler, sosyo-kültürel düzeyi yüksek kiúilerin yaúadÕ÷Õ yerler, batakhane
yerler, fuhuú yapÕlan yerler ve trans bireylerin yaúadÕ÷Õ yerler olarak ayÕrmÕútÕr. Lezbiyenlere
göre homofobik yerler baúta Kadifekale olmak üzere heryer; sosyo-ekonomik düzeyi düúük
insanlarÕn yaúadÕ÷Õ yerler Bornova Sokak ve Kadifekale; sosyo-kültürel düzeyi yüksek
kiúilerin yaúadÕ÷Õ yerler baúta Maviúehir olmak üzere, Alsancak, KarúÕyaka ve GüzelyalÕ;
batakhane ve fuhuú yerler ve aynÕ zamanda trans bireylerin yaúadÕ÷Õ yerler ise Bornova Sokak
olarak belirtilmiútir. Lezbiyenler aynÕ zamanda kentin sosyo-ekonomik açÕdan kendi
gettolarÕnÕ yarattÕ÷ÕnÕ eklemiútir.
Lezbiyenleri de içeren; lezbiyenlerin de taleplerine cevap veren bir kentin nasÕl olabilece÷i
yukarÕdaki sorulardan anlaúÕlmaya çalÕúÕlÕrken kendilerine “kent nasÕl olmalÕ” úeklinde
do÷rudan sorulan soruyla da saptanmaya çalÕúÕlmÕútÕr. AyrÕntÕlar aúa÷Õdaki tabloda verilmiútir.
Tablo 7 Lezbiyenlerin østedi÷i Kentin øçeri÷i
Kent NasÕl OlmalÕ
AlÕnan YanÕt SayÕsÕ
Zengin
1
Estetik
1
Eúcinsel Aktivitelere øzin Veren
1
Güvenli
2
Renkli
2
Kozmopolit
3
Devletin Tüm VatandaúlarÕna Eúit Mesafede Durdu÷u
4
Eúcinselli÷in Sokakta Yaúanabildi÷i
4
Herkesi Kabul Etti÷ini Gösteren
4
Bilmiyorum
4
Eúcinselli÷in De÷il, Özgürlü÷ün Ön Planda Oldu÷u
14
Toplam
40
Cevaplar incelendi÷inde sÕrasÕyla öne çÕkan eúcinselli÷in de÷il özgürlü÷ün ön planda oldu÷u
(%34), herkesi kabul etti÷ini gösteren (%10), devletin tüm vatandaúlarÕna eúit mesafede
durdu÷u (%10), eúcinselli÷in sokakta yaúanabildi÷i (%10), kozmopolit (%7), güvenli (%5) ve
eúcinsel aktivitelere izin veren (%3) bir kent gibi yasal ve yönetsel durumla iliúkili cevaplarÕn
yanÕ sÕra, renkli (%5), zengin (%3) ve estetik (%3) cevaplarÕ gibi do÷rudan fiziki mekâna
aktarÕmÕ gerçekleúebilecek cevaplar da verilmiútir. Burada dikkat çeken birkaç nokta vardÕr.
Verilen cevaplar ço÷unlukla kentin bilinç düzeyiyle iliúkilidir. Bir baúka deyiúle fiziki mekâna
yönelik taleplerden önce, yaúadÕklarÕ sorunlarÕ dile getirmektedirler. Birey olarak sorunlarÕ
çözülmedikçe/kentte var olduklarÕ kabul edilmedikçe fizik mekân üzerinde
düúünemeyeceklerdir. Gerçekte beklenen sonuçta bu olmalÕdÕr. Çünkü kullanmadÕklarÕ
yerin/kentin nasÕl olmasÕ gerekti÷i geri planda kalmaktadÕr. Bu durum kentin nasÕl olmasÕ
gerekti÷ine %10 ile bilmiyorum yanÕtÕnda da görülmektedir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ÇalÕúma sÕrasÕnda sorulan sorulardan bir di÷eri de kentin mevcut halinden duyulan
rahatsÕzlÕklarÕn neler oldu÷udur.
Lezbiyenler;
- kent siyaseti kapsamÕnda %12 oranla kentin fazla milliyetçi olmasÕndan;
- mekânsal olarak %21 oranÕnda park alanlarÕnÕn azlÕ÷Õndan; mekânsal olarak %2
oranÕnda metro çalÕúmalarÕnÕn bitmemesinden; %4 oranÕnda eúcinsel mekânlarÕn
olmamasÕndan; %2 oranla güvensiz mekânlardan;
- demografik olarak %2 oranla çok fazla emekli ve yaúlÕ kiúinin olmasÕndan; %2 oranla
çok fazla etnik grup olmasÕndan; %2 oranla çok fazla göç almasÕndan;
- sosyo-kültürel olarak %29 oranÕnda sosyo-kültürel düzeyi düúük kiúi sayÕsÕnÕn
çoklu÷undan; %6 oranla homofobik davranÕúlardan; %2 oranla kültürel aktivite
azlÕ÷Õndan;
- ekonomik olarak %2 oranla bazÕ semtlerin pahalÕ olmasÕndan; %15 oranla iú bulma
zorlu÷undan
rahatsÕzlÕk duymaktadÕr.
Görüldü÷ü gibi lezbiyenler kentin mevcut durumundan daha çok %29 oranÕnda mekânsal;
%37 oranÕnda sosyo-kültürel olarak rahatsÕzdÕr.
Bireylere Günlük hayatta ve iú hayatÕnda kendileri için neler yapÕlabilece÷i sorulmuútur.
AyrÕntÕlar aúa÷Õdaki tabloda verilmiútir.
Tablo 8 øzmir’deki Lezbiyenlere Göre Kendileri øçin Günlük Hayatta YapÕlabilecekler
Günlük Hayatta Neler YapÕlmalÕ
Hiçbirúey YapÕlamaz
Eúcinsellere Evlilik HakkÕ TanÕnmalÕ
LGBTT’ler Ölçülü YaúamalÕ
MekânlarÕn LGBTT Dostu Oldu÷unu Gösteren
øúaretler (Gökkuúa÷Õ Renkli Bayrak vb.) OlmalÕ
Aileler Bilinçli OlmalÕ
ønsanlar Birbirinin Cinsel YaúamÕna KarÕúmamalÕ
Eúcinsellere Yönelik Mekânlar YapÕlmalÕ
Kamusal Alanlarda Tuvaletler YalnÕzca KadÕn ve
Erkek øçin OlmamalÕ
Bilmiyorum
LGBTT AyrÕmcÕlÕ÷Õ YapÕlmamalÕ
Toplam

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

AlÕnan YanÕt
SayÕsÕ

Oran (%)
1
1
1

3
3
3

1

3

2
2
3

5
5
8

5

12

6
17
39

15
43
100
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Tablo 9 øzmir’deki Lezbiyenlere Göre Kendileri øçin øú HayatÕnda YapÕlabilecekler
øú HayatÕnda Neler YapÕlmalÕ
LGBTT Örgütlenmeleri OlmalÕ
MekânlarÕn LGBTT Dostu Oldu÷unu
Gösteren øúaretler (Gökkuúa÷Õ Renkli
Bayrak vb.) OlmalÕ
LGBTT øçin øú Kanunu ÇÕkarÕlmalÕ
Bilmiyorum
LGBTT AyrÕmcÕlÕ÷Õ YapÕlmamalÕ
Toplam

AlÕnan YanÕt
Oran (%)
SayÕsÕ
1
3
1

3

4
7
19
32

13
22
59
100

Tablolarda da görüldü÷ü gibi, bireylerden günlük hayatta; kamusal alanlarda tuvaletler
yalnÕzca kadÕn ve erkek için olmamalÕ, eúcinsellere yönelik mekânlar yapÕlmalÕ ve mekânlarÕn
LGBTT dostu oldu÷unu gösteren iúaretler olmalÕ gibi fizik mekânda uygulanabilecek cevaplar
alÕnmÕútÕr. BunlarÕn yanÕ sÕra mevzuat ve toplum bilinciyle iliúkili cevaplar da bulunmaktadÕr.
LGBTT ayrÕmcÕlÕ÷Õ yapÕlmamalÕ, insanlar birbirinin cinsel yaúamÕna karÕúmamalÕ, aileler
bilinçli olmalÕ, LGBTT’ler ölçülü yaúamalÕ ve eúcinsellere evlilik hakkÕ tanÕnmalÕ bu
kapsamda yer alan yanÕtlardÕr. Di÷er taraftan bu konuda bilgisi olmadÕ÷ÕnÕ ve hiçbirúey
yapÕlamayaca÷ÕnÕ belirtenler de bulunmaktadÕr.
øú hayatÕ için, mekânlarÕn LGBTT dostu oldu÷unu gösteren iúaretler olmalÕ úeklinde fizik
mekânda uygulanabilecek tek cevap alÕnmÕútÕr. Önem sÕrasÕna göre, LGBTT ayrÕmcÕlÕ÷Õ
yapÕlmamalÕ, LGBTT için iú kanunu çÕkarÕlmalÕ ve LGBTT örgütlenmeleri olmalÕ mevzuat ve
toplum bilinciyle ilgilidir. Bu konuda bilgisi olmadÕ÷ÕnÕ belirtenler de azÕmsanmayacak bir
orandadÕr.
Anket yapÕlan bireylere uygulamalarÕnÕ be÷endikleri ülkeler ve be÷enme nedenleri ile
be÷enmedikleri ülkeler ve be÷enmeme nedenleri de sorulmuútur. AyrÕntÕlar aúa÷Õdaki
tablolarda verilmiútir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 10 øzmir’deki Lezbiyenlerin UygulamalarÕnÕ Be÷endikleri Ülkeler ve UygulamalarÕ

UygulamalarÕ
Be÷enilen
Bilmiyorum
Ülkeler
Almanya
Belçika
øtalya
Norveç
Danimarka
Bilmiyorum
Avrupa
Ülkeleri
øspanya
ABD
øngiltere
Hollanda
Toplam

0
0
0
0
0
1

Be÷enilen Uygulama
Güvenli÷in ve
Eúcinsel Eúcinsellere
Yaúam
HaklarÕnÕn
Evlilik
Toplam
StandardÕnÕn
KorunmasÕ
HakkÕ
Yüksek OlmasÕ
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
2
1
0
0
2

0

2

1

0

3

0
0
0
0
1

1
4
4
9
23

1
2
4
4
12

2
1
2
1
10

4
7
10
14
46

Görüldü÷ü gibi Hollanda, øngiltere, ABD, øspanya ve Avrupa ülkeleri uygulamalar en çok
be÷enilen ülkelerdir. Birer Avrupa ülkesi olmasÕna karúÕn adlarÕ ayrÕca belirtilen ülkeler
(Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, øngiltere, øspanya, øtalya ve Norveç) de Avrupa
ülkeleri kategorisinde toplandÕ÷Õnda lezbiyenlerin Avrupa ülkelerinin lezbiyenlere yönelik
uygulamalarÕnÕ be÷endikleri ortaya çÕkmaktadÕr (%76). økinci sÕrada yer alan ABD (%15)
LGBTT haklarÕnÕn tümüyle be÷enilmektedir. Lezbiyenlerin yaklaúÕk %5’i ülkeler konusunda
bilgisi olmadÕ÷ÕnÕ ancak eúcinsel haklarÕnÕn korunmasÕnÕ be÷endi÷ini söylerken yaklaúÕk %5’i
bu konuda bilgisi olmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
Tablo 11 øzmir’deki Lezbiyenlerin UygulamalarÕnÕ Be÷enmedikleri Ülkeler ve UygulamalarÕ
Be÷enilmeyen Uygulama
UygulamalarÕ
Eúcinsel
Eúcinsellerin
Be÷enilmeyen Belirtilmemiú
HaklarÕnÕn
Öldürülmesi
Ülkeler
OlmamasÕ
ABD
1
0
0
Asya Ülkeleri 1
0
0
Irak
0
1
0
Suriye
0
1
0
Ortado÷u
0
3
0
Ülkeleri
Türkiye
0
3
0
Arap Ülkeleri 0
6
7
øran
0
6
7
Toplam
2
20
14

Toplam
1
1
1
1
3
3
13
13
36

Tabloda da görüldü÷ü gibi øran, Arap Ülkeleri, Türkiye ve Ortado÷u ülkeleri uygulamalarÕ
be÷enilmeyen ülkelerin baúÕnda gelmektedir. AdlarÕ ayrÕca belirtilmesine karúÕn Irak, øran,
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Suriye ve Türkiye de Ortado÷u ülkeleri kategorisinde toplandÕ÷Õnda lezbiyenlerin daha çok
(%56) be÷enmedikleri görülmektedir. DolayÕsÕyla be÷enilmeyen ülkeler ve be÷enilmeme
nedenleri gözlendi÷inde øslamiyet’in yaygÕn oldu÷u ülkelerde görmezden gelmenin daha
yaygÕn oldu÷u söylenebilir.

3. SONUÇ
Türkiye mevcut sosyal yapÕsÕnÕn gelenekselleúmiú durumlarÕnÕn yanÕ sÕra øslamiyet’in de
büyük etkisiyle LGBTT bireyleri dÕúlamaktadÕr. Konu LGBTT olunca ülke lâik olmasÕna
karúÕn, dini devlet iúine karÕútÕrarak bu vatandaúlarÕnÕ görmezden gelmektedir. Özellikle son
dönem hükümet politikasÕnda yukarÕda da de÷inildi÷i gibi bu durumun görünürlü÷ü artmÕútÕr.
Toplumun biçimlenmesinde yasalar önemli yer tutar. Devletin her vatandaúÕna eúit mesafede
durmasÕ ve dolayÕsÕyla herkese vatandaúlÕk hizmeti götürmesi gerekmektedir. Ancak
Türkiye’de LGBTT haklarÕ yasal olarak tanÕnmamaktadÕr. Yerel ve merkezi yönetimin, hem
hizmet götürmekle yükümlü oldu÷u vatandaúlar olma açÕsÕndan hem de yeniden
seçilebilmelerini sa÷layacak seçmenleri olmasÕ açÕsÕndan LGBTT bireylere yaklaúÕmlarÕ
önemlidir. Çünkü cinsel kimliklerle ilgili co÷rafi incelemelerde istenilen sonuca ulaútÕracak
yerlerin oluúturulmasÕnda önemli olan etkenlerden biride yer-merkezli güçlü siyasi kalelerdir
(Bkz. örne÷in Bell & Binnie 2000, 2006; Richardson, 2004, 2005). Örne÷in, gey seçmenlerin
etkin oldu÷u bölgelerde politikacÕlar hedeflerine gey bireylerin isteklerini eklemekte (Knopp,
1998); øngiltere’de yakÕn zamanda ana siyasi partilerin yerel meclis üyeleri LGBT sorunlarÕ
ile aktif olarak ilgilenmektedir. Bunun kanÕtlarÕndan biri de yerel LGBT dergisi Gscene’le
ilgilenmeleridir (Browne & Lim, 2010: 619).
Mekânlar, belirli hareketleri teúvik ederken di÷erlerinden caydÕrarak ya da onlarÕ
baskÕlayarak, belirli davranÕúlarÕn sÕnÕrlarÕnÕ ve parametrelerini belirlerler (Hammers, 2009:
309).
Mekânlar, yeni sosyal kimliklerin oluúturulmasÕ ve sosyal kimliklerin sergilenmesi için
önemli bir platform olmasÕnÕn yanÕ sÕra sosyal sÕnÕrlarÕn oluúturulmasÕ, di÷er gruplarÕn
dÕúlanmasÕ ve toplumun bazÕ üyelerinin görünürlükleri veya görünmezlikleri konularÕnda
teúvik oluúturmaktadÕr. Mekânsal oluúumu gerçekleútirmek ve mekâna anlam ba÷layabilmek
için önemli olan güç iliúkileri, toplumsal kimlik ve toplum içi hareketlerde mekânÕn hem
üretici hem de ürün olabilmesidir. Bu nedenle, mekânlar sosyo-kültürel dinamiklerin sürekli
olarak yeniden müzakere edilmesi ile yapÕlandÕrÕlmalÕdÕr (Fobear, 2012: 723).
Bir çalÕúma homoseksüellik ve úehir arasÕndaki iliúkiyi tarihsel olarak úöyle açÕklamÕútÕr:
Homoseksüeller geleneksel yaúamÕn cinsel kimlikleri üzerindeki sosyal kÕsÕtlamalardan
kaçmak için úehirlere taúÕndÕlar. Bu bireyler úehrin de÷iúiminde ve özellikle úehir de÷er ve
inançlar sisteminin oluúturulmasÕnda önemli rol oynadÕlar. Sonuç olarak úehir gey ve lezbiyen
kültürüne oldukça ça÷daú yaklaúan sosyal bir yapÕya dönüúmüútür (Bkz. Aldrich, 2004: 1719).
“øntikamcÕ bir úehir, úehirdeki en muhtaç kesime karúÕ – iúsiz ve evsizler, Õrksal ve etnik
azÕnlÕklar, kadÕn ve göçmenler, gey ve lezbiyenler, iúçi kesimi – zaman zaman saldÕrgan bir
tutum (intikam) oluúturan úehirdir” (Smith, 1996: 129). Bu haliyle bakÕldÕ÷Õnda Türkiye’deki
kentlerin intikamcÕ oldu÷unu söylemek mümkündür. Çünkü muhtaç olarak adlandÕrÕlan bu
gruplarÕn hiç biri fiziki planlarda tanÕnmamaktadÕr.
“Gündelik Mekânlarda Görünürlük ve Cinsel E÷ilim” adlÕ makalede görünürlü÷e,
“mekânlarÕn içinde ve ya dÕúÕnda deneysel tanÕnma” úeklinde ilginç bir açÕklama getirilmiútir.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bu tanÕnmanÕn temeli “kiúinin olmasÕ gereken bir yerde oldu÷unu bilme” inancÕ ve bunun
sonucunda mekânlar üzerine iddiada bulunmaya dayandÕrÕlmaktadÕr (Bkz. Skeggs, 1999: 220221). Türkiye’deki hiçbir öteki olmasÕ gereken yerde oldu÷undan bulundu÷u mekânlar
üzerinde iddiada bulunabilecek durumda de÷ildir.
Gey ve lezbiyen kamusal alanlarÕna bakarken odak noktasÕ büyük ölçüde görünürlük ve grup
kimlikleri sorunlarÕna yönelik olmuútur. Görünürlük ve mekân arasÕndaki ba÷lantÕ bireylerin
veya gruplarÕn mekâna ba÷lÕ olarak tanÕnabilmelerinden kaynaklanmaktadÕr. Mekân,
görünürlük ve anlamlarÕn birbirine ba÷lÕ olarak bireylerde oluúturdu÷u bir yere ait olma
duygusu mekânsal talepleri oluúturmaktadÕr. Kamusal alanlar, sosyal gruplarÕn büyük nüfus
içerisinde görünür hale gelebilmeleri için en iyi temsili alanlardÕr (Bell & Valentine, 1995;
Mitchell,1995). Çeúitli batÕlÕ kaynaklar gösteriyor ki gündelik kamusal alanlar cinselli÷in
normlara göre olmasÕ gerekti÷i beklenilen tamamen heteroseksüel bölgelerdir (GormanMurray, 2008: 289).
ùehirdeki karúÕlaúmalar çeúitlenirse kültürler arasÕ saygÕ ve anlayÕú kolaylaúacaktÕr (Amin,
2002; Sennett, 1990; Valentine, 2008). Gettolaúma kültürler arasÕ alÕú-veriúe engel olmaktadÕr
(Bauman, 2005; Marcuse, 2002). Örne÷in, etnik farklÕlÕklarÕ kabullenmek için en iyi yol
olarak küçük topluluk olarak adlandÕrÕlan iú yerlerinde, okullarda, üniversitelerde, gençlik
merkezlerinde, spor kluplerinde ve bunun gibi birliktelik alanlarÕnda ‘sÕradan bir görüúme’
zorunlu kÕlÕnmalÕdÕrr (Amin, 2002: 969). Bu, karúÕlaúma alanlarÕ yaratÕlmasÕ anlamÕna
gelmektedir. Benimseme (di÷er bir söyleyiúle-tolerans) bir úehrin geliúmesi ve canlÕlÕ÷ÕnÕn
artmasÕ için gereken en önemli faktörlerden biridir (Hayslett & Kane, 2011: 132). Görünürlük
ve mekânlar üzerine yapÕlan araútÕrmalarÕn büyük ço÷unlu÷u gey erkekler için yapÕlmÕú
barlar, hamamlar ve parti mekânlarÕ üzerine odaklanmÕútÕr. Lezbiyen kadÕnlar için varolan
mekânlarÕn az sayÕda olmasÕ daha az dikkat çekmelerine sebep olmuútur. Çok az araútÕrma
lezbiyen kadÕnlarÕn mekânlara olan ba÷lÕlÕklarÕnÕn ne anlama geldi÷inin ve bu anlamlarÕn
onlarÕn kimlikleri, görünebilirlikleri ve sosyal pozisyonlarÕ ile olan ba÷lantÕsÕnÕn detaylarÕnÕ
ele almÕútÕr (Fobear, 2012: 724). Erkek kamusal cinsellik kültürleri hakkÕnda akademik ilgi
ve belgelendirme bulunmasÕna ra÷men, lezbiyen/queer kamusal cinsellikleri ihmal edilmiútir
(Hammers, 2009: 308). Erkekler için çeúitli cinsel mekân ve ürünler mevcutken (pornografi,
striptiz kulüpleri, kabareler, hamamlar, masaj salonlarÕ), kadÕnlar için, onlarÕn cinsel
ihtiyaçlarÕna cevap verecek bir cinsel e÷lence altyapÕsÕ hiç olmamÕútÕr (Hammers, 2009: 324).
øzmir’de lezbiyenler, Asya ülkeleri, Arap Ülkeleri ve Ortado÷u ülkeleri ve yine bunlarÕn
içinde önemli bir oranda Türkiye’dir. Görüldü÷ü gibi LGBTT bireyler dünya haritasÕnda
do÷unun önemli bir bölümünü be÷enmemektedir. Bu ülkelerin be÷enilmeyen uygulamalarÕ
LGBTT haklarÕnÕn olmamasÕ ve eúcinsellerin öldürülmesidir. Görüldü÷ü gibi, be÷enmeme
nedeni genel olarak LGBTT bireylerin yok sayÕlmasÕ ve/veya yok edilmek istenmesidir.
Oysaki kültür tarihinin içinde bulundu÷umuz bu dönemde, tÕp ve hukuk gibi iki güçlü bilgi
üretme ve uygulama alanÕnÕn dünya ölçe÷inde yüzlerini eúcinsellik olgusuna çevirdiklerini
söylemek mümkündür. Kendi kültürel birikimlerine endeksli olarak ardÕ ardÕna uygulama
içine giriyor olsalar da özellikle belli ortak paydalarla bir araya gelebilmiú ülkeler (AB’ye
ba÷lÕ ülkelerde oldu÷u gibi), eúcinseller lehine olan düzenlemeleri daha erken tarihlerde
yapmÕúlardÕr. Ancak kendi kültür evreninin do÷rularÕ içinde saptanmÕú olan ölçütlerle
de÷erlendirildiklerinde “geliúmiú” oldu÷u saptanan ve dünyanÕn kalan ülkelerine “örnek ülke”
olarak gösterilen batÕ ülkeleri, kendilerine göre arkada olanlarÕn da yetiúmelerini sa÷lamak
için, sahip olduklarÕ bazÕ nicel de÷erlere nitel de÷erler yükleyerek silaha çevirme becerisine
de sahip görünmektedir.
Bu kanÕya, Sorbonne Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sunmayÕ düúündü÷ü doktora tezi için
Türkiye’ye gelerek veri toplayan Philippe – Schmerka Blacher’in sözleri (Bkz. O÷uz, bt) de
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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temel oluúturacak güçtedir. Sorbonne Üniversite’sinde dört yÕl Türkçe okuyan Blacher
araútÕrmalarÕnÕ FransÕz Anadolu AraútÕrmalarÕ Enstitüsü’nde sürdürmekte, Türkiye’de iki yÕl
kalmayÕ düúünmekte, çalÕúmasÕ tamamlandÕ÷Õnda 700 sayfayÕ bulacak Dr. tezinin “úimdilik
tamamlanan” baúlÕklarÕnÕn “Türkiye’de Eúcinselli÷in Tarihi”, “Eúcinsel ve Din” ve
“østanbul’da Eúcinsel Argosu” oldu÷unu söylemektedir. Kendi sözleriyle “E÷er Türk
hükümeti eúcinsellerin eúitli÷ini ve haklarÕnÕ güvence altÕna alan bir yasa çÕkarÕrsa bu,
Türkiye’nin AB’ye girmesine çok ama çok yardÕmcÕ olur.” AvrupalÕ bürokratlarÕn gözünde
bunun Kürt meselesinin çözümünden bile daha önemli oldu÷unu söylemektedir. Bunun çok
yalÕn ve bir o kadar da masum yüzlü bir nedeni var; “Çünkü Brüksel’de çalÕúan AB
bürokratlarÕnÕn büyük ço÷unlu÷u eúcinsel.”
AvrupalÕ bir entelektüel için, onun siyasal-toplumsal havayÕ de÷erlendirme biçemine göre,
eúcinsellerin hak ve özgürlük sorunlarÕ, Türkiye’de toplumun Kürt bileúeninin tamamÕnÕn
siyasal ve kiúisel vatandaúlÕk haklarÕ ba÷lamÕnda yürütülen hak ve özgürlük çalÕúmalarÕndan
daha önemli görünüyor olabilir. Bu arada toplumumuzun Alevi bileúeninden hiç söz
etmiyoruz. KaldÕ ki bu konular sorun hiyerarúisi içinde ele alÕnabilecek konular da de÷ildir.
Ama daha da önemlisi, bu de÷erlendirme biçiminin, sÕnÕr tanÕmayan küresel sermayenin,
eúcinsellik olgusuna nasÕl yanaútÕ÷ÕnÕn analizini tamamen devre dÕúÕ bÕraktÕ÷Õndan ötürü çok
ama çok kusurlu oluúudur.
Bunun biraz olsun anlaúÕlÕr olmasÕnÕ sa÷lamak için, eúcinsellere tanÕnan evlenme hakkÕndan
söz etmek gerekmektedir. AnayasalarÕnda engel olmayan ülkeler, eúcinsel çiftlere
heteroseksüel çiftler gibi evlenebilme olana÷ÕnÕ yasal olarak sa÷ladÕlar. Ancak Almanya gibi
nikâhÕn ve evlilik birli÷inin sadece bir erkekle bir kadÕn arasÕnda olabilece÷ini öngören ve
bunu AnayasalarÕna da almÕú bulunan ülkeler de eúcinsel birli÷i yasal kÕlmak için hukuki bir
yol bulmakta gecikmeyerek, Aile Hukuku’nda yer alan yeni bir kurum icat ederek, aile
kurumuna paralel bir kurum olarak “Tescil Edilmiú Eúcinsel Hayat OrtaklÕ÷Õ”nÕ (Bkz.
Do÷an&Selin, 2011) tanÕma yoluna gitmiúlerdir. Almanya’da, “‘Eúcinsel Birlikteliklere KarúÕ
AyrÕmcÕlÕ÷Õn Sona Erdirilmesine Dair Kanun: Hayat OrtaklÕklarÕ’ isimli yasa 16.02.2001
tarihinde hazÕrlanmÕútÕr. ølk zamanlarda yasanÕn, Alman AnayasasÕ’na aykÕrÕ oldu÷u fikri
do÷muú olsa da Alman Anayasa Mahkemesi, 17.7.2002 tarihli kararÕnda tescil edilmiú hayat
ortaklÕklarÕnÕn Alman AnayasasÕ’na aykÕrÕ olmadÕ÷Õna hükmetmiú; bu tür birliktelikleri “aliud
zur Ehe” yani “farklÕ evlilik” olarak nitelendirmiútir. Alman kanun koyucu, eúcinsellere
yönelik düzenlemeleri yaparken oldukça dikkatli ve planlÕ davranmÕútÕr. Eúcinsellerin
Almanya’da hayat ortaklÕ÷Õ kurmalarÕnÕ sadece Hayat OrtaklÕ÷Õ Kanunu ile sÕnÕrlamamÕú;
Alman MilletlerarasÕ Özel Hukuku’nda da (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuch/EGBGB) bu düzenlemeye kanunlar ihtilafÕ kuralÕ olarak yer verilmiútir. Hukuki
bir aksaklÕk yaúanmamasÕ adÕna, iki düzenleme de Almanya’da eúzamanlÕ olarak 01.08.2001
tarihinde uygulamaya girmiútir” (Do÷an&Selin, 2011: 245). 2013 yÕlÕ yazÕnda, eúcinsel evli
çiftleri de aynen heteroseksüel evli çiftler gibi aynÕ vergilendirme kapsamÕna yasal olarak alan
Almanya, her iki evlilik türü arasÕnda, çocuk edinme konusunda eúcinsel evlilikte evlat
edinme yolunu çiftte kapatÕp, sadece kiúi bazÕnda açmasÕnÕn dÕúÕnda hiçbir tanÕma ve
uygulama farkÕ bÕrakmamÕútÕr.
Aile kurma ve evlenme sorununu bir hak kapsamÕnda ele alarak çözen eúcinsel hareket,
böylece heteroseksüel egemenli÷in karúÕsÕndaki “devrimci duruú”unu kaybetmektedir.
Küresel sermayenin ideolojisi eúcinsel hareketi gün be gün kendi egemenlik sÕnÕrlarÕ içine
almakta ve hareketin ideolojik gücünü tüketmektedir. Aile ekonomisi ile küresel sermayenin
ilintisi bir yana, yaúamÕn tüm boyutlarÕnda seyreden yasal eúcinsel dünyasÕ küresel sermaye
için cazip ve cankurtaran yeni bir pazar alanÕdÕr.
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Salt zihinsel düzeyde kalarak, olgu ve seyreden kültürel oluúumlar de÷erlendirildi÷inde,
konunun Muhafazakâr ødeoloji ba÷lamÕnda açÕkça ele alÕnmadÕ÷Õ sürece, oldu÷u söylenen ve
(sadece günlük seyreden kadÕn cinayetleri düúünüldü÷ünde bile) dünya üzerinde hayli
abartÕlan soruna kalÕcÕ bir çözüm getirilmesi mümkün görünmemektedir. Muhafazakâr
ødeolojinin sadece inanç temeli sorun oluúturmaz; ødeoloji’nin küresel sermayeli ekonomik
temeli aktüel düzlemde çözülmesi daha zor bir sorun alanÕnÕ oluúturur. ønanç (kurumlaúmÕú
hali ile din) ve ekonomi sosyal yapÕyÕ kuran çok önemli kurumlardÕr. Ancak ilgili yazÕnda
eúcinsellik ile küresel ekonominin ilintisi üzerinde yeterince durulmaz. Hak ve özgürlük
konularÕnÕn hukuk alanÕnda yasalarla çözümlenebilece÷ini düúünmek ve küresel ekonomi ile
ba÷lantÕsÕnÕ göz ardÕ etmek, sorunu çözümsüz bÕrakÕr.
Bunun dÕúÕnda, Türkiye’de toplumun eúcinsel e÷ilimli bileúeni içinde, edebiyat, sanat ve
yüksek ö÷retim kurumlarÕnda konumlanan ve de÷erli eserler veren ve bilgi üreten bireyleri
nitelikleriyle dikkat çekmekte ve ileriye dönük umut oluúturmaktadÕr.
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DøPNOTLAR
1

Hayslett & Kane, 2011: 140, çalÕúmalarÕnÕ neden ABD’nin Columbus úehrinde yaptÕklarÕnÕ gey ve lezbiyenler
üzerine yapÕlan çalÕúmalarÕn daha çok New York (Green vd., 2010), Los Angeles (Retter, 1997) ve San
Francisco (Castells, 1983) gibi gey ve lezbiyenlerin yo÷un oldu÷u popüler úehirlerde yapÕldÕ÷ÕnÕ ancak gey ve
lezbiyenlerin ABD’nin tüm úehirlerinde yaúadÕ÷ÕnÕ (Cooke & Rapino, 2005) belirterek açÕklamÕútÕr. Türkiye’de
de benzer bir durum oldu÷u düúünülse dahi il bazÕnda yaúama, çalÕúma, alÕú-veriú ve e÷lence alanlarÕnÕ gösteren
bir çalÕúma bulunmamaktadÕr.
2

Tutuculuk nedeniyle çalÕúma yapmanÕn güçlü÷ünü belirten bir baúka çalÕúma için Bkz. Özbay, 2010: 648.
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ÖZET
YÕ÷ma ya da Betonarme olarak inúa edilmiú bir yapÕnÕn “göçme riski”nin ortaya konabilmesi
için öncelikle zemin ve malzeme parametrelerinin saptanmasÕ; yapÕnÕn bilgisayar ortamÕnda
modellenerek, dolgu duvarlarÕn katkÕsÕnÕ da göz önüne alabilen deprem yönetmeli÷ince
belirlenmiú analizlerinin yapÕlmasÕ gereklidir.
Ülkemizdeki mevcut yönetmeliklerin de öngördü÷ü bu de÷erlendirmeyi yapabilmek için
öncelikle ayrÕntÕlÕ deneysel ve analitik çalÕúmalarÕn gerçekleútirilmesi gerekmektedir. Ancak,
çok sayÕda bina içeren bir yapÕ sto÷u için böyle bir çalÕúma yükünü gerçekleútirmek, zaman ve
finansman açÕsÕndan neredeyse olanaksÕzdÕr.
Envanteri yapÕlacak yapÕ stokunun büyüklü÷ü düúünüldü÷ünde, olasÕ bir büyük depreme karúÕ
yapÕ güvenli÷i ön de÷erlendirmesi yapÕlabilmesi amacÕyla gerekli veri toplama, de÷erlendirme
iúlemleri için harcanacak zaman, ekonomik kaynak ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕnÕn mümkün
olmadÕ÷Õ görülmektedir. Bu nedenle, uygulanabilir, gerçekçi yaklaúÕmlarla durum tesbiti
yapÕlmasÕ zorunlulu÷u ortaya çÕkmaktadÕr. Deprem gibi benzer risklere açÕk
geliúmiú/geliúmekte olan ülkelerin de yaptÕ÷Õ gibi, kademeli de÷erlendirme yöntemlerini
kullanmak makul/sürdürülebilir/yönetilebilir bir yaklaúÕm olarak düúünülmektedir.
Sunulan çalÕúmada, øzmir’de pilot bölgeler olarak seçilen Balçova ve Seferihisar (Merkez)
ilçelerinde yürütülen "YapÕ Stoku Envanterinin OluúturulmasÕ ve YapÕ Güvenli÷inin Deprem
Riski AçÕsÕndan De÷erlendirilmesi" projesi ele alÕnmaktadÕr. øzmir Büyükúehir Belediyesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve ønúaat Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi
ile imzalanan üçlü protokolün amacÕ, Balçova ølçesinde 7.628, Seferihisar (Merkez) ølçesi’nde
2.922 olmak üzere toplam 10.550 adet yapÕnÕn envanterinin oluúturulmasÕ, yapÕlarÕn
güvenli÷inin deprem riski açÕsÕndan hÕzlÕ de÷erlendirilmesidir.
SayÕsallaútÕrÕlarak øzmir Büyükúehir Belediyesi veri tabanÕna aktarÕlmÕú olan bilgiler do÷rudan
Co÷rafi Bilgi Sistemleri ortamÕna taúÕnmÕútÕr. Kent bilgi sisteminin bir parçasÕ haline gelen
sonuçlar kullanÕlarak, alÕnacak tedbirlerin belirlenmesi; ileri inceleme için verilen önceliklere
uygun olarak planlamalarÕn yapÕlmasÕ, afet öncesi alÕnmasÕ gereken tedbirlerin planlanmasÕ
mümkün olacaktÕr.
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ANAHTAR KELøMELER : Deprem güvenli÷i ön de÷erlendirmesi, hÕzlÕ de÷erlendirme
yöntemleri, imar bilgi sistemi, sayÕsal arúiv

1. GøRøù
Avrupa Birli÷i (AB) fonlarÕ tarafÕndan desteklenen LESSLOSS projesi kapsamÕnda
sürdürülen araútÕrmalarda, østanbul’da 500 yÕlda bir olmasÕ beklenen senaryo depremi göz
önüne alÕndÕ÷Õnda, mevcut betonarme binalarÕn içinden en riskli % 4,1’inin saptanmasÕ
halinde yaklaúÕk olarak 29.000 kiúinin hayatÕnÕn kurtulaca÷Õ, böylece can kaybÕnÕn % 92
oranÕnda azaltÕlaca÷Õ hesaplanmÕútÕr (Spence, 2007).
YÕ÷ma ya da Betonarme olarak inúa edilmiú bir yapÕnÕn “göçme riski”nin ortaya konabilmesi
için öncelikle zemin ve malzeme parametrelerinin saptanmasÕ; yapÕnÕn bilgisayar ortamÕnda
modellenerek, dolgu duvarlarÕn katkÕsÕnÕ da göz önüne alabilen deprem yönetmeli÷ince
belirlenmiú ayrÕntÕlÕ analizlerinin yapÕlmasÕ gereklidir.
Ülkemizdeki mevcut yönetmeliklerin (DBYHY, 2007) de öngördü÷ü bu de÷erlendirmeyi
yapabilmek için ayrÕntÕlÕ deneysel ve analitik çalÕúmalarÕn gerçekleútirilmesi gerekmektedir.
Ancak, çok sayÕda bina içeren bir yapÕ sto÷u için böyle bir çalÕúma yükünü gerçekleútirmek,
zaman ve finansman açÕsÕndan neredeyse olanaksÕzdÕr. østanbul’daki güvensiz binalarÕn
incelenerek güçlendirme iúleminin yapÕlabilmesi için en az 25 milyar dolar ve 25 yÕla ihtiyaç
duyulaca÷ÕnÕ hesaplanmaktadÕr (Spence, 2007).
Gerek øzmir gerekse di÷er illerde envanteri yapÕlacak yapÕ stokunun büyüklü÷ü dikkate
alÕndÕ÷Õnda, pratik ve geçerli bir takÕm yaklaúÕmlar geliútirerek durum tesbiti yapÕlmasÕ
zorunlulu÷u ortaya çÕkmaktadÕr. Bu nedenle, deprem riski gibi benzer risklere açÕk
geliúmiú/geliúmekte olan ülkelerin de yaptÕ÷Õ gibi, kademeli de÷erlendirme yöntemlerini
kullanmak makul/sürdürülebilir/yönetilebilir bir yaklaúÕm olarak düúünülmektedir.
Bu amaçla, øzmir Büyükúehir Belediye BaúkanlÕ÷Õ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi ve ønúaat Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi arasÕnda pilot bölge olarak seçilen
Balçova ve Seferihisar (Merkez) ilçelerinde "YapÕ Stoku Envanterinin OluúturulmasÕ ve YapÕ
Güvenli÷inin Deprem Riski AçÕsÕndan De÷erlendirilmesi" konusunda 15 KasÕm 2011
tarihinde Ortak Hizmet Protokolü imzalanmÕútÕr.
Protokol, hazÕrlÕk süreci, uygulanma biçimi, hedefleri dikkate alÕndÕ÷Õnda, ülkemizde bu
nitelik ve kapsamda ilk çalÕúma niteli÷i taúÕmaktadÕr. Veri tabanÕ, proje hedefleri planlamalarÕ
afete maruz alanlarÕn/yapÕlarÕn dönüútürülmesi Ulusal Deprem Stratejisi (UDSEP-2023)
Eylem Tablosu ile tanÕmlanmÕú hedeflerle tam uyumludur. Oluúturulan veri tabanÕ, ømar Bilgi
Sistemi, Co÷rafi Bilgi Sistemleri altyapÕsÕ proje sürecinde yeni yasalarla oluúan Çevre ve
ùehircilik BakanlÕ÷Õ’nÕn oluúumu (29 Haziran 2011), 6306 sayÕlÕ Afet Riski AltÕndaki
AlanlarÕn Dönüútürülmesi HakkÕnda Kanun (16 MayÕs 2012) ve Uygulama Yönetmeli÷inin
(4 A÷ustos 2012) çÕkmasÕndan sonra daha da önem kazanmÕútÕr.
Protokol kapsamÕnda tamamlanan çalÕúmalarÕn sonuçlarÕnÕ kapsayan rapor, anÕlan protokolün
11. Maddesi gere÷ince hazÕrlanarak 30 KasÕm 2012 tarihinde øzmir Büyükúehir Belediyesi’ne
YapÕ Stoku Envanterinin OluúturulmasÕ ve YapÕ Güvenli÷inin Deprem Riski AçÕsÕndan
De÷erlendirilmesi a –Balçova, b- Seferihisar baúlÕklÕ (Kahraman, vd 2012a, b) iki raporla
sunulmuútur. Sunulan çalÕúma, yazarlar tarafÕndan hazÕrlanmÕú olan bir di÷er bildiri ile birlikte
(Özçelik vd 2013), bu raporlarÕn sonuçlarÕnÕ özetlemektedir.
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2. YAPI STOKU ENVANTERø PROTOKOL HEDEFLERø
Balçova ve Seferihisar (Merkez) ølçeleri’nde YapÕ Stoku Envanterinin OluúturulmasÕ ve YapÕ
Güvenli÷inin Deprem Riski AçÕsÕndan De÷erlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi’nde
“PROJE” taraflarÕ, øzmir Büyükúehir Belediye BaúkanlÕ÷Õ “øDARE”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “FAKÜLTE” ve TMMOB ønúaat Mühendisleri
OdasÕ øzmir ùubesi “øMO” olarak belirlenmiútir. Kurumlar arasÕndaki iúbirli÷ine yönelik
hak ve yükümlülükleri düzenlemek için hazÕrlanan protokol, 15 KasÕm 2011 tarihinde
imzalanarak yürürlü÷e girmiútir.
Balçova ølçesinde bulunan yaklaúÕk 6.500 adet yapÕ ile Seferihisar (Merkez) ølçesi’nde
bulunan yaklaúÕk 3.500 adet yapÕnÕn envanterinin oluúturulmasÕ ve bu yapÕlarÕn güvenli÷inin
deprem riski açÕsÕndan “HIZLI” de÷erlendirilmesinin hedeflendi÷i çalÕúmalarda, øMO
tarafÕndan gerçekleútirilen veri toplama iúleri 15 Eylül 2012 tarihinde tamamlanmÕútÕr.
FAKÜLTE tarafÕndan veri kalitesi kontrolü için geliútirilen “hata kontrolü yönetimi sistemi”
aracÕlÕ÷Õyla belirlenen hatalÕ veri giriúlerinin düzeltmeleri, zemin bilgilerinin oluúturulmasÕnÕn
ardÕndan, de÷erlendirme/raporlama çalÕúmalarÕ gerçekleútirilmiútir.
Proje kapsamÕnda incelenen binalar için,
- bina kimlik bilgilerinin oluúturulmasÕ,
- olasÕ bir deprem sÕrasÕnda binalarÕn hasar görme risklerinin belirlenmesi,
- öncelik sÕralamalarÕnÕn oluúturularak her iki ilçe bazÕnda bölgesel olarak raporlanmasÕ
yapÕlara ait verilerin, bilgilerin, öncelik sÕralamalarÕnÕn øzmir Büyükúehir Belediyesi SayÕsal
Arúivi’ne aktarÕlmasÕ hedeflenmiútir. SayÕsal arúivde bulunan bilgiler, FAKÜLTE tarafÕndan
de÷erlendirilerek elde edilen sonuçlar Bina Kimlik NumarasÕ ile eúlenerek yapÕ ölçe÷inde
øDARE’nin kullanÕmÕna sunulmuútur.
Protokol çalÕúmalarÕnÕn tamamlanmasÕyla,
1- Mevcut yapÕ stoku hakkÕnda bilgi sahibi olmak, hasar görebilirlikleri hakkÕnda
de÷erlendirme yapabilmek
2- YapÕlara ait proje bilgilerinin sayÕsallaútÕrÕlmasÕnÕ sa÷layarak, sürdürülebilir bir imar
bilgi sisteminin altyapÕsÕnÕ oluúturmak
3- Bilgi toplama, de÷erlendirme aúamasÕnda meslek içi e÷itim ve uzmanlÕk e÷itimi
çalÕúmalarÕnÕ sürdürmek
4- Deprem tehlikesine ba÷lÕ risk haritalarÕnÕn ortaya çÕkarÕlmasÕnÕ sa÷lamak
Mümkün olacaktÕr.
Bu kapsamÕyla proje, Ulusal Deprem Stratejisi (UDSEP 2013) Eylem Tablosu ile tanÕmlanmÕú
hedeflerle tam olarak uyumludur.

3. YAPI STOKU ENVANTERø ÇALIùMA DÜZENø
3.1. E÷itim ÇalÕúmalarÕ
Protokol sürecinde ilk aúama, projede görev alacak ønúaat Mühendisleri için
uzmanlÕk/sertifika e÷itimidir. Bu e÷itimin, deprem gibi do÷al afetlerin öncesinde/sonrasÕnda
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hasar görebilirlik konusunda “Uzman Görüúü” oluúturabilecek Teknik ElemanlarÕn
yetiúmesine katkÕ sa÷lamasÕ da hedeflenmiútir. Bu nedenle, e÷itim programÕnÕn
yapÕlandÕrÕlmasÕ aúamasÕ üzerinde hassasiyetle durulmuú, e÷itici grubu da sadece proje
ekibiyle sÕnÕrlÕ tutulmamÕútÕr. TMMOB, ønúaat Mühendisleri OdasÕ Meslek øçi E÷itim Kurulu
(MøEK) çerçevesinde de tartÕúÕlarak, Envanter çalÕúmalarÕ için standart hale getirilmiú olan
e÷itim programÕ teorik ve uygulamalÕ olmak üzere toplam 42 saatte tamamlanmaktadÕr (Tablo
1). E÷itim programÕnÕn sonunda, teorik bilgi ölçümü için yapÕlan çoktan seçmeli bir sÕnavÕn
yanÕsÕra; arúiv projesi, saha bilgisini de÷erlendirme, veri tabanÕna bu bilgilerin giriúi
konularÕnda uygulamalÕ bir sÕnav gerçekleútirilmiútir.
øMO øzmir ùube üyesi ønúaat Mühendislerinin talebine açÕlan program, yo÷un katÕlÕm talebi
nedeniyle üç kez tekrarlanmÕútÕr. Toplamda 150 civarÕnda ønúaat Mühendisinin talepte
bulundu÷u e÷itim programlarÕ sonucunda, 130 mühendis Sertifika almaya hak kazanmÕútÕr.
Yeterlilik sertifikasÕ alan 84 ønúaat Mühendisi proje kapsamÕnda aktif olarak görev almÕútÕr.
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Tablo 1. ønúaat Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesinde gerçekleútirilen TMMOB, øMO-MøEK onaylÕ
sertifika e÷itim programÕ

Modül 1: Envanter FormlarÕ - Genel Esaslar
Dünyada ve Türkiye’de Bina Envanter ÇalÕúmalarÕ/UygulamalarÕ
KullanÕlacak yöntemlerin detaylarÕ ve uygulanacak formlar
østatistiksel De÷erlendirme
Saha gözlemleri – HÕzlÕ De÷erlendirme için genel çalÕúma esaslarÕ
ømar mevzuatÕ, kaçak yapÕlar, yapÕ kullanma izin belgesi, inúaat ruhsatÕ ve yapÕ
denetim belgesi hakkÕnda bilgilendirme - Proje formlarÕ
Proje üzerinden bilgi toplama ve de÷erlendirme – Proje formlarÕ
Özel Durum FormlarÕ
Proje üzerinden de÷erlendirme - Uygulama
YapÕ foto÷raflarÕ çekiminde temel kurallar
TOPLAM :
Modül 2: YapÕlarda Uygulama HatalarÕ - Hasar Tipleri
Beton kalitesi-Zamana ba÷lÕ de÷iúim-Betonda oluúan bozulma
Beton kalitesi, SÕnÕflarÕ, Uygulama hatalarÕ, Genel De÷erlendirme
Geçmiú depremlerde betonarme yapÕ hasarlarÕ -Düzce depremi örne÷i
Betonarme yapÕlarda hasar tipleri ve sÕnÕflandÕrÕlmasÕ
Betonarme yapÕlarda de÷erlendirme yöntemleri ve saha formlarÕ
Geçmiú depremlerde yÕ÷ma yapÕ hasarlarÕ
Deprem Yönetmeli÷inde YÕ÷ma YapÕlar
YÕ÷ma-Karma yapÕlarda de÷erlendirme yöntemleri ve formlar
TOPLAM :
Modül 3: Deprem Mühendisli÷inde Temel Kavramlar
Deprem Mühendisli÷i ve YapÕ Dinami÷inde Temel Kavramlar
TOPLAM :
Modül 4: Arúiv - Saha UygulamalarÕ / SÕnav
Uygulamalar ve Verilerin sayÕsal ortama aktarÕlmasÕ
Betonarme YapÕlar için Uygulama
YÕ÷ma YapÕlar için Uygulama
SÕnav(lar)
TOPLAM :
Modüller Genel ToplamÕ :

Süre
1
1
2
2
2
4
1
1
1
(15 saat)
Süre
2
1
2
2
2
1
1
2
(13 saat)
Süre
4
(4 saat)
Süre
4
1
1
4
(10 saat)
42 saat

3.2. YapÕ Stoku Verilerinin ToplanmasÕ
Dünyada ve kÕsÕtlÕ da olsa ülkemizde bugüne kadar gerçekleútirilen kademeli de÷erlendirme
uygulamalarÕnda esas olarak üç kademe söz konusudur:
Birinci kademe de÷erlendirmede, binalar hakkÕnda uzman bir gözün dÕútan görerek
toplayabilece÷i bazÕ özelliklerin de÷erlendirilerek, yapÕlarÕn tehlike sÕralamasÕnÕn yapÕlmasÕ
(önceliklerin belirlenmesi) öngörülmektedir. Önceliklerin belirlenmesi ise, sayÕlarÕ onbinler,
yüzbinlerle ifade edilen yapÕ stoklarÕnÕn incelenebilmesinin ilk ve en önemli adÕmÕdÕr.
økinci kademe de÷erlendirmede; belirlenen öncelikler dâhilinde, bina içlerine girilerek
kritik katlar için mimarî ve yapÕsal rölöveler çÕkarÕlmaktadÕr. YapÕlar, rölöveleri de dâhil
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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olmak üzere, toplanan yapÕsal bilgilerden hareketle tek tek incelenmektedir. Dünyada ve
ülkemizde bu ba÷lamda önerilen yaklaúÕmlar, genelde sadeleútirilmiú yapÕsal analize ve bir
takÕm performans endekslerinin deprem ve yapÕsal girdilerden hareketle tahmin edilmesine
dayanÕr. Yöntemler içinde, yapÕ davranÕúÕnÕ etkileyen baúlÕca parametrelerin gözlemlere dayalÕ
istatistik de÷erlendirilmesine dayalÕ olarak geliútirilmiú olanlarÕ da mevcuttur. Bu kademede
amaç; yÕkÕlma ihtimali olan yapÕlarÕ belirlemektir. Böylece, üçüncü kademe de÷erlendirmeye
kalacak bina sayÕsÕnÕn, teknik iú gücü ve ekonomik bakÕmdan baú edilir sayÕlara indirilmesi
umut edilmektedir.
økinci kademe de÷erlendirme ile tespit edilen yÕkÕlma ihtimali yüksek bina da÷ÕlÕmÕnÕn bir alt
bölgede yo÷unlaúmasÕ durumunda, di÷er planlama girdileri de dikkate alÕnarak, do÷rudan
kentsel dönüúüm uygulamalarÕna karar verilebilece÷i düúünülebilir. Bu yo÷unlu÷un
nispeten düúük ve makul gözüktü÷ü bölgelerde ise, bu nitelikteki binalarÕn, kademeli
de÷erlendirme yaklaúÕmÕnÕn mantÕ÷Õ gere÷i ayrÕntÕlÕ de÷erlendirme yapÕlmasÕ gerekece÷i
öngörülmektedir.
Üçüncü kademe de÷erlendirme, ikinci kademe de÷erlendirmede yÕkÕlma ihtimali yüksek
olarak belirlenen binalar için yürütülecek bir çalÕúmadÕr. AyrÕca, önemli yapÕlar (okul, önemli
kamu hizmet binalarÕ, santral binalarÕ, vb), birinci ve ikinci kademe de÷erlendirme yöntemleri
ile yeterince hassas de÷erlendirilmesi mümkün olmayan her türlü bina ayrÕntÕlÕ
de÷erlendirmeye tabi tutulmalÕdÕr.
Pilot çalÕúma kapsamÕnda, binalarÕn beton kalitesi, donatÕ özelliklerinin arúiv projelerinden
elde edilen verilerden derlenmiútir. Birinci kademe de÷erlendirme için yapÕlacak olan saha
çalÕúmalarÕ, yapÕlarÕn kimlik bilgilerinin toplanmasÕ ve yapÕsal özelliklerinin belirlenmesine
yöneliktir. BinalarÕn sa÷lÕklÕ bir bina envanterinin çÕkartÕlmasÕ ve elde edilen bilgilerle proje
bilgileri üzerinden yapÕlan ikinci kademe de÷erlendirme sonrasÕnda, deprem tehlikesi
açÕsÕndan öncelikli olarak üçüncü kademe de÷erlendirmeye alÕnmasÕ gereken binalarÕn ve
bölgesel da÷ÕlÕmlarÕnÕn belirlenmesi amaçlanmaktadÕr.
Mevcut yapÕ stoklarÕnÕn, özellikle de bina türü yapÕlarÕn incelenmesi ve de÷erlendirilmesi,
baúta Amerika Birleúik Devletleri ve Japonya gibi a÷Õr deprem etkilerine maruz ülkeler olmak
üzere, pek çok ülke tarafÕndan gerçekleútirilmiú, bu iúlemlerin gerçekleútirilmesi için amaca
yönelik dokümanlar oluúturulmuútur. Bu protokol çerçevesinde de formlarÕn hazÕrlanmasÕ
aúamasÕnda ATC (2002)’nin, FEMA(1997a ve b, 1998, 2002)’nÕn ve JaponyanÕn (JSøY 2005)
geliútirdi÷i de÷erlendirme yöntemleri incelenmiútir. Ancak, bu ülkelerde bulunan yapÕ stoku,
inceleme yapÕlacak alanÕn sismik özellikleri gibi parametrelerle proje alanÕ arasÕndaki
uyumsuzluklar, bu yöntemlerin adaptasyonunu/kalibrasyonunu gerektirmektedir.
Benzer tartÕúmalar, gerek østanbul Deprem Master PlanÕ (øDMP 2003), gerekse Deprem
ùurasÕ (BayÕndÕrlÕk ve øskân BakanlÕ÷Õ, 2004) raporlarÕnda da ele alÕnmaktadÕr. Sonuçta,
ATC, FEMA ve / veya Japonya için geliútirilmiú de÷erlendirme yöntemlerinin do÷rudan
alÕnÕp kullanÕlabilecek dokümanlar olmadÕ÷Õ düúüncesine varÕlmÕú, bu yöntemlerin ülke
koúullarÕna adaptasyonu ve yeni yöntemlerin tanÕmlanmasÕ, geliútirilmesi ve kalibrasyonu
gerekti÷ine karar verilmiútir. Bu karara esas oluúturan çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ çok sayÕda
araútÕrÕcÕnÕn katkÕlarÕyla ortaya konabilmiútir. FormlarÕn oluúturulmasÕnda de÷erlendirilebilen
çalÕúmalar kaynaklar listesinde sunulmuútur (Ersoy ve Özcebe 2000, øÜ 2003, Özcebe vd 2003,
Yakut vd 2003, 2006, Sucuo÷lu ve Yazgan 2003, Sucuo÷lu 2006, Sucuo÷lu vd 2007, Bal vd
2007, 2008, Boduro÷lu ve Ça÷layan 2007, Boduro÷lu vd 2007, Gülay vd 2011).
Bu amaçla, her bina için sa÷lanan veriler, arúiv projesinden derlenen (kÕsaca “proje”), saha
gözlemlerinden derlenen (kÕsaca “saha”) olarak iki aúamalÕ toplanmÕútÕr. Her veri grubu,
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a- ømar Bilgi Sistemi’nde saklanmasÕ planlanan arúiv bilgilerini
b- Deprem tehlikesi açÕsÕndan öncelikli de÷erlendirme sÕralamasÕnÕn belirlenmesinde
kullanÕlacak de÷erlendirme yöntemlerinin ihtiyaç duydu÷u parametreleri
içermektedir.
Bunun ötesinde, mevcut de÷erlendirme yöntemlerinin geliútirilmesi amacÕyla “DEÜ YapÕ ve
Deprem Mühendisli÷i ÇalÕúma Grubu”nun belirledi÷i yeni parametreler, yapÕya iliúkin
mevcut zemin bilgileri de arúiv çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda toplanan veriler arasÕnda yer almaktadÕr
(ùekil 1 ila 3).
3.3. Veri Toplama Sistemi
YapÕ Stoku Envanterinin OluúturulmasÕ ve YapÕ Güvenli÷inin Deprem Riski AçÕsÕndan
De÷erlendirilmesi protokolü kapsamÕnda, arúiv bilgilerinin derlenmesi ømar Bilgi Sisteminin
kurulmasÕna yönelik altyapÕyÕ oluúturulmuútur. AynÕ bilgiler, arúiv bilgilerinin
sayÕsallaútÕrÕlmasÕ projelerinin de bir parçasÕ niteli÷indedir. Bu nedenle, proje çalÕúmalarÕna
øBB Bilgi øúlem ve Veri Yönetimi ùube Müdürlü÷ü ile øBB Co÷rafi Bilgi Sistemleri ùube
Müdürlü÷ü de katÕlmÕútÕr. Bu kapsamda, Envanter projesine veri toplama iúleminin veri tabanÕ
yönetim sistemi üzerinden yapÕlmasÕ iúi eklenmiútir. Bu durumda, katÕlÕmcÕlarÕnÕn aynÕ anda
veri kütü÷üne eriúimine, øzmir Büyükúehir Belediye BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan tanÕmlanan yetkiler
dâhilinde de÷iúiklik yapÕlmasÕna izin veren geliúmiú/yetkin bir veri toplama sisteminin
kurulmasÕ sa÷lanmÕútÕr.
Veri toplama sistemi bu biçimiyle, binalara iliúkin veri toplamanÕn ötesine geçmektedir.
Program mimari çatÕsÕ øBB Bilgi øúlem ve Veri Yönetimi ùube Müdürlü÷ü ile birlikte
oluúturularak proje boyunca sürekli geliútirilen yazÕlÕm,
-

Basit, kolay kullanÕlabilir (kullanÕcÕ dostu),

-

KullanÕcÕ kaynaklÕ rastgele hatalarÕ en aza indirmeye yönelik çok sayÕda unsur barÕndÕran

-

Sürekli güncellemeye açÕk

-

Kolayca sorgulanabilir, gruplanabilir raporlamalarÕn alÕnabildi÷i

-

Kademeli kontrol sistemleri içeren

güvenli bir veri tabanÕ oluúumuna olanak sa÷lamÕútÕr. Kurulan veri toplama sistemi;
i.

KullanÕcÕlarÕn tanÕmlanan yetkiler çerçevesinde veri tabanÕna eriúimlerinin kontrol
edilmesine,

ii.

ødareye ba÷lÕ çalÕúan yetkililerin onaylanan bilgileri ba÷ÕmsÕz olarak kontrol
edebilmesine,

iii.

ødare’nin sistem kayÕtlarÕ aracÕlÕ÷Õyla, her türlü de÷iúikli÷i izleyebilmesine,

iv.

Do÷rudan ba÷lantÕ, uzaktan eriúim seçeneklerinin kullanÕlabilmesine,

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 1- Bina kimlik bilgileri giriúi arayüzü
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ùekil 2- Betonarme bina proje bilgileri giriúi arayüzü
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ùekil 3- Betonarme bina saha bilgileri giriúi arayüzü
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v.

Görevli mühendislerin sorumlu olduklarÕ binalarla ilgili topladÕklarÕ proje - saha
bilgilerini, tanÕmlanan yetkileri çerçevesinde ilçe belediye arúivlerinde ya da øMO úube
binasÕnda kurulan terminal bilgisayarlarÕ üzerinden sisteme girebilmelerine,

vi.

øMO tarafÕndan yetkilendirilmiú kiúilerin, sisteme girilen bilgileri kullanÕcÕlardan
ba÷ÕmsÕz, eúzamanlÕ olarak kontrol edebilmesine, onaylama (kilitleme) yapmasÕna,

vii.

AraútÕrmacÕlarÕn üniversite içerisindeki bilgisayarlarÕna verilen uzaktan eriúim yetkisi
dâhilinde, veri çekimi yapabilmesine olanak sa÷lamaktadÕr. Böylece, “YapÕ güvenli÷inin
de÷erlendirilmesi” konusunda karar için kullanÕlacak verilerin güvenilirlik,
sorgulanabilirlik, güncellenebilirlik, sürdürülebilirlik sorunlarÕnÕ ortadan kaldÕran bir veri
tabanÕ oluúturulmuútur.

Proje hedeflerine uygun olarak oluúturulan envanter verileri, zemin, yapÕ, deprem tehlikesi
gibi bilgilerin güncellenmesiyle de÷iúen önceliklerin belirlenmesi, stratejik planlamalara
uygun kararlarÕn alÕnabilmesi/uygulanabilmesine olanak sa÷layacak niteliktedir.
øki ilçede bulunan on binden fazla binanÕn de÷erlendirmesi iú programÕna uygun biçimde 12
aylÕk sürede gerçekleútirilmiútir. Ancak, oluúturulan veri toplama sistemi sayesinde,
de÷erlendirme hÕzÕ istenildi÷i ölçüde arttÕrÕlabilecektir. Bu hÕzÕ belirleyecek temel faktör ilgili
ødarenin ayÕrabilece÷i kaynak miktarÕdÕr. ødarenin ayÕrabilece÷i bütçeye ba÷lÕ olarak,
de÷erlendirme e÷itimi almÕú ønúaat Mühendisi çalÕúan sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕ, ilçe belediyelerde
paralel de÷erlendirme istasyonlarÕnÕn kurulmasÕ yoluyla de÷erlendirme hÕzÕnÕ arttÕrmak
mümkündür.
3.4. Veri Kontrol Sistemi
Balçova ve Seferihisar ilçelerinde mevcut bina stokuna iliúkin bilgiler, ønúaat Mühendisleri
OdasÕ øzmir ùubesi’ne kayÕtlÕ, proje kapsamÕnda yapÕlan sertifika e÷itimini baúarÕlÕ olarak
tamamlayan ønúaat Mühendisleri tarafÕndan elde edilmiútir. BinalarÕn proje bilgileri, ølçe
Belediye Arúivlerinde oluúturulan altyapÕ aracÕlÕ÷Õyla do÷rudan do÷ruya øzmir Büyükúehir
Belediyesi Bilgi øúlem Dairesi BaúkanlÕ÷Õ’na aktarÕlmÕútÕr.
Bu amaçla, yapÕ türlerine (Betonarme, YÕ÷ma-Karma, Projesiz yapÕlar) için oluúturulan veri
toplama formlarÕ, øzmir Büyükúehir Belediyesi Bilgi øúlem Dairesi BaúkanlÕ÷Õ (øDARE)
tarafÕndan oluúturulan bir yazÕlÕmla veri giriúi arayüzleri haline getirilmiútir. Proje üzerinde
yapÕlan ayrÕntÕlÕ çalÕúmalarÕn sisteme aktarÕlmasÕnÕn ardÕndan her bir binanÕn projeye
uygunlu÷u/mevcut durumu yerinde de÷erlendirilmiútir. Sahada elde edilen bilgiler, ønúaat
Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi’nde oluúturulan a÷ aracÕlÕ÷Õyla sayÕsal halde øzmir
Büyükúehir Belediyesi sayÕsal arúivine aktarÕlmÕútÕr. Böylece, her bir yapÕ için ayrÕntÕlÕ olarak
de÷erlendirme yapabilecek biçimde toplanan bilgiler do÷rudan øDARE’nin kullanÕmÕna hazÕr
halde depolanmÕú; sistematik veri kontrolleri yapÕlarak güvenilir, sorgulanabilir,
güncellenebilir, sürdürülebilir bir veri tabanÕ oluúturulmuútur.
Veri toplama iúleminin “veri tabanÕ” üzerinden yapÕlabilecek hale gelmesi, kullanÕcÕ kaynaklÕ
veri hatalarÕnÕ yazÕlÕm aracÕlÕ÷Õyla engellemeyi mümkün kÕlmÕútÕr. SayÕsal veri giriúi için çok
farklÕ nitelikte veri alanÕ bulundu÷undan, veri giriúi için alan sÕnÕrlamasÕ (mertebe kontrolü),
tekli (evet/hayÕr) ya da çoklu seçim butonlarÕ, tanÕmlÕ seçenekler arasÕndan uygun alanÕn
seçilmesinin kontrolü gibi farklÕ olanaklar kullanÕlmÕútÕr. BazÕ bilgiler (adrese ba÷lÕ olarak
kimlik numarasÕnÕn, co÷rafi koordinatlarÕn, sistemde kayÕtlÕ foto÷raf, vb) CBS veri tabanÕndan
do÷rudan çekilmiú, veri giriúinin ilgili yapÕya ait olmasÕ kontrol edilebilmiútir.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Veri toplama iúlemlerine iliúkin yukarÕda belirtilen yazÕlÕm önlemleri dÕúÕnda, genel kontrol
akÕúÕ ùekil 4’de verilen akÕú úemasÕna uygun olarak tamamlanmaktadÕr. Bu onay aúamasÕndan
geçen veriler yapÕ türlerine ba÷lÕ olarak sistemden çekilerek, veri kontrolü aúamasÕna
alÕnmaktadÕr. ùekil 5’de betonarme yapÕlar için sunulmuú olan veri raporlama arayüzleri, ilgili
idareler (ømar øúleri/Zemin ønceleme Deprem ve Afet øúleri ùube Müdürlü÷ü vb) tarafÕndan
çeúitli süzme parametrelerinin kullanÕlabilece÷i biçimde, geliútirilebilir, güncellenebilir
parametreleri içermektedir.

ùekil 4. Veri giriúi, kontrol, onay aúamalarÕ
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 5. Betonarme veri alÕmÕ rapor ekranÕ
3.5. ømar Bilgi Sistemi
Proje kapsamÕnda ømar Bilgi sistemine kaydedilen yapÕya ait belgeler:
1- Tapu
2- Aplikasyon
3- Numarataj
4- ømar Durumu Belgesi
5- YapÕ RuhsatÕ
6- YapÕ Kullanma øzni
7- OnaylÕ Mimari Proje
8- Yanan ve YÕkÕlan YapÕ Belgesi
9- Foto÷raf (øBB-CBS’de kayÕtlÕ)
olarak tanÕmlanmÕútÕr.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Proje Bilgisi olan herhangi (Betonarme, YÕ÷ma, Karma) bir yapÕ için,
10-

Ödf (Özel Durum Formu-Betonarme Proje)

11-

Ödf (Özel Durum Formu-Saha)

12-

Proje formu (ølgili ekip tarafÕndan imzalanmÕú)

13-

Saha formu (ølgili ekip tarafÕndan imzalanmÕú)

14Foto÷raf(lar) (Sahada çekilmiú son durumu belgeler nitelikte)
ekli belge numarasÕyla gerekli belgeler sisteme aktarÕlmaktadÕr.
YapÕnÕn projesiz olmasÕ ya da proje-uygulama farklÕlÕ÷ÕnÕn tesbit edilmesi durumunda,
Projesiz Betonarme YapÕ için
15Ödf (Betonarme Saha-Özel Durum Formu)
ekli belge numarasÕ kullanÕlmakta, yapÕnÕn projesinin Betonarme, uygulamanÕn yÕ÷ma olmasÕ
durumunda ise
16Ödf (Özel Durum Formu-Projesiz YÕ÷ma-Karma YapÕ)
numarasÕ ile belge giriúi yapÕlmaktadÕr.
YapÕnÕn projesini ve saha bilgilerini de÷erlendiren ekiplerce imzalanÕp sayÕsallaútÕrÕlmÕú
halleri ve sahada çekilmiú foto÷raflar sÕrasÕyla,
17- Proje formu (YapÕnÕn projesi uyumsuz-ølgili ekip tarafÕndan imzalanmÕú)
18- Saha formu (ølgili ekip tarafÕndan imzalanmÕú)
19- Foto÷raf(lar) (Sahada çekilmiú son durumu belgeler nitelikte)
biçiminde sisteme aktarÕlmaktadÕr. Son olarak, yÕ÷ma-karma bir yapÕnÕn projesi bulunuyorsa
20- Ödf (Özel Durum Formu-YÕ÷ma- Karma Proje)
ekli belge numarasÕ kullanÕlmaktadÕr.
øzmir Büyükúehir Belediyesi ømar Bilgi Sistemine yüklenen bu belgeler, bina kimlik
numaralarÕyla iliúkilendirilerek sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. Bilgi øúlem ve Veri Yönetimi ùube
Müdürlü÷ü tarafÕndan gerçekleútirilen bu iúlem sonucunda elde edilen bilgiler, gerekli
kontroller yapÕldÕktan sonra, Co÷rafi Bilgi Sistemleri ùube Müdürlü÷ü’ne aktarÕlmÕútÕr.

4. DEöERLENDøRME
4.1. ølçeler özelinde yapÕ güvenli÷inin deprem riski açÕsÕndan bölgesel da÷ÕlÕmÕ
Protokolün imzalanmasÕ aúamasÕnda, ilgili ilçe Belediyeleri ve øBB kayÕtlarÕna göre (CBS,
Hava foto÷raflarÕ, Bina kimlik numarasÕ, Numarataj vb kayÕtlar) bu sayÕlar Balçova için
7.000, Seferihisar (Merkez ilçe) için 3.000 olarak öngörülmüútür. Ancak, çalÕúma
kapsamÕnda, Balçova ve Seferihisar ilçelerinde toplam 10.550 bina incelenmiútir. Bu binalarÕn
7.628 adedi Balçova, 2.922 adedi Seferihisar’da bulunmaktadÕr.
Proje baúlangÕç ve sonucunda incelenen yapÕ sayÕlarÕnda oluúan farklar dahi envanter
çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕnÕn büyük bir gereklilik oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. Bu yapÕlarÕn
nitelikleri, kullanÕm biçimleri, proje/saha de÷erlendirmeleri sonucunda ortaya çÕkan sonuçlar
kentin planlama çalÕúmalarÕ için önemli girdiler niteli÷indedir.
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øzmir ønúaat Mühendisleri OdasÕ üyesi, proje e÷itimine ait sertifika sahibi ønúaat Mühendisleri
tarafÕndan veri tabanÕna giriú yapÕlÕp, çok kademeli kontrol sürecinden geçirilen veriler,
Dokuz Eylülü Üniversitesi, YapÕ Mekani÷i ve Deprem Mühendisli÷i ÇalÕúma Grubu
tarafÕndan de÷erlendirilmiútir.
øncelenen yapÕnÕn türüne ba÷lÕ olarak 3. Bölümde tanÕmlanan esaslar çerçevesinde veri
toplama/kontrol iúlemleri tamamlanan yapÕlar için deprem güvenli÷i ön de÷erlendirilmesinin
yapÕlabilmesi için zemin özelliklerinin de dikkate alÕnmasÕ gerekmektedir. Böylece, deprem
güvenli÷i yapÕlacak binanÕn özelliklerine ba÷lÕ olarak, ayrÕntÕlÕ inceleme yapÕlmasÕ için
yapÕlar arasÕnda bir sÕralama yapÕlmasÕ, bu sÕralamanÕn ilçe bazÕnda raporlanmasÕ
hedeflenmiútir. Bu çalÕúmalar sonrasÕnda, øzmir Büyükúehir Belediyesi’ne YapÕ Stoku
Envanterinin OluúturulmasÕ ve YapÕ Güvenli÷inin Deprem Riski AçÕsÕndan De÷erlendirilmesi
–a –Balçova, b- Seferihisar ilçesi Önceliklerin Bölgesel Da÷ÕlÕmÕ baúlÕklÕ (Kahraman, vd
2013a, b) iki rapor sunulmuútur.
4.2. Zemin özelliklerinin belirlenmesi
Balçova ve Seferihisar ilçelerinin zemin sÕnÕflarÕnÕn belirlenmesinde:
i.

øZSU tarafÕndan belirlenmiú sulu - kuru dereler,

ii.

topografya bilgileri de÷erlendirilmiútir.

iii.

YapÕ Stoku Envanterinin OluúturulmasÕ ve YapÕ Güvenli÷inin Deprem Riski AçÕsÕndan
De÷erlendirilmesi baúlÕklÕ (Kahraman, vd 2012a, b) iki raporda ayrÕntÕlÕ olarak
incelenmiú olan jeoloji ve tektonik bilgileri,

iv.

genel jeoloji bilgileri,

v. bölgede bilinen faylar
dikkate alÕnmÕútÕr.
ølgili ilçelerde tamamlanmÕú jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarÕ, Balçova ilçesi için DEÜDeprem AraútÕrma Uygulama Merkezi’nin (DAUM) tamamlamÕú oldu÷u bir çalÕúma
kapsamÕnda elde edilmiú sondaj verilerinin proje alanÕnÕ içeren bölümü de de÷erlendirmeye
alÕnmÕútÕr.
ÇalÕúma kapsamÕnda, arúiv çalÕúmalarÕ çerçevesinde binalara ait zemin etütlerinin bulunmasÕ
durumunda bu bilgiler derlenmiú, øzmir büyükúehir Belediyesi Bina Envanter Bilgi
Sistemi’ne veri giriúi yapÕlmÕútÕr. Bölgeye ait zemin türlerinin alansal da÷ÕlÕmÕnÕn
belirlenmesinde, bu bilgilerden de yararlanÕlmÕútÕr. Bu bilgiler, CBS ortamÕnda sayÕsal hale
getirilerek birleútirilmiú, de÷erlendirmeler sonucunda elde edilmiú olan Balçova ilçesi zemin
sÕnÕfÕ haritasÕ ùekil 6’da sunulmuútur.
Balçova’da 4.968 adet betonarme ve 2.660 adet yÕ÷ma olmak üzere toplam 7.628adet bina;
Seferihisar’da 1.384 adet betonarme ve 1.538 adet yÕ÷ma olmak üzere toplam 2.922 adet bina
de÷erlendirilmiútir.
Tasnif veya øskân DÕúÕ olarak sÕnÕflandÕrÕlan binalar dÕúÕnda, deprem riski açÕsÕndan
de÷erlendirilebilen yapÕ sayÕsÕ, Balçova’da 4.498 adedi betonarme, 1.449 adedi yÕ÷ma olmak
üzere toplam 5.947; Seferihisar’da ise 1.116 adedi betonarme, 1.186 adedi yÕ÷ma olmak üzere
toplam 2.302 de÷erine ulaúmaktadÕr.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Deprem riski açÕsÕndan de÷erlendirilen yapÕ sayÕsÕ ise 5614 adet Betonarme, 2635 yÕ÷ma
olmak üzere toplam 8.249 adet olarak belirlenmiútir (Kahraman vd 2013c). Kamuya ait
yapÕlar, özel yapÕlar (Yüksek yapÕlar, çelik yapÕlar vb), trafolar, güç merkezleri, güçlendirme
yapÕlmÕú binalar Tasnif DÕúÕ; sera, depo, sundurma, hizmet yapÕsÕ (bekçi kulübesi, taksi
dura÷Õ, muhtarlÕk vb), müútemilat türü yapÕlar ise øskân DÕúÕ olarak kategorize edilmiútir

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 6: Balçova için bölgesel analiz sonucu belirlenmiú zemin sÕnÕflarÕ
4.3. YapÕ güvenli÷inin deprem riski açÕsÕndan belirlenmesi
ÇalÕúmada, binalara ait taúÕyÕcÕ sistem bilgileri mimari/statik projelere ulaúÕlarak derlenmiútir.
Protokol bütçesine ba÷lÕ olarak kÕsÕtlÕ tutulan çalÕúan sayÕsÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda, görece kÕsa
bir süre olan 10 ay içinde, farklÕ özellikte 10.000’den fazla sayÕda bina birinci ve ikinci
kademe yöntemlerle de÷erlendirilmiútir.
Okullar, hastaneler ve önemli kamu binalarÕ bu incelemenin kapsamÕ dÕúÕnda bÕrakÕlmÕútÕr;
zira bu tür binalarÕn ayrÕca ele alÕnmasÕ gerekmektedir. Kapsam dÕúÕnda kalan di÷er binalar 15
katÕn üstünde olan yüksek yapÕlar, seralar, trafolar, müútemilat, kamu binalarÕ, büyük alÕúveriú
merkezleri, köprüler ve havuzlar olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Betonarme yapÕlara iliúkin ayrÕntÕlÕ analizler üç farklÕ yöntem esas alÕnarak
gerçekleútirilmiútir. Bu yöntemler, incelenen yapÕnÕn taúÕyÕcÕ sistem özellikleri, yapÕsal
müdahale, imar özelli÷i, topografya, malzeme özellikleri, mimari özellikler, zemin koúullarÕ,
olasÕ depreme olan uzaklÕk gibi çok sayÕda parametrenin de÷erlendirilmesini gerektirmektedir.
YÕ÷ma yapÕlarÕn de÷erlendirilmesinde ise, 1992 Erzincan ve 1995 Dinar depremleri
sonrasÕnda yÕ÷ma binalarda gözlenen hasarlar ve yapÕ özelliklerine dayanÕlarak geliútirilmiú
olan birinci kademe yöntem kullanÕlmÕútÕr. Yöntem, sokak taramasÕ/saha gözlemleri sÕrasÕnda
toplanan bilgilere dayanarak yÕ÷ma yapÕlarÕn hÕzlÕ de÷erlendirilmesi esasÕna dayanÕr.
Yöntemin kullandÕ÷Õ parametreler, Kat Adedi, Görünen YapÕ Kalitesi, Duvar Boúluk OranÕ,
Duvar Boúluk Düzeni, ÇarpÕúma Etkisi, Yerel Zemin KoúullarÕ ve Deprem Etkisidir. Proje
bilgileri olan yÕ÷ma yapÕlar için Deprem taban kesme kuvveti Deprem Bölgelerinde
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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YapÕlacak Binalar HakkÕnda Yönetmeli÷e (DBYBHY, 2007) göre ikinci kademe
de÷erlendirme de gerçekleútirilmiútir.
Birinci Kademe de÷erlendirme iki (Az-Çok), økinci Kademe de÷erlendirmeler ise üç aúamalÕ
(Az-Orta-Çok) sonuçlar vermektedir. Genel olarak birinci kademede yarÕ yarÕya ayrÕlan
yapÕlar, ikinci kademede orta grubu úiúkin biçime gelmektedir. ÇalÕúmada, birden fazla
yöntemin uygulanabildi÷i binalar için çoklu karar a÷acÕ yöntemi kullanÕlarak bu grubun
ayrÕntÕlÕ de÷erlendirilmesi yapÕlmÕútÕr. Çoklu karar a÷acÕ yaklaúÕmÕyla, betonarme yapÕlarda
ikinci kademede kullanÕlan üç yöntemin ortak karar matrisi kullanÕlarak beú kademeli bir
de÷erlendirme yapÕlmÕútÕr.
YapÕ Güvenli÷inin Deprem Riski AçÕsÕndan De÷erlendirilmesi çalÕúmalarÕ kapsamÕnda,
birinci ve ikinci kademe de÷erlendirilmesi yapÕlabilen binalarÕn beú kademeli öncelik
sÕralamasÕ için kullanÕlan karar a÷acÕ Tablo 2’de sunulmuútur.

5. SONUÇ
Balçova ve Seferihisar ilçelerinde mevcut bina stoku bilgileri, ønúaat Mühendisleri OdasÕ
øzmir ùubesi’ne kayÕtlÕ, proje kapsamÕnda yapÕlan sertifika e÷itimini baúarÕlÕ olarak
tamamlayan ønúaat Mühendisleri tarafÕndan elde edilmiútir. BinalarÕn proje bilgileri, ølçe
Belediye Arúivlerinde oluúturulan altyapÕ aracÕlÕ÷Õyla do÷rudan do÷ruya øzmir Büyükúehir
Belediyesi Bilgi øúlem Dairesi BaúkanlÕ÷Õ’na aktarÕlmÕútÕr. Bina bazÕnda toplanmÕú olan
bilgiler, bina kimlik numaralarÕ özelinde de÷erlendirilmiútir. Nihai görüntülemeye iliúkin
örnek görünümler ùekil 7 ila 9’da sunulmaktadÕr.
Tablo 2. Nihai Karar A÷acÕ
Öncelik
Durumu
1. Öncelikli
2. Öncelikli
3. Öncelikli
4. Öncelikli
5. Öncelikli

økinci Kademe

Birinci Kademe
Az Öncelikli

Orta Öncelikli

Çok Öncelikli

Az Öncelikli

Orta Öncelikli

Çok Öncelikli

*
*
*

*

*
*

SayÕsallaútÕrÕlarak øzmir Büyükúehir Belediyesi veri tabanÕna aktarÕlmÕú olan bilgiler
kullanÕlarak Co÷rafi Bilgi Sistemleri ortamÕna taúÕnmÕútÕr. Kent bilgi sisteminin bir parçasÕ
haline gelen sonuçlar kullanÕlarak, alÕnacak tedbirlerin belirlenmesi; ileri inceleme için verilen
önceliklere uygun olarak planlamalarÕn yapÕlmasÕ, afet öncesi alÕnmasÕ gereken tedbirlerin
planlanmasÕ mümkündür.
Oluúturulan veri tabanÕ için giriú arayüzleri idarenin ayÕrabilece÷i bütçeye ba÷lÕ olarak,
çalÕúan sayÕsÕnÕn, paralel de÷erlendirme istasyonlarÕnÕn ço÷altÕlabilece÷i biçimde
tasarlanmÕútÕr. Böylece, bütçe olanaklarÕ do÷rultusunda de÷erlendirme hÕzÕnÕn arttÕrÕlmasÕ,
proje hedeflerine uygun olarak envanter verilerini toplamak mümkün olabilecektir.
Bölgeye iliúkin zemin, yapÕ, deprem tehlikesi gibi bilgilerin güncellenme durumunda, veri
tabanÕnda daha önce girilmiú bilgilerin çok kÕsa sürede güncellenmesi mümkündür. Kurulan
ømar Bilgi Sistemi, her türlü güncellemeye ba÷lÕ olarak, de÷iúen öncelikleri saptayabilecek,
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Co÷rafi Bilgi Sistemlerindeki bilgileri kÕsa süre içinde güncelleyerek stratejik planlamalara
uygun kararlarÕn alÕnabilmesi - uygulanabilmesine olanak sa÷layacak niteliktedir.
Veri tabanÕnÕn güncellemeye açÕk olmasÕ, Co÷rafi Bilgi Sistemleri ortamÕnda görüntülenmesi
afet öncesi özelikle ømar øúleri açÕsÕndan alÕnmasÕ gerekli önlemlerin planlanmasÕ açÕsÕndan
önemli fÕrsatlar yaratmaktadÕr. AynÕ veri tabanÕnÕn kullanÕlmasÕyla, olasÕ bir afet durumuna
iliúkin muhtelif senaryolarÕn geliútirilmesi, eylem planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ da mümkündür.
Üç kamu kurumunun birlikte uyumla çalÕúarak kent bilgi sistemi oluúumunu gerçekleútirdi÷i
bu çalÕúma, oluúturulan Veri TabanÕ (iletiúim-güncelleme-sürdürülebilirlik), ømar Bilgi
Sistemi (Güncellenebilir-Sürdürülebilir), Envanter Düzeni (güncellenebilir, sürdürülebilir),
Öncelik Belirleme (çoklu karar a÷acÕ kullanÕmÕ, güncellenebilir, sürdürülebilir) alanlarÕnda
elde edilen sonuçlar açÕsÕndan öncü,. Ülkemizde ender görülen biçimde kurumlar arasÕ
çatÕúma olmadan gerçekleútirilmesi açÕsÕndan örnek nitelikte bir projedir. Bu çalÕúmanÕn,
süreç ve sonuç açÕsÕndan ülke geneline yaygÕnlaúmasÕ, kamu kaynaklarÕnÕn etkin, verimli
kullanÕlmasÕ rapor müelliflerinin ve protokolü yürüten KurumlarÕn ortak dile÷idir.

ùekil 8: CBS üzerine aktarÕlan Bina Bilgisi görünümü
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ùekil 9: CBS üzerine aktarÕlan Foto÷raf görünümü

ùekil 10: CBS üzerine aktarÕlan arúiv belgeleri görünümü
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GøRøù
øzmir Büyükúehir Belediye BaúkanlÕ÷Õ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve
ønúaat Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi bir ortak hizmet projesi kapsamÕnda, pilot bölge
olarak seçilmiú olan Balçova ve Seferihisar (Merkez) ilçelerinde "YapÕ Stoku Envanterinin
OluúturulmasÕ ve YapÕ Güvenli÷inin Deprem Riski AçÕsÕndan De÷erlendirilmesi" konulu
15.11.2011 tarihinde baúlayÕp 30.11.2012 tarihinde sonuçlanan bir çalÕúma yürütmüútür.
Balçova’da 7,628 ve Seferihisar-Merkez’de ise 2,922 adet olmak üzere toplamda 10,550
betonarme ve yÕ÷ma-karma yapÕnÕn envanter bilgisi oluúturulmuú ve bu binalar arasÕndan
deprem riski açÕsÕnda birinci ve ikinci kademe diye adlandÕrÕlan yöntemler ile toplamda 5,621
bina de÷erlendirilmiútir. Okullar, hastaneler ve önemli kamu binalarÕ bu incelemenin kapsamÕ
dÕúÕnda bÕrakÕlmÕútÕr; zira bu tür binalarÕn ayrÕca ele alÕnmasÕ gerekmektedir. Kapsam dÕúÕnda
kalan di÷er binalar úöyledir: 15 katÕn üstünde olan yüksek yapÕlar, seralar, trafolar,
müútemilat, kamu binalarÕ, büyük alÕúveriú merkezleri, köprüler ve havuzlar. Proje
kapsamÕnda tamamlanan çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ iki farklÕ rapor halinde Büyükúehir
Belediyesine sunulmuútur (Kahraman vd., 2012a, Kahraman vd., 2012b). Bu metinde sadece
betonarme binalara iliúkin özet de÷erlendirmelerde bulunulmuú ve binalar risk açÕsÕndan
öncelik sÕrasÕna konurken izlenen “çoklu karar a÷acÕ” yönteminin ayrÕntÕlarÕna de÷inilmiútir.

BETONARME BøNALARIN DEöERLENDøRøLMESøNDE KULLANILAN
YÖNTEMLER
Son on yÕlda dünya genelinde betonarme binalarÕn zayÕf performansÕ, mevcut yapÕlarÕn sismik
performans analizi çalÕúmalarÕna hÕz kazandÕrmÕútÕr. Tek tek binalarÕn de÷erlendirilmesi söz
konusu oldu÷unda bina hakkÕnda detaylÕ veri toplanarak bu veriler geliúmiú modelleme ve
analiz yöntemleri ile de÷erlendirilmektedir. Bu tür bir analiz yapÕnÕn performansÕ hakkÕnda
nihai sonuç verebilmektedir. Ancak yüz binlerce binadan oluúan bir yapÕ sto÷unun
de÷erlendirilmesinde her bina için bu derece detaylÕ veri toplamak ve geliúmiú analiz
yöntemlerini uygulamak imkânsÕzdÕr. Bu nedenle daha az veri ile daha basit analiz gerektiren
ve daha az zaman alan ön de÷erlendirme yöntemleri tercih edilmektedir. Bu yöntemler son
derece pratik, geliúmiú analiz yöntemlerine kÕyasla çok daha uygun maliyetli ve bu anlamda
çok sayÕda binanÕn hÕzlÕ bir úekilde de÷erlendirilebilmesi için uygundur. Ön de÷erlendirme
yöntemleri geliúmiú/detaylÕ yöntemleri asla dÕúarÕda bÕrakmamakta, bir baúka deyiúle bu
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yöntemlerin yerine geçmemektedir. Ön de÷erlendirme ile öncelikli (riskli) olarak belirlenen
ve tüm yapÕ sto÷unun belli bir alt kümesini oluúturan binalar için nihai karar detaylÕ
de÷erlendirme yöntemleri kullanÕlarak verilmelidir.
Sismik risk için ön de÷erlendirme yöntemlerindeki güncel yaklaúÕm, geliúmiúlik sÕralamasÕnda
olmak üzere, binalarÕ üç farklÕ aúamada incelemektir: (1) Sokak TaramasÕ, (2) Ön
De÷erlendirme, (3) DetaylÕ Son De÷erlendirme. Betonarme yapÕlarÕ öncelik sÕralamasÕna
koyabilmek için farklÕ geliúmiúlik düzeyinde altÕ farklÕ yöntem kullanÕlmÕútÕr. Bu yöntemler
en genel olarak birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki kategoriye ayrÕlabilir. Birinci ve
ikinci kademe yöntemler arasÕndaki temel fark, birinci kademe yöntemlerin uygulanabilmesi
için gerekli olan bilginin sokak taramasÕ ile elde edilebilir olmasÕdÕr. Bir baúka deyiúle,
yapÕnÕn proje ve/veya rölöve bilgisine ihtiyaç yoktur. økinci kademe yöntemler içinse proje
ve/veya rölöve bilgisine ihtiyaç bulunmaktadÕr.
Birinci kademe veya sokak taramasÕ olarak da bilinen yöntemler binalarÕ bir ön-öncelik
sÕrasÕna koymak için kullanÕlÕrken, ikinci kademe yöntemler dikkate aldÕ÷Õ parametre sayÕsÕ,
bu parametrelerin proje ve/veya rölöve bilgilerinden toplanabilmesi ve bina taúÕyÕcÕ sistemine
ait verilerin kullanÕlmasÕ nedenleriyle daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Birinci kademe
yöntemlerin ikinci kademe yöntemlere göre en önemli avantajÕ uygulama kolaylÕ÷ÕdÕr.
Herhangi bir karmaúÕk analiz gerektirmedi÷inden çok fazla sayÕda binaya hÕzlÕ bir úekilde
uygulanabilmektedir. Yöntemin uygulanmasÕ için gerekli zaman 15-30 dakika arasÕnda
de÷iúmektedir. Ancak öncelik sÕralamasÕ açÕsÕndan daha güvenilir bir karar verebilmek
amacÕyla ikinci kademe yöntemlere mutlaka ihtiyaç vardÕr. økinci kademe yöntemler
geliútirilirken veri toplama yöntemi olarak rölöve bilgilerinin toplanmasÕ öngörülmüútür.
Böylece de÷erlendirilen binalarÕn inúa edilmiú durumlarÕna ait taúÕyÕcÕ sistem bilgileri kesin
olarak elde edilmektedir. Yöntemin uygulanmasÕ için gerekli zaman 3-4 saat arasÕnda
de÷iúmektedir.
Bu pilot çalÕúmada ise taúÕyÕcÕ sistem bilgileri, proje bilgilerine ulaúÕlarak toplanmÕú, böylece
verilerin derlenmesi için gerekli olan zaman büyük ölçüde kÕsalmÕútÕr. Protokol bütçesine
ba÷lÕ olarak kÕsÕtlÕ tutulan çalÕúan sayÕsÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda, görece kÕsa bir süre olan 10 ay
içinde, farklÕ özellikte 5621 adet betonarme bina birinci ve ikinci kademe yöntemlerle
de÷erlendirilmiútir. BinalarÕn tümüne rölöve uygulamak hem proje bütçesi, hem de zaman
açÕsÕndan oldukça zorlayÕcÕdÕr. Bu durumda proje bilgileri kullanÕlarak bile olsa öncelik
sÕralamasÕ açÕsÕndan daha güvenilir sonuçlar veren ikinci kademe yöntemlerin tüm binalara
uygulanmasÕnÕn daha önemli oldu÷u düúünülmüútür.
Betonarme YapÕlar (Projeli, Projesiz)
Betonarme binalar projeli ve projesiz olmak üzere iki kategoride toplanmÕútÕr. Projesiz
binalarÕn taúÕyÕcÕ sistem detaylarÕna ulaúÕlamadÕ÷Õ için bu binalara birinci kademe yöntemler
(sokak taramasÕ), proje bilgilerine ulaúÕlabilen binalar için hem birinci hem de ikinci kademe
yöntemler uygulanmÕútÕr.
Birinci Kademe Yöntemler (Sokak TaramasÕ)
Geçmiú depremlerde benzer binalarÕn gösterdi÷i performansÕ dikkate alan ve binalarÕ öncelik
sÕrasÕna koyan birinci kademe yöntemler, sokak taramasÕ yolu ile elde edilen yapÕ bilgilerini
kullanmaktadÕr ve herhangi bir karmaúÕk analiz gerektirmemektedir. Bu yöntemlerin amacÕ
hemen müdahale gerektiren binalarÕ ortaya çÕkarmaktÕr. Öncelikli binalara, daha ayrÕntÕlÕ
ikinci kademe yöntemler uygulanarak öncelikli binalar için de sÕralama yapmak mümkündür.
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Pilot çalÕúma kapsamÕnda ayrÕntÕlarÕ aúa÷Õda verilen birbiriyle iliúkili beú ve sekiz parametreli
iki adet birinci kademe yöntem kullanÕlmÕútÕr; ancak burada sadece sekiz parametreli
yöntemin detaylarÕ aktarÕlmÕútÕr.
Sekiz Parametreli Sokak TaramasÕ Yöntemi
1999 Düzce depreminde 477 adet hasar görmüú binadan toplanan hasar gözlemleri, hasar ile
bazÕ belli baúlÕ bina özellikleri arasÕnda iliúki oldu÷unu ortaya çÕkarmÕútÕr. Bu özellikler bina
serbest kat adedi, yumuúak kat, a÷Õr kapalÕ çÕkma, görünür bina kalitesi, kÕsa kolon, çarpÕúma
etkisi ve topo÷rafik etkidir. Bina hasarÕ ile iliúkili bir di÷er parametre ise yerel zemin
durumudur. Belli bir bölgedeki yer hareketinin úiddeti (sismik tehlike) tetiklenen faya uzaklÕk
ve yerel zemin durumuna ba÷lÕdÕr. Sismik tehlike en büyük yer hÕzÕ (PGV) de÷eri dikkate
alÕnarak yönteme (Sucuo÷lu vd, 2003) dâhil edilmiútir. Yöntemde, PGV hÕz aralÕklarÕna ba÷lÕ
olarak, en riskliden en az riskliye do÷ru Bölge-1, Bölge-2, Bölge-3 ve bunlara karúÕlÕk gelen
PGV de÷erleri, sÕrasÕyla 60 d PGV  80 , 40 d PGV  60 ve 20 d PGV  40 olmak üzere üç
farklÕ yerel zemin durumu tariflenmiútir. PGV hÕzlarÕnÕn bir fonksiyonu olarak baúlangÕç
performans skorlarÕndan, farklÕ a÷ÕrlÕklar ile tariflenmiú ve hasar ile iliúkili parametrelere
karúÕlÕk gelen puanlar, belli bir algoritma kullanÕlarak çÕkarÕldÕ÷Õnda bina performans skoru
hesaplanabilmektedir. Bu nihai performans skoru belli bir eúik de÷erden küçükse bina yüksek
öncelikli, büyükse görece az öncelikli bina olarak sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Bu yöntem 1-7 katlÕ
betonarme binalar için kalibre edilmiútir.
økinci Kademe Yöntemler
De÷erlendirme açÕsÕndan projede üç farklÕ ikinci kademe yöntem kullanÕlmÕútÕr. Yöntemlere
ait detaylar aúa÷Õda verilmiútir. Bu yöntemlerin uygulanmasÕ sÕrasÕnda gerekli olan taúÕyÕcÕ
sistem bilgileri için binalarÕn projelerinden elde edilen veriler kullanÕlmÕútÕr.
Öncelik øndeksi Yöntemi
Mete Sözen ve Ahmed F. Hassan tarafÕndan geliútirilen yöntem (Hassan ve Sozen, 1997),
literatürde “Öncelik øndeksi” veya “Hassan-Sözen” yöntemi olarak bilinmektedir. Yönteme
Öncelik øndeksi denmesinin nedeni, aynÕ bölgedeki binalar de÷erlendirilirken yöntemin
binalarÕ birbirine göre rölatif bir sÕralamaya sokarak, binalarÕ sismik performans açÕsÕndan en
olumsuzdan en olumluya göre sÕralamasÕdÕr. Böylece acil olarak daha ileri düzeyde
de÷erlendirme gerektiren binalar belirlenebilmektedir.
Hassan-Sözen yöntemi ikinci kademe yöntemlerinin temelini oluúturmasÕ açÕsÕndan
önemlidir. Yöntem geliútirilirken uygulama kolaylÕ÷Õna özellikle dikkat edilmiútir. Bu
nedenle, kullanÕlan parametreler kolon, perde duvar ve dolgu duvar alanlarÕ gibi rahatlÕkla
elde edilebilecek yapÕsal büyüklüklerdir. YapÕ hasarÕ ile direkt iliúkili olan malzeme kalitesi,
bina yüksekli÷i, çerçeve sistemin özellikleri, detaylandÕrma ve yerel zemin durumu gibi
parametreler dÕúarÕda bÕrakÕlmÕútÕr. Yöntem ikinci kademe yöntemler arasÕnda, benzer zemin
özelli÷ine sahip bir bölgede bulunan binalarÕ depremde hasar görme riski açÕsÕndan sade bir
úekilde göreli olarak sÕnÕflandÕrmaya imkân tanÕmasÕ nedeniyle önemli bir yere sahiptir.
Yöntem, 1992 Erzincan depreminde az, orta ve a÷Õr hasar görmüú, 1-5 arasÕ de÷iúen kat
sayÕlarÕna sahip 46 adet monolitik betonarme binanÕn kolon, perde duvar ve dolgu duvar
özellikleri kullanÕlarak geliútirilmiútir. øncelenen 46 adet betonarme bina arasÕnda tamamen
göçmüú bina yoktur. Yöntem kolon (CI) ve duvar (WI) olmak üzere iki adet indeks
hesaplamaktadÕr. Kat göreli ötelemesi bina hasarÕ ile direkt iliúkili bir büyüklüktür. Kat
ötelemesini kontrol eden yapÕsal özellik ise genel bina rijitli÷idir. Bina rijitli÷inin hesabÕ,
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dolgu duvarlarÕn rijitli÷e katkÕsÕnÕn belirsizli÷inden dolayÕ oldukça zordur. Bina rijitli÷ini
alanlar ile iliúkilendirebilmek bir baúka deyiúle rijitlik ile dayanÕm arasÕndaki farkÕ yönteme
yansÕtabilmek için kolon, perde duvar ve dolgu duvar alanlarÕ farklÕ a÷ÕrlÕklar kullanÕlarak
indeks hesabÕna dâhil edilmiútir.
Geliútirilmiú Diskriminant Analizi Yöntemi
Geçmiú depremlerde oluúan hasarlara bakÕldÕ÷Õnda, deprem hasarlarÕnÕn üç temel nedeni
oldu÷u saptanmÕútÕr. Bunlar, (i) uygun olmayan mimarÕ ve yapÕsal taúÕyÕcÕ formlar, (ii) zayÕf
detaylandÕrma ve/veya boyutlandÕrma, (iii) imalat aúamasÕnda yeterli kontrollerin
yapÕlmamasÕdÕr. Bu problemlere sahip olan yapÕ, düúük yatay rijitlik nedeniyle yatay deprem
kuvvetleri altÕnda büyük úekil de÷iútirmelere maruz kalmaktadÕr. Bu duruma paralel olarak
zayÕf detaylandÕrma nedeniyle yeterli sünekli÷e sahip olmadÕ÷Õ için büyük úekil de÷iútirmelere
karúÕ koyamamakta ve taúÕyÕcÕ sistem göçmektedir.
Az ve orta katlÕ (2-7 katlÕ) betonarme binalar için çok sayÕda binaya hÕzlÕ bir úekilde
uygulanabilen ve yapÕ sto÷u içinde yukarÕda bahsi geçen üç temel eksikli÷i barÕndÕran binalarÕ
yakalayabilen olasÕlÕk esaslÕ bir yöntem geliútirilmiútir (Yücemen vd., 2004; Yakut vd., 2006).
Yöntemin olasÕlÕk esaslÕ olmasÕnÕn nedeni hem sismik talebin, hem de kapasitenin çeúitli
nedenlerle belirsiz olmasÕdÕr. Bu durumda, deprem kuvvetleri altÕnda hasara neden olabilecek
potansiyel eksikliklerin de÷erlendirilmesinde belirsizlikleri de dikkate alabilen istatistik olasÕlÕksal yöntemleri kullanmak en uygun çözüm olmaktadÕr.
12 KasÕm 1999 Düzce (Mw = 7.2) depreminde hasar görmüú 484 bina detaylÕ bir úekilde
incelenmiú ve her bir bina için kat sayÕsÕ, plan ve düúey kesit düzensizlikleri, zemin kat
taúÕyÕcÕ sistemi ve kullanÕlan malzeme bilgilerini içeren detaylÕ raporlar hazÕrlanmÕútÕr.
øncelenen 484 bina içinde hiç hasar görmeyen 61, hafif hasar gören 150, orta hasar gören 151,
a÷Õr hasar gören 58 ve göçen 64 adet bina bulunmaktadÕr. Göçmüú olan binalara ait gerekli
bilgiler projeleri de÷erlendirilerek elde edilmiútir.
Toplanan bilgiler ve hasar miktarlarÕ incelenerek, hasar ile iliúkili altÕ farklÕ indeks
belirlenmiútir. Bu indeksler úöyledir: (i) serbest kat adedi, (ii) minimum normalize yatay
rijitlik indeksi, (iii) minimum normalize yatay dayanÕm indeksi, (iv) normalize fazlalÕk
(redundancy) indeksi, (v) yumuúak kat indeksi, (vi) çÕkma indeksi. Bu indekslerin kÕsa
tanÕmlarÕ aúa÷Õda verilmiútir:
Serbest Kat Adedi: Zemin kat üstü ba÷ÕmsÕz salÕnan döúemelerin toplam sayÕsÕdÕr.
Minimum Normalize Yatay Rijitlik øndeksi: Zemin kat toplam yatay rijitlik de÷erinin bir
ölçüsüdür. Bu indeksin hesabÕnda, her iki yönde kolon ve perde duvarlarÕn atalet momentleri
dikkate alÕnmaktadÕr.
Minimum Normalize DayanÕm øndeksi: YapÕnÕn taban kesme kapasitesinin bir ölçüsüdür. Bu
indeksin hesabÕnda her iki yön için kolon, perde duvar ve dolgu duvarlarÕn kesme alanlarÕ
dikkate alÕnmaktadÕr.
Normalize FazlalÕk (Redundancy) øndeksi: YapÕsal sistem içerisinde yatay kuvvetlerin
da÷ÕlÕmÕ ile iliúkili çerçeve sayÕsÕnÕn ve süreklili÷inin bir ölçüsüdür. Bu indeksin hesabÕnda
zemin kattaki her iki yönde bulunan sürekli çerçeve adedi ve açÕklÕ÷Õ sayÕsÕ dikkate
alÕnmaktadÕr.
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Yumuúak Kat øndeksi: Zemin kat yüksekli÷inin üst katlara göre daha fazla olmasÕ yumuúak
kat oluúumunun temel nedenlerindendir. Zemin kat yüksekli÷inin birinci kat yüksekli÷ine
bölünmesi ile bulunan yumuúak kat indeksi kullanÕlarak bu olumsuz etki dikkate alÕnmaktadÕr.
ÇÕkma øndeksi: En dÕúta bulunan çerçeve kiriúinin dÕúÕna taúan çÕkmalar (a÷Õr balkonlar,
sarkan döúemeler gibi) kütle merkezini düúeyde üst katlara do÷ru taúÕdÕ÷Õ için hem deprem
kuvvetlerini hem de devrilme momentlerini arttÕrmaktadÕr. Bu da çok katlÕ yapÕlarÕn deprem
performansÕnÕ olumsuz yönde etkilemektedir. ÇÕkma indeksi bu etkiyi dikkate almaktadÕr.
Düzce depremi sonrasÕ hasar verilerinin toplandÕ÷Õ 16 km2’lik (4 x 4 km) bölgenin üniform 20
metre kalÕnlÕ÷Õnda siltli ve killi tabakalara sahip alüvyon birikintilere sahip bir zemin oldu÷u
saptanmÕútÕr. DolayÕsÕyla yönteme, farklÕ zemin özelliklerine sahip bölgelere de
uygulanabilmesi için yerel zemin úartlarÕnÕ dikkate alan parametreler eklenmiútir. Bu amaçla
spektral yer de÷iútirme de÷eri, yer hareketindeki göreli de÷iúimi yansÕtan parametre olarak
seçilmiútir. Spektral ivme de÷eri yapÕlarÕn hasar görebilirli÷i ile iliúkili olarak sÕklÕkla
kullanÕlan bir parametredir. Zemin türü ve fay/kaynak uzaklÕ÷Õna ba÷lÕ olarak azalÕm iliúkileri
yardÕmÕyla hesaplanabilen spektral ivme de÷erlerinden spektral yer de÷iútirme de÷erlerine
geçilmekte ve böylece Düzce için geliútirilmiú olan eúik de÷erler (Diskriminant Analizi
Yönteminde kullanÕlan de÷erler) di÷er bölgeler için adapte edilmiútir. FarklÕ zemin
özelliklerine sahip bölgelere uygulayabilmek için seçilen temel parametreler fay hattÕna
uzaklÕk ve zemin türüdür. Zemin türleri kayma dalgasÕ hÕzlarÕna ba÷lÕ olarak
saptanabilmektedir. Kayma dalgasÕ hÕzÕna ba÷lÕ olarak yöntemde Vs d 200 m/s, 201 d Vs d
400 m/s, 401 d Vs d 700 m/s ve 701 d Vs m/s olmak dört farklÕ zemin sÕnÕfÕ kullanÕlmÕútÕr.
Yöntemin hedefi, istatistiksel bir yöntem olan diskriminant analizi yöntemini kullanarak
yukarÕda tanÕmlÕ hasar ile iliúkili altÕ farklÕ indekse ba÷lÕ diskriminant fonksiyonlarÕnÕ
kullanarak olasÕ depremlerde meydana gelebilecek hasarlarÕ tahmin etmektir. Çok de÷iúkenli
varyans analizi (MANOVA) tekni÷i olarak da bilinen istatistiksel yöntem, eldeki hasar
verisini kullanarak yapÕnÕn görebilece÷i hasar durumlarÕnÕ en iyi ayrÕútÕran (discriminate)
tahmin de÷iúkenlerini (yukarÕda tanÕmlÕ indeksleri) belirlemektedir. Yöntemde iki farklÕ hasar
sÕnÕfÕ (durumu) tanÕmlanmÕútÕr, bunlar: Hemen KullanÕm (IOPC) ve Can Güvenli÷i (LSPC)
performans sÕnÕflarÕdÕr. IOPC performans sÕnÕfÕ depremden sonra hemen kullanÕlabilecek
(hasarsÕz ve/veya hafif hasarlÕ) binalarÕ ayrÕútÕrmaktadÕr. LSPC performans sÕnÕfÕ ise
depremden sonra kullanÕlamayacak düzeyde hasar gören (a÷Õr hasarlÕ ve göçen) binalarÕ
ayrÕútÕrmaktadÕr. Yöntem 2-7 katlÕ betonarme binalar için geliútirilmiútir.
P25 HÕzlÕ De÷erlendirme Yöntemi
Yöntemin (Bal vd., 2007) kökeni, depremlerde can kaybÕnÕn önlenmesi için mevcut
betonarme binalarÕn hÕzlÕ bir úekilde taranmasÕna yönelik geliútirilen SÕfÕr Can KaybÕ Projesi
ve P5 Yöntemi’ne dayanÕr. P25 hÕzlÕ de÷erlendirme yönteminde nihai karar, her bir bina için
hesaplanacak P-sonuç puanlarÕna göre verilir. Bu puanÕn belirlenebilmesi için, öncelikle ilgili
binanÕn göçme riskini temsil eden yedi ayrÕ Pi puanÕ hesaplanÕr:
P1-Temel YapÕsal PuanÕ: BinanÕn yapÕsal puanÕnÕn hesabÕ için önce bir kritik kat seçilir. Bu
çalÕúma kapsamÕnda oldu÷u gibi, genellikle binanÕn zemin katÕ kritik kat olarak alÕnÕr. Bu
katÕn kolon, perde ve duvarlarÕnÕn rijitlikleri ile bina yüksekli÷ine ba÷lÕ olarak P0-TaúÕyÕcÕ
sistem puanÕ hesaplanÕr, daha sonra, beton kalitesi, etriye aralÕ÷Õ, zemin sÕnÕfÕ, temel türü ve
derinli÷i, asma kat ve kÕsmi bodrum varlÕ÷Õ, zayÕf kolon-kuvvetli kiriú, korozyon, burulma ve
kütle düzensizli÷i, döúeme ve düúey do÷rultu süreksizli÷i gibi toplam 14 yapÕsal düzensizlik
faktörü dikkate alÕnarak P1-YapÕsal PuanÕ elde edilir.
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P2-KÕsa Kolon PuanÕ: Binadaki kÕsa kolonlarÕn bulunma oranÕ ve boylarÕnÕn kat
yüksekliklerine oranÕna ba÷lÕ olarak belirlenir.
P3-Yumuúak Kat ve ZayÕf Kat PuanÕ: Zemin kat yüksekliklerinin normal kat
yüksekliklerinden farklÕ olmasÕ veya yatay kuvvetleri karúÕlamada önemli bir katkÕsÕ olan
dolgu duvarlarÕnÕn zemin katta bulunmamasÕ gibi sebeplerle ortaya çÕkan risk, ilgili kritik kat
ile üst kat yükseklikleri ve bu katlarda bulunan kolon, perde ve duvarlarÕn rijitlikleri dikkate
alÕnarak belirlenir.
P4-A÷Õr ÇÕkmalar ve Çerçeve Süreksizli÷i PuanÕ: Giriú katÕnÕn üzerindeki çÕkmalarÕn
yarataca÷Õ kütle düzensizlikleri ve çerçeve süreksizlikleri, çÕkma bulunma oranÕna ba÷lÕ
olarak belirlenir.
P5-ÇarpÕúma PuanÕ: Bitiúik nizamdaki binalarÕn çarpÕúma riski, komúu binalarÕn
yükseklikleri, kat seviyeleri, kütle ve rijitlikleri arasÕndaki farklar, binanÕn konumu ve
çarpÕúmanÕn niteli÷i (merkezi ya da dÕúmerkezli olmasÕ) gibi faktörlere ba÷lÕ olarak belirlenir.
P6-SÕvÕlaúma Potansiyeli PuanÕ: Öncelikle çeúitli zemin parametrelerine göre sÕvÕlaúma
potansiyeli “az”, “orta” veya “yüksek” olarak belirlenir (Youd vd., 2001, Tezcan ve Özdemir,
2004). Daha sonra yer altÕ su seviyesine ba÷lÕ olarak sÕvÕlaúma riski bulunur.
P7-Toprak hareketleri PuanÕ: Zemin parametrelerine göre büyük oturma, yanal da÷Õlma,
heyelan ya da istinat duvarÕ göçmesi gibi zemin hareketlerinden birinin olabilece÷i saptanÕrsa,
yer altÕ su seviyesine ba÷lÕ olarak toprak hareketleri risk puanÕ belirlenir.
Belirlenen yedi Pi puanÕnÕn en küçü÷ü olan Pmin de÷erinin Į ve ȕ gibi iki düzeltme faktörü ile
çarpÕlmasÕ sonucu söz konusu binanÕn P-sonuç puanÕ elde edilir. Yöntemin uygulanaca÷Õ
binalar için bir kat sÕnÕrlamasÕ olmasa da proje kapsamÕnda kat sayÕsÕ 1-15 ile sÕnÕrlÕ
tutulmuútur. Zaten Balçova’da bu aralÕkta olmayan sadece iki adet bina bulunmaktadÕr.
YEREL ZEMøN SINIFLARINI øÇEREN HARøTALAR
økinci kademe yöntemlerden Geliútirilmiú Diskriminant Analizi ve P25 Yöntemleri binalarÕn
deprem riskini de÷erlendirirken yerel zemin koúullarÕnÕ dikkate almaktadÕr. Bu nedenle hem
Balçova hem de Seferihisar ilçelerinde bina bazÕnda zemin durumlarÕnÕn de÷erlendirilmesi
gerekmektedir.
Balçova ilçesi zemin sÕnÕflarÕnÕn belirlenmesinde øZSU tarafÕndan belirlenmiú sulu - kuru
dereler, topografya, genel jeoloji bilgiler dikkate alÕnmÕútÕr. Bölgede tamamlanmÕú jeolojik ve
jeoteknik etüd raporlar, DEÜ- Deprem AraútÕrma Uygulama Merkezi’nin (DAUM)
tamamlamÕú oldu÷u bir çalÕúma kapsamÕnda elde edilmiú sondaj verilerinin proje alanÕnÕ
içeren bölümü de de÷erlendirmeye alÕnmÕútÕr. Protokol çerçevesinde, arúiv çalÕúmalarÕ
çerçevesinde binalara ait zemin etütlerinin bulunmasÕ durumunda bu bilgiler derlenmiú, øzmir
büyükúehir Belediyesi Bina Envanter Bilgi Sistemi’ne veri giriúi yapÕlmÕútÕr. DetaylarÕ Baran
vd., 2013’de verildi÷i üzere, ùekil 1(a)-(b)’de Balçova ve Seferihisar için yerel zemin sÕnÕfÕnÕ
gösteren haritalar elde edilmiútir.
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(a)

(b)
ùekil 1: Yerel zemin sÕnÕflarÕ (a) Balçova, (b) Seferihisar.
GENEL KARAR ùEMASI VE ÇOKLU KARAR AöACI
Tablo 1 ve 2’de Balçova ve Seferihisar’da 1. ve 2. kademe yöntemler ile de÷erlendirilebilen
betonarme binalar ile tasnif dÕúÕ bÕrakÕlmÕú binalarÕn sayÕlarÕ verilmiútir.
Tablo 1 Balçova’da de÷erlendirilen binalarÕn da÷ÕlÕmÕ.
De÷erlendirme Durumu

Bina SayÕlarÕ

Tasnif DÕúÕ Betonarme YapÕlar
YangÕn geçirmiú BA YapÕlar
1. ve 2. Kademe Yöntemlerin KapsamÕ DÕúÕnda Kalan BA YapÕlar
1. ve 2. Kademe Yöntemler ile De÷erlendirilen BA YapÕlar

397
3
70
4.502

Betonarme YapÕlar ToplamÕ

4.968

Tablo 2 Seferihisar’da de÷erlendirilen binalarÕn da÷ÕlÕmÕ.
De÷erlendirme Durumu

Bina SayÕlarÕ

Tasnif DÕúÕ Betonarme YapÕlar
HasarlÕ Betonarme YapÕlar
1. ve 2. Kademe Yöntemlerin KapsamÕ DÕúÕnda Kalan BA YapÕlar
1. ve 2. Kademe Yöntemler ile De÷erlendirilen BA YapÕlar

215
39
70
1.119

Betonarme YapÕlar ToplamÕ

1.384

Öncelik sÕnÕflamasÕ yapÕlÕrken bazÕ binalar sadece birinci kademe yöntem olan sokak taramasÕ
yöntemi ile de÷erlendirilebilirken, bazÕ binalar birden fazla ve farklÕ geliúmiúlik düzeyindeki
yöntemler ile de÷erlendirilebilmiútir. økinci kademe yöntemler dikkate aldÕ÷Õ taúÕyÕcÕ sistem
parametreleri açÕsÕndan birinci kademe yöntemlere göre daha geliúmiútir. Nihai öncelik
sÕralamasÕ yapÕlÕrken, aynÕ bina için birden fazla de÷erlendirme yönteminin kullanÕlmasÕnÕn
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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getirdi÷i de÷erlendirme zenginli÷i bir úekilde dikkate alÕnmalÕdÕr. ùekil 2’de karar aúamasÕnda
kullanÕlan genel karar úemasÕ gösterilmiútir.

BETONARME B7NALAR

KAPSAM DIbI YAPILAR

PROJES7Z

PROJEL7

I. KADEME

II. KADEME

I. KADEME

?

AZ
ÖNCEL7KL7

?

RÖLEVEL7
II. KADEME

ÇOK
ÖNCEL7KL7

ùekil 2 Öncelik durumu belirlenirken kullanÕlan genel karar úemasÕ.
Birinci Kademe de÷erlendirme iki (Az-Çok), økinci Kademe de÷erlendirmeler ise üç aúamalÕ
(Az-Orta-Çok) sonuçlar vermektedir. Genel olarak birinci kademede yarÕ yarÕya ayrÕlan
yapÕlar, ikinci kademede orta grubu úiúkin biçime gelmektedir. ÇalÕúmada, birden fazla
yöntemin uygulanabildi÷i binalar için çoklu karar a÷acÕ yöntemi kullanÕlarak bu úiúkin grubun
ayrÕntÕlÕ úekilde de÷erlendirilmesi yoluna gidilmiútir. Çoklu karar a÷acÕ yaklaúÕmÕyla,
betonarme yapÕlarda ikinci kademede kullanÕlan üç yöntemin ortak karar matrisi kullanÕlarak
beú kademeli bir de÷erlendirme yapÕlmÕútÕr. Beú kademeli sÕnÕflamadaki amaç daha rafine bir
öncelik tablosu sunarak bundan sonra yapÕlmasÕ gereken iúlere bir planlama altlÕ÷Õ sunmaktÕr.
Tablo 3’te bu matris verilmiútir.
Tablo 3 Çoklu karar a÷acÕ matrisi.
Öncelik
Durumu
1. Öncelikli
2. Öncelikli
3. Öncelikli
4. Öncelikli
5. Öncelikli

økinci Kademe

Birinci Kademe
Az Öncelikli

Orta Öncelikli

Çok Öncelikli

Az Öncelikli

Orta Öncelikli

Çok Öncelikli

*
*
*

*

*
*

Bu karar matrisi mantÕ÷Õ içerisinde yöntemlerin birbirine göre farklÕlaúan zayÕf ve üstün
taraflarÕ dikkate alÕnmÕútÕr. Dikkat edilirse sonuçlarÕ daha güvenilir olan ikinci kademe
yöntemlerin çok öncelikli dedi÷i binalar direkt olarak üçüncü kademe yöntemler ile
de÷erlendirilmesi gereken en öncelikli gruba alÕnÕrken, sonuçlarÕ görece daha az güvenilir
olan birinci kademe yöntemlerin çok öncelikli dedi÷i binalar ise ikinci en öncelikli bina
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grubuna alÕnmÕútÕr. Bir baúka deyiúle öncelik sÕnÕfÕ yükseltilmiútir. Buradaki temel mantÕk
birinci kademe yöntemlerin güvenilirli÷i görece az oldu÷u için bir an önce bu binalara rölöve
yapÕlarak ikinci kademe yöntemlerle de÷erlendirilmesi ve buradan çÕkan sonuca göre de
gerekli durumda üçüncü kademe yöntemler (Deprem Yönetmeli÷i’nde belirtilen yöntemler ile
yapÕ analizi ve performans de÷erlendirmesi) ile de÷erlendirilmesidir. Zaman ve finansal
kaynaklarÕn limitsiz oldu÷u ideal bir durumda tabi ki tüm binalar birinci öncelikli sÕnÕfÕna
sokulabilir; ancak karar aúamasÕnda unutulmamasÕ gereken en önemli nokta, bir an önce can
güvenli÷inin sa÷lanmasÕ gereken binalara yo÷unlaúmaktÕr. Bunu yaparken de finansal
kaynaklar ve zaman parametreleri dikkate alÕnmalÕdÕr.
ùekil 3 ve 4’de Balçova ve Seferihisar ilçelerinde beúli öncelik sÕralamasÕna göre sÕnÕflanmÕú
betonarme binalarÕn yüzdeleri gösterilmiútir.

ùekil 3 Balçova ilçesinde de÷erlendirilebilen betonarme binalarÕn öncelik durumlarÕna
karúÕlÕk gelen bina yüzdeleri.

ùekil 4 Seferihisar (Merkez) ilçesinde de÷erlendirilebilen betonarme binalarÕn öncelik
durumlarÕna karúÕlÕk gelen bina yüzdeleri.

SONUÇLAR
Gerçekleútirilen pilot proje ile envanter çalÕúmalarÕ, mevcut yapÕ stokunun risk
de÷erlendirmesi ve ilgili kurumlar arasÕ koordinasyon alanlarÕnda önemli deneyimler
edinilmiú, konu ile ilgili insan gücü yetiútirilmesinde sistematik bir katkÕ sa÷lanmÕútÕr. Sadece
bu açÕdan bile de÷erlendirildi÷inde, kentsel dönüúüm çalÕúmalarÕnÕn hÕz kazandÕ÷Õ bu süreçte
øzmir kenti ve øzmir’de yaúayan insanlar olarak önemli bir birikime ve altyapÕya sahip
olundu÷u, projenin ileride di÷er ilçelere de geniúlemesi potansiyeli düúünüldü÷ünde çok
önemli bir aúamanÕn baúarÕlÕ bir úekilde geride bÕrakÕldÕ÷Õ görülebilir. Deprem güvenli÷inin
sa÷lanmasÕ çalÕúmalarÕnÕn bundan sonra izleyebilece÷i yol haritasÕ úu úekilde verilebilir:
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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i.

Öncelik sÕralamasÕ verilen yapÕlara 3. Kademe yöntemler (Deprem Yönetmeli÷i 7.
Bölüm) uygulanarak bu yapÕlarÕn nihai deprem performansÕnÕn belirlenmesi,

ii.

øncelenen bu yapÕlarÕn performans düzeylerine bakÕlarak güçlendirme veya yÕkÕlarak
yeniden inúa kararÕnÕn verilmesi.

Projenin di÷er somut çÕktÕlarÕ ise úöyledir:
i.

Sorgulanabilir sayÕsal bir imar bilgi sistemi oluúturulmuútur (tapu, proje, kullanÕm
ruhsatlarÕ vb.),

ii.

Mühendislere e÷itim verilerek bina de÷erlendirmesinde görev alabilecek sertifikalÕ
mühendis havuzu oluúturulmuútur,

iii.

Öncelikli binalar belirlenerek bu binalarÕn iyileútirilmesine yönelik yapÕlacak bir
çalÕúmanÕn maliyeti ortaya çÕkarÕlmÕútÕr,

iv.

Senaryo depreminde etkilenmesi olasÕ insan sayÕsÕna iliúkin bir tahminde bulunulmuú,
bu tahmine ba÷lÕ afet sonrasÕ yapÕlacak çalÕúmalarÕn boyutu ile ilgili bir öngörü
geliútirilmiútir,

v.

Deprem sonrasÕ yapÕlmasÕ gereken kurtarma ve hasar tespit çalÕúmalarÕna nesnel bir
temel oluúturulmuútur,

vi.

Hasar tespit çalÕúmalarÕna hangi bölgeden baúlanmasÕ gerekece÷i, hasarÕn nerelerde
yo÷unlaúaca÷Õ ve gizli hasara ba÷lÕ can kayÕplarÕnÕn önlenmesi (Bayram Oteli örne÷i)
gibi konularda önemli bir noktaya gelinmiútir.

Bundan sonraki aúamada, çalÕúma øzmir’in di÷er bölgelerine geniúletilmeli ve østanbul Master
PlanÕnda oldu÷u gibi mevcut yapÕlarÕn ekonomik olarak güçlendirilmesi, kentsel planlama,
yasal, finansal ve sosyal boyutlar çalÕúÕlmalÕ, envanter bilgileri ve öncelik çÕktÕlarÕ risk ve afet
yönetimi alanlarÕna entegre edilmelidir.
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17 AöUSTOS ETKøNLøKLERø VE YAPILAN ANKET ÇALIùMALARININ
DEöERLENDøRøLMESø
Abdullah øNCøR
ønúaat Mühendisi
abdullah_incir@yahoo.com.tr

GøRøù
Her yÕl 17 A÷ustos tarihinde, Marmara Depreminin yÕldönümü nedeniyle halkÕn katÕlÕmÕna
açÕk kitlesel etkinlikler düzenlenmekte ve halkÕn afet bilincinin artmasÕna yardÕmcÕ
olunmaktadÕr. ùehrimizin en iúlek farklÕ noktalarÕnda kurulan standlarda, ‘’HalkÕmÕzÕn
Depreme DuyarlÕlÕ÷ÕnÕ ve Bilgilenme Düzeyini’’ ölçmek amaçlanmaktadÕr.
HalkÕn depreme karúÕ bilinç düzeyini arttÕrmak amacÕyla yapÕlan anket çalÕúmalarÕnÕn
sonuçlarÕ de÷erlendirilerek, eski senelerdeki anket çalÕúmalarÕ da göz önüne alÕnÕp çÕkan talep
ve görüúler neticesinde çalÕúmalar yapÕlmaktadÕr.

A. ETKøNLøKLERøMøZ
17 A÷ustos 1999 depreminin yÕldönümlerinde øMO øzmir ùubesi ve TMMOB øKK tarafÕndan
çeúitli etkinlikler düzenlenmektedir.
x

BasÕn ToplantÕsÕ

16 A÷ustos tarihinde ønúaat Mühendisleri OdasÕ’nÕn tüm úubeleriyle birlikte úubemizde de her
yÕl farklÕ konu baúlÕklarÕ altÕnda basÕn açÕklamalarÕ yapÕlmaktadÕr. Bu yÕl “Unutuúun ve
Ölümün Kolay Ülkesi Olmaktan HÕzla UzaklaúÕp YaúamÕn ve ønsan HayatÕnÕn Savunuldu÷u
Bir Ülke YaratÕlmasÕ” temalÕ bir basÕn açÕklamasÕ yapÕlmÕútÕr.
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x

Depreme DuyarlÕlÕk Yürüyüúü

TMMOB depreme duyarlÕlÕk yürüyüúü için yüzlerce mühendis, memur, úehir plancÕsÕ 17
A÷ustos Depreminin yÕldönümünde bir araya gelmektedir.

x

Pankart AsÕlmasÕ

HalkÕn yo÷un olarak yaúadÕ÷Õ merkezi cadde ve meydanlarda görsel olarak depreme karúÕ
güvenli yapÕnÕn önemini ve tüm yapÕlarÕn ønúaat Mühendisli÷i hizmeti alÕnarak inúa edilmesi
gereklili÷ini vurgulayan büyük boy afiú ve pankartlar asÕlmaktadÕr.


* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP



x

171

Depreme DuyarlÕlÕk Foto÷raf Sergisi

øMO tarafÕndan hazÕrlanan foto÷raflar Gaziemir OPTøMUM AVM’de vatandaúlarÕmÕzÕn
ilgisine sunulmaktadÕr.

x

Stand Açmak

17 A÷ustos’ta øzmir’in çeúitli semtlerinde ve belli baúlÕ ilçelerinde standlar açÕlmaktadÕr. Bu
standlarda görev alan üyelerimiz tarafÕndan øMO øzmir ùubesince hazÕrlanan deprem broúürü
vatandaúlarÕmÕza da÷ÕtÕlÕr. AyrÕca yapÕ stokumuzun durumu konusunda vatandaúlarÕmÕzÕn
farkÕndalÕ÷ÕnÕ ölçmek için yapÕlan anket çalÕúmalarÕ uygulanarak deprem ve yapÕ güvenli÷i ile
ilgili merak edilen konularda bilgilendirmeler yapÕlÕr. StandÕn açÕldÕ÷Õ semte göre, afet sonrasÕ
toplanma bölgelerini gösteren haritalar asÕlmaktadÕr.
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B. YAPILAN ANKET ÇALIùMALARININ DEöERLENDøRøLMESø
17 A÷ustos 2012 Tarihli Anket SonuçlarÕ
Derleyenler: ønú. Müh Abdullah øNCøR, ønú. Müh. Eyüp KAVUNCUBAùI
AçÕklama
17 A÷ustos günü yapÕlan anket çalÕúmalarÕndan hedeflenen; øzmir ili sÕnÕrlarÕnda yaúayan
yurttaúlarÕmÕzÕn deprem baúta olmak üzere, afetler konusunda bilgi ve duyarlÕlÕk düzeyini
ölçmektir. BazÕ sorularda, katÕlÕmcÕlara soru sorarken aynÕ zamanda e÷itici bilgilerin verilmesi
de amaçlanmÕútÕr. Deprem ve binanÕzla ilgili en çok hangi konuyu/konularÕ ö÷renmek
isterdiniz’’ úeklindeki açÕk uçlu soruyla, uygulama süresini dikkate alarak ankette yer
vermedi÷imiz konularda, katÕlÕmcÕlarÕn bilgilenme talepleri ö÷renilmiútir. Ankette sorulan
sorularÕn yanÕtlarÕyla, katÕlÕmcÕlarÕn açÕk uçlu soruyla ö÷renmek istedikleri birlikte
de÷erlendirilerek, bir yargÕya varÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Bu anketin sonuçlarÕ, 2010 ve 2011 yÕllarÕnda yapÕlan anket çalÕúmalarÕndan elde edilen
verilerle birlikte de÷erlendirilmiútir.
Amaç
øzmir, yalnÕz ülkemizin de÷il, dünyanÕn en yüksek risk taúÕyan deprem bölgelerinden birisidir.
Bu nedenlerle her kiúi, kurum ve kuruluúun, duyarlÕ, bilinçli, yetkin ve etkin olma görev ve
sorumlulu÷u bulunmaktadÕr.
TMMOB ve ønúaat Mühendisleri OdasÕ, genelde tüm afetler ve özelde deprem konusunda,
teknik ve e÷itsel çalÕúmalarÕnÕ yurt çapÕnda etkin bir úekilde yürütmektedir. øMO øzmir
ùubesi, ilimizin afet risk durumunu da dikkate alarak bu konudaki çalÕúmalarÕnÕ en yo÷un
biçimde ve çok yönlü olarak sürdürmektedir. AyrÕca kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn
faaliyetlerine de etkin destek vermektedir.
ùubemiz tarafÕndan her yÕlÕn 17 A÷ustos gününde, Marmara Depreminin yÕldönümü
nedeniyle halkÕn katÕlÕmÕna açÕk kitlesel etkinlikler düzenlenmekte ve halkÕn afet bilincinin
artmasÕna yardÕmcÕ olunmaktadÕr. 17 A÷ustos 2012 günü, kentimizin en iúlek 9 ayrÕ
noktasÕnda kurulan standlarda, ‘’halkÕmÕzÕn depreme duyarlÕ÷Õ ve bilgilenme düzeyini’’ ölçen
anket çalÕúmasÕ yapÕlmÕútÕr.
ANKET
Düzenleyen Kurum
Düzenlenme Tarihi
Konu
Denek SayÕsÕ
De÷erlendirilen Denek
Soru SayÕsÕ
Anket NoktasÕ
Denek ølçe SayÕsÕ
Yöntem

: ønúaat Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi
: 17 A÷ustos 2012
: Marmara Depremi, øzmir ve øzmirliler
: 1064
: 1064
: 14
:9
:8
: Yüz Yüze Görüúme
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SORU 3: Oturdu÷unuz binanÕn kaç yaúÕnda oldu÷unu biliyor musunuz?

SORU 4: Konut alÕrken veya kiralarken neye dikkat ediyorsunuz?
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SORU 5: ‘’Deprem’’ dendi÷inde ilk aklÕnÕza gelen kurum hangisidir?

SORU 6: øzmir’in 1. Derece Deprem Bölgesi oldu÷unu biliyor musunuz?

SORU 7: Oturdu÷unuz evin depreme dayanÕklÕ oldu÷unu düúünüyor musunuz?

SORU 8: Evinizin depreme dayanÕklÕ olup olmadÕ÷ÕnÕ ønúaat Mühendisine kontrol ettirdiniz
mi?
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SORU 9: ønúaat Mühendisinin verdi÷i hizmetten ne anlÕyorsunuz? (Birden çok seçenek
iúaretlenebilir.)

SORU 10: YaúÕ ya da baúka nedenlerle depreme dayanÕksÕz yapÕlarÕn güçlendirilmesinin
çok pahalÕ olmadÕ÷ÕnÕ biliyor musunuz?

SORU 11: YapÕnÕzÕ güçlendirmeniz gerekti÷inde müracaat edece÷iniz kiúinin ønúaat
Mühendisi olmasÕ gerekti÷ini biliyor musunuz?

SORU 12: ‘’Deprem’’ ile ilgili olan aúa÷Õdaki kurumlardan aklÕnÕza gelen ilk üç kurumu
sÕralayÕnÕz.
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SORU 13: Deprem oldu÷unda dÕúarÕ çÕkma gibi bir úansÕnÕz olmasa evin içinde nereye
sÕ÷ÕnÕrsÕnÕz?

14. Deprem ve binanÕzla ilgili en çok hangi konuyu/konularÕ ö÷renmek isterdiniz?
x

BinalarÕnÕn depreme dayanÕklÕ olup olmadÕ÷Õ, dayanÕklÕ de÷ilse neler yapÕlmasÕ gerekti÷i,

x

øzmir’in genel zemin yapÕsÕnÕ ve bu ba÷lamda yaúadÕklarÕ semtlerin durumunu,

x

øzmir’deki büyük depreme yol açabilecek aktif fay hatlarÕnÕn bulundu÷u bölgeler,

x

øzmir’de 7 den büyük deprem olabilir mi, olursa hasarÕn ne kadar büyük olaca÷Õ,

x

Kent planlamasÕnda fay hatlarÕnÕn ne kadar dikkate alÕndÕ÷Õ,

x

Depremlerin önceden bilinmesi konusunda yapÕlan çalÕúmalarÕn ne aúamada oldu÷u,
erken uyarÕ sistemi kurulmasÕ ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ gereklili÷i,

x

Meslek OdalarÕ tarafÕndan Deprem Bilgilendirme ToplantÕlarÕ düzenlenmesi,

x

Afet e÷itim etkinliklerinin, kentimizde yaúayan yabancÕ uyruklularda dikkate alÕnarak
farklÕ dillerde yapÕlamasÕ,

x

Deprem öncesinde, deprem anÕnda ve deprem sonrasÕnda neler yapÕlmasÕ gerekti÷i
konusunda daha yaygÕn e÷itim çalÕúmalarÕ yapÕlmasÕ; TV’ler de ‘’Kamu Spotu’’
uygulamasÕ baúlatÕlarak süreklili÷in sa÷lanmasÕ,

x

Deprem sÕrasÕnda kaçmak için merdivenlerin güvenirlili÷i,

x

Deprem sÕrasÕnda hayat üçgeni oluúturan alanlarÕn önemi,

x

Deprem anÕnda ev dÕúÕnda oldu÷umuzda neler yapmalÕyÕz,

x

Do÷algaz kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ deprem sonrasÕ yangÕn ve zehirlenme riski ve
önlemleri,

x

Deprem sonrasÕnda iletiúim nasÕl sa÷lanacak; øzmir’in nüfusu dikkate alÕndÕ÷Õnda
beslenme ve barÕnma ihtiyaçlarÕ,

x

Depremlerin yol açtÕ÷Õ büyük maddi ve manevi kayÕplarÕn gerçek sorumlularÕnÕn
kimler oldu÷u ve bunlardan neden hesap sorulmadÕ÷Õ; yasal mevzuatÕmÕzÕn neden
yetersiz oldu÷u;

x

Deprem öncesinde, deprem anÕnda ve deprem sonrasÕnda hangi kurumlarÕn ne gibi
görev ve sorumluluklarÕ oldu÷unu; bu anlamda personel ve donanÕm olarak
hazÕrlÕklÕlarÕ, acil durumlarda bu kurumlara nasÕl ulaúÕlabilece÷i,

x

Afetlerle ilgili mahalle, ilçe ve il bazÕnda halkÕn ve kamunun örgütlülü÷ü,

x

BakanlÕklarÕn ve belediyelerin, deprem baúta olmak üzere afetler için ayÕrdÕklarÕ bütçeleri,
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x

Deprem sonrasÕnda sa÷lÕklÕ bir tahliye iúleminin neden gerçekleútirilemedi÷i,

x

Deprem sonrasÕ toplanma alanlarÕnÕn daha yaygÕn bir úekilde duyurulmasÕ için
muhtarlÕklara, okullara, kamu binalarÕna, çok sayÕda kiúinin çalÕútÕ÷Õ büyük iúyerlerine ve
semtlerin önemli noktalarÕna, bu alanlarÕ gösterir haritalarÕn asÕlmasÕ,

x

Deprem SigortasÕ (DASK) uygulamasÕ ne oranda baúarÕlÕ oldu÷u,

x

ønúaatlarda kullanÕlan betonun ve demirin kalitesinin ve denetiminin güvenilirli÷i,

x

Denetim ùirketlerini de denetleyen bir sistemin kurulmasÕ,

x

Bina güçlendirilmesinde nasÕl bir yol izlenmesi gerekti÷i; binalarÕn güçlendirme
masrafÕnÕn ne kadar olaca÷Õ konusunda bir fiyat tarifesi çÕkarÕlmasÕ gereklili÷i,

x

øzmir’deki yapÕ stokunun durumu, özellikle eski binalarÕn yarattÕ÷Õ risk durumu,

x

Bina yapÕmÕnda, dünyadaki teknolojik geliúmenin neresinde oldu÷umuz,

x

Kentsel Dönüúüm konusunda halkÕn bilgilendirilmesi gereklili÷i,

TESPøT VE DEöERLENDøRMELER:
Ankete ilgi ve katÕlÕm her geçen sene artmaktadÕr. Kentsel Dönüúüm ba÷lamÕnda, deprem
riskinin sürekli konuúulur olmasÕ ilginin artmasÕna yardÕmcÕ olmuútur. Buna ra÷men
hedefledi÷imiz seviyede oldu÷u söylenemez. Ancak katÕlÕmdaki artÕú oranÕ, kÕsa sürede
istenilen düzeye gelinece÷inin iúaretleri olarak de÷erlendirilebilir.
Deprem denilince ilk akla gelen kurumlar sÕralamasÕ yine de÷iúmemiútir. KÕzÕlay, AKUT,
Kandilli ilk sÕralarda yer almÕútÕr. BakanlÕ÷Õn ve yerel yönetimlerin sÕralamada çok gerilerde
kalmasÕ, deprem konusunda bir algÕ yanÕlmasÕ oldu÷unu göstermektedir. Bu sonuçlar, deprem
öncesi ve deprem sÕrasÕnda yapÕlacaklardan çok, deprem sonrasÕna odaklanmÕú yanlÕú bir afet
bilinci geliúti÷i izlenimini uyandÕrmaktadÕr.
Konut alÕrken veya kiralarken dikkat edilen hususlarda, % 40 oranÕnda “konumu’’ ve “dÕú
görünüúü’’ seçeneklerinin iúaretlenmesi, deprem riskinin hala yeterince gözetilmedi÷ine iúaret
etmektedir. “Zemin’’ tercihinde bulunan yaklaúÕk %30’luk kesim ise, sa÷lam zemin sa÷lam
bina bilgisinden hareketle bu seçene÷i iúaretlemiútir. Toplamdan %30’luk bir kesim “yapÕyÕ
projelendirenlerin ve inúa edenlerin teknik yeterlili÷ine’’ do÷ru tercihini seçmiútir. Güvenli
yapÕ kavramÕnÕn do÷ru anlatÕlmasÕ konusunda ciddi eksiklikler oldu÷u görülmektedir.
KatÕlÕmcÕlarÕn %86’lÕk ço÷unlu÷u, øzmir’in 1.derecede deprem bölgesi oldu÷unu bilmektedir.
%54’lük bir kesim ise binalarÕnÕn depreme dayanÕklÕ olmadÕ÷ÕnÕ düúünmektedir. Bu iki tespite
ra÷men katÕlÕmcÕlarÕn %83’ü binalarÕnÕ inúaat mühendisine kontrol ettirmedi÷i gibi, %23’lük
bir katÕlÕmcÕ ise binalarÕnÕn depreme dayanÕklÕ olup olmadÕ÷ÕnÕn tespitinde ve gerekirse
güçlendirme yapÕlmasÕ konusunda baúvurmasÕ gereken meslek disiplininin inúaat
mühendisleri oldu÷unu bilmemektedir. Bu sonucun ortaya çÕkmasÕnda %64’lük bir kesimin
binalarÕn güçlendirilmesinin pahalÕ bir iú oldu÷unu düúünmesinin büyük etkisi oldu÷u
de÷erlendirilebilir. Mesle÷imizin faaliyet alanlarÕnÕn toplumumuz tarafÕndan yeterli bilinirlik
düzeyinde oldu÷u söylenebilse de özellikle kentsel dönüúüm ve yapÕlarÕn güçlendirilmesi
konularÕnda etkin bir tanÕtÕm ihtiyacÕ göz ardÕ edilmemelidir.
Deprem anÕnda yapÕlmasÕ gerekenler konusunda hala yeterli ve do÷ru bilgilendirmenin
yapÕlamadÕ÷Õ, ciddi e÷itim eksikli÷i oldu÷u görülmektedir.
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AçÕk uçlu olarak sorulan; ‘’Deprem Ve BinanÕzla ølgili En çok Hangi Konuyu/KonularÕ
Ö÷renmek østerdiniz’’ sorusuna verilen yanÕtlar; daha çok deprem sonrasÕna odaklanan
faaliyetleri kapsamaktadÕr.

SONUÇ:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Temel Afet Bilinci e÷itiminin yaygÕnlaútÕrÕlmamasÕ,
ùehirleúmedeki planlamamÕzÕn eksik olmasÕ,
Uygun olmayan zeminlerde yo÷un olarak yapÕ stokunun üretilmesi
Zemin ve geoteknik bilgilerimizin yeterince kullanÕlmamasÕ
YapÕ yapÕlacak arsa üzerinde jeoloji ve jeofizik bilgilerinin eksik kullanÕlmasÕ,
Mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerinin eksik veya koordineli olamamasÕ,
Uygulama sÕrasÕnda projelere uyulmamasÕ, YapÕ denetiminin yapÕlamamasÕ
KullanÕlan malzemelerin yetersiz veya eksik kalmasÕ veya korunamamasÕ
Mühendisli÷in ve etik kurallarÕnÕn kullanÕlmamasÕ veya kullandÕrÕlmamasÕ gibi
olumsuzluklar bizlere hep 17 A÷ustoslara davetiye çÕkaracaktÕr.

Diliyoruz ve umuyoruz ki bu olumsuzluklar tümüyle kalksÕn ve AFETLER olmasÕn.

KAYNAKLAR
øMO øzmir ùubesi – Bülten - SayÕ 163
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JEOFøZøK MÜHENDøSLøöøNøN
DEPREM-ZEMøN-YAPI ÜÇLÜSÜNE UYGULANMASI

Doç. Dr. Sismolog Öz YÕlmaz

ÖZET
Deprem-zemin-yapÕ üçlüsünde en popüler konu, ve dolayÕsÕyla medyada en fazla iúlenen
depremin kendisidir. Halbuki en fazla sorumluluk ve insanÕmÕzÕ do÷rudan ilgilendiren konular
ise zemin ve daha da önemlisi yapÕdÕr. Deprem hareketinin bir binaya tatbik etti÷i kuvveti,
dolayÕsÕyla muhtemel hasarÕ azaltmak için binanÕn kütlesini ve/veya hareketin ivmesini
azaltmalÕyÕz. UnutmayalÕm ki, deprem a÷Õr yapÕlara daha fazla yüklenir. DolayÕsÕyla,
binalarÕmÕzÕ hafif malzemeyle yapmalÕyÕz. Yani, yapÕlarÕ hantal beton ve tu÷la yÕ÷ÕnlarÕ
úeklinde inúa etmek yerine, inúaat kültürümüzü de÷iútirip, yapÕlarda ahúap ve çelik malzeme
kullanmalÕyÕz. Ve nihayet, deprem hareketinin ivmesini ise, bir yandan zemini Õslah ederek,
yani gevúek bir zemini sÕkÕlaútÕrarak azaltabiliriz, bir yandan da yeni yerleúim alanlarÕ için
tarÕmsal amaçlÕ kullanÕlmasÕ gereken gevúek alüvyon malzemeden müteúekkil ovalar yerine
kaya zeminden müteúekkil yamaç araziler tahsis etmeliyiz.
Depremi bir cümlede nasÕl tarif edersiniz?
Deprem, yerkabu÷unu teúkil eden irili-ufaklÕ levhalarÕn izafi hareketleri esnasÕnda temas
yüzeylerinde biriken yükün ani serbest bÕrakÕlmasÕdÕr. Bu cümledeki anahtar kelime “ani” --biriken yük yavaú yavaú serbest bÕrakÕlÕrsa, herhangi tehdit karakteri olmayan mikro
depremler vukubulur.
ùimdi lütfen sebep-sonuç iliúkisini kurarak, bu konuyu biraz açar mÕsÕnÕz?
Yerkürenin dÕú çekirde÷i bir nükleer santral gibi çalÕúÕr, bu santral muazzam bir ÕsÕ üretir, ÕsÕ
enerjisi çekirde÷i saran mantoya transfer edilir, ÕsÕnan yarÕ-akÕúkan manto yerkabu÷una do÷ru
yükselir, yükselen malzeme okyanuslarÕn ortasÕnda belli eksenler boyunca yeni kabuk
oluúmasÕnÕ sa÷larken, eski kabuk da kÕta kenarlarÕnÕn altÕndan mantoya dalar ve tüketilir.
Manto içindeki ÕsÕ konveksiyon akÕmlarÕnÕn sebep oldu÷u kabuk yenileme ve tüketme
hadisesi, yerkabu÷unu teúkil eden levhalarÕn birbirlerine izafi hareketleri sonucu temas
yüzeylerinde yükün birikmesine ve bu yükün aniden boúalmasÕna, yani depremlerin
oluúmasÕna neden olur. Depremler, aslÕnda yerkürenin dinamik karakterinin bir tezahürüdür.
Levha hareketleri sonucunda da÷ oluúumu ve bunun neticesinde de bütün tabiat hadiselerinin
geliúmesi de yerkürenin dinamik karakterinin bir baúka tezahürüdür.
Türkiye’deki depremlere sebep olan levha hareketini tarif eder misiniz?
Özellikle, Kuzey Anadolu ve Do÷u Anadolu Fay zonlarÕnÕn her iki tarafÕndaki levhalarÕn zÕt
istikamette esas itibariyle yanal hareketleri esnasÕnda sürtünmeleri sonucu, fay düzleminde
biriken yükün aniden serbest bÕrakÕlmasÕyla vukubulan depremler bizi ilgilendirmektedir. Fay
zonlarÕnda, levhalarÕn biribirlerine zÕt istikamette yatay hareketleri sonucu vukubulan
depremler, yerkabu÷unun tüketildi÷i eksenlerde vukubulan depremlerden genellikle daha
küçüktürler. Lakin Erzincan 1939 ve Kocaeli 1999 depremleri gibi yedinin üstünde
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büyüklükte de vukubulabilirler. Deprem sismolojisinde son yÕllarÕn en önemli keúfi, levha
içindeki depremlerin, örne÷in Anadolu LevhasÕndaki gibi, faylar boyunca mevcut lokal zayÕf
zonlardaki yük birikiminden ziyade, esas itibariyle levhalarÕn birbirlerine izafi hareketleri
sonucu daha büyük ölçekteki rejyonal yük birikiminden ötürü olmasÕdÕr.
Fay zonlarÕ boyunca levha hareketleri sadece yanal yönde midir?
øyi bir soru. Fay zonlarÕ boyunca levha hareketlerinin hem yanal hem de düúey bileúenleri
vardÕr. Ama bazÕ fay zonlarÕnda yanal hareket daha baskÕndÕr; örne÷in, Kuzey ve Do÷u
Anadolu FaylarÕnda oldu÷u gibi. BazÕ fay zonlarÕnda is düúey hareket daha baskÕndÕr; örne÷in,
Ege Bölgesindeki fay sistemlerinde oldu÷u gibi. Burada önemli olan husus, yanal hareketin
baskÕn oldu÷u fay zonlarÕndaki depremler, düúey hareketin baskÕn oldu÷u fay zonlarÕndaki
depremlerden daha büyük olurlar.
Depremin büyüklü÷ü ile faylarÕn uzunlu÷u arasÕnda bir iliúki var mÕdÕr?
Bir fay zonu boyunca levhalarÕn temas yüzeyleri ne kadar büyükse, di÷er bir deyiúle fay zonu
ne kadar uzun mesafe katediyorsa, biriken tektonik yük ve dolayÕsÕyla deprem de o kadar
büyük olur.
Deprem-tsunami iliúkisi nedir?
Tsunami, Japonca bir sözcüktür. Japon AdalarÕnÕn do÷u sahilleri boyunca Pasifik LevhasÕ
Asya LevhasÕnÕn altÕna dalmaktadÕr. Bu hareket, daha önce de ifade etti÷imiz gibi çok büyük
depremlere sebep olmaktadÕr. AyrÕca, dalan kütlenin düúey yönde ani hareketi neticesinde,
Pasifik Okyanusunun çok kalÕn su tabakasÕ da birlikte ani bir düúmeye maruz kalÕr. Bu hadise
de çok uzun periyodlu ve yüksek genlikli su dalgasÕnÕn oluúmasÕna neden olur. Dev dalgalar
sahile vardÕ÷Õnda tsunami felaketi olur. Tsunamiye neden olabilecek dalma-batma levha
hareketi Anadolu sahillerinde, olsa olsa Akdeniz’de Hellenik Dalma Kuúa÷Õ boyunca
mümkündür. Marmara’da ise Japonya, Sumatra, Alaska veya ùili Sahillerindeki gibi tsunami
tarzÕnda büyük bir felaket düúünülemez.
Marmara Bölgesi Türkiye’nin sanayi ve ticareti bakÕmdan en önemli bölgesi --- bu
bölgenin depremselli÷i hakkÕnda ne söyleyebilirsiniz?
Marmara Deniz’i aslÕnda Anadolu’da hakim yanal atÕlÕm hareketiyle Ege Denizinde hakim
düúey hareketler arasÕnda geçiú zonu. Bu nedenle, Marmara Denizinde, bilhassa orta kÕsÕmda,
Kuzey Anadolu Fay Zonunda vukubulan büyük depremler beklenemez. Di÷er yandan, ne
yazÕk ki, son yÕllarda yapÕlan araútÕrmalara ra÷men, Marmara Baseninin fay geometrisi
güvenilir do÷rulukta henüz tespit edilememiútir. Bununla beraber, eldeki verilere istinaden
denilebilir ki geçmiúte østanbul’u, Marmara içinde østanbul’a yakÕn büyük bir deprem yerine
øzmit veya Gelibolu’da vukubulan uzak bir depremin lokal zemin etkisi tehdit etmiútir.
Nitekim, 1999 Kocaeli Depreminin AvcÕlar’daki hasar ve can kaybÕ lokal zemin
etkisindendir.
Marmara Baseninin tektonik modelinin güvenilir do÷rulukla bilinmedi÷ini ifade ettiniz.
Bu konuyu biraz açar mÕsÕnÕz?
Güvenilir bir tektonik model için, Marmara’da son üç yÕl içinde yapÕlmÕú takdire úayan
araútÕrmalara ek olarak, fay yüzeylerinin geometrisi ve ‘strike-slip’ ve ‘verticalslip’
bileúenlerinin tanÕmlanmasÕna yönelik bir ‘high-resolution sub-bottom seismic profiling’
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gerekmektedir. Eldeki sismik, gravite, manyetik, batimetre, ve sismik aktivite verilerine
istinaden, Marmara için kuzeydo÷ugüneybatÕ istikametinde bir kuvvet çiftine maruz bir ‘pullapart’ tektonik model önerilebilir. Bu modele göre, Marmara, øzmit do÷usunda Kuzey
Anadolu FayÕ (KAF) boyunca hakim ‘strike-slip’ rejimiyle, Ege’de hakim ‘vertical-slip’
rejiminin bir geçiú zonudur. Bir anlamda, Marmara kÕsmen de olsa tektonik anlamda yükün
birikti÷i bir zon yerine, tam tersine bir gevúeme zonudur. DolayÕsÕyla, Marmara’da, bilhassa
orta basende ve østanbul’a yakÕn mesafede, øzmit’in do÷usunda veya Saros’daki gibi 6.5 veya
daha büyüklükte bir deprem beklemek yanlÕú olur. østanbul’u, yakÕndaki bir büyük deprem
yerine, uzaktaki bir büyük deprem ‘local site effect’ bakÕmÕndan her zaman tehdit etmektedir.
Bölgedeki büyük depremlerin tekrarlama periyodu, tarihsel depremlere istinaden 100-150 yÕl
arasÕnda kabul edilirse, medyada popülerize edilen ‘østanbul’a yakÕn, beklenen büyük
depremin,’ aslÕnda ‘østanbul’dan 170 km uzakta, 1999 yÕlÕnda olup bitti÷ini söylemek’ pek de
yanlÕú addedilemez.
Depremi önceden tahmin edebilir miyiz?
NasÕl hava durumunu, çok ama çok parametreli fiziksel bir hadise olmasÕna ra÷men, tahmin
etmeye çalÕúÕyorsak, depremin de nerede, ne zaman, ve hangi büyüklükte, ve nasÕl bir fay
hareketi sonucu olaca÷ÕnÕ tahmin etmeye çalÕúmak da do÷aldÕr. AyrÕntÕlara girmeden,
kayaçlarÕn sismik ve elektrik özdirenç gibi bazÕ fiziksel özelliklerinin depremden birkaç saat
önceden birkaç ay öncesine kadar de÷iúime maruz kaldÕklarÕnÕ söyleyebiliriz. Lakin, deprem
tahmini pratikte kullanÕlabilir bir düzeyden çok uzak, üstünde daha çok araútÕrma yapÕlmasÕ
gerekli bir konudur. Bu durumda, mühendislik ve bilim alanlarÕnda u÷raúanlar olarak,
kamuoyunu ‘tahmin senaryolarÕyla’ meúgul etmemiz do÷ru de÷ildir. Yarardan ziyade, tahmin
haberleri sosyal ve ekonomik zarara neden olur.
Deprem kayÕtlarÕnÕn alÕnmasÕndan önceki tarihsel depremlerin büyüklü÷ünü nasÕl
tahmin edebiliriz?
1509 yÕlÕnda küçük kÕyamet diye adlandÕrÕlan ve østanbul’da büyük hasara sebep olan büyük
bir deprem oldu. Merkezüstünün nerede oldu÷u bilinmemekle beraber øzmit civarÕnda oldu÷u
tahmin edilmektedir. 1766 depreminin merkez üstünün Gelibolu, 1894 depreminin ise yine
øzmit civarÕnda oldu÷u bilinmektedir. Lakin bütün bu depremlerin büyüklü÷ü hakkÕnda
güvenilir bir tespit yapmak OsmanlÕ dönemine ait tarihi belgelere istinaden oldukça zordur.
Bunun sebebi, deprem hasarÕnÕ merkezi hükümete rapor edenler ya kadÕlar ya da imamlardÕ.
Bu kiúiler, merkezi hükümetten azami yardÕmÕ temin edebilmek için deprem hasarÕnÕ
ziyadesiyle mübala÷a ederlerdi. Lakin, depremin süresi hakkÕnda ise masumane gerçe÷e yakÕn
bir süreyi telaffuz ederlerdi. Bu nedenle, depremin büyüklü÷ü hakkÕnda güvenilir tahmini,
rapor edilen hasar tür ve miktarÕ yerine, ancak ve ancak deprem hareketinin süresine istinaden
yapabiliriz. Depremin süresiyle büyüklü÷ü arasÕnda ampirik iliúkiye istinaden, örne÷in,
yaklaúÕk ardarda üç büyük úokun 19 saniye sürdü÷ü 1894 depreminin 6-6.5 büyüklü÷ünde
oldu÷u tahmin edilmektedir.
Zeminin depremselli÷i hakkÕnda neler söyleyeceksiniz?
Bir inúaat projesi için zeminin sismik anlamda tanÕmlanmasÕ binalarÕn emniyetli olmasÕnÕ
a÷lamaya yönelik zemin ÕslahÕ için elzemdir. Zeminin sismik anlamda modelini oluúturan
parametreleri sondajlardan ve laboratuvar deneylerinden elde edilen bilgilerle birlikte
kullanarak, geoteknik mühendisi ‘zeminin geoteknik modelini’ gerekli hassasiyetle
tanÕmlayabilir. Depreme yönelik geoteknik modelleme, zemin hakim periyodunun ve zemin
büyütme katsayÕsÕnÕn tesbiti, zeminin suya doymuúluk derecesini gösteren Poisson oranÕnÕn
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hesaplanmasÕ, sÕvÕlaúma ve mikrozonlama analizlerinin yapÕmÕ, ve nihayet binalarÕn asismik
tasarÕmÕnÕ kapsar. Zeminin sismik modelini tanÕmlayan jeofizikçi bir kardiyolog gibi, zeminin
geoteknik modelini tanÕmlayarak ÕslahÕnÕ projelendiren cerrah rolündeki geoteknik
mühendisine yardÕmcÕ olur. Çok-katlÕ bir binayÕ bir yay gibi düúünürsek, binanÕn deprem
esnasÕndaki hareketini yayÕn sönümlü salÕnÕmÕna benzetebiliriz. Bu salÕnÕmÕ tarif eden esas
parametre yayÕn salÕnÕm periyoduna eúde÷er olan binanÕn kendine mahsus periyodudur.
Kayaya göre nispeten gevúek malzemeden müteúekkil zemin içinde yayÕlan deprem dalgalarÕ,
bir kaval içinde üretilen ses dalgalarÕ gibi davranÕr. Üflenen kavalÕn bazÕ ses harmoniklerini
üretip, sonra onlarÕn genli÷ini büyüterek bize duyurmasÕ gibi, zemin de maruz kaldÕ÷Õ yüzey
dalgalarÕnÕn harmoniklerini büyüterek yanal yönde yayÕlmasÕna neden olur. Zemini bir radyo
verici istasyonu, binayÕ da bir alÕcÕ istasyon gibi düúünürsek, en az parazitle en fazla ses iki
istasyonun frekanslarÕnÕn çakÕúmasÕyla elde edilir. Benzer, fakat arzu edilmeyen biçimde,
deprem esnasÕnda zemin hakim periyoduyla bina periyodu çakÕúÕrsa, bina tehlikeli biçimde
sarsÕlabilir. Zemin ÕslahÕnÕn bir amacÕ, zeminin yüzey dalgalarÕnÕ büyütmesine ve zemin
hakim periyodunun uzamasÕna karúÕ tedbirler almaktÕr. Bunu sa÷lamak için ya zeminin
gevúek tabakalarÕnÕ maliyeti makul ise hafriyatla sÕyÕrmanÕz gerekir, veya eninedalga hÕzÕnÕ
zemini sÕkÕlaútÕrarak arttÕrmanÕz gerekir.
YapÕnÕn depremselli÷i hakkÕnda neler söyleyeceksiniz?
Yeni bir yapÕ tasarlarken, depremin etkisini en asgariye indirebilmek için Semih Tezcan
HocamÕzÕn belirtti÷i úu kurallara mühendislerin ve mimarlarÕn titizlikle riayet etmeleri
gerekmektedir. “Çerçeveli sistemler yerine perdeli sistemleri tercih et. Planda düzgün ve
sismetrik sistemleri seç. Burulmaya olanak verme. BinanÕn hiçbir yerinde gereksizce a÷Õr
kütle oluúturma. ZayÕf kolon güçlü kiriú yerine, güçlü kolon zayÕf kiriú seç. A÷Õr cephe
askÕlarÕ ve panelleri kullanma. KÕsa kolona müsaade etme. Tehlike katÕna (yumuúak kat)
müsaade etme. Çelik profil kolonlu yapÕlarda, Japon Mucizesi denilen kompoizt kesitleri
kullan. Betonarme kolonlarÕ ise alt ve üst uçlarÕnda etriyelerle yo÷un bir tarzda sar. Bitiúik
binalarÕn çarpÕúmasÕna engel ol. Kat baúÕna iki cm boúluk bÕrak. KolonlarÕ konsollara veya
kiriú ortalarÕna oturtma. Yumuúak zeminlerde sÕvÕlaúma ve/veya büyültme riskini çok iyi
analiz et. Temelde ve/veya üst katlarda sismik izolatörler ve söndürücüler kullanarak mutlak
deprem güvencesini garantiye al.” Deprem hareketinin bir binaya tatbik etti÷i kuvveti,
dolayÕsÕyla muhtemel hasarÕ azaltmak için binanÕn kütlesini ve/veya hareketin ivmesini
azaltmalÕyÕz. DolayÕsÕyla, binalarÕmÕzÕ hafif malzemeyle yapmalÕyÕz. Yani, yapÕlarÕ hantal
beton ve tu÷la yÕ÷ÕnlarÕ úeklinde inúa etmek yerine, inúaat kültürümüzü de÷iútirip, yapÕlarda
ahúap ve çelik malzeme kullanmalÕyÕz. Deprem hareketinin ivmesini ise, zemini Õslah ederek,
gevúek bir zemini sÕkÕlaútÕrarak azaltabiliriz.
Gevúek zemin üzerine oturtulmuú bir yapÕ kaya üzerine oturtulmuú bir yapÕya göre,
zemin Õslah edilmezse, deprem hareketinden daha fazla etkilenir ve hasara maruz kalma
ihtimali daha fazladÕr do÷ru mu?
Evet. Gevúek zemin daha ziyade kil-siltkumdan müteúekkil alüvyon malzemenin çökeldi÷i
ovalarda mevcuttur. AslÕnda bu konuyla yakÕndan iliúkili esas mesele Bursa, AdapazarÕ, dana
ve Mersin gibi ovalarÕn yerleúime açÕlmamasÕ, aksine tarÕmsal amaçlÕ kullanÕlmasÕ gerekirdi.
Eski Bergama tapÕnaklarÕn bulundu÷u ve esas itibariyle kaya zeminden müteúekkil tepenin
yamacÕndadÕr, yeni Bergama ise güzelim ova üstündedir. Ne acÕdÕr ki, ikibin yÕl öncesine göre
ikibin yÕl geriden düúünüyoruz. Deprem-yapÕ iliúkisine mahsus çok önemli bir hususu
dikkatinize sunmak isterim. Örne÷in Amerika’nÕn Kaliforniya Eyaletindeki sa÷-yanal atÕlÕmlÕ
San Andreas FayÕ üzerinde San Francisco kentine yakÕn 6.5 büyüklü÷ündeki bir depremin
sebep olaca÷Õ can ve mal kaybÕ, yine sa÷-yanal atÕlÕmlÕ Kuzey Anadolu FayÕ üzerinde øzmit
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kentine yakÕn yine 6.5 büyüklü÷ünde bir depremin sebep olaca÷Õ can ve mal kaybÕndan
kesinlikle çok çok daha az olur. Bunun sebebi, yapÕlaúmamÕzÕn nispeten daha kötü kaliteyi
haiz olmasÕndandÕr.
Türkiye’nin deprem gerçe÷i hakkÕndaki söyleúimizin bir özetini yapar mÕsÕnÕz, lütfen?
Deprem konusu bilimsel olmasÕ bakÕmÕndan akademik ortamlarda tartÕúÕlmalÕdÕr. Medyada bu
konunun tartÕúÕlmasÕ, hele hele sismoloji konusunda mütehassÕs olmayan deprem paparazzileri
tarafÕndan her deprem oldu÷unda gündeme getirilmesinin hiçbir yararÕ yoktur. ønsanlarÕ, do÷al
bir hadise olan depremden korkutmak ve tedirgin etmenin, yalan ve yanlÕúlarla aldatmanÕn ne
faydasÕ vardÕr? Üstelik, deprem konusunda bu ülkenin bilim insanlarÕnÕn, medyada dedikodu
yerine, bilimsel daha çok araútÕrma yapmasÕ gerekmektedir. HalkÕmÕzÕn bir depremi müteakip
telaúlanÕp gecelerini parklarda veya sokaklarda geçirmelerine meydan vermemek için,
örne÷in, Fethiye’deki depremden sonra tsunami olur mu, veya Marmara’daki 5.1
büyüklü÷ündeki depremin ardÕndan daha büyük deprem olur mu gibi sorularÕn muhatabÕ
olacak Amerika, Çin ve Japonya’daki gibi resmi ve yetkin bir kuruluúun gerekti÷i zaman
bilimsel beyanda bulunarak deprem paparazzilerini susturmasÕ gerekmektedir. Depremden
ziyade, medyada iúlenmesi gereken mühendislik konularÕ olmasÕ, dolayÕsÕyla insanlarÕ
do÷rudan ilgilendirmesi bakÕmÕndan, zemin ve daha da önemlisi yapÕdÕr. Bu iki hususta
yapÕlmasÕ gerekeni, Newton’un økinci Kanunu çok açÕk biçimde ifade etmektedir: Bir cisme
tatbik edilen ve onu harekete maruz bÕrakan kuvvet eúittir cismin kütlesi çarpÕ hareketin
ivmesi. O halde, deprem hareketinin bir binaya tatbik etti÷i kuvveti, dolayÕsÕyla muhtemel
hasarÕ azaltmak için ne yapmalÕyÕz? BinanÕn kütlesini ve/veya hareketin ivmesini
azaltmalÕyÕz. UnutmayalÕm ki, deprem a÷Õr yapÕlara daha fazla yüklenir. DolayÕsÕyla,
binalarÕmÕzÕ hafif malzemeyle yapmalÕyÕz. Yani, yapÕlarÕ hantal beton ve tu÷la yÕ÷ÕnlarÕ
úeklinde inúa etmek yerine, inúaat kültürümüzü de÷iútirip, yapÕlarda ahúap ve çelik malzeme
kullanmalÕyÕz. Ve nihayet, deprem hareketinin ivmesini ise, bir yandan zemini Õslah ederek,
yani gevúek bir zemini sÕkÕlaútÕrarak azaltabiliriz, bir yandan da yeni yerleúim alanlarÕ için
tarÕmsal amaçlÕ kullanÕlmasÕ gereken gevúek alüvyon malzemeden müteúekkil ovalar yerine
kaya zeminden müteúekkil yamaç araziler tahsis etmeliyiz.
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KENTSEL MEKAN OLUùUMUNDA
KULLANICI KATILIMI
Ferhat HACIALøBEYOöLU
AraútÕrma Görevlisi / Yüksek Mimar
f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr

GøRøù
YaúadÕ÷ÕmÕz co÷rafyanÕn en belirgin ve temel ö÷esi olan kentsel mekan; fiziksel varlÕ÷Õndan
öte, kullanÕcÕlarÕna dair yaúamsal de÷erleri ve gündelik hayat izleri barÕndÕran do÷asÕ ile
kavranmasÕ gereken bir olgudur. Di÷er taraftan mimarlÕk ise toplumsal etkileúimlerle ve
dönüúümlerle her seferinde yeniden úekillenen ve tanÕmlanan bir eylem alanÕ olarak tarif
edilebilir. Zamana ve kültüre ba÷lÕ olarak kentsel mekanÕ oluúturan mimarlÕk nesneleri,
ürünleri ve teknolojileri de÷iúti÷i kadar, eylemin icrasÕ ve organizasyonel yapÕsÕ da
de÷iúmektedir. ToplumlarÕn mimarlÕk eylemini yürütme ve kurgulama biçimlerinin, genel
örgütlenme ve yönetimsel anlayÕúlarÕ ile yakÕn ilgili olduklarÕ hatÕrlanÕrsa, bugün dünyada
geliúen ço÷ulcu ve demokratik yönetim taleplerinin mimarlÕk alanÕnda da karúÕlÕ÷Õ bulundu÷u
önemsenmelidir. Kentsel mekanÕn oluúumunun da bu durumdan etkilenmesi kaçÕlmazdÕr.
MimarlÕ÷Õn temel eylemi olan tasarÕm etkinli÷inin, bu tür katÕlÕmlÕ yapÕ talepleri ile daha
demokratik beklentilerden nasÕl etkilenece÷i önemli ve henüz tatmin edici bir yanÕt
bulamamÕú bir sorundur. Zira tasarÕm do÷asÕ itibariyle bireysel bir yaratÕcÕ etkinlik iken, çok
paydaúlÕ bir üretim sürecine dönüúmesi ister istemez çeliúki yaratacaktÕr ve yaratmaktadÕr da.
Bu noktada mimarlÕk eylemine ve özellikle mimari tasarÕm sürecine katÕlÕm sorununa iki
farklÕ yanÕt vermek olasÕdÕr. ølki, kavramÕn do÷asÕnÕ öne çÕkararak ve geleneksel/modernist
tavrÕ koruyarak, tasarÕmÕn bir uzmanlÕk alanÕ oldu÷u ve yaratÕcÕ süreçlerin aktörünün mimar
oldu÷u görüúünü savunarak mevcut yapÕyÕ korumak; di÷eri ise tasarÕm sürecinin do÷asÕnÕ
güncel beklentiler ve paradigmalar çerçevesinde yeniden yorumlamak ve uzman bilgi ve
deneyimin kontrolünü kaybetmeden, yeni yöntem ve bakÕú açÕsÕ önermektir.
Bu çalÕúma ikinci görüú üzerinden hareket eder. Çünkü araútÕrmalar da göstermektedir ki; tek
boyutlu, salt geometrik özellikleri ve fiziksel tanÕmlarÕ üzerinden standartlaúan ve tipleúen
tasarÕm yaklaúÕmlarÕ, davranÕúsal çeúitlilikleri ve beklentileri göz ardÕ etmesi nedeniyle
kullanÕcÕ memnuniyetsizlikleri yaratmaktadÕr. Bu durum kullanÕcÕnÕn yaúadÕ÷Õ çevreye dair
söz söyleyebilmesi, beklenti ve deneyimleri üzerinden kentsel mekanÕn oluúumuna katkÕ
sa÷layabilmesi gibi düúünce ve talepleri de beraberinde getirmektedir. DolayÕsÕyla bu durum;
kullanÕcÕnÕn tasarÕm sürecine çeúitli metotlar ve tanÕmlanan yeni iletiúim araçlarÕ-yöntemleri
ile dahil edilmesini gerektirir. KullanÕcÕnÕn katÕlÕmÕnÕn tartÕúÕldÕ÷Õ örneklere bakÕldÕ÷Õnda ise
kavramÕn a÷ÕrlÕklÕ olarak büyük ölçekli tasarÕm süreçlerinde ve özellikle bu süreçlerin karar
aúamasÕnda tartÕúÕldÕ÷Õ görülmektedir. Oysa birden çok kullanÕcÕnÕn etkilenece÷i küçük ölçekli
karar, tasarÕm, uygulama ve kullanÕm süreçlerinde kullanÕcÕ katÕlÕmÕ bireysel çÕkarlarÕn
gözetilmedi÷i kentsel mekan oluúum süreçlerinde gerçekleútirilebilir ve yaklaúÕm için bir
model oluúturulabilir.
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KATILIM KAVRAMI
KatÕlÕm varoluúsal bir durumdur ve bireyin çeúitli úekillerde çevresi ile kurdu÷u iliúkiler
bütünü olmasÕ nedeniyle, günlük yaúamda kendili÷inden geliúen anlÕk basit tepkilerden
örgütlü davranÕúlara kadar çeúitli boyutlarda gözlenebilmektedir. Kavram sözlük anlamÕyla
“katÕlma iúi, iútirak, paydaúlÕk” olarak ifade edilirken; günlük hayattaki kullanÕmÕnda, kiúilerin
kendilerini ilgilendiren kararlarÕn alÕnmasÕnda etkin rol oynamasÕ, “bir süreç ya da durum
içinde, istençli ve eylemli olarak bir iúi üstlenme ve bir olayda etkin olma” (TDK, 2005)
tanÕmlarÕ ile karúÕlÕk bulur. KatÕlÕmÕn sosyal bilimler sözlü÷ündeki açÕklamasÕ ise; “bir kararÕn
hazÕrlanmasÕ, olgunlaúmasÕ, alÕnmasÕ ve uygulanmasÕ aúamalarÕndan birine, bir kaçÕna veya
bütününe o karardan do÷rudan ya da dolaylÕ olarak etkilenecek kiúilerin güçleri oranÕnda
katkÕda bulunmasÕ” olarak görülmektedir (Demir ve Acar, 1991). Benzer bir tanÕmlamayla
katÕlÕm; birey ve topluluklarÕn günlük davranÕúlarÕ, bir olaya tanÕk olmak ve bir úeye bakmak
gibi tekil etkinliklerinden, sosyal kurumlara ve sivil toplum örgütlerine kadar uzanarak
çeúitlenen iliúkileri belirtmektedir (Bilgin ve Göregenli, 1996).
Görüldü÷ü gibi katÕlÕm; bir úeyin parçasÕ olmanÕn, güçlü ya da zayÕf, görünür ya da soyut bir
úekilde, bir durum ile kurulan ba÷Õn göstergesidir. Bu nedenle katÕlÕma bakarken, “katÕlankatÕlÕmcÕ” ve “katÕlÕmda bulunulan durum-fikir” den söz etmek olasÕdÕr. KatÕlÕm bu iki
karúÕlÕklÕ olgunun iliúkiler bütünüdür ve küçük bir tepkiden kent ölçe÷inde büyük bir
örgütlenmeye kadar günlük yaúantÕda iletiúim ile var olan çok boyutlu bir kavramdÕr. Bu
anlamda özellikle sosyal bilimlerin araútÕrma ve tartÕúma konusu olarak katÕlÕm, yöntemleri ve
kuramlarÕ farklÕ, çeúitli disiplinlerde kavranan bir fenomen olarak görülmektedir. KavramÕn
bu çok boyutlu ve tanÕmlÕ do÷asÕ, onu niteleyen ve bütünleyen kavramlarÕ gerektirmektedir.
øletiúim, etkileúim, ortak akÕl, úeffaflÕk sorumluluk, gönüllülük, çevre bilinci, aidiyet, kültür,
topluluk, müzakere, demokrasi gibi kavramlar, yapÕlan tarifler ve oluúturulmaya çalÕúÕlan
kavramsal çerçevede, katÕlÕmÕ niteleyen belirgin özellikler olarak gözlemlenmektedir.
Baheshti’ye göre (1985) çok yönlü birlikte düúünme ve üretme prati÷i olarak de÷erlendirilen
katÕlÕm kavramÕnÕn fikirsel çÕkÕú noktasÕ, Yunan UygarlÕ÷Õndaki halk forumlarÕna kadar
uzanmaktadÕr (Baba, 2010). Baúka kaynakta Hansen ve Prosperi (2005) katÕlÕmÕn kavramÕnÕn
1700’lü yÕllarÕn baúlarÕna kadar tarihlenebilece÷ini; o dönemde katÕlÕmÕn özellikle yerel
düzeylerde ve yerel sorunlara iliúkin olarak vatandaú katkÕsÕ sa÷lamak amacÕyla gündeme
geldi÷ini belirtilir (KarkÕn, 2012). MimarlÕk dahil tüm mekan bilimlerinin yaúanan sosyal
de÷iúimler ekseninde etkilendi÷i ve hemen her alanda de÷iúimlerin gerçekleúti÷i 60’lÕ yÕllar
ise insan merkezli tasarÕm ve karar süreçlerinin de baúlangÕcÕ olmuútur. Bu durum, mekanÕn
fiziksel bir nesnenin ötesinde sosyal bir olgu olarak; kullanÕcÕnÕn ise süreçteki pasif
konumunun aksine, aktif ve katÕlÕmcÕ olarak yeniden kavranmasÕnÕ gerekti÷i düúüncesiyle
desteklenmiútir. Bu tartÕúmalarla birlikte kullanÕcÕ katÕlÕmÕ düúüncesi öncelikle 60’lÕ ve 70’li
yÕllarda Paul Davidoff’un savunmacÕ politikasÕyla kavranarak, insan haklarÕ, farkÕndalÕk,
güçlendirim, destek olma, gibi düúüncelerle az gelirli kullanÕcÕ gruplarÕnÕ önemsenmesi olarak
belirginleúmiútir. Bu ideolojik düúünceden hareketle Amerika ve øngiltere’de ‘toplum tasarÕm
merkezleri’ (community design centers) kurularak, dezavantajlÕ gruplarÕn tasarÕm ve karar
süreçlerinde önemsenerek tanÕmlanmasÕna olanak sa÷lanmÕútÕr (Sanoff, 2008). Di÷er taraftan,
øskandinav ülkelerinde 70’li yÕllarda kullanÕcÕ ile kurulan yakÕn iliúkiler, günümüzde kullanÕcÕ
ile birlikte hareket etme ve kolektif akÕl düúüncelerinin de zeminini hazÕrlamÕútÕr. 80’li ve
90’lÕ yÕllarda ise daha çok planlama ve tasarÕmda karar süreçlerine tümüyle yerel halkÕn
do÷rudan dahil edilmesi fikrinin yo÷unlaútÕ÷Õ gözlemlenmektedir. DolayÕsÕyla, Davidoff’un
‘savunmacÕ yaklaúÕmÕ’ zamanla ‘birlikte hareket etme’ düúüncesine do÷ru evrilerek
geliúmiútir.
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MøMARø TASARIM SÜRECøNDE KATILIM
Lefebvre’nin 70’li yÕllarda ifade etti÷i ‘somut mekan’ (concrete space) ve ‘soyut mekan’
(absract space) düúüncesi; günlük hayatÕn geçti÷i, kullanÕcÕnÕn yaúadÕ÷Õ ve deneyimledi÷i
‘mekan’ ile tasarÕmcÕnÕn üretimlerini gerçekleútirdi÷i ‘mekan’ arasÕndaki ayrÕma iúaret
etmektedir (Lefebvre, 2003). Bir baúka ifadeyle soyut mekanÕn tasarÕm kodlarÕ ile
gerçekleútirilen mekan, somut mekanÕn yaúamsal kodlarÕ ile do÷asÕ gere÷i örtüúememektedir.
Kernohan, Gray, Daish ve Joiner (1996) ise ‘tasarÕmcÕ’ ve ‘kullanÕcÕ’ için ‘iki farklÕ kültür’
tanÕmÕ yaparak; kullanÕlan dil, bilgi birikimi, öncelikler, beklentiler, algÕlar vb. gibi birçok
farklÕlÕklarÕn varlÕ÷ÕnÕ vurgulamaktadÕrlar ve kültürün tüm bu de÷erlerin paylaúÕlmasÕ ve
içselleútirilmesi sonucu oluúan ortak bir de÷er oldu÷unu belirtmektedirler.
Söz konusu ifadelere bakÕldÕ÷Õnda tasarÕmcÕ ve kullanÕcÕ arasÕndaki iletiúim eksikli÷inin
varlÕ÷Õ ve mimarlÕk eyleminin icrasÕnda tasarÕmÕn gerçekleúti÷i evre olarak tasarÕm süreciyle,
kullanÕcÕ-mekan iliúkilerinin gerçekleúti÷i kullanÕm sürecinin arasÕndaki zayÕf ba÷lar
vurgulanmaktadÕr. KatÕlÕm ise iletiúim temelli do÷asÕ ile tasarÕmcÕ ve kullanÕcÕnÕn bir arada
ortamlarÕ var eden kavram olarak önem kazanmaktadÕr. Lang’a göre (1987) “kullanÕcÕ ile
mekan arasÕndaki baúarÕlÕ uyumu ya da tam tersi uyumsuzlu÷u anlamak için önce tasarÕmcÕ ve
kullanÕcÕ arasÕndaki iliúkiyi yorumlamak gerekir”(s.8).
YukarÕda örneklerle ifade edilen durumlar, birden çok kullanÕcÕnÕn etkilenece÷i tasarÕm
süreçlerinde kullanÕcÕya ait de÷erlerin tasarÕm sürecindeki eksikli÷i sonucunda oluúan boúluk
ve onun yarattÕ÷Õ olumsuz ortam olarak belirtilebilir. TasarÕm sürecini, söz konusu tasarÕmdan
etkilenecek paydaúlarÕn iletiúim, müzakere ve karar verme ortamÕ olarak tanÕmlayan Lee,
Timoty ve Coleman (2005); özellikle birden fazla kullanÕcÕnÕn etkilenece÷i çevre tasarÕmÕ
süreçlerinde, sözü edilen iletiúim ve müzakere ortamÕnÕn neredeyse hiç olamadÕ÷ÕnÕ belirterek,
bu durumun sonucunda da kullanÕcÕnÕn, tasarÕmcÕ tarafÕndan oluúturulan mekana müdahale
etme gere÷i duydu÷unu ifade etmektedirler. Söz konusu kullanÕcÕ-mekan geriliminde oluúan
tepkiler ve müdahaleler yaúam çevresini olumlu ya da olumsuz boyutlarda
etkileyebilmektedir. Day ve Parnell (2003) kullanÕcÕ müdahalelerinin nedenlerini, kullanÕcÕnÕn
yaúadÕ÷Õ çevreye kendisini uygun bulmasÕ ya da bulmamasÕ koúullarÕna ba÷lÕ bir kullanÕcÕçevre iletiúim problemi olarak ifade etmektedir. Bu durumda olumlu anlamda uyarlama,
dönüútürme vb. gibi müdahale giriúimleri gözlenebilirken, di÷er taraftan çevreye zarar veren
ve yaúantÕyÕ olumsuz etkileyen tepkilerin de oluúabildi÷ini belirtmektedirler. Bu durum
kullanÕcÕya ait de÷erlerin ve deneyimlerin fark edilerek, mimar-kullanÕcÕ iletiúiminin
arttÕrÕlmasÕ gerekti÷i düúüncesiyle desteklenmektedir. Bu anlamda Day ve Parnell (2003),
kullanÕcÕlarÕn bilinçaltÕnda gündelik yaúam pratiklerinden edinilmiú ve yaúadÕ÷Õ çevreyi birçok
farklÕ katmanda algÕlamasÕnÕ sa÷layan özelliklerin var oldu÷unu belirtmektedir.
MimarlÕk alanÕnda kullanÕcÕ katÕlÕmÕ düúüncesine iliúkin tanÕm ve yaklaúÕm çeúitlilikleri
gözlenmektedir. KullanÕcÕ ile yakÕn iliúkiler öneren ve kullanÕcÕ tercihlerine dikkat çeken
‘kullanÕcÕ merkezli tasarÕm’ (user centered design), sosyal de÷erleri ve davranÕúsal özellikleri
önemseyerek tasarÕm süreci öneren ‘topluluk/çevre tasarÕmÕ’ (community design), kullanÕcÕ
farlÕlÕklarÕ ve marjinal gruplarÕ önemseyen ve herkes için tasarÕm düúüncesinde geliúen
‘kapsayÕcÕ/kapsamlÕ tasarÕm’(inclusive/universal design) ve kullanÕcÕya ait deneyimlerin
do÷ru ve sa÷lÕklÕ bir úekilde elde edilmesi düúüncesiyle yeni araçlar ve yöntemler üzerinden
arayÕúlarÕ ifade eden ‘iúbirlikçi/ortak tasarÕm’ (cooperative/collaborative design) bu çeúitlili÷i
ifade eden önemli yaklaúÕmlardÕr. AyrÕca esneklik, uyarlanabilirlik, dönüútürme ve ‘açÕk uçlu
tasarÕm’ gibi kavramlar ile kullanÕcÕ- mekan uyumlulu÷u arayÕúlarÕ da kullanÕcÕ katÕlÕmÕnÕ
önemseyen önemli yaklaúÕmlar olarak kullanÕldÕ÷Õ saptanmaktadÕr. Bu tespitlerle birlikte,
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kullanÕcÕnÕn tasarÕm sürecinde katÕlÕmÕna dair bir geliúim ve evrimden bahsetmek olasÕdÕr.
Önceleri tasarÕmcÕ merkezli gerçekleúen tasarÕm süreci, kullanÕcÕ katÕlÕmÕ fikrinin
benimsenmesiyle birlikte; ilk olarak tasarÕmcÕnÕn, kullanÕcÕ beklenti ve deneyimlerini daha
fazla merkeze aldÕ÷Õ, onun kültürel, bireysel, sosyal ve mekansal de÷erlerini önemsendi÷i bir
yaklaúÕma evrilmiútir. Bu ilk yaklaúÕmlar ‘kullanÕcÕ için tasarÕm’ nitelemesini alabilir.
Nitekim bu terim ‘herkes için tasarÕm’ (design for people) adÕyla çeúitli çalÕúma ve
uygulamalarda kullanÕlmÕútÕr. Süreç içinde ‘kullanÕcÕ için tasarÕm’ yani kullanÕcÕyÕ anlamaya
odaklanan tasarÕm yaklaúÕmlarÕ, tasarÕmcÕnÕn kullanÕcÕ ile kurdu÷u iliúkilere ve etkileúimlere
ba÷lÕ olarak ‘kullanÕcÕyla birlikte tasarÕm’ anlayÕúÕna evrilmiútir (ùekil 1).

ùekil 1 Mimari tasarÕm sürecinde kullanÕcÕ katÕlÕmÕ yaklaúÕmlarÕnÕn evrimi
KullanÕcÕyla øçin TasarÕm
KullanÕcÕ için tasarÕm, mimari tasarÕm sürecinde kullanÕcÕya ait farklÕlÕklarÕn önemsenmesi,
kullanÕcÕ deneyimlerinin anlaúÕlmasÕ ve tasarÕmcÕ ile kullanÕcÕ arasÕndaki temasÕn arttÕrÕlmasÕ
fikrini benimseyen yaklaúÕmlarÕn genel ifadesidir. Hümanistik bir tasarÕm felsefesi olarak bu
anlayÕú, tasarÕmcÕ merkezli tasarÕm süreci anlayÕúÕnÕn yerini kullanÕcÕnÕn önemsendi÷i
süreçlerin almasÕ ve mimarÕn soyut dünyasÕnÕn sÕnÕrlarÕnÕ geniúleterek kullanÕcÕn yaúadÕ÷Õ
somut dünyayÕ kavrama düúüncesiyle iliúkili olarak geliúmiútir. MimarÕn ve kullanÕcÕnÕn
konumuna ba÷lÕ olarak farklÕ düzeylerde ve yöntemlerle gerçekleúen ve kullanÕcÕ-mekan
iliúkilerini merkeze alan bu anlayÕú genel olarak ‘açÕk uçlu tasarÕm’ ve ‘sosyal mimarlÕk’
yaklaúÕmlarÕ ile iki temel baúlÕkta ele alÕnabilir.
Mimari tasarÕm sürecinde açÕk uçlu, esnek tasarÕm yaklaúÕmlarÕ; özellikle kullanÕm
aúamasÕnda kullanÕcÕnÕn yaúadÕ÷Õ mekana müdahalesine olanak sa÷layan potansiyellerin
tasarÕm süreçlerinde öngörülmesi üzerinden geliúen kullanÕcÕ katÕlÕmÕ düúüncesidir.
MimarlÕ÷Õn somutlaútÕ÷Õ halinin katÕ ve kalÕcÕ durumu ile kullanÕcÕnÕn do÷asÕndaki
de÷iúkenlik, dinamiklik, hareketlilik gibi sabitleúmemiú e÷ilim ve gereksinimleri arasÕnda bir
çatÕúma halinin varlÕ÷Õndan yola çÕkÕlarak; bu iliúki biçiminin sorunsallÕ÷Õ üzerine çeúitli
tasarÕm yaklaúÕmlarÕ gündeme gelmiútir. Bu ba÷lamda ilk olarak kullanÕcÕ-mekan uyumunu
önemseyen, kullanÕcÕnÕn sahip oldu÷u yaratÕcÕlÕk potansiyellerine dikkat çeken ve esneklik,
dönüútürebilme, uyarlanabilirlik gibi kavramlar ile úekillenen gözlenmektedir. Bu anlamda
kullanÕcÕnÕn bir güç olarak tanÕnmasÕ ve kavranmasÕ gerekti÷ini savunan Habraken (1982),
mekanÕn oluúumunu bir süreç olarak ele alarak, kullanÕcÕnÕn bu oluúum sürecindeki rolüne ve
gücüne dikkat çekmektedir. Habraken ayrÕca, sa÷lÕklÕ ve yaúanabilir bir çevreye sahip
olabilmek için kullanÕcÕlarÕn fiziksel çevreyi do÷rudan etkileyecek biçimde güçlerini ortaya
koymalarÕ gerekti÷ini belirtmektedir (Habraken,1982).
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Di÷er taraftan mimari tasarÕm sürecinde sosyal mimarlÕk yaklaúÕmlarÕ ise; özellikle
çevre davranÕú bilimleri perspektifine kayarak tanÕmlarÕ, sÕnÕrlarÕ ve ölçe÷i yeniden
tartÕúÕlmaya baúlayan mimarlÕ÷Õn; kullanÕcÕya ait davranÕúlar ve sosyal de÷erlerin önemsendi÷i
yeni tasarÕm süreci yaklaúÕmlarÕ ile kavranmaya baúlamasÕ olarak ifade edilebilir. ‘Ba÷ÕmsÕz
deneyimler’ olarak gözlenen giriúimler, daha çok ‘sosyal tasarÕm’, ‘sosyal mimarlÕk’,
‘yoksullar için mimarlÕk’ ve ‘herkes için mimarlÕk’ gibi nitelemeler altÕnda tartÕúÕlan;
katÕlÕmcÕ, demokratik ve eúitlikçi tasarÕm yaklaúÕmlarÕ örnekleridir. Birey ve topluluk
diyalekti÷i çerçevesinde anÕlan bu de÷inmeler bir taraftan da mimarlÕ÷Õn hümanistik
yaklaúÕmla tartÕúÕlmasÕ gerekti÷i düúüncesinin altÕnÕ çizmektedirler. Sosyal mimarlÕk
yaklaúÕmlarÕnda kullanÕcÕ; özellikle tasarÕm sürecinin tanÕmlama evresi ve bu evrenin de
belirli aúamalarÕnda ‘gözlem’, ‘karúÕlÕklÕ görüúme’ ve ‘anket’ gibi yöntemlerle bilgi edinme ve
onay alma amacÕyla yo÷un bir iletiúim ve katÕlÕm göstermektedir. DolayÕsÕyla söz konusu
kullanÕcÕ katÕlÕmÕ arayÕúlarÕnda kullanÕcÕya ait verilerin tasarÕm sürecine aktarÕlmasÕ
düúüncesiyle kullanÕcÕ katÕlÕmÕnÕn gerçekleúti÷i görülmektedir. Bu úekilde, tasarÕmcÕnÕn sahip
oldu÷unu uzmanlÕk bilgisi, kullanÕcÕya ait potansiyeller ve deneyimler ile desteklenerek,
tasarÕmcÕ-kullanÕcÕ arasÕnda iletiúim ve diyalog ortamÕ oluúturulur.
KullanÕcÕyla Birlikte TasarÕm
KullanÕcÕyla birlikte tasarÕm, mimar ve kullanÕcÕnÕn karúÕlÕklÕ iletiúim kurabildi÷i ortamlarÕ var
eden ve kolektif akÕl düúüncesinin benimsendi÷i etkileúimli tasarÕm süreci anlayÕúÕdÕr.
KullanÕcÕnÕn tasarÕm sürecinde aktif katÕlÕmÕnÕn gözlendi÷i bu anlayÕúta, mimar da
profesyonel uzman konumunun ve teorik bilgisinin yanÕ sÕra ‘yöneten’, ‘dinleyen’,
‘yorumlayan’ bir unsur olarak vardÕr. KullanÕcÕyla birlikte tasarÕm yaklaúÕmÕnÕn ana amacÕ,
kullanÕcÕya ait deneyime dayalÕ ve yaúantÕya dair verilerin, aktif kullanÕcÕlar tarafÕndan
tasarÕm sürecine sistematik biçimde, do÷rudan aktarÕlmasÕdÕr. Bu temel amacÕn yanÕ sÕra
kullanÕcÕyla birlikte tasarÕm süreci anlayÕúÕnda, sosyal içerikli amaçlarÕn da varlÕ÷Õ
gözlenmektedir. Bonilla (2009) kullanÕcÕlarÕn bir araya gelerek deneyimlerini ve görüúlerini
paylaútÕklarÕnÕ bu süreci, farklÕ bakÕú açÕlarÕ ve yorumlar ile yaúanÕlan çevrenin ve projenin
daha iyi anlaúÕlmasÕ ve farkÕndalÕ÷Õn artmasÕ olarak ifade etmektedir (Gillem ve Gordon,
2010). Benzer úekilde Sanoff (2000) ortak hedefleri olan kullanÕcÕlarÕn bir araya getirilmesi
ile oluúan tasarÕm süreçlerini; topluluk hissinin ve iliúkilerin arttÕrÕlmasÕ, kullanÕcÕnÕn
çevresine dair alÕnacak kararlarda söz hakkÕ ve müdahale olana÷ÕnÕn olmasÕ ve bu úekilde
yaúam çevresinin anonimleúen algÕsÕnÕn yerine sahiplenilen bir do÷ada kavranmasÕ olarak
ifade etmektedir.
Bu noktada sözü edilen amaçlarÕn gerçekleútirilebilmesi için etkileúim ve iletiúimin var
oldu÷u ortamlar, buna ba÷lÕ olarak da bu ortamlarda kullanÕlacak yöntem ve araçlar önem
kazanmaktadÕr. øzlenen süreçlerde ve gözlemlenen örneklerde ifade edilmek istenen, tasarÕmcÕ
ile kullanÕcÕnÕn karúÕlÕklÕ yüz yüze iletiúim kurdu÷u ortamlar genellikle ‘atölye çalÕúmalarÕ’
(workshop) olarak deneyimlenmektedir. Atölye çalÕúmalarÕ bilgilendirme, görüú bildirme,
yorumlama, onaylama vb. gibi ifade teknikleri kullanÕlarak bilgi alÕúveriúinin sa÷landÕ÷Õ,
etkileúim ve iletiúime imkan tanÕyan planlanmÕú etkinlikler olarak tarif edilebilir. Birçok farklÕ
tekni÷in bir arada ya da ayrÕ ayrÕ kullanÕldÕ÷Õ ve ‘kullanÕcÕlar’ ile ‘mimarlarÕn’ yüz yüze
iletiúim kurabildi÷i bu iletiúimsel ve informel çalÕúmalar, do÷rudan kullanÕcÕ katÕlÕmÕ için en
çok kullanÕlan yöntem olarak saptanmaktadÕr. TanÕmÕndan çok özellikleri, koúullarÕ,
kullanÕlan teknikleri ve ortamÕ ile ön plana çÕkan atölye çalÕúmalarÕnÕ Sanoff (2000), ortak
amacÕ paylaúan kullanÕcÕlarÕn yüksek düzeyde etkileúiminin sa÷landÕ÷Õ ortamlar olarak ifade
etmektedir.
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Bu anlamda, kullanÕcÕyla birlikte tasarÕm süreci düúüncesinde atölye ortamlarÕ ve kullanÕlan
araçlarla ile ilgili olarak Sanders (2002), kullanÕcÕlarÕn kendilerini ifade etme ve tasarÕm
sürecine katÕlma biçimlerini; ‘say tolls’ sözlü iletiúim, ‘do tolls’ gözleme dayalÕ iletiúim ve
‘make tolls’ üretmeye-yapmaya dayalÕ özel iletiúim araçlarÕ olarak üç grupta ifade etmektedir.
Bunlardan ilki olan ‘say tolls’; görüúme, anket, grup toplantÕlarÕ vb. gibi kullanÕcÕlarÕn ne
söyledi÷inin ve ne düúündü÷ünün anlaúÕlmasÕ için kullanÕlan yöntemdir. økinci olarak ‘do
tolls’; genellikle gözleme dayalÕ kullanÕlan teknikleri kapsayan ve kullanÕcÕnÕn ne yaptÕ÷Õ,
nasÕl yaúadÕ÷Õ, neyi nasÕl kullandÕ÷Õ gibi araútÕrmalarÕ kapsayan genel bir ifadedir. Her iki
yöntem de geleneksel tasarÕm süreci araútÕrmalarÕnda kullanÕlan ve daha çok kullanÕcÕnÕn
görünür, açÕk özelliklerinin kavranmasÕnÕ sa÷layan yaklaúÕmlarÕ kapsayan teknikleri ifade
etmektedir. ‘Make tolls’ ise; kullanÕcÕnÕn örtük potansiyellerinin ortaya çÕkarÕlmasÕnÕ
amaçlayan ve kullanÕcÕnÕn ona sa÷lanan araçlar (tollkits) ile neler yapabilece÷inin
gözlemlendi÷i üretken ve özel bir yöntemdir (Sanders, 2002). (ùekil 2).

ùekil 2 KullanÕlan yöntemler ve açÕ÷a çÕkarÕlan özellikler (Sanders, 2002)
Sanders’e göre ‘make tolls’, ‘üretme-yaratma araçlarÕ’ kullanÕcÕyla birlikte tasarÕm için yeni
bir iletiúim dilidir. Bu yöntemle kullanÕcÕnÕn düúüncelerini, hislerini ve duygularÕnÕ ‘yaparak’
açÕ÷a çÕkarmasÕ amaçlanÕrken, aynÕ zamanda mimarÕn da kullanÕcÕyÕ anlamasÕ
kolaylaúmaktadÕr (Sanders, 2002). Bu ba÷lamda tasarÕm sürecinde iletiúim araçlarÕ olarak
maket, foto÷raf, iki boyutlu çizimler, üç boyutlu modelleme teknikleri, úemalar ve ölçekliölçeksiz grafik ifadeler kullanÕlÕrken; bu araçlar kullanÕcÕya sa÷lanan olanaklar sayesinde
müdahale edilebilir ve yorumlanabilir hale getirmektedir.
KullanÕcÕyla birlikte tasarÕm sürecine iliúkin mimar-kullanÕcÕ birlikteli÷inde aktif kullanÕcÕ,
eylemli iletiúim ve ortak dil arayÕúlarÕ Henry Sanoff’un çalÕúmalarÕnda da belirgin bir biçimde
gözlenmektedir. Sanoff, kullanÕlan teknikleri sÕnÕflandÕrarak;‘dolaylÕ yöntemler’, ‘bilinçlenme
yöntemleri’ ve ‘grup etkileúim yöntemleri’ olarak üç ana grupta toplamÕútÕr. Bu gruplamaya
göre ‘dolaylÕ yöntemler’ anket ve görüúme gibi örnek kullanÕcÕ grubundan bilgi edinilmesidir.
økinci grup olarak belirtilen ‘bilinçlenme yöntemleri’ alan yürüyüúleri, yerinde tespitler ve
gözlemler olarak birlikte hareket etme esasÕna dayanÕr. Haritalama, foto÷raf ile belgeleme,
özel noktalarÕn, sakÕncalÕ ve desteklenecek koúullarÕn tespiti gibi kullanÕcÕnÕn çevresini
algÕlamasÕ ve yorumlamasÕna dayalÕ aktif bir süreçtir. Üçüncü grup olan ‘grup etkileúim
yöntemleri’ ise genellikle atölye çalÕúmasÕ olarak tarif edilen ve yüz yüze gerçekleúen
etkileúimli tasarÕm süreçlerini ifade eder. ‘Yapma’ ve ‘uygulama’ yaklaúÕmÕ olarak ifade
edilen bu yöntemde uzmanlar ve kullanÕcÕlar planlar, foto÷raflar, maketler, üç boyutlu
grafikler üzerinde birlikte çalÕúarak alternatifler keúfetmektedirler (Sanoff, 2005). Gözlendi÷i
gibi hem Sanders, hem de Sanoff, kullanÕcÕyla birlikte tasarÕm sürecinde öncelikle iletiúim
diline önem vererek, yeni yöntemlerin ve bunlara ba÷lÕ olarak geliútirilmesi gereken araçlarÕn
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varlÕ÷ÕnÕ vurgulamaktadÕrlar. Bu anlamda her iki yaklaúÕma bakÕldÕ÷Õnda, oluúturulan ana
baúlÕklar ve bunlarÕn içerikleri arasÕnda hem iúleyiú hem de yöntem olarak benzerliklerin
varlÕ÷Õ görülmektedir (ùekil 3).

ùekil 3 Sanders ve Sanoff’un belirtti÷i metotlarÕn içerik olarak örtüúen durumlarÕ.

KENTSEL MEKAN OLUùUMUNDA KULLANICI KATILIMLI DENEYøMLER
Kentsel mekanÕn oluúumunda kullanÕcÕ katÕlÕmÕ ve tasarÕm iliúkilerini anlamayÕ ve
çözümlemeyi amaçlayan bu çalÕúma; mimari tasarÕmda kullanÕcÕyla birlikte katÕlÕm sürecine
dair genel bir modelin var olabilece÷i görüúünü benimsemektedir. Ancak söz konusu
varsayÕmsal model kanonik ve sistemli bir kalÕp olmak yerine, sorunun ve içerdi÷i
kavramlarÕn do÷asÕ itibariyle daha organik, deneyimlerle sürekli olarak geliúen ve evrilen,
özünde belli sabit aúamalarÕ içeren bir yol haritasÕdÕr. Bu amaçla kentsel mekana dair bütüncül
kavrayÕú yerine onu oluúturan küçük ölçekli ve birden çok kullanÕcÕnÕn etkilendi÷i, yaúam
alanlarÕ özelinde gerçekleútirilmiú deneyimlere yer verilerek kullanÕcÕ katÕlÕmlÕ tasarÕm
süreçlerinin tartÕúÕlmasÕ öngörülmektedir.
Bu düúünceyle, konu ile ilgili irdelenecek katÕlÕmcÕ deneyimler belirlenirken; tasarÕm ölçe÷i,
kullanÕcÕ çeúitlili÷i, amaç, hedef, ve problemin boyutu gibi ölçütler dikkate alÕnarak bir seçim
yapÕlmÕútÕr. Bu ba÷lamda ölçek anlamÕnda; yapÕ ve kamusal alan ölçe÷i, kullanÕcÕ anlamÕnda;
benzer ve farklÕ kullanÕcÕ gruplarÕ, problem anlamÕnda; mevcut yapÕnÕn yeniden kullanÕmÕ ve
özgün bir ba÷lama alternatif oluúturulan yeni yaúam çevreleri gibi yaklaúÕmlarÕn gözlendi÷i
deneyimler irdelenmiútir. AyrÕca tasarÕm sürecinin yarÕúma gibi özgün ve katÕlÕmcÕ bir
ba÷lamda gerçekleúti÷i, kullanÕcÕnÕn potansiyelleri öngörülerek üretilen bir önerinin
kullanÕcÕlar ile birlikte uygulandÕ÷Õ kamusal alan üretimi deneyimine de yer verilmiútir.
Bu ba÷lamda irdelenen deneyimlere ait görseller ve kÕsa açÕklayÕcÕ bilgiler, oluúturulan ‘süreç
haritasÕ’ üzerinden ifade edilerek; iúleyiúin, aúamalarÕn ve kullanÕlan yöntemlerin bütüncül bir
biçimde kavranmasÕ hedeflenmiútir. Söz konusu deneyimler ve kapsamlarÕ aúa÷Õdaki gibidir.
1. Southeastern Waterworks Halk Sanat Merkezi -Yeniden iúlevlendirme- YapÕ ölçe÷i
2. Lower Ngau Tau Kok (LNTK) Toplu Konut Projesi -Yeni yaúam alanlarÕ önerisi
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3. Place Au Changement Park –YarÕúma - Küçük ölçekli kamusal alan kullanÕmÕ
Southeastern Waterworks Halk Sanat Merkezi
Giriúimci sanatçÕlarÕ yetiútirmek, halkÕn sanat e÷itimine yönelmesini sa÷lamak ve úehir
merkezlerini bu tür iúlevler ile canlandÕrmak amacÕyla Kuzey Carolina’nÕn Lumberton ilçesi
için bir geliúim planÕ hazÕrlanarak, úehir merkezinde sanat için uygun boú tesislerin
belirlenmesi ve sanatsal etkinlikler için uygun biçimde dönüútürülmesi planlanmÕútÕr.
Lumberton’da boú bir tesisin sanat merkezine dönüútürülmesi sürecinde gözlemlenen söz
konusu katÕlÕmcÕ süreç; hedeflerine, yöntemine, araçlarÕna ve sonucuna bakÕlarak
de÷erlendirilebilir. Hedefleri anlamÕnda süreç, anlaúÕlÕr ve tanÕmlÕdÕr. FarklÕ kullanÕcÕ ve
katÕlÕmcÕ profilleri ile (sanatçÕ, halk, yönetici) çeúitli perspektiflerden deneyimlere ve fikirlere
baúvurulmuútur. Bir taraftan kullanÕcÕlarÕn yerleúim, iliúkiler ve kullanÕmlar üzerinden
fikrilerini aktarmasÕ beklenirken; di÷er taraftan oluúturulmasÕ düúünülen mekana ilgilerinin
arttÕrÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr. Bu durum kullanÕlan yöntemi ve buna ba÷lÕ olarak da araçlarÕ
olumlu etkilemektedir. Öyle ki; anket, farkÕndalÕk yürüyüúü, görüúme, toplantÕ ve atölye
süreçlerinin belirgin biçimde gözlendi÷i deneyimde; araçlar da ölçekli plan çizimleri ve
ölçekli iúlev grafikleri olarak basitçe tanÕmlanmÕútÕr. AyrÕca tasarÕm probleminin var olan bir
mekanÕn dönüútürülmesi olmasÕ, probleme konu olan verilerin somut mekan üzerinden
algÕlanabilir ve kavranabilir durumu, katÕlÕmcÕlarÕn öneriler üretecekleri mekanÕ birebir
deneyimlemelerine, çevre iliúkilerini de÷erlendirmelerine ve algÕlar üzerinden düúünceler
geliútirebilmelerine olanak sa÷lamÕútÕr. Sonuçta ulaúÕlan nokta bir ortak akÕl ürünüdür.
Özellikler iç-dÕú kullanÕm iliúkileri ve mekanÕn algÕlanmasÕ üzerine kullanÕcÕ görüúleri
belirginleúmiútir ve tasarÕmcÕ bu verileri de÷erlendirerek tasarÕmÕ olgunlaútÕrmÕú ve
sonuçlandÕrmÕútÕr. AyrÕca yerel ölçek, iliúkilerin ve iletiúimin halk arasÕnda güçlü olmasÕ ve
yaúanan çevrenin tanÕmlÕ ve kavranabilir boyutu; çalÕúmanÕn katÕlÕmcÕ bir yöntemle
gerçekleútirilmesine olanak sa÷layan önemli faktörler olarak gözlenmektedir.

ùekil 4 Southeastern Waterworks Halk Sanat Merkezi süreç haritasÕ

* Bu bildiri Mimarlar OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

193

Lower Ngau Tau Kok (LNTK) Toplu Konut Projesi
Deneyim, konut bölgesinde yaúayanlarÕn gerçekleútirdi÷i sosyal anlamda gerçekleúen
katÕlÕmcÕ bir sürece, söz konusu yerel halkÕn gelecekte kullanacaklarÕ yaúam alanlarÕ hakkÕnda
bilgi sahibi olma talepleri sonucunda araútÕrmacÕ ve yürütücü olarak bir mimarÕn katÕlmasÕ ile
gerçekleúmektedir. DolayÕsÕyla bu deneyim daha önceden tasarlanmÕú yaúam alanlarÕnÕn
kullanÕcÕlar tarafÕndan kavranmasÕ, kullanÕcÕ görüú, beklenti ve deneyimleri üzerinden
alternatif bir biçimde yorumlanmasÕ sürecidir. Bu nedenle de süreçte rol alan mimar
tasarlanmÕú mekana ait soyut veriler üzerinden, kullanÕcÕlar aracÕlÕ÷Õyla veri aktarÕmÕ
sa÷layan, yorumlayan ve analiz eden özellikleri ile gözlenmektedir. Süreçte kullanÕcÕlarÕn
aktif ve üretken varlÕ÷Õ gözlemlenirken, atölyelerin iúleyiúinde Sanders’in ifade etti÷i “söyleanlat” (say tolls), “yap-göster” (do tolls) ve “üret-yarat” (make tolls) metotlarÕnÕn varlÕ÷Õ
izlenebilmektedir. FarkÕndalÕk yürüyüúleri, atölye çalÕúmalarÕ, tartÕúma ve ifade süreçleri bu
anlamda örnek olarak gösterilebilir. “Say tolls” olarak belirtebilece÷imiz Foto÷raflama, ifade
panosu kullanÕmÕ ve olumlu - olumsuz görüúleri belirten etiketleme teknikleri ile kullanÕcÕlar
düúüncelerini, tercihlerini ve yorumlarÕnÕ aktif biçimde aktarabilmektedirler. Benzer biçimde
“do tolls” ve “make tolls” yöntemlerinde, ölçekli planlar üzerinde ölçekli grafik semboller
aracÕlÕ÷Õyla alternatif yaúam örüntüleri oluúturma ve maketler ile yaúam çevresini algÕlama ve
yorumlama arayÕúlarÕnda aktif kullanÕcÕ ve üretken araçlar gözlenir.
Deneyim, devlet eliyle gerçekleútirilen yeni yaúam alanlarÕnÕn oluúturulmasÕ sürecinde yerel
halkÕn sahip oldu÷u yaúam örüntülerinin ve deneyimlerinin önemsendi÷i tasarÕm süreçlerinin
gereklili÷ini vurgulamaktadÕr. Bu anlamda da mimarlar ve kullanÕcÕlarÕn birlikte oldu÷u
üretken bir tasarÕm süreci deneyimi önermektedir.

ùekil 5 Lower Ngau Tau Kok (LNTK) toplu konut projesi süreç haritasÕ
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Place Au Changement Park Projesi
Deneyimde özellikle ‘karar’, ‘tasarÕm’, ‘uygulama’ ve ‘kullanÕm’ aúamalarÕ olmak üzere
mimarlÕk eyleminin her evresinde katÕlÕm fikrinin farklÕ düzey ve yöntemlerle gözlenmesi,
çalÕúmanÕn önemli bir örnek olarak de÷erlendirilmesinin temel nedenidir. Her ne kadar
tasarÕm sürecinde aktif ve üretken kullanÕcÕ katÕlÕmÕ gözlenmese de bu aúamada alÕnan
kararlar sonraki aúamalarÕ katÕlÕm fikri üzerinden etkilemektedir. Sürecin ‘karar aúamasÕnda
katÕlÕm’ ile iliúkisi, yarÕúma yönteminin seçimi ve bu yöntemin do÷asÕndaki ‘ço÷ulculuk’ fikri
ile açÕklanabilir. Öyle ki yarÕúmalar; birçok alternatifin de÷erlendirildi÷i ve bu
de÷erlendirmenin ortak akÕl-uzlaúÕ gibi kavram üzerinden yapÕldÕ÷Õ bir ortam olarak katÕlÕm
düúüncesinin desteklendi÷i yöntemlerdir. ‘TasarÕm sürecinde katÕlÕm’ ise hem yarÕúma ortamÕ
hem de uygulama sürecinde aktif kullanÕcÕ ile üretme düúüncesini var etmesi ile varlÕk
göstermektedir ki; bu tasarlama yaklaúÕmÕnÕ, kullanÕcÕ için tasarÕm düúüncesiyle açÕk uçluesnek tasarÕm anlayÕúÕ olarak ifade etmek olasÕdÕr. DolayÕsÕyla tasarÕm sürecinde öngörülen
kullanÕcÕ katÕlÕmÕ-kullanÕcÕyla birlikte üretme düúüncesi ‘uygulama sürecindeki’ aktif-üretken
kullanÕcÕ katÕlÕmÕnÕ var etmektedir. ‘Uygulama süreci’ ise kullanÕcÕ katÕlÕmlÕ tasarÕm
yaklaúÕmÕnÕn aktif ve üretken kullanÕcÕyla birlikte gerçekleúti÷i, katÕlÕmÕn baskÕn bir de÷er
olarak gözlendi÷i özel bir süreç olarak görülmektedir. Uygulama sürecinde kullanÕcÕn
yaparak-üreterek katÕlÕm göstermesi durumu, sÕklÕkla gözlenebilen bir durum de÷ildir. Fakat
bu deneyim bilinenin aksine, geliúen sosyal iliúkiler ve iletiúimin ön planda oldu÷u alternatif
ve özel bir süreç olarak gözlenir. ‘KullanÕm aúamasÕnda katÕlÕm’ ise mahalle sakinlerinin söz
konusu mekanÕ benimsemesi, korumasÕ ve sahiplenmesi ile gözlenir. KullanÕcÕlarÕn fiilen
katkÕ sa÷lamasÕyla üretilen mekan, sürdürülebilir ve de÷erli bir alan olarak anlam
kazanmaktadÕr.

ùekil 6 Place Au Changement park projesi süreç haritasÕ
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SONUÇ
Türkiye örne÷inde tasarÕm süreçlerine iliúkin yapÕlan gözlemlerde, katÕlÕm fikrinin daha çok
kent ölçe÷inde ve büyük ölçekli yaúam alanlarÕnÕn karar ve tasarÕm süreçlerinde tartÕúÕldÕ÷Õ
görülmektedir. Fakat daha küçük ölçekli kamusal alanlarÕn tasarÕm ve üretim süreçlerinde;
özellikle tanÕmlÕ kullanÕcÕ grubunun varlÕ÷Õ, iletiúim ve eriúebilirlik olasÕlÕklarÕnÕn kuvvetli
olmasÕ ve kullanÕcÕya iliúkin davranÕú hedefleri ve deneyimlerin belirlenebilmesi açÕsÕndan,
aktif kullanÕcÕ katÕlÕmÕyla tasarÕm süreçleri gerçekleútirilebilir. Bu úekilde birden çok
kullanÕcÕyÕ etkileyecek kentsel mekan oluúumlarÕnda, mesleki uzmanlÕk bilgisi ile kullanÕcÕya
ait deneyime dayalÕ bilgi birleútirilerek; sürdürülebilir, benimsenen ve sahiplenilen kullanÕcÕya
uyumlu kamusal kullanÕm alanlarÕ yaratmak mümkündür.
Bu ba÷lamda çalÕúma; mimarlÕk ve çevresel tasarÕm alanÕndaki kuramlarÕn uygulama
örneklerine nasÕl yansÕdÕ÷Õ ve baúarÕlÕ çevre tasarÕm örneklerinin geçirdi÷i ortak süreçleri
ortaya koymaktadÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda de÷erlendirilen deneyimlerde görüldü÷ü gibi
mimari tasarÕm sürecinde kullanÕcÕyla birlikte tasarÕm yaklaúÕmÕ ile gerçekleúen çalÕúmalar;
süreçleri, araçlarÕ, teknikleri vb. ile ortak ve/veya benzer özelliklere sahiptir. Bu nedenle; aktif
ve üretken kullanÕcÕ varlÕ÷Õ ile deneyimlenen süreçler için mevcut deneyimlerin geçirdi÷i
süreçlerden ve ortak özelliklerinden yararlanÕlarak bir model geliútirmek olasÕdÕr ve bu model,
kentsel mekan oluúum sürecinde, yaúadÕ÷ÕmÕz çevrenin tasarÕm ve üretim süreçleri için bir yol
haritasÕ olarak kullanÕlabilir.
Son not:
1. Southeastern Waterworks halk sanat merkezi projesine ait aktarÕlan bilgiler ve süreç haritasÕnda kullanÕlan
görseller Henry Sanoff’la gerçekleútirilen kiúisel iletiúim sonucunda yazar tarafÕndan iletilen kitap içi bölümden
aktarÕlmÕútÕr. Daha derin okuma için yazarÕn “Democratic Design: Participation Case Studies in Urban and
Small Town Environments” kitabÕna bakÕlabilir.
2. Lower Ngau Tau Kok (LNTK) toplu konut projesine ait bilgiler Yanki Lee, Timothy Jachna ve Roger
Coleman’Õn “Architecture For All: A Participatory Design Approach” makalesinde, kullanÕlan görseller ise
Yanki lee’nin “Design Tactics: Involving People In The Design Of Built Environment” adlÕ doktora tezinden
yararlanÕlarak aktarÕlmÕútÕr
3. Place Au Changement park projesine ait bilgiler ve kullanÕlan görseller www.collectifetc.com web sitesinden
alÕnarak kullanÕlmÕútÕr.
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GøRøù
Küreselleúme sürecinde, sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek
üretime, modernist düúünceden post-modernist düúünceye geçiú ile birlikte yaúanan
dönüúümde ulus devletler yeniden yapÕlandÕrÕlmaktadÕr. Bu yapÕlandÕrmada devletin
bürokratik yönetim biçimi yönetiúimci yönetim biçimini alÕrken, devletin ekonomik ve
toplumsal alana müdahale aracÕ olarak planlama anlayÕúÕ da de÷iúime u÷ramaktadÕr. Sivil
toplum merkezli yaklaúÕmlar tarafÕndan yeni oluúmakta olan planlama kültürü, toplumun
yönlendirilmesinde araçsal rasyonalitenin yol gösterici olmaktan çÕktÕ÷Õ, yerini iletiúimsel
rasyonaliteye bÕraktÕ÷Õ úeklinde yorumlanmaktadÕr. Bu ba÷lamda mekânsal planlamadaki
anlayÕú de÷iúimi ise stratejik mekânsal planlama olarak adlandÕrÕlmaktadÕr.
Ülkemizde iktisadi planlama alanÕnda 5018 sayÕlÕ Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile
gündeme gelen stratejik planlama anlayÕúÕ mekân planlama alanÕnda da henüz açÕklÕ÷a
kavuúturulmuú de÷ildir. Stratejik mekânsal planlama Kentleúme ùurasÕ toplantÕlarÕnda ve bu
toplantÕlar sonrasÕnda yayÕnlanan Bütünleúik Kentsel Geliúme Stratejisi ve Eylem PlanÕ
(2010-2014) ile gündeme gelmiú, 644 sayÕlÕ Çevre ùehircilik BakanlÕ÷Õ'nÕn Teúkilat ve
Görevleri HakkÕnda Kanun Hükmünde Kararname ile mevzuatÕmÕza girmiú olup
KENTGES'in 1 No'lu hedefi olan "Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ"
kapsamÕnda Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ bünyesinde çalÕúmalarÕ sürdürülmektedir.
Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ çalÕúmalarÕ sürdürülürken øzmir
kenti için de÷iúen yasal mevzuatlar kapsamÕnda planlama çalÕúmalarÕ da aynÕ paralellikte
devam etmektedir. Bu kapsamda hazÕrlanacak olan bildiride, ülkemizde de÷iúmekte olan
planlama anlayÕúÕ ba÷lamÕnda øzmir kentini kapsayan üst ölçekli mekânsal planlarÕn planlama
anlayÕúÕ sorgulanarak elde edilen sonuçlar mekân planlamanÕn geldi÷i aúama açÕsÕndan
tartÕúÕlacaktÕr.

MEKÂNSAL PLANLAMA ANLAYIùINDA DEöøùøM
Planlama kavramÕna yönelik birbirine benzer pek çok tanÕmlama yapÕlmaktadÕr. Genel olarak
planlama, gelece÷e yönelik istenilen hedefe ulaúmak amacÕyla, sistemli eylem programlarÕ
hazÕrlama sürecidir (Ersoy, 2012a). Plan kendisini oluúturan iki unsurla tanÕmlanmaktadÕr.
Bunlar, ulaúmak istenilen amaç yani proje ve amaca ulaúmak için gerekli düzenlemeler yani
araçlardÕr.
Planlamada gelece÷e yönelik bir fikrin nasÕl uygulanaca÷Õna iliúkin bir görüúün olmasÕ gerekir
ki bu kapsamda planlama, kuramsal bilginin sistemli bir biçimde eyleme uygulanmasÕdÕr
(Friedman, 1987). Planlama kavramÕ en geniú anlamÕyla üç temel özelli÷i içermektedir.
Bunlar, "gelece÷e yönelik bir tasarÕm olmasÕ, belirli hedef/amaçlara ulaúmak için
yapÕlmasÕ, sistemli bir eylem dizgesi oluúturmasÕ" dÕr (Ersoy, 2012a, s.10).

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Planlama bir teknik olarak de÷erlendirildi÷inde, gelece÷e bakÕlarak, gözlenen seçenekler
arasÕndan uygun seçimlerin yapÕlmasÕ ve bunlarÕn uygulamaya konulmasÕ sürecidir. Bu da
gerekli kaynaklarÕn bu amaç için ayrÕlmasÕnÕ gerektirir. Bu do÷rultuda da planlamanÕn biçimi
ve özüne yönelik kuramsal çerçeveler oluúmuútur.
20.yüzyÕlda kentlerin karmaúÕklaúmasÕ ve bunun sonucunda oluúan yeni sorunlara fiziksel
planlamaya dönük eylemlerin yanÕt verememesi nedeniyle yeni bir planlama anlayÕúÕ olarak
kapsamlÕ planlamanÕn temelleri atÕlmÕútÕr. 1960'lÕ yÕllarÕn sonuna kadar kentsel mekânÕn
biçimlendirilmesinde kullanÕlan kapsamlÕ planlama anlayÕúÕda küreselleúme sürecinde
yaúanan de÷iúimden etkilenmiútir. Bu de÷iúim sürecinde kapsamlÕ planlama anlayÕúÕnÕn yerini
yapÕsal plan olarak da adlandÕrÕlan stratejik mekânsal planlama anlayÕúÕ almÕútÕr.
KapsamlÕ Planlama YaklaúÕmÕ
Kent planlama yaklaúÕmlarÕ içerisinde en uzun süre gündemde kalan ve temel ilkeleri ABD’de
ùikago Üniversitesi’nde bir grup planlama uzmanÕ tarafÕndan geliútirilen kapsamlÕ akÕlcÕ
planlama (rational comprehensive planning), 20.yüzyÕlÕn baúlarÕna kadar BatÕ dünyasÕnÕn en
yaygÕn biçimde uyguladÕ÷Õ planlama yaklaúÕmÕdÕr (Ersoy, 2012b). Ersoy (2012b), Black’in
kapsamlÕ planÕ, bir yerel yönetim birimi tarafÕndan hazÕrlanan ve o yerleúmenin fiziksel
geliúimine iliúkin kararlarÕn alÕnmasÕnda baúvurulacak siyasa rehberi, KapsamlÕ Plan
kavramÕnÕn önde gelen isimlerinden olan T. J. Kent, Jr.’Õn ise kapsamlÕ planÕ yerleúmenin arzu
edilen fiziksel geliúmesini sa÷lamaya yönelik olarak yerel yönetimlerin yasama organÕnÕn
öngördü÷ü siyasalarÕ ortaya koyan resmi bir belge úeklinde tanÕmladÕ÷ÕnÕ belirtir. KapsamlÕ
Plan, gelece÷e yönelik istenilen durumun bir bütün olarak resmedildi÷i bir çalÕúmadÕr.
KapsamlÕ planlama ile tüm alternatifler ve bunlarÕn olasÕ sonuçlarÕ incelenerek, bunlar içinden
önceden belirlenen hedef ve amaçlarla en uyumlu olanlarÕn seçildi÷i varsayÕlmaktadÕr
(Chamhis, 1979). KapsamlÕ planlama ile akÕlcÕ bir karar alma sürecinin uygulandÕ÷Õ,
nesnelli÷in öne çÕkarÕldÕ÷Õ, geniú kesimlerin çÕkarlarÕnÕ savunan bir kamu yararÕ anlayÕúÕnÕn
benimsendi÷i, sorunlarÕn bütünsel bir çerçeveden ele alÕndÕ÷Õ, politikanÕn mümkün oldu÷unca
dÕúlanmaya çalÕúÕldÕ÷Õ mekanik ve teknik bir süreç anlatÕlmaktadÕr (Ersoy, 2012b).
KapsamlÕ PlanÕn temel özellikleri, kapsamlÕ, genel ve uzun erimli olmasÕdÕr (Ersoy, 2012b;
ùengül, 2012). Bu özellikleri kÕsaca açÕklamak gerekirse, yerleúmenin belirli bir bölümünde
de÷il, bütününde fiziksel geliúmeyi etkileyen tüm iúlevsel unsurlarÕ kapsamasÕ, planÕn siyasa
ve önerilerinin yerleúmenin tümüne yönelik olarak geliútirilmesi, planÕn güncel sorunlara
çözüm aramasÕnÕn ötesinde 15-20 yÕllÕk bir dönemdeki de÷iúimi / dönüúümü öngörebilmesi,
yerleúmenin fiziksel geliúimine odaklanmasÕ, bunu toplumun hedefleri ile toplumsal ve
ekonomik siyasalarÕna uyumlu olarak yapmasÕdÕr (Ersoy, 2012b). Planlama kurumlarÕ kentsel
süreçlere yön verirken çok sayÕdaki kurum ve aktör arasÕnda eúgüdüm sa÷lama görevi de
üstlenir. Bu yaklaúÕmÕn temelinde ise kamu yararÕ kavramÕ vardÕr. PlancÕlarÕn böyle bir
merkezi konumdaki meúruiyetini ise kamu yararÕnÕn gözeticileri olduklarÕna yönelik inançtÕr
(ùengül, 2012).
PlanlamanÕn do÷uúunda piyasanÕn her düzeyde yarattÕ÷Õ kaos ve karmaúanÕn düzenlenmesi
kaygÕsÕ temel belirleyicidir. Bu ba÷lamda planlama ve piyasa arasÕnda birlikte yaúama
zorunlulu÷u ile gerilim ve çeliúki bir arada bulunmaktadÕr. PlancÕlar piyasa karúÕsÕnda
planlamanÕn düzenleyici rolünü önemserken, piyasa karúÕsÕnda planlamanÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ
arttÕrmayÕ temel ilke olarak benimsemiúlerdir. Uzun vadeli ve kapsamlÕ bir planlama anlayÕúÕ
olmadan piyasanÕn yarattÕ÷Õ kaosun önüne geçilemez. KapsamlÕ planlama yaklaúÕmÕ,
toplumsal iliúkilerin ve mekansal yapÕlarÕn bilimsel araçlar ve teknikler kullanÕlarak analiz
edilebilece÷ini ve bu çerçevede sorunlarÕn ve çözüm önerilerinin teknik bir süreç içerisinde
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belirlenebilece÷i iddiasÕndadÕr. Bu ba÷lamda hazÕrlanan planlar ve sonuçlarÕ önceden
kestirilebilece÷i önerilir (ùengül, 2012).
Planlama sürecinin birbirini izleyen bir dizi alt süreci vardÕr. Bunlar, amaç ve hedeflerin
tespiti, amaçlarÕ gerçekleútirmeye yönelik alternatiflerin tespiti, her alternatifin neden olaca÷Õ
sonuçlarÕn belirlenmesi, alternatiflerin karúÕlÕklÕ de÷erlendirilmesi, alternatifler arasÕndan bir
tercih yapÕlmasÕ, uygulama aúamasÕ ve uygulamaya yönelik geri besleme sürecidir (Friedman,
1987). Bu tür bir planlama süreci teknik bir süreç olarak yukarÕdan aúa÷Õya tanÕmlanan bir
niteli÷e sahiptir. Liberal anlayÕúÕn kentlerin biçimlenmesinde bireysel çÕkarlarÕ ön plana
çÕkarmasÕna bir tepki olarak kapsamlÕ planlamada ortaya çÕkan temel kaygÕ kamu yararÕnÕn
korunmasÕdÕr. ùengül (2012), kapsamlÕ planlama anlayÕúÕnÕ, gerek devlete bakÕúÕ, gerek
plancÕlarÕn toplum üstü ve rasyonel aktörler olarak uzun erimli ve toplumun genel iyili÷ine
hizmet eden kararlar alan kiúiler olarak tanÕmlanmasÕnÕ, gerekse kamu yararÕnÕn kavranÕúÕ
itibariyle Weberci paradigmanÕn sÕnÕrlarÕ içinde de÷erlendirilebilece÷ini belirtir. Weberci
paradigma, toplumsal süreçlerin merkezine devleti yerleútirmektedir. KapsamlÕ planlama
anlayÕúÕnÕn toplum içindeki çeliúkilerden ba÷ÕmsÕz siyasa yapma gücüne sahip devlet anlayÕúÕ
vardÕr. Bu ba÷lamda “planlama kurumu devlet aygÕtÕnÕn stratejik bir parçasÕ olarak toplumdan
ba÷ÕmsÕz bir biçimde iúlev görmektedir” (ùengül, 2012:68). Siyasetle bürokrasi arasÕndaki
ayrÕm kapsamlÕ planlama anlayÕúÕ içinde kendini göstermektedir. KapsamlÕ planlama anlayÕúÕ,
planlama sürecini siyasetten arÕndÕrÕlmÕú bilimsel ve teknik bir sürece indirgerken bu ayrÕmÕn
altÕnÕ çizer. Bu anlayÕúta, plancÕlarÕn karar üretme sürecinde bilimsel bilgi ve tekni÷in ÕúÕ÷Õnda
hareket ederken siyasal süreçlerin dÕúÕnda olmalarÕ gerekmektedir.
KapsamlÕ planlama yaklaúÕmÕnÕn temel üstünlü÷ü basit olmasÕndadÕr. Süreç tasarÕmÕnÕn
kavranmasÕ kolay ve yararlanÕlan çözümleme teknikleri sosyal bilimlerin standart
uygulamalarÕdÕr. Her planlama etkinli÷inin amaç, araç, karúÕlÕklÕ ödün ve eyleme yönelik
temel konularÕ bir araya getirdi÷inde geniú bir uygulama alanÕ vardÕr (Ersoy, 2012c). Ancak
bu özellikleri kapsamlÕ planlamayÕ eleútirilerden korumaz. Günümüzde kapsamlÕ planlama
yaklaúÕmÕna yöneltilen eleútirilerin oda÷Õnda, devletin yönetim biçiminin bürokrasiden
yönetiúime geçilmesiyle birlikte bu de÷iúime ayak uydurmasÕ ve yerelleúmeyi merkeze almasÕ
gerekti÷i yer alÕr.
Stratejik Mekânsal Planlama YaklaúÕmÕ
1980’lerin sonlarÕ ve 1990’larda kentler, kent-bölgeler ve bölgeler için stratejik yaklaúÕmlar,
çerçeveler ve perspektiflerin revaçta olmasÕyla birlikte bu süreçte geleneksel planlama
yöntemlerinin büyük kentlerdeki sorunlar karúÕsÕnda yetersiz kalmasÕ gerekçe gösterilerek
planlama alanÕnÕn gündemine daha esnek bir yaklaúÕm olarak tanÕmlanan stratejik mekânsal
planlama getirilmiútir (Gedikli, 2012). Mekânsal planlama yazÕnÕnda stratejik mekânsal
planlamanÕn gündeme gelmesine paralel olarak rekabet ve çevre politikalarÕ da öne çÕkan
konular olmuútur. Bu ba÷lamda küreselleúme sürecinin kavramÕ olarak rekabet edebilirli÷in
mekândaki yansÕmasÕ ise kentlerin / kentsel bölgenin ve ya bölgenin rekabet edebilirli÷i ya da
rekabetçi koúullarla donatÕlmasÕ úeklinde olmaktadÕr.
Mekân planlama küreselleúeme sürecinde yarÕúan kentler, rekabetçi kentler konusunu
gündemine alÕrken di÷er taraftan yükselen bir konu olarak yerele özgü de÷erleri korumak ve
çevre politikalarÕ da önem kazanmÕútÕr. Di÷er taraftan kentsel alanlarÕn yeni örgütlenme
biçimleri de de÷iúmektedir. Kentsel ölçek bölgesel, ulusal ölçe÷i aúarak do÷rudan uluslararasÕ
ölçe÷e çÕkabilmektedir. Bu ba÷lamda da kentlerin uluslararasÕ ölçekte rekabet edebilirlik
koúullarÕyla donatÕlmasÕ ve planlama süreçlernin de buna uyumlu olmasÕ
gerekmektedir.Stratejik mekânsal planlamada bir taraftan küreselleúme sürecinin ortaya
çÕkardÕ÷Õ yeni dinamikler etkili olurken di÷er taraftan post-modernist düúüncenin hakimiyeti
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ile birlikte planlama yatay iliúkilerin kurdu÷u iletiúimsel bir faaliyet haline dönüúmüútür.
Modernist dönemin araçsal akÕlcÕlÕk paradigmasÕnÕn karúÕsÕnda iletiúimsel akÕlcÕlÕk
paradigmasÕ ortaya çÕkmÕútÕr. Bu çerçevede de stratejik planlama hem küreselleúme
sürecindeki geliúmelere yanÕt verebilmesi, hem de post-modernist anlayÕúÕn ortaya çÕkardÕ÷Õ
gereksinimlere olanak tanÕmasÕ nedeniyle öen çÕkan planlama anlayÕúÕ olmuútur.
Oluúmakta olan planlama kültürü mekânsal planlamayÕ, daha yenilikçi bir pratik, daha az
kural koyan, daha fazla giriúimci, geniúleyen kapsamÕna sürdürülebilirlik perspektifini katan,
ölçe÷ini mahalleden çok uluslu seviyelere kadar çÕkaran, büyümeyi ve kentin kendi gücünü
dikkate alan, farklÕlÕklara saygÕ duyan, sivil toplumun kritik rolüne önem veren, bütünleúik
kentsel geliúme planÕnÕn imkansÕzlÕ÷Õndan hareketle stratejik bir odak benimseyen, paydaúlar
arasÕnda iúbirli÷ine dayalÕ eylem planlamasÕnÕ çok daha iyi geliútirebilen mekansal
planlamanÕn müzakere edilmiú yönetimi / yönetiúimini dikkate alan bir faaliyet olarak
görmektedir (Göksu, 2008).
Tekeli (2009), gelinen süreçte dünyada yaúanan sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist
üretimden esnek üretime, ulus devletler dünyasÕndan küreselleúen dünyaya ve modernist
düúünceden post-modernist düúünceye geçiú ile birlikte yaúanan dönüúümde siyasal gücün ve
siyasal iyinin oy çoklu÷uyla belirlenmesi ve temsil esasÕnÕn varlÕ÷ÕnÕn iyi iúleyen bir
demokrasi için yeterli olmadÕ÷ÕnÕ, artÕk demokrasinin ço÷ulcu nitelemeleriyle birlikte
kullanÕldÕ÷ÕnÕ belirtir. Bu süreçte tek özneli, merkezi bir hiyerarúik iúbölümü içinde araçsal
rasyonelli÷i ön plana alan, kaynaklarÕ ve yetkileri kendinde toplayan yönetimden, önceden
belirlenen bir iyiye do÷ru de÷il, insan haklarÕna dayalÕ performans ölçütleri gerçekleútirerek,
çok aktörlü, desantralize, a÷sal iliúkiler içinde, iletiúimsel bir rasyonalite anlayÕúÕnda,
toplumdaki aktörleri yapabilir kÕlan, yönlendiren, kaynaklarÕn yönlendirilmesini kolaylaútÕran
yönetiúim biçimine geçiú yaúanmaktadÕr. Toplumu yönlendirmede sorumluluk dengesi
devletten sivil topluma do÷ru kaymaktadÕr. Tekeli (2012), bu süreçte araçsal rasyonaliteden
destek alan kapsamlÕ planlama yaklaúÕmÕnÕn bütünlük anlayÕúÕnÕn dayana÷Õ kalmadÕ÷ÕnÕ ve
bunun da ciddi bir meúruiyet sorunu yarattÕ÷ÕnÕ belirtir.
Yeni bir planlama yaklaúÕmÕnÕn önerilebilmesi için ise öncelikle geçmiúteki planlama
yaklaúÕmlarÕnÕn baúarÕsÕzlÕ÷Õndan ders almak, planlama kavramÕnÕn dayandÕ÷Õ temel
kabullerdeki de÷iúimlere açÕklÕk kazandÕrmak gerekir. Bu ba÷lamda yeni planlama
paradigmasÕnÕ etkileyecek önemli de÷iúiklikler yaúanmaktadÕr. Demokrasi ve yönetim
anlayÕúÕndaki de÷iúme (yönetiúim) ile birlikte izin verici bir planlama yaklaúÕmÕna geçiú
yaúanmakta, plan bir süreç haline gelmekte, sonuç vurgulu bir planlamanÕn yerini süreç
vurgulu bir planlama almaktadÕr. "Yeni planlama yaklaúÕmÕnÕn uzun erimli kaygÕlarÕnÕn esas
yönlendiricisi stratejik planlar olacaktÕr” (Tekeli, 2012:31).
Göksu (2008), stratejik planlamanÕn anahtar terimlerini, aktif katÕlÕm, açÕk diyalog,
hesapverebilirlik, iúbirli÷i, uzlaúma úeklinde sÕralayarak, stratejik planlamanÕn gelece÷i
etkileyecek potansiyel gücünü yönetiúim kültürünü de÷iútirme kapasitesinde ve yasalarla
saptanmÕú araç ve süreçleri etkilemesinde buldu÷unu belirtir. Stratejik planlamanÕn beú temel
özelli÷i úöyledir: Stratejik planlama seçici ve sorun olan konulara yönelmekte, mekân ve yer
kavramlarÕnÕ hedefleyerek iliúkilere ve sürece odaklÕ, objelere ve iúlevlere odaklanmanÕn yanÕ
sÕra sürece de odaklÕ (idareler arasÕ yatay entegrasyon, mekânsal ölçekler arasÕ dikey
organizasyon vurgusu), vizyon oluúturma sürecine sahip, eylem yönelimlidir. Klasik planlama
anlayÕúÕnda harita olmadan plan üretilemezken, stratejik planlama anlayÕúÕ iliúkisel co÷rafya
anlayÕúÕ ile temellendirilir. Bu ba÷lamda toplum, zaman-mekân kavramsallaútÕrmasÕ açÕsÕndan
di÷er planlama paradigmalarÕndan farklÕlaúmakta, iki temel özelli÷i ön plana çÕkmaktadÕr:
Öklitgil mekân kavramsallaútÕrmasÕnÕn terk edilmesi- ki bu durumda zorunlu olarak
dilinin de÷iúmesi gerekir ve kamu yararÕnÕ gündemden düúürmesidir.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 1KapsamlÕPlanlamave StratejikMekansalPlanlamaYaklaúÕmlarÕnÕnKarúÕlaútÕrÕlmasÕ (Gedikli,

2012, s.280; Ersoy, 2013)
KapsamlÕPlanlamaYaklaúÕmÕ

StratejikMekansalPlanlamaYaklaúÕmÕ

Sorumlu
Örgüt/
Kurum

Belli bir hiyerarúi içinde, kamu
kurumlarÕ tarafÕndan yapÕlÕr/yaptÕrÕlÕr.

Birkamu kurumu veyaözelkurumtarafÕndan
eúgüdümüsa÷lanan, ancaktümaúamalarda
yatayveeúitkoúullarda çalÕúana÷salbir
örgütüniúbirli÷iile üretilir.

YasalStatü

Mekânsalplanlamayailiúkinyasalar
temel alÕnarak hazÕrlanÕr; dolayÕsÕyla
yasal ba÷layÕcÕlÕ÷Õ vardÕr.

Yasal ba÷layÕcÕlÕ÷Õ olmak zorunda de÷ildir;
gönüllübireylemolarakdayapÕlabilir.

Plan
Formu

Arazi kullanÕmlarÕnÕn alansal
da÷ÕlÕmlarÕnÕn, biçimlerinin,
belirlendi÷i plan ve
eklerindenoluúur, temel amaç
fiziksel geliúimindenetlenmesidir.

Mekânsal olmak zorunda olmayan, ancak
mekânsal geliúimde do÷rudan veya dolaylÕ
etkisiolançok sektörlüstrateji ve hedefleri
içerenyazÕlÕbelgeveana stratejilerigösteren
genel bir fiziksel úemadan oluúur—temel
amaçhemfizikselhem defizikselolmayan
geliúimleilgilidir.

Plan
SÕnÕrlarÕ

ødarisÕnÕrlariçindeyapÕlÕr.

ødari sÕnÕrlar aúÕlabilir. Çünkü mekândaki
iliúkiler (kurumsal / sektörel) idari sÕnÕrlarÕn
ötesinegeçebilir.

øçerik

Fiziksel geliúimi esas alÕr; di÷er
SektörlerdolaylÕúekildeiçerebilir.

Fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, örgütsel
geliúimkonularÕbirbirinitamamlayanúekilde
içerilir.

Zaman
SÕnÕrÕ

Arazi-kullanÕm kararlarÕnÕn
UygulanmasÕiçin uzun-erimli
PlanlamaanlayÕúÕesastÕr.

Vizyon uzun-erimlidir. Ancak bu
vizyonareferansla sürekliprojeönerisi
geliútirilebilir– yanizaman
sÕnÕrÕprojeniniçeri÷ine göre de÷iúmektedir.

PlanraporuönemliolmasÕna karúÕn
planlamakararlarÕve plan lejantÕnda
yer alanmekânsal kullanÕmla
ilgilitümbaúlÕklarÕnplan üzerinde
ölçe÷ineuygun biçimde
gösterilmesiöngörülür.

Esasolanplanraporuoldu÷uiçingösterimve
plandilisondereceúematikolupyönelimve
e÷ilimlere iliúkin ana kararlar ölçek kaygÕsÕ
taúÕnmaksÕzÕnúemalarbiçimindegösterilir.

Fizikselgeliúimindüzenlenmesive
denetimaltÕnaalÕnmasÕhedeflenir.

øletiúim/biliúimveulaúÕmaltyapÕlarÕsa÷lanmas
Õ, yerliveyabancÕsermayeninteúvikine
yönelikstratejilerlekentsel
rekabetçili÷inartÕrÕlmasÕ;Sürdürülebilirlikilk
esineuyumluúekilde,
yerelde÷erlerikoruyarakkentselveçevresel
yaúamkalitesininyükseltilmesi

Gösterim
vePlanDili

Temel
Hedef

Stratejik mekânsal planlamada planÕn içeri÷i kadar planlama sürecinin nasÕl örgütlenece÷i de
önemlidir. Bu kapsamda iki üründen söz edilebilir: plan (kentin gelecekteki mekân
organizasyonunu gösteren fiziksel harita ve eki politika belgesi) ve planlama süreci (plandan
etkilenen ve planÕ etkileyenlerin beraber çalÕúabilmelerine olanak tanÕyan). Stratejik mekânsal
planlama üzerine yapÕlan farklÕ tanÕmlara göre öne çÕkan baúlÕklar, uzun bir dönem için
planlama gereksinimi, kapsamlÕlÕk, etkileúim, çok aktörlülük, süreç odaklÕlÕk ve
karúÕlÕklÕ ba÷lantÕlÕlÕktÕr. Bu kapsamda stratejik planlamanÕn planlama süreci için anahtar
kavramlarÕ aktif sosyal bir süreç, yerel kurumsal kapasite artÕrÕmÕ, koalisyon, paydaúlarÕn
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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geniú katÕlÕmÕ ve etkileúim, plan için anahtar kavramlarÕ gerçek bir analiz, vizyon kurgulama,
genel mekânsal geliúim çerçevesi, sÕnÕrlÕ sayÕda strateji alanÕ, eyleme yönelik olma ve izlemede÷erlendirmedir (Gedikli, 2012). Mekânsal stratejik planÕn standart bir gösterimi yoktur.
FaklÕ yerler için üretilen stratejik planlarÕn farklÕ gösterimlerinin olmasÕ planÕn yere özgü
olma özelli÷ini vurgulamaktadÕr.
Stratejik mekânsal planlamanÕn üç temel boyutu ve açÕlÕmlarÕ úöyledir: Birincisi ba÷lamsal
boyutu, temel bileúenlerini müzakereci demokrasi e÷ilimlerinin belirledi÷i yeni karar alma
süreçleri ve küresel düzenin yeni zaman-mekân anlayÕúÕ oluúturur. økincisi örgütsel boyutu,
planlamanÕn etkileúimli, iletiúimsel bir faaliyet olarak görülmesi, üçüncüsü ise yeni amaç ve
standartlar boyutu küreselleúmenin etkisiyle yeni çok boyutlu amaçlarÕn belirlenmesidir.
Stratejik mekânsal planlamanÕn amaçlarÕ yalnÕzca içeri÷e yönelik de÷il, karar
alma/uygulama/izleme-de÷erlendirme aúamalarÕnÕn tüm paydaúlarÕ içerecek úekilde tasarÕmÕnÕ
da içerir. AyrÕca küreselleúme karúÕsÕnda kentlerin rekabet avantajlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ ile yerele
özgü de÷erlerin korunmasÕ ve iyileútirilmesi de temel amaçlar arasÕndadÕr. Stratejik mekânsal
planlamanÕn hazÕrlÕk aúamalarÕnda özel sektörden aktarÕlan bazÕ yöntem, teknik ve standartlar
bulunmaktadÕr. Bunlar güçlü ve zayÕf yanlarÕn ortaya konuldu÷u SWOT (GZFT) analizinin
yapÕlmasÕ, bu analizi takiben kent için vizyon geliútirilmesidir. Özel sektörden aktarÕlan di÷er
özellikler stratejik planlamanÕn eyleme yönelik olmasÕ ve toplumlarÕn rekabetçi rollerini
tanÕmlamasÕdÕr. Stratejik planÕn hem genel bir fiziksel úemasÕ, hem de faklÕ sektörlerde veya
boyutlarda geliúim stratejilerini içeren yazÕlÕ bir belgesi vardÕr. Gedikli (2012), bu özellikleri
ile stratejik planlarÕn pek çok ülkenin planlama sisteminde arazi kullanÕm planlarÕna yol
gösteren üst çerçeveler olarak görüldü÷ünü belirtir.
Ülkemizde stratejik mekânsal planlama yaklaúÕmÕ mevzuat ve uygulama yönüyle henüz
açÕklÕ÷a kavuúturulmuú de÷ildir. Stratejik planlama BayÕndÕrlÕk ve øskân BakanlÕ÷Õ
bünyesinde gerçekleútirilen Kentleúme ùurasÕ toplantÕlarÕnda ve bu toplantÕlar sonrasÕnda
yayÕnlanan Bütünleúik Kentsel Geliúme Stratejisi ve Eylem PlanÕ (2010-2014) ile gündeme
gelmiútir (kentges.gov.tr, 2013). Ülke ve bölge ölçe÷inde stratejik mekânsal planlama
yaklaúÕmÕ 644 sayÕlÕ Çevre ùehircilik BakanlÕ÷Õ'nÕn Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun
Hükmünde Kararname ile mevzuatÕmÕza girmiú olup KENTGES'in 1 No'lu hedefi olan
"Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ" kapsamÕnda Çevre ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ bünyesinde çalÕúmalarÕ sürdürülmekte (kentges.gov.tr, 2013), ayrÕca bakanlÕ÷Õn
hazÕrlamÕú oldu÷u Plan YapÕm Yönetmeli÷i Tasla÷Õ’nda Ülke ve Bölge Mekânsal Strateji
PlanlarÕ’nÕn tanÕmlarÕ yer almakta (csb,gov.tr, 2013), ancak bu tanÕmlar do÷rultusunda
uygulamaya yönelik mevzuat henüz netlik kazanmamÕútÕr.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øZMøR KENTøNøN ÜST ÖLÇEKLø PLANLARININ PLANLAMA ANLAYIùINDAKø
DEöøùøM KAPSAMINDA øRDELENMESø
1/100.000 Ölçekli Manisa-Kütahya-øzmir Çevre Düzeni PlanÕnÕn De÷erlendirilmesi
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan Manisa-Kütahya-øzmir (MKø) Planlama
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ (ÇDP) 14/08/2009 tarihinde onaylanarak
yürürlü÷e girmiútir. Bu süre zarfÕnda ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ (ùPO) tarafÕndan planÕn iptali
istemiyle açÕlan davada süreci devam ederken, askÕ süresince yapÕlan itiraz baúvurularÕnÕn
de÷erlendirilmesi sonucunda Çevre Düzeni PlanlarÕna Dair Yönetmeli÷in 9.maddesi
kapsamÕnda planda, uygulama hükümlerinde ve açÕklama raporunda kurum ve kuruluúlarÕn
gönderdi÷i yeni veriler çerçevesinde planda yapÕlan güncellemeler, planda maddi hatalarÕn
düzeltilmesi ve uygulamada ortaya çÕkan/çÕkabilecek aksaklÕklarÕn giderilmesine iliúkin
de÷iúiklik yapÕlarak 20.09.2010 tarihinde tekrar onaylanmÕútÕr. Ancak ùPO itirazlarÕna iliúkin
bir de÷iúiklik olmadÕ÷Õ gerekçesiyle ÇDP'yi yargÕ denetimine taúÕmÕútÕr.
ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ tarafÕndan açÕlan davada kÕsaca aúa÷Õdaki nedenler yer almaktadÕr:
Plan sÕnÕrlarÕnÕn belirlenmesinde mekansal bütünlük ilkesi bulunmadÕ÷Õ, sadece il idari
sÕnÕrlarÕnÕn dikkate alÕnmasÕ ile oluúan sÕnÕrlarÕn ne tam do÷al havza sÕnÕrlarÕna ne de
istatistiki bölge sÕnÕrlarÕna oturmamasÕnÕn planÕn kapsadÕ÷Õ co÷rafyada yer alan çok nitelikli
tarÕm arazileri, zeytinlik alanlar, orman alanlarÕ, su havzalarÕ vb korunmasÕ gerekli do÷al
de÷erlerin yok olmasÕna yol açaca÷Õ;
PlanÕn kapsamÕ niteli÷iyle politikalar planÕ olmasÕ gereklili÷i do÷urdu÷u ancak sektörlere
iliúkin politikalarÕ içermedi÷i,
MKø ÇDP plan açÕklama raporunda; øzmir il sÕnÕrlarÕ içinde var olan onaylÕ Çevre Düzeni
PlanlarÕ’nÕn incelenmesi, bu planlar ile mevcut yerleúmelerin geliúiminin, mevcut arazi
kullanÕm durumunun ve onaylanmÕú, yürürlükteki imar planlarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ sonucu
üretilecek plan kararlarÕnÕn revize edilmesi gereklili÷inden bahsedilse de buna iliúkin herhangi
bir açÕklamanÕn veya plan kararÕnÕn üretilmedi÷i,
1/100.000 Ölçekli Manisa–Kütahya–øzmir Çevre Düzeni PlanÕnÕn 2025 yÕlÕ nüfus
kestirimlerinin iúaret etti÷i ihtiyacÕn üstünde geliúme alanÕ öngören mevcut imar planlarÕnÕn
ve hatta mevzii imar planlarÕnÕn aynen kabul edilerek plana aktarÕldÕ÷Õ,
Planda plan dÕúÕ mevcut yapÕlaúmÕú alanlarÕn plana yerleúik alan veya geliúme alanÕ olarak
dâhil edilmesinin, bu tür alanlardaki yapÕlaúmalarÕ tümüyle yasallaútÕrmasÕ yönüyle sakÕncalÕ
olaca÷Õ,
Koruma kullanma dengesini gözeterek geliúmenin hedeflendi÷i çalÕúmada, kentsel
yerleúmelerde hedef yÕl için gereksinim duyulan alanlardan daha fazla alanÕn planlanarak
yapÕlaúmaya açÕlmasÕnÕn engellenmesi (…) temel yaklaúÕm olarak benimsensede yerleúimlerin
imar planlarÕnÕn planda aynen kabul edilmesinin büyük çeliúki yarattÕ÷Õ,
Planda øBùB için ve dÕúÕnda yer alan ilçelere iliúkin yapÕlan 2025 yÕlÕ nüfus tahminlerinin bir
önceki ÇDP ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda tutarsÕzlÕklar içerdi÷i,
TarÕm alanlarÕ üzerinde mevzuata aykÕrÕ olarak planlanan sanayi alanlarÕnÕn sürdürüldü÷ü
hatta bazÕ OSB'lerin sÕnÕrlarÕnÕn tarÕm alanlarÕna do÷ru geniúletildi÷i,
PlanÕn bütüncül plan yaklaúÕmÕyla çeliúti÷i,
BazÕ sektörel kararlarÕn yo÷unluk artÕúÕna neden olaca÷Õ,
Özel Kanunlara tabi alanlar, Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ’nca onaylÕ planlarÕn bulundu÷u
alanlardaki planlar ile 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planÕnda ve plan hükümleri arasÕnda
bulunan farklÕlÕk ve çeliúkilerin giderilmemesi, planlama ilkeleri ve kamu yararÕna hizmet
edecek biçimde, ortak bir dil geliútirilmemesi nedeniyle planÕn bütünleútirilmedi÷i,
Sonuç olarak, Çevre Düzeni PlanÕ Manisa-Kütahya-øzmir olarak üç il idari sÕnÕrÕnÕ kapsayan
kapsamlÕ stratejik mekansal bir plan olmasÕ gerekirken, ortaya koydu÷u plan kararlarÕnÕn
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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temel sektörel politikalarÕ içermedi÷i, plan kararlarÕnÕn ve kapsamÕnÕn yetersiz kaldÕ÷Õ, genel
arazi kullanÕm kararlarÕnÕn korunmasÕ gereken temel do÷al kaynaklarÕn korunmasÕna olanak
vermemesi, gelece÷e yönelik projeksiyonlarÕnÕn temelsiz olmasÕ, mevcut planlarÕn
irdelenmeden plana aktarÕlmasÕ, plan içindeki yetki ayrÕlÕklarÕ içeren noktalarda ortak dilin
oluúturulmamasÕ kÕsaca planÕn dinamik olmaktan uzak olmasÕ yeni gereksinimleri
karúÕlayamamasÕ, kamu yararÕna uygun olmadÕ÷Õ nedenleriyle planÕn iptali talep edilmiútir.
Dava süresince yapÕlan bilirkiúi incelemesi ise itirazlarÕ kÕsmen destekleyen biçimdedir,
Bilirkiú heyetince öncelikli olarak Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õnca onaylanan ManisaKütahya-øzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕnÕn mevzuatta
tanÕmlanan plan türleri çerçevesindeki konumuna iliúkin irdeleme yapÕlmÕútÕr. Kurulca dava
konusu planÕn içeri÷i, niteli÷i, plan dili ve gösterim tekni÷i (…) bakÕmÕndan bir strateji planÕ
olmaktan çok kapsamlÕ plan anlayÕúÕ ve dili ile hazÕrlanmÕú bir üst ölçekli plan oldu÷unu
belirtmektedir (ÇDP Bilirkiúi Raporu, 2011). Di÷er yandan ülkemiz planlama mevzuatÕnda
mekansal stratejik plan tanÕmÕ ve buna uygun olarak da bu planÕn kapsamÕ, içeri÷i, hazÕrlanma
biçimi, yetkili kamu otoritesi, planlama dili ve gösterimi teknikleri belirtilmedi÷i için, bugün
dava konusu örnekte de yaúandÕ÷Õ gibi üst ölçek planlarla daha alt ölçektekiler birbirine
benzemekte, aynÕ dil, teknik ve gösterimle yapÕldÕ÷Õ için de planlama alanÕnda kaos
yaúanmaktadÕr” (ÇDP Bilirkiúi Raporu, 2011, s.66). Gerek söz konusu planÕ hazÕrlayan
BakanlÕ÷Õn kanun ile verilen yetkisinin yönetmelikle aúÕlarak üst ölçekli mekansal planlara
dönüútürme çabasÕ, gerekse hazÕrlanan planlarÕn mekansal strateji plan anlayÕúÕndan uzak üst
ölçekli kapsamlÕ plan örne÷i olmasÕ bakÕmÕndan ve çözüm üretici olmaktansa kentsel arazi
kullanÕmlarÕna odaklanmÕú olmasÕ nedeniyle, planÕn amacÕndan oldukça uzak bir ürün oldu÷u
vurgulanmÕútÕr.
Öte yandan 1/100000 gibi bir üst ölçe÷in çevreye, yerleúme sistemlerine, iktisadi faaliyetlere,
ulaúÕm a÷Õna, bölgesel altyapÕya iliúkin stratejileri ve yapÕlarÕ belirlemek için kullanÕlmasÕ
gerekirken, söz konusu planÕn herhangi bir strateji belirlemeden kestirimlere dayalÕ bir
yerleúme anlayÕúÕ oluúturuldu÷u, arazi kullanÕm a÷ÕrlÕklÕ bir dile sahip oldu÷u belirtilmiútir.
YapÕlan inceleme Kütahya ilinin tarihsel olarak, ulaúÕm iliúkileri, havza özellikler ve etki alanÕ
olarak bu planda yer almamasÕ gerekti÷i tespit edilmiútir. AyrÕca kentsel kademelenmeye, etki
alanlarÕna iliúkin hiçbir çözümleme yapÕlmadan, amaçsÕz ve hedefsiz bir arazi kullanÕm planÕ
düzenlendi÷i için de planlama ilkelerinden söz etmenin olanaksÕz oldu÷u belirtilmektedir.
Gerek dava konusu 1/100.000 ölçekli plan gerekse BakanlÕk tarafÕndan yapÕlan ÇDP, gerekse
øKBNøP ve bu planda yapÕlan revizyon planÕndaki nüfus öngörülerinin birbirlerinden önemli
ölçüde farklÕlÕk göstermesinin temeli tespit edilememiútir. Sonuç olarak bilirkisi kurulu
stratejik önem arz eden baúlÕca sorun tespitlerini; yapÕlan çalÕúmanÕn ekonomik karara
dayandÕrÕlmadÕ÷Õ, ekonomik kararlar ile ekolojik kararlarÕn iliúkisini kurulmadÕ÷Õ, havza
kavramÕnÕn irdelenmeden akarsu niteli÷ine indirgendi÷i, KütahyanÕn zorlama bir kararla
øzmir-Manisa bölgesine dahil edildi÷i, iktisadi, sosyal strateji ve politikalarÕn üretilemedi÷i,
bilgi tabanÕnÕn do÷ru olmadÕ÷Õ, alt bölge tanÕmlarÕnÕn herhangi bir ekonomik havza tanÕmÕ ile
uyumunun yapÕlmadÕ÷Õ úeklinde yapmÕútÕr (ÇDP Bilirkiúi Raporu, 2011).
Sonuç olarak DanÕútay 6. Dairesinin 2012/8225 sayÕlÕ kararÕ ile dava konusu Manisa-Kütahyaøzmir (MKø) Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ’nÕn niteli÷i ve
yönetmelik hükümleri gere÷ince Çevre Düzeni PlanÕnÕn ekolojik, kararlarÕn birarada
düúünülmesine olanak veren ve strateji ve politika oluúturan bir plan niteli÷inde bulunmadÕ÷Õ,
veri tabanÕnÕn do÷ru yansÕtÕlmadÕ÷Õ, sa÷lÕklÕ çevrenin oluúturulmasÕna yönelik hedef, ilke ve
strateji üretmedi÷i, bir strateji planÕndan çok, alt ölçekli planlarÕn konusuna girebilecek
alanlarÕn plana yansÕtÕldÕ÷Õ, ayrÕca vizyonunun, amacÕnÕn, hedeflerinin, stratejilerinin,
ilkelerinin ve politikalarÕnÕn açÕklandÕ÷Õ ve bunlar do÷rultusunda belirlenen projeksiyon
nüfusuna, sektörel yapÕya, alan büyüklüklerine, plan kararlarÕna, plan uygulama araçlarÕna,
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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kurumsal yapÕya ve denetime iliúkin açÕklamalarÕn yapÕldÕ÷Õ plan raporu ve açÕklama
raporunun bulunmadÕ÷Õ gerekçeleriyle ve planÕn mevzuata, úehircilik ilkelerine ve planlama
esaslarÕna ve kamu yararÕna uyarlÕlÕk görülmedi÷inden söz konusu Çevre Düzeni PlanÕ iptal
edilmiútir.
1/25.000 Ölçekli øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕnÕn De÷erlendirilmesi
NazÕm plan çalÕúmasÕ kentsel bölge olarak adlandÕrÕlan øzmir kentinin Büyükúehir yasasÕ
(5216 sayÕlÕ yasa) ile geniúleyen idari sÕnÕrlarÕnÕ içine alacak bütünsellikte ele alÕnan øKBNøP,
kapsadÕ÷Õ alan için üretilen ve makro kararlarÕ içeren üst ölçekli plandÕr(øzmir Kentsel Bölge
NazÕm ømar PlanÕ Plan AçÕklama Raporu-øKBNøP, 2008). 2004 yÕlÕnda yürürlü÷e giren 5216
sayÕlÕ Büyükúehir Belediyesi Kanunu uyarÕnca 1/25.000 ölçekli øKBNøP øzmir Büyükúehir
Belediye Meclisi’nin 16.03.2007 tarih 01.315 sayÕlÕ kararÕyla onaylanmÕú, plana yapÕlan
itirazlar ve yargÕ kararlarÕ de÷erlendirilerek plan 29.05.2008 tarihinde Büyükúehir Belediye
BaúkanlÕ÷Õnca imzalanarak yürürlü÷e girmiútir. øKBNøP’in onay süreci ile birlikte ùehir
PlancÕlarÕ OdasÕ (ùPO) ve vatandaúlar tarafÕndan plana yönelik itirazlar yargÕ denetimine
taúÕnmÕútÕr. YargÕ sürecinde øKBNøP, Plan NotlarÕ ve Plan Raporu Çevre ve Orman
BakanlÕ÷Õ’nca hazÕrlanarak 14.08.2009 tarihinde onaylanan Manisa-Kütahya-øzmir Planlama
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ, øKBNøP’na yapÕlan itirazlar ve ilgili
kurumlardan alÕnan güncel bilgiler do÷rultusunda revize edilerek hazÕrlanan 1/25.000 ölçekli
øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ Revizyonu (øKBNøPR) øzmir Büyükúehir Belediye
Meclisi’nin 16.10.2009 tarih 01.904 sayÕlÕ kararÕyla onaylanarak yürürlü÷e girmiútir
(øKBNøPR, 2009). ùPO tarafÕndan planÕn revizyonu kapsamÕnda da itirazlar tekrar idari
yargÕya taúÕnarak, øKBNøPR 2012 yÕlÕnda yargÕ kararÕyla iptal edilmiútir (øzmir 1.ødare
Mahkemesi 2010/616E.-2012/743K.sayÕlÕ kararÕ).
ùPO’nun øKBNøPR’nuna iliúkin itirazlarÕndan planlama anlayÕúÕna yönelik olanlarÕ úu úekilde
özetlenebilir: øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕnÕn, 1/25000 ölçekli olmasÕna ra÷men,
planÕn dilinin 1/25000 ölçe÷ine uygun olmamasÕ, bazÕ alanlarda parsel ölçe÷ine dek inen plan
kararlarÕ varken yer yer úematik bir dilin kullanÕlmasÕnÕn plan dili bütünlü÷ünü bozdu÷u,
farklÕ disiplinlerden uzmanlarÕn katÕlÕmÕnÕ zorunlu kÕlan bu ölçek ve içerikteki bir planlama
sürecininsadece mimarlÕk ve úehir planlama disiplinlerinden oluúan bir planlama ekibi ile
oluúturuldu÷u, øKBNøP’da, halkÕn katÕlÕmÕnÕn bir di÷er zorunluluk ve sürece önemli bir
katkÕsÕ oldu÷u ancak bu hususun plan hazÕrlama sürecinde yerine getirilmedi÷i, ayrÕca plan
raporunda yer alan stratejilerin plan kararlarÕna yansÕtÕlmadÕ÷Õ úeklindedir.
øKBNøP’nÕn Plan AçÕklama Raporu’nda klasik nazÕm imar planÕ anlayÕúÕnÕn arkasÕndaki bilgi
donanÕmÕnÕn, süreç özelliklerinin ve dilinin yetersiz kalaca÷Õ belirtilerek, planÕn esas itibariyle
uzun dönemli bir geliúme ve yönetim planÕ olmak zorunda oldu÷u, çok otoriteli ve çok
yerleúmeli bir içeri÷e sahip olmasÕnÕn øKBNøP’nÕn hazÕrlanma yöntemini klasik nazÕm imar
planÕ anlayÕúÕndan ayÕran en genel özelli÷i oldu÷u belirtilmektedir (øKBNøP, 2008). Böyle bir
açÕklama øKBNøP'nÕn klasik planlama anlayÕúÕnda de÷ilse hangi anlayÕúta hazÕrlandÕ÷Õ
sorusunu gündeme getirmektedir.
øKBNøP’nÕn problemlerinin çözümündeki baúarÕsÕ planÕn bir mutabakat planÕ olmasÕna
ba÷lanmaktadÕr. Klasik nazÕm imar planÕ anlayÕúÕndan farklÕ olarak, planÕn elde ediliúi ve
sa÷lÕklÕ bir biçimde yönetimi aktörler arasÕ demokratik müzakere süreçlerinin baúarÕyla
iúleyiúlerine ba÷lÕ oldu÷u ve bu kapsamda örnek alÕnabilecek bir model bulunmadÕ÷Õndan
øKBNøP’nÕn bir model olabilece÷i belirtilmektedir. øKBNøP kamusal müzakereleri besleyerek
planlama prati÷ini yenileme iddiasÕndadÕr. Plan iki temel kabulden hareket etmektedir:
planlama prati÷inin yenilenmesi ve planlama faaliyetinin kamusal müzakere zeminine
taúÕnmasÕ, planÕn iletiúimsel eylem haline gelmesi. “Bu nedenle planlama eylemi gücünü
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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klasik planlama anlayÕúÕnda oldu÷u gibi araçsal rasyonaliteden de÷il, fakat iletiúimsel
rasyonaliteden alacak, böylece ‘müzakere etme zanaatÕ’nÕn nasÕl zengin politika ve tasarÕm
seçeneklerini mümkün kÕldÕ÷Õ ortaya çÕkacaktÕr” (øKBNøP, 2008:73).
“PlanÕn bir di÷er özelli÷i, içerik bakÕmÕndan makro seviyeden mikro seviyeye kadar açÕlan bir
yelpaze içerisinde politika, plan, program, proje hiyerarúisini özenle izlemesidir” (øKBNøP,
2008:73). Plan raporunda klasik nazÕm imar planÕ anlayÕúÕndan farklÕ olarak iki temel özelli÷i
belirtilmektedir: Birincisi, süresi bakÕmÕndan herhangi bir hedef yÕlÕ belirtmemesi anlamÕnda
açÕk uçlu olmasÕ (gelece÷in her türlü olasÕlÕ÷Õna cevap verebilecek esneklikte, pazarlÕk payÕ
büyük ve sürekli olarak müzakerelere açÕk olmasÕ), ikincisi, “çok aktörlü bir ortamÕn
gerektirdi÷i seviyede temsil kabiliyeti yüksek bir dil geliútirebilmiú olmasÕdÕr” (øKBNøP,
2008:75). Hakim planlama paradigmasÕ uygulamalarÕnda kullanÕlan dilin yetersiz kaldÕ÷Õ,
planÕn geliútirdi÷i lejand, genel hükümler ve sektörel notlar, zenginli÷i ve çeúitlili÷i itibariyle
yeni bir planlama dilinin oluúturulmasÕ anlamÕnda önemli oldu÷u vurgulanmaktadÕr. øzmir
Kentsel Bölge ve Merkez Kent için belirlenen plan vizyonunda, tüm süreçlerin aúa÷Õdan
yukarÕya, úeffaf, katÕlÕmcÕ ve aktif bir planlama anlayÕúÕ içerisinde, merkezi yönetim, yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluúlarÕ, üniversiteler ve gönüllülerle birlikte gerçekleútirilmesi,
izlenmesi ve yönetilmesi øKBNøP’nÕn vizyonunun temel unsurlarÕ olarak belirlenmiútir
(øKBNøP, 2008).
Aysel ve Göksu'ya göre (2008:39), "øKBNøP, elbette 1980 öncesinin araçsal rasyonalite ve
teknik akÕl tarafÕndan yönlendirilen ve katÕ hiyerarúik planlama sistemi içerisinde elde
edilen planlarÕn de÷erlendirme süreçlerine tabi kÕlÕnamayacaktÕr." Ancak çok aktörlü bir
ortamda, iletiúimsel rasyonalitenin ve müzakereci bir planlamanÕn daha anlamlÕ oldu÷u
düúünülerek hazÕrlandÕ÷Õ ve mevcut yapÕ karúÕsÕnda mücadele etmek zorunda oldu÷u belirtilen
øKBNøP, araçsal rasyonalitenin klasik planlama anlayÕúÕ kapsamÕnda de÷erlendirilmekten
kurtulamamÕú, úehircilik ilkeleri, planlama esaslarÕ ve kamu yararÕ yönlerinden hukuka uyarlÕ
bulunmayarak yargÕ kararÕyla iptal edilmiútir.
øKBNøPR’nun iptaline yönelik ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ tarafÕndan açÕlan davanÕn
gerekçelerinden birisini, planÕn mevzuatÕn öngördü÷ü planlama kademelenmesine aykÕrÕ
olmasÕ, üst ölçekli plan diliyle uyuúmayan parsel düzeyinde kararlarÕn üretilmesi
oluúturmaktadÕr (Yüksel, 2013). Ancak yargÕ kararÕna konu bilirkiúi raporunda, planÕn içeri÷i,
niteli÷i, plan dili ve gösterim tekni÷i birlikte de÷erlendirildi÷inde yapÕlan planÕn bir yapÕsal
plan ya da strateji planÕ olmaktan çok kapsamlÕ plan anlayÕúÕ ve dili ile hazÕrlanmÕú bir nazÕm
plan oldu÷u açÕkça görülmektedir. Bir bütün olarak incelendi÷inde, dava konusu nazÕm planÕn
ilgili yasada belirtildi÷i gibi, arazi parçalarÕnÕn, genel kullanÕú biçimlerini, baúlÕca bölge
tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yo÷unluklarÕnÕ, çeúitli yerleúme alanlarÕnÕn geliúme yön
ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaúÕm sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlarÕ
genel çerçevesi ile göstermek üzere hazÕrlandÕ÷Õ belirtilmektedir. Bilirkiúi kurulu dava konusu
planÕn dilini ve gösterim tekni÷ini mevzuata uygun de÷erlendirmektedir (øKBNøP Bilirkiúi
Raporu, 2011). Ancak øKBNøP'nÕn plan raporu incelendi÷inde, raporun stratejik mekânsal
planlamanÕn ba÷lamsal boyutunun müzakereci demokrasi söylemini ve örgütsel boyutunun
iletiúimsel akÕlcÕlÕk kavramlarÕnÕ içermesi nedeniyle plan stratejik mekânsal planlama
anlayÕúÕyla hazÕrlandÕ÷Õ izlenimini vermektedir. Di÷er taraftan uygulamaya esas olan plan
belgesi oldu÷undan, plan bilirkiúi raporunda da belirtildi÷i gibi klasik nazÕm imar planÕ
anlayÕúÕyla hazÕrlandÕ÷Õ úeklinde de÷erlendirilmektedir.
1/25.000 Öçekli øzmir Çevre Düzeni PlanÕnÕn De÷erlendirilmesi
øKBNøPR'nun iptal edilmesi üzerine nazÕm plan ölçe÷inde øzmir Büyükúehir Belediyesi’nce
hazÕrlanan 1/25000 ölçekli øzmir Büyükúehir Bütünü Çevre Düzeni PlanÕ 08.10.2012 tarihinde
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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onaylanarak yürürlü÷e girmiútir. øzmir ùehir PlanÕlarÕ OdasÕ ve vatandaúlarca yapÕlan itirazlar
sonucu plan yargÕ sürecine taúÕnmÕú olup, süreç halen devam etmektedir.
øzmir Büyükúehir Belediyesince hazÕrlanan øzmir Büyükúehir Bütünü Çevre Düzeni PlanÕ
açÕklama raporunda; büyükúehir sÕnÕrlarÕ içerisinde øzmir’de göç ve kentleúmenin getirdi÷i
sorunlarÕn çözülmesi, sosyo-ekonomik ve mekansal hedeflerin yeniden tanÕmlanmasÕ, yatÕrÕm
ve geliúme e÷ilimlerinin planlÕ olarak yönlendirilmesi, altyapÕ geliúmesi ve hizmet
sunumunda rasyonellik sa÷lanmasÕ ve böylece planlÕ geliúmenin sürdürülmesi amacÕ ile Çevre
Düzeni planÕ çalÕúmalarÕnÕn baúlatÕldÕ÷Õ, ayrÕca bahse konu plandaki temel amacÕn; yaúanan
hÕzlÕ ve kontrolsüz kentleúmenin, parçacÕ ve sektörel planlamanÕn yarattÕ÷Õ sorunlarÕn ortadan
kaldÕrÕlmasÕ, kentleúme ve sanayileúmenin kontrollü geliúiminin sa÷lanmasÕ, geliúmelerin
sürdürülebilir kÕlÕnmasÕ, ekolojik dengeyi bozacak olasÕ etkilerin engellenmesi, 2030 yÕlÕna
kadar kültürel ve do÷al de÷erlerin korunmasÕnÕ sa÷layacak biçimde geliúmenin
yönlendirilmesi oldu÷u belirtilmiútir. Ancak ùPO tarafÕndan yapÕlan itirazÕnda baúlÕca neden,
øzmir bütünü için hazÕrlanan üst ölçekli tek plan niteli÷inde olan, kentin geliúimini ve
gelecekteki kullanÕm esaslarÕnÕ belirlemesi gereken, düzenleyici ve özellikle yerel yönetim
açÕsÕndan önemli yönlendirici bir belge niteli÷inde olan çevre düzeni planÕnÕn hazÕrlanma
sürecinde farklÕ disiplinlerin yer almasÕ gereklili÷idir. øzmir bütünü için 2030 yÕlÕ hedefli bu
ölçek ve içerikteki bir planlama sürecinde, kentin tüm bileúenlerinin (üniveriste/ilçe
belediyeleri/ilgili bakanlÕklar/STK vb.) katÕlÕmÕ mekansal stratejik plan süreci için
kaçÕnÕlmazdÕr.
Plana yapÕlan itiraz ve eleútiriler genel olarak, planÕn kapsam olarak bütünselli÷i içermedi÷i,
hedeflerinin uygulanmasÕ konusunda yetersiz kalmasÕ, gerek geliúme alanlarÕnda, gerekse
yapÕlaúmÕú alanlarda, yürürlükte imar planlarÕ olsa bile bunlarÕn sorunlar ve potansiyeller
bakÕmÕndan üst ölçekli planlar hazÕrlanÕrken veya revize edilirken irdelenmesi gereklili÷i
aksine mevcut planlarÕn sorgulanmadan plana dâhil edilmesi, plan kararlarÕnÕnn temelini
oluúturan nüfus kararlarÕnÕnÕn çeliúkili olmasÕ ve yo÷unluk kararlarÕnÕn belirsiz bÕrakÕlmasÕ,
yapÕlmasÕ önerilen meskûn alanlardaki sa÷lÕklaútÕrma, yenilenmesi gereken alanlarÕn ve
yapÕlaúma koúullarÕnÕn tarifsizli÷i, kimi yerlerde parsel ölçe÷inde plan kararlarÕ üretilirken
bazÕ yerlerde úematik kullanÕmÕn plan dili bütünlü÷ünü bozacak nitelikte olmasÕ, izmir
bütününe iliúkin ulaúÕm politikalarÕnÕn göz ardÕ edildi÷i ve kimi verimli tarÕm alanlarÕnda yeni
ulaúÕm akslarÕ oluúturulmasÕ, bölgesel plan kararlarÕnda yenileme ve sa÷lÕklaútÕrma alanlarÕna
yönelik kararlarÕn alt ölçekli uygulama planlarÕna bÕrakÕlarak alanlardaki depremsellik ve afet
risklerinin göz ardÕ edilmesi, davaya konu bazÕ projelerin söz konusu plan aracÕlÕ÷Õyla
yasallaútÕrÕlmasÕ, özel kanunlarla planlama yetkisi verilen alanlara iliúkin plan kararlarÕnÕn
irdelenmemesi úeklinde özetlenebilir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Ülkemizde Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ çalÕúmalarÕ
sürdürülmekte ve bu çalÕúmalar kapsamÕnda planlama anlayÕúÕndaki de÷iúim kapsamlÕ
planlamadan stratejik planlamaya geçiú úeklinde gerçekleúmektedir. Ülkemizde yürürlükteki
mevzuatta stratejik planlamaya yönelik tanÕmlar da daha az ayrÕntÕ içermekte ve niteliksel
olarak birbirinden farklÕlaúmamaktadÕr. Bu durum da üst ölçek planlarÕ ayrÕntÕlarÕ azaltÕlmÕú
kapsamlÕ planlar olarak kavranmasÕna ve tanÕmlanmasÕna neden olmaktadÕr.
2011 yÕlÕnda yapÕlan düzenlemelerde daha önce imar mevzuatÕmÕzda adÕ geçmeyen “ulusal ve
bölgesel mekansal strateji planlarÕndan” söz edilmektedir. Bu planlarÕn en üst ölçekli planlar
olaca÷Õ ve strateji planlarÕ olarak hazÕrlanacaklarÕ mevzuatta belirtilmektedir. Ersoy, 2011,
geçmiú planlama deneyimimizin tüm mekansal planlarÕn sonunda gelip ölçe÷i farklÕ fakat
aynÕlaúmÕú fiziksel planlara dönüútürülmesi tehlikesini içerdi÷ini belirtir. Bu ba÷lamda
uygulamadaki durum da bu anlayÕúÕ desteklemekte ve yerleútirmektedir. Aúa÷Õda bir kÕsmÕ
paylaúÕlan üç plan, aynÕ alanÕn üç ili kapsayan 1/100.000 ölçekli MKø Çevre Düzeni PlanÕ,
1/25.000 ölçekli øKBNøP ve 1/25.000 ölçekli øzmir Çevre Düzeni PlanÕ'ndan alÕnmÕútÕr.
Görülece÷i gibi üç plan arasÕnda gerek gösterim dili, gerekse içerik açÕsÕndan hemen hiçbir
ayrÕm yoktur ve planlamada kademelenme ve kademeli birliktelik kavramlarÕnÕn da bir anlamÕ
kalmamaktadÕr. Bu planlarÕn hazÕrlanÕúÕnda izlenen yöntem, kullanÕlan tekniklerle plan
raporlarÕ ve notlarÕ bakÕmÕndan da önemli bir fark olmadÕ÷Õ belirtilmelidir. Her üç plan da
kapsamlÕ planlama anlayÕúÕ ile hazÕrlanmÕú planlardÕr ve gösterim teknikleri ve dili açÕsÕndan
yapÕsal ya da strateji planlarÕndan uzak planlardÕr.

ùekil 1 100.000 Ölçekli Izmir-Manisa-Kütahya Çevre Düzeni PlanÕ

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 2 1/25.000 Ölçekli øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ



ùekil 3 1/25.000 Ölçekli øzmir Çevre Düzeni PlanÕ
Planlama anlayÕúÕndaki de÷iúim süreci tamamlanmamÕú olmakla birlikte øzmir kenti için
de÷iúen yasal mevzuatlar kapsamÕnda planlama çalÕúmalarÕ devam etmektedir. øKBNøP'nÕnda
oldu÷u gibi planlama çalÕúmalarÕnda yeni arayÕúlara girilebilmekte ancak mevzuat yönüyle
planlamadaki de÷iúim süreci tamamlanmadÕ÷Õndan belirsizlikler yaúanmakta ve klasik
anlayÕútan uzaklaúÕlamamaktadÕr. øzmir kenti kapsamÕnda hazÕrlanan üst ölçekli planlar olarak
de÷erlendirmeye alÕnan 1/100.000 ölçekli MKø Çevre Düzeni PlanÕ, 1/25.000 ölçekli øKBNøP
ve 1/25.000 ölçekli øzmir Çevre Düzeni PlanÕ'nÕn her üçünün de kapsamlÕ planlama
anlayÕúÕyla ve aynÕlaúan bir dilde hazÕrlanmÕú olmasÕ stratejik planlama yaklaúÕmÕna yönelik
düzenlemelerin acilen yapÕlmasÕnÕ gerektirmektedir. Bu ba÷lamda da öncelikle stratejik
mekansal planlamanÕn tanÕmlanmasÕ ve uygulanmasÕna yönelik yönetmeliklerin hazÕrlanmasÕ
gerekti÷i ve bu düzenlemenin ise bir BakanlÕ÷Õn kuruluú kanununda de÷il, yeni bir Mekansal
Planlama ve ømar Kanununda yer almasÕ gereken konular oldu÷u úeklinde
de÷erlendirilmektedir.
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I. GøRøù
ømar mevzuatÕnÕn, yapÕ tasarÕmÕnda depreme dayanÕklÕ yapÕ üretimi açÕsÕndan önemi ve etkisi
yadsÕnamaz. Büyük bir bölümü deprem tehlikesi altÕnda olan ülkemizde, tüm yerleúim
kararlarÕnÕn, planlama ve yapÕ tasarÕmÕ süreçlerinin deprem faktörü gözönünde
bulundurularak sürdürülmesi gerekmektedir.
Deprem güvenli yapÕ üretimini tehdit eden pek çok faktör vardÕr. BunlarÕn baúÕnda, ekonomik,
sosyal ve siyasal sorunlarÕn etkisi ile yürütülen idari yönetim anlayÕúlarÕ ve bunun yarattÕ÷Õ
sonuçlar gelir. Bu sonuçlar önce mevzuatÕmÕza yansÕr, ardÕndan bu mevzuat da
uygulamalarÕmÕza yön verir.
Son yÕllarda, mesleki faaliyetlerimizi ilgilendiren birçok yasada oldu÷u gibi, imar
mevzuatÕnda da köklü de÷iúiklikler meydana gelmiútir.
Tüm vatandaúlarÕ etkileme potansiyeli olan imar yönetmeliklerinin hazÕrlanma süreçleri,
kamusal yönü a÷Õr basan, kapsamlÕ ve nitelikli bir de÷erlendirmeyi gerektiren süreçlerdir. Son
dönemlerde, imar yasa ve yönetmeliklerinin sÕkça de÷iútirilmesinden kaynaklanan teknik ve
hukuksal karmaúa ortamÕ, zaten sorunlu olan kent dokusunu daha da sorunlu duruma
getirmekte, birçok hak kaybÕna ve hukuki probleme neden olabilmektedir. Güvenli ve nitelikli
yaúam alanlarÕ üretmek, ancak bilimsel, teknik ve hukuki kurallardan ödün verilmeden,
katÕlÕmcÕ bir anlayÕú ile hazÕrlanacak yasa ve yönetmeliklerle mümkün olacaktÕr
Günümüzde, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgili kurumlarÕn ve meslek odalarÕnÕn görüú
ve önerileri dikkate alÕnmadan yürürlü÷e konulmakta, yasal düzenlemeler arasÕndaki
uyumsuzluklar, çeliúkiler gözardÕ edilerek uygulamalar sürdürülmektedir.
Bu çalÕúmada amaç; meslek alanÕmÕzÕ etkileyen yasal mevzuat ÕúÕ÷Õnda, binalarda oluúan
yapÕsal riskler ve depremlerde oluúan hasarlar de÷erlendirilerek, mevzuat ve uygulamalar
arasÕnda ba÷lantÕ kurulmaya çalÕúÕlarak, deprem ve olasÕ di÷er risklere karúÕ güvenli yapÕ
üretimine yönelik görüú ve önerilerin aktarÕlmasÕdÕr.
øúlenecek olan konu baúlÕklarÕ arasÕnda;
x Yer seçiminin önemi ve afet toplanma merkezlerinin bulunmayÕúÕ/yetersizli÷i,
x

Parselasyon/parsel geometrisinin önemi (biçimsiz arsa úekillerinin düzensiz yapÕlar
do÷urmasÕ),
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x

Geoteknik inúaat mühendisli÷i hizmetinin alÕnmamasÕndan kaynaklanan oturma, farklÕ
oturma problemleri,

x Bitiúik nizam binalarda kat yüksekli÷i/bina yüksekli÷i uyumsuzlu÷u (bitiúik nizam
yapÕlarÕn deprem davranÕúÕnÕn oluúturdu÷u sorunlar-çekiçleme etkisi),
x

Mimari tercihlerden dolayÕ oluúan zemin katlardaki yumuúak kat- zayÕf kat durumu,
kÕsa kolon oluúumu, planda düzensizlikler, kapalÕ çÕkmalarda çerçeve süreksizlikleri,
konstrüktif detaylardaki bilgisizliklerden kaynaklÕ sorunlar (kalkan duvarlar, bacalar,
cephe kaplama elemanlarÕ vb.),

x Güçlendirme projelerinin onay sürecinde karúÕlaúÕlan imar problemleri,
x

E÷imli arazide yapÕlaúma (temel sistemi, dolgu problemleri, taúÕyÕcÕ sistem
düzensizli÷i/bodrum katlarda düzensizlik vs..),

x

Bina bodrum / zemin kat taban kotlarÕnÕn tabi zemin kotunun altÕnda kalmasÕ
durumunda ruhsat / iskan izni (sel ve su baskÕnlarÕ),

x TaúÕyÕcÕ sistemin yangÕn ve ÕsÕ etkisine maruz kalmasÕna neden olabilecek bir
uygulama, konut binalarÕnda, alt katlarda fÕrÕn kullanÕmlarÕ,
x ÇatÕ arasÕ, çatÕ katÕ düzensizlikleri sÕralanabilir.
II. DEPREM YÖNETMELøöø ve øMAR MEVZUATININ BøRLøKTE ELE
ALINMASININ ÖNEMø
Deprem güvenli yapÕ üretimi, ilgili idarelerin yetki ve sorumluluk kapsamÕ alanÕna giren ve en
geniú boyutuyla de÷erlendirilmesi gereken önemli bir konu baúlÕ÷Õ olarak görülmelidir. Öyle
ki, güvenli yapÕ tasarÕmÕ ve üretimi süreci, birçok meslek disiplininin koordineli olarak
çalÕúmasÕnÕ gerektirir.
Depreme karúÕ güvenli yapÕ üretimini tehdit eden bazÕ faktörler; bazen yer seçimi, tasarÕm ve
denetim safhalarÕnda, bazen de uygulama safhasÕnda yapÕlan hatalar olabilmektedir. Tüm bu
hatalarÕ en aza indirecek, depremin yarataca÷Õ olumsuzluklarÕ engellemesi düúünülen bir
mekanizma olarak; imar mevzuatÕ, yasalar, yönetmelikler, standartlar, genelgeler ..vb..
karúÕmÕza çÕkar.
Bilindi÷i üzere ømar Yönetmelikleri ve bunlarÕn maruz kaldÕ÷Õ de÷iúimler inúaat sektörünü ve
meslek alanlarÕmÕzÕ yakÕndan ilgilendirmekte ve sektörde büyük öneme sahip olmaktadÕr.
Gerek mimarlar, gerek malsahipleri, gerekse idareler bu mevzuattaki de÷iúikliklerin getirece÷i
avantajlar, dezavantajlar, kolaylÕklar, zorluklar, fÕrsatlar ve tehlikeler karúÕsÕnda bazen olumlu,
bazen de olumsuz etkilenmektedir.
Statik Hesap ve Betonarme Proje
ømar mevzuatÕ de÷iúiklikleri, ønúaat mühendisleri olarak bizleri de yakÕndan ilgilendirmekte
ve etkilemektedir. ønúaat mühendisli÷i genelinde ve statik projelendirme iúi ile u÷raúan inúaat
mühendisleri özelinde genel sorunlar bu konuda da karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. SorunlarÕmÕzÕn
temel sebebi, fonksiyonumuzun tam olarak anlaúÕlamamÕú olmasÕdÕr. Sa÷lÕklÕ, kaliteli, güvenli
bir yapÕ sahibi olmanÕn temel taúÕnÕn iyi statik projelendirme hizmeti oldu÷u kimselerin aklÕna
gelmiyor gibi görünmektedir. Statik proje, zaman zaman malsahiplerince yalnÕzca ilgili
idarelere/belediyelere sunulmasÕ gereken ruhsat eki bir belge olarak görülebilmektedir. Bunun
do÷al sonucu olarak imar yönetmeliklerinin statik projelendirme prensipleri ile uyumlulu÷u,
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir
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veya imar yönetmelik hükümlerinin, statik projeyi ne yönde etkiledi÷i, üzerinde fazla
durulmayan bir baúlÕk olarak kalmaktadÕr.
Bu makalede, güvenli yapÕlaúmayÕ tehdit eden mevzuat kaynaklÕ sorunlara vurgu yapÕlarak,
ilgili imar yönetmeliklerine de atÕfta bulunulacak, yakÕn zamanda ülkemizde meydana gelmiú
yÕkÕcÕ depremler sonucunda, betonarme binalarda gözlenen yapÕsal hasarlardan örnekler
sunularak, hasara ve olasÕ risklere iliúkin de÷erlendirmeler yapÕlacaktÕr.
DolayÕsÕyla, pratik hayatta karúÕlaútÕ÷ÕmÕz sorunlar irdelenerek çözüm için bir yol haritasÕ
ortaya konulmaya çalÕúÕlacaktÕr.
Mevzuat Çeliúkileri Ve Bürokrasi
ønúaat Mühendisli÷i meslek disiplini, bilimsel yöntemler ve teknolojik geliúmeler ÕúÕ÷Õnda, her
tür zeminde, türlü tasarÕm özelliklerine sahip yapÕlarÕn üretilmesinde hizmet sunabilmektedir.
Ancak ülkemizde birçok yerleúim yerinde, ruhsatlÕ yapÕlar (konutlar, okullar, hastaneler,
umumi binalar vb.) dahi, nitelikli mühendislik hizmetinden ve kamusal denetimden yoksun
olarak olarak üretilebilmektedir.
Bilimsel geliúmeler ile, malzeme ve teknolojide yaúanan olumlu geliúmelere karúÕlÕk, yasal
mevzuat çeliúkilerinden ve mevzuat istisnalarÕndan kaynaklanan sorunlar, güvenli yapÕ
tasarÕmÕ ve üretiminde ciddi bir olumsuzluk olarak karúÕmÕzda durmaktadÕr. Yasa maddeleri
arasÕndaki çeliúkiler, hukuki boúluklara, benzer konularda farklÕ uygulamalara, ço÷u zaman da
idarelerin tereddütlerine ve duraksamalarÕna neden olmaktadÕr. Bu olumsuzluklara, ilgili
kamu kurumlarÕnda ve yerel yönetimlerdeki teknik ve idari sorunlar/bürokratik süreçlerin de
eklenmesi, yapÕ üretim sürecini zaman zaman bir eziyete dönüútürebilmektedir.
Bu olumsuzluklar, inúaat mühendisli÷i meslek dalÕ ile birlikte, ba÷lantÕlÕ di÷er meslek
disiplinlerini ve dolayÕsÕyla tüm toplumu etkilemekte, ekonomik ve sosyal kayÕplara neden
olmaktadÕr.
III. YASA – YÖNETMELøK MADDE øSTøSNALARI HAKKINDA GÖRÜùLER
Yeni ønúaa edilecek YapÕlarda Denetim Hizmeti:
4708 SayÕlÕ YapÕ Denetim Kanunu
“Madde-1: (De÷iúik ikinci fÕkra: 8/8/2011-KHK-648/24 md.) Bu Kanun;
a) 3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 26 ncÕ maddesinde belirtilen kamuya ait yapÕ ve
tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapÕlar,
b) Bodrum katÕ dÕúÕnda en çok iki katlÕ ve yapÕ inúaat alanÕ toplam 200 metrekareyi
geçmeyen müstakil yapÕlar,
c) Entegre tesis niteli÷inde olmayan tarÕm ve hayvancÕlÕk amaçlÕ yapÕ ve tesisler,
d) Köy yerleúik alanlarÕnda, belediye ve mücavir alan sÕnÕrlarÕ içinde olmayan
iskân dÕúÕ alanlarda ve nüfusu 5000’in altÕnda olan belediyelerin belediye ve
mücavir alan sÕnÕrlarÕ içinde bodrum katÕ ve çatÕ arasÕ dÕúÕnda en çok iki katlÕ ve
yalnÕzca bir bodrum katÕn inúaat alanÕ hesaba katÕlmaksÕzÕn toplam inúaat alanÕ
500 metrekareyi geçmeyen konut yapÕlarÕ ile bunlarÕn kömürlük, otopark, depo
gibi müútemilatÕ,
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yapÕ denetim yasasÕndan muaf olarak inúaa edilmektedir. Birçok yapÕda oldu÷u gibi, bu
yapÕlarÕn da etkin bir kamusal denetim hizmeti alÕp almadÕ÷Õ belirsizlik ve kuúku
yaratmaktadÕr.
Mevcut YapÕlarda Denetim Hizmeti ve YapÕ Güvenli÷i:
Güçlendirme Projelerinin Onay Sürecinde KarúÕlaúÕlan ømar Problemleri
YapÕsal güçlendirme, 2007 Deprem Yönetmeli÷inin önemle üzerinde durdu÷u bir konudur.
Bu konuda ilgili idarelerin de bilinçli olmalarÕ gerekmektedir.
Deprem ülkesi olmamÕza ra÷men, büyük kentlerimizde dahi, yapÕ üretim ve denetim
süreçlerinin iyileútirilmesi sa÷lanamamÕú, mevcut riskli binalarÕn güçlendirilmesi/yenilenmesi
konusundaki sorunlar aúÕlamamÕútÕr. Oysa ki öncelikli olarak mevzuatÕn ve uygulamalarÕn bu
gerçe÷e göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Mevcut yapÕlarda imar mevzuatÕnÕn uygulanmasÕ safhalarÕnda, yapÕ denetim mevzuatÕ, imar
yönetmeli÷i ve BakanlÕk görüú ve genelgelerinin birarada de÷erlendirilerek, herhangi bir
çeliúki ve hukuki boúluk yaratmayacak úekilde, düzenlemelerin gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
8 Eylül 2013 tarihinde de÷iúikli÷e u÷rayan PlanlÕ alanlar Tip ømar Yönetmeli÷i ile birlikte,
tüm dikkatler yapÕ nizamÕ, parsel boyutlarÕ, bahçe mesafeleri veya imar planÕnda
tariflenmemiú yapÕlaúma kriterlerinin imar planÕna iúlenmesine çekilmiútir. AyrÕca; mevcut
yapÕlarda ruhsatlandÕrma süreçlerinin önemine, söz konusu yönetmelik yeterince vurgu
yapmamÕútÕr. Örne÷in riskli olan bir binanÕn, mevcut imar planlarÕ ve yürürlükten kalkan
øzmir Büyükúehir Belediyesi ømar Yönetmeli÷i’ne göre, güçlendirilmesi veya yÕkÕlÕp yeniden
inúaa edilebilmesi olanaklÕ iken, PlanlÕ Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷inin yeni hükümlerine
göre (parsel boyutlarÕ, yapÕ nizamÕ, minimum bahçe mesafeleri ve di÷er fiziki kriterler) aynÕ
parselde yeni bir binanÕn inúaa edilip edilemeyece÷i belirsizli÷i karúÕmÕzda durmaktadÕr.
Parsel/bina bazÕnda kentsel dönüúüm
DolayÕsÕyla, bir bina için, kentsel dönüúüm/afet yasasÕ olarak bilinen 6306 sayÕlÕ Kanun
kapsamÕnda risk tespiti yaptÕrÕlmasÕ öncesinde, binanÕn inúaa edilece÷i imar parselinin imar
durumu koúullarÕnÕn ilgili Belediyeden sorgulanmasÕ, imar yasa ve yönetmeliklerinin, ihtiyaca
uygun yeni binanÕn ruhsatlandÕrmasÕna / inúasÕna imkan verip vermedi÷i hakkÕnda gereken
incelemenin yapÕlmasÕ önem taúÕmaktadÕr.
AyrÕca, mevcut yapÕda güçlendirme ruhsatÕ taleplerinde, gerek imar mevzuatÕndan gerekse
uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve engeller tespit edilmelidir.
Örne÷in genel olarak uygulamada, betonarme binalarÕn güçlendirilmesinde pratik ve etkili bir
yöntem olan mantolama yöntemi uygulanmaktadÕr. Bu yöntemde, mevcut kolon 15-20 cm
kalÕnlÕ÷Õnda bir betonarme tabaka ile kÕlÕflanarak kullanÕlmaktÕr. Bu durum do÷al olarak bina
kitlesi dÕúÕnda imalat yarattÕ÷Õndan, ço÷u zaman imar durumu koúullarÕ, bu uygulamaya engel
teúkil etmektedir.
ømar yönetmeli÷inde, bina güçlendirmesine esas olarak oluúturulan taúÕyÕcÕ kolon ve
perdelerin uygulanmasÕna imkan verecek úekilde, mevzuat kaynaklÕ konstrüktif kÕsÕtlamalarÕn
yeniden ele alÕnmasÕ ve binalarÕn güçlendirilmesine engel olan mevzuat kaynaklÕ sorunlarÕn
yine mevzuat yoluyla çözülmesi sa÷lanmalÕdÕr.
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IV. KARùILAùILAN ANA PROBLEMLER
1) Yer Seçimi
Ülkemizde yapÕsal hasara neden olan do÷al afetlerin da÷ÕlÕmÕna (ùekil 1) baktÕ÷ÕmÕzda
depremlerin %61 lik bir pay ile yarattÕ÷Õ fiziksel, ekonomik ve sosyal kayÕplar açÕsÕndan
önemli bir konumu vardÕr. Bunu %15 lik pay ile heyelanlar, %14 lük pay ile taúkÕnlar, %5 lik
pay ile kaya düúmesi olaylarÕ, %4 lük pay ile yangÕnlar ve %1 lik pay ile çÕ÷ düúmeleri v.b.
izlemektedir.

ùekil 1 Hasar grafi÷i
Genel anlamda, yasal düzenlemeler arasÕndaki uyumsuzluklar, imar hizmeti sunma yetkisinin
çeúitli kurumlarca kullanÕlmasÕ, yönetimlerin kentsel rantlarÕ teúvik etmesi, sorunlu kent
dokularÕmÕzÕ daha da sorunlu duruma getirmektedir.
Kentsel alanlarda de÷iúen koúullar ve ihtiyaçlar için, gerek yerel yönetimler, gerekse merkezi
yönetimlerce alÕnan kullanÕm kararlarÕnÕn birço÷u, geçmiú yÕllarda yaúanan yÕkÕcÕ depremlerin
afete dönüúmesine neden olmuútur.
Birçok ilde oldu÷u gibi, øzmir’de de yüksek katlÕ yapÕlarÕn yapÕlaca÷Õ alanlarda, gereken
zemin çalÕúmalarÕ, zamanÕnda yapÕlamamÕútÕr. HalihazÕrda mevcut yapÕ stokumuz ise, kötü
zemin özelliklerine sahip alanlarda veya sel ve taúkÕn riskine sahip alanlarda yer almaktadÕr
(ùekil 2, ùekil 3).
Tüm yapÕlaúma kararlarÕ kamu yararÕ gözardÕ edilmeden ve ülke kaynaklarÕ hoyratça
kullanÕlmadan alÕnmalÕdÕr.
2) Parselasyon / Parsel Geometrisinin Önemi
Ne yazÕk ki mahallelerimizin pek ço÷unda küçük, üçgen, çokgen vb. úekillerde parseller
bulunmaktadÕr. Bunun sonucu olarak, statik sistemi düzensiz yapÕ olarak tanÕmlanan, deprem
sÕrasÕnda torsiyon’a (dönme) maruz kalarak zorlanan, düzenli çerçevelerin kurulamamasÕndan
dolayÕ çerçeve davranÕúÕ sorunlu olan yapÕlar oluúabilmekte, bu da deprem güvenli÷inin
sa÷lanmasÕ için tasarÕmcÕyÕ zorlayabilmekte ve yapÕ maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu nedenle, parselasyon uygulamalarÕnÕn, bu etki dikkate alÕnarak
gerekmektedir. Bu husus uygulamada gözden kaçan fakat önemli bir detaydÕr.
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ùekil 2 Ayamama deresi / YapÕlaúma

ùekil 3 1999 Gölcük depremi
3) Geoteknik ønúaat Mühendisli÷i Hizmetinin AlÕnmamasÕndan Kaynaklanan
Problemler
17/08/1999 Kocaeli ve 12/11/1999 Düzce depremleri sonucu; nüfusun yo÷un oldu÷u
yerleúimlerde ve sanayi bölgelerimizde, çok sayÕda konut ve iúyeri yÕkÕlmÕú veya a÷Õr hasar
görmüútür. Bölgesel zemin koúullarÕnÕn yapÕlaúmaya uygun olmadÕ÷Õ yerlerde kentsel
alanlarÕn planlanmasÕ, proje kusurlarÕ, mevzuata ve standartlara uygun olmayan yapÕlaúmalar
yÕkÕmlara ve can kayÕplarÕna neden olmuútur. Bunun sonucunda, elveriúsiz zemin koúullarÕ
nedeni ile birçok yapÕnÕn yÕkÕldÕ÷Õ veya a÷Õr hasar gördü÷ünün anlaúÕlmasÕ üzerine, yapÕ
ruhsatÕ aúamasÕnda, parsel bazÕnda zemin etüd raporu düzenlenmesi zorunlu hale gelmiútir
(ùekil 4, ùekil 5).
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Bu da, genel anlamda yapÕ güvenli÷ini ve kaliteyi yükseltici bir etki yapmÕútÕr. Günümüzde,
kötü zeminlerin zemin iyileútirmesine tabi tutuldu÷u, zeminin yapÕsÕna uygun derin temel
uygulamalarÕ yaygÕnlaúmakta olup, bu genel iyileúmeler ile beraber, inúaat mühendisli÷inin
geoteknik disiplinin bu süreçte yeterli biçimde ve bilinçli olarak kullanÕlmadÕ÷Õ
görülmektedir.

ùekil 4 SÕvÕlaúma - Niigata Japonya Depremi (1964), Kawagishi-cho ApartmanlarÕ

ùekil 5 AdapazarÕ (1999)
Depreme dayanÕklÕ yapÕ tasarÕmÕ, geoteknik temel tasarÕm süreçlerinin ve geoteknik
disiplininin etkili kullanÕlmasÕ ile sa÷lanabilir. Geoteknik temel tasarÕm aúamalarÕnÕn do÷ru
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uygulanmasÕ ile, zemin-temel-yapÕ iliúkisinin kurulmasÕ, temel sisteminin seçimi ve temel
boyutlandÕrmasÕ, projelendirme safhasÕ önem taúÕr.
Uygulamada görülen zemin etüdlerindeki bilgilerin yetersiz oldu÷u, jeoloji, jeofizik ve
geoteknik meslek disiplinlerinin koordinasyonunun artÕrÕlmasÕ gerekti÷i bir gerçektir.
Uygulamada, geoteknik inúaat mühendisli÷i alanÕnda yeterli uzman bulunmadÕ÷Õ da göze
çarpmaktadÕr.
Gerek proje, gerekse uygulama denetiminde, zemin iyileútirme ve derin temel sistemlerinin
denetiminde yetersizlikler mevcuttur. ølgili idare ve yapÕ denetim kuruluúlarÕnÕn, denetimde
görevlendirmek üzere uzman personel istihdamÕ kamu yararÕna olacaktÕr. Bu amaçla, PlanlÕ
Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷i ve YapÕ Denetim Uygulama Yönetmeli÷inde gereken
revizyonlar yapÕlmalÕdÕr.
4) Bitiúik Nizam Binalarda Kat Yüksekli÷i/Bina Yüksekli÷i Uyumsuzlu÷u (Bitiúik Nizam
YapÕlarÕn Deprem DavranÕúÕnÕn Oluúturdu÷u Sorunlar-Çekiçleme Etkisi)
Bitiúik nizam yapÕlaúma, ne yazÕk ki úehrimizde çok yaygÕn olarak uygulanmaktadÕr. Bu
sistem yapÕsal davranÕú olarak olumsuzlarÕna ilaveten sosyal, kültürel, çevresel olarak da
olumsuzdur. IúÕk, hava sirkülasyonu vb. sa÷lÕk ve konfor faktörlerinde de olumsuz bir
tercihtir.
YapÕsal olarak, komúu iki yapÕnÕn aynÕ davranÕúÕ göstermesi beklenemez. Özellikle kat
hizalarÕ farklÕ olan komúu bitiúik nizam yapÕlarda çekiçleme etkisi olarak adlandÕrÕlan durum
bir çok deprem hasarÕna sebep olmaktadÕr. Bu durumda bir binanÕn kat döúemesi, deprem
deplasmanÕ yaptÕ÷Õ sÕrada komúu kolonun ortasÕna vurmakta ve kolonun kÕrÕlmasÕ neticesinde
komúu bina stabilitesini kaybetmektedir (ùekil 6, ùekil 7).
Bu problem, deprem yönetmeli÷inde tanÕmlÕ yeterli ölçüde deprem derzinin bÕrakÕlmasÕ ile
önlenebilir. Böylece, her bina kendi salÕnÕmÕnÕ ba÷ÕmsÕz olarak yapabilecek ve aradaki boúluk
sayesinde komúu yapÕlar birbirlerinden etkilenmeyecektir. AyrÕca PlanlÕ Alanlar Tip ømar
Yönetmeli÷inde, tasarÕmcÕnÕn, söz konusu çekiçleme etkisinin olumsuzlu÷una dikkatini
çekmek ve farkÕndalÕk yaratmak üzere, bitiúik binalarda kat seviyeleri ve bina yükseklikleri
hakkÕnda gereken belirtmenin yapÕlmasÕ önerilir.
ømar planÕnda verilen bina yükseklikleri veya PlanlÕ Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷i'nin 16/11.
maddesinde verilen kat yüksekli÷i ile, 29. maddesi kapsamÕnda verilen bina yüksekli÷i ve
eksik katlÕ yapÕlaúma kriterlerine göre bina tasarlanÕrken, veya yönetmeli÷in 27. maddesi
kapsamÕnda bina cephe uzunluklarÕ ve dilatasyon akslarÕ düzenlenirken, bitiúikte mevcut bina
kat seviyeleri ve bina yüksekliklerinin de dikkate alÕnmasÕ ve çarpÕúma etkisinin yarataca÷Õ
olumsuzluklarÕn proje tasarÕm aúamasÕnda giderilmesi önem taúÕr. ømar yönetmeli÷inde,
çarpÕúma etkisine karúÕ yeterli dilatasyon mesafesi ve gerekli di÷er tasarÕm hassasiyetlerinin
dikkate alÕnmasÕ için gerekli belirtmeler yapÕlmalÕdÕr.
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ùekil 6 Van/Erciú depremi

ùekil 7 Van/Erciú’te çarpma (çekiçleme) etkisi sebebiyle a÷Õr hasarlÕ yapÕ.
5) Zemin Katlardaki Yumuúak Kat – ZayÕf Kat Durumu
BinalarÕn giriú katlarÕ, ticari sebepler ile camekanlÕ yapÕlabilmektedir. Bu durumda, deprem
yönetmeli÷imizde tanÕmlÕ olan yumuúak kat ve zayÕf kat durumlarÕ oluúmakta ve deprem
hasarÕ olarak kendini göstermektedir (ùekil 8, ùekil 9, ùekil 10, ùekil 11). Deprem
yönetmeli÷imiz, teknik olarak bu iki benzer durumu birbirinden ayÕrmÕútÕr.
Rijitlik farkÕna dayanan duruma zayÕf kat adÕ verilmiútir. E÷er bir yapÕdaki üst katlarda
bulunan dolgu duvarlar (tu÷la vs.), örne÷in zemin katta %80’den daha fazla azalÕyor ise zayÕf
kat düzensizli÷i oluúmaktadÕr. Özellikle, mevcut binalarÕn zemin katlarÕnda, iúyeri oluúturmak
amacÕyla doldu duvarlarÕn kaldÕrÕlmasÕ, bu tür düzensizli÷e davetiye çÕkarmaktadÕr.
Kat deplasmanÕ farkÕna dayanan duruma yumuúak kat denilmiútir. Kat yüksekli÷inin zemin
kat dükkanlarda daha yüksek oldu÷u durumlarda yumuúak kat oluúmaktadÕr. E÷er bir katÕn
deprem durumunda yaptÕ÷Õ deplasman, di÷er katlarÕn deplasmanlarÕndan %20’den daha fazla
ise o kat yumuúak kattÕr.
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir
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Deprem yönetmeli÷inde tanÕmlanan bu düzensizlikler dolgun (güçlü) kolon ve perde kesitleri
ile giderilmektedir. Ancak tasarÕmÕ yapan inúaat mühendisinin bilinçli bir tasarÕmcÕ olmasÕ ve
deprem yönetmeli÷ini do÷ru kullanmasÕ gerekmektedir. MimarlarÕn ve yapÕ sahiplerinin de,
bu tür düzensizliklerin olumsuz etkilerinden haberdar olmalarÕ gereklidir. Göçen tek kat
görüntüleri tüm depremlerden sonra karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu durum binanÕn tüm
kapasitesini kullanamadan erken göçmesine sebep olmaktadÕr.
Zemin katlarÕ ticari amaçlÕ olarak kullanÕlan ve giriú kat yüksekli÷i di÷er katlara göre daha
yüksek olan yapÕlarda yumuúak kat oluúmasÕ nedeniyle yÕkÕlan bir çok bina gözlenmiútir.

ùekil 8 Yumuúak kat / ZayÕf kat

ùekil 9 Van Erciú’te yumuúak kat sebebiyle zemin kat kolonlarÕ göçmüú a÷Õr hasarlÕ yapÕ.
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ùekil 10 ZayÕf Kat

ùekil 11 Van Erciú’te çarpÕúma etkisi ve yumuúak kat sebebiyle a÷Õr hasar ve göçen binalar.
6) KapalÕ ÇÕkmalarda Çerçeve Süreksizlikleri
Mimarlar ve statikerlerin bitmeyen mücadelelerinden birisi de sarkan kiriúler konusudur. Eski
yapÕlarda kapalÕ çÕkmalarda kiriúin çÕkmanÕn etrafÕndan dolaútÕ÷Õ sÕklÕkla görülmektedir. Bu
durum yapÕsal davranÕúÕn sorunlu kalmasÕ anlamÕna gelmektedir. KolonlarÕ direk ba÷lamayan
çerçevelerin sismik dayanÕmÕ yoktur. Bu konuda OdamÕzÕn yaptÕ÷Õ proje denetimi düzeltici
etki yapmakta iken, son dönemde OdamÕzÕn da mesleki denetimi engellendi÷inden,
uygulamalarÕn ne yönde oldu÷u belirsizdir. Belediyede ve ilgili di÷er idarelerde, proje
denetimi yapan yetkili mühendislerin bu konuda dikkatli olmasÕ gerekmektedir.
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7) Bina Bodrum / Zemin Kat Taban KotlarÕnÕn Tabi Zemin Kotunun AltÕnda KalmasÕ
Durumunda øskan øzni (Sel Ve Su BaskÕnlarÕ)
PlanlÕ Alanlar ømar Yönetmeli÷inin 31. maddesinde zemin kat taban kotu, tabi zemin
tesviyesi ve giriúler tanÕmlanmÕú, 32. maddesinde ise topra÷a dayalÕ bodrum katlarda iskan
koúulu belirtilmiútir.
“Madde 31:Zemin kat taban seviyeleri, binalarÕn kot aldÕ÷Õ cephesinde (±0.00) kotunun
altÕna düúemez ve (+1.00) kotunun üzerine çÕkamaz...” hükmü, konut binalarÕnÕn zemin kat
tabanÕnÕn +0.00 kotunda düzenlenmesine imkan vermekte ve bu husus, su baskÕnÕ riski
yaratmaktadÕr.
“Madde 32: Topra÷a dayalÕ bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odasÕ ve bir yatak
odasÕnÕn; taban döúemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiú zemine gömülü
olmamasÕ, do÷al aydÕnlatma ve havalandÕrmasÕnÕn pencere açÕlmak suretiyle sa÷lanmasÕ, sel,
taúkÕn ve su baskÕnlarÕna karúÕ tedbirlerin alÕnmÕú olmasÕ zorunludur. Bu ba÷ÕmsÕz bölümlerin
kÕsmen veya tamamen tabii ve tesviye edilmiú zemin altÕnda kalan duvarlarÕnda pencere
açÕlamaz. ...” hükmü, konut binalarÕnÕn kÕsmen gömülü (tabi zeminin altÕnda kalan) bodrum
katlarda iskan olana÷Õna imkan vermekte ve husus, su baskÕnÕ riski yaratmaktadÕr.
YakÕn geçmiúte bodrum katlarda konut veya kapÕcÕ dairesi niteli÷i taúÕyan ba÷ÕmsÕz
bölümlerde, oluúan sel sonrasÕnda yaúanmÕú can ve mal kayÕplarÕ dikkate alÕnarak, bu konu
imar yönetmeli÷inde yeniden düzenlenmelidir.
8) KÕsa Kolon ve FarklÕ Kat Seviyeleri
Deprem yönetmeli÷i kÕsa kolon oluúturulmasÕndan kaçÕnÕlmasÕnÕ tavsiye etmektedir. Ancak
zorunlu ve kÕsmi uygulamalarda gerekli tedbirler uygulanmalÕdÕr.
PlanlÕ Alanlar ømar Yönetmeli÷inin 32. maddesi, katlarÕn farklÕ taban veya tavan seviyesinde
uygulanabilece÷i hükmünü içermektedir.
“Madde 32: ...Arazi e÷iminden faydalanmak amacÕ ile veya mimari nedenlerle, binalar
blokunun, bir binanÕn veya ba÷ÕmsÕz bir dairenin; belirlenen bina yüksekli÷ini aúmamak,
belirli piyesler için tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeli÷in di÷er
hükümlerine aykÕrÕ olmamak úartÕ ile, çeúitli katlarda ve/veya farklÕ taban ve/veya tavan
seviyelerinde düzenlenmesi mümkündür. AyrÕca, yukarÕdaki hükümlere uygun olmak kaydÕ ile,
zemin katlarÕn binanÕn kot aldÕ÷Õ yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri ile yol
cephesinde, yer alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinli÷inin yarÕsÕnÕ
aúmayan bir kÕsÕm alanlarÕ, zemin kat kotundan farklÕ kotta düzenlenebilir.” hükmü
uygulanÕrken istenmeyen düzensizliklerden kaçÕnÕlmalÕdÕr.
9) TaúÕyÕcÕ Sistemin YangÕn ve IsÕ Etkisine Maruz KalmasÕna Neden Olabilecek Bir
Uygulama, Konut BinalarÕnda, Alt Katlarda FÕrÕn KullanÕmlarÕ
Bilindi÷i gibi, çelik 500 santigrat derece civarÕnda sertli÷ini kaybetmektedir. Pas payÕnÕn da
ÕsÕya karúÕ koruyucu etkisi kalÕnlÕ÷Õna ba÷lÕdÕr. DolayÕsÕyla, ilk anda yapÕsal sisteme olumsuz
etkileri akla gelmeyebilecek fÕrÕn vs. mekanlarÕn izin süreci imar yönetmeli÷i ile yapÕsal
konularÕ da dikkate alacak úekilde düzenlenmelidir.
ømar mevzuatÕnda fÕrÕnlara iliúkin düzenleme; PlanlÕ Alanlar ømar Yönetmeli÷inin 44.
maddesinde yer almaktadÕr. Bu hükme göre, sanayi ve ticaret bölgelerinde oldu÷u gibi, zemin
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katÕ ticaret olan konut bölgelerinde de (apartman altlarÕndaki dükkanlarda) fÕrÕn izni
alÕnabilece÷i algÕlanmaktadÕr.
øúyeri Açma ve ÇalÕútÕrma RuhsatlarÕna øliúkin Yönetmekte, nüfusu 100 000'in üzerindeki
yerleúim yerlerinde “FÕrÕnlar ayrÕk nizamda müstakil binalarda kurulur ve binanÕn tamamÕ
sadece fÕrÕn müútemilatÕna tahsis edilir” hükmü mevcut iken, Tip imar yönetmeli÷inde konut
binalarÕnda, apartman altlarÕnda ekmek fÕrÕnÕ yapÕlabilmesine imkan tanÕndÕ÷Õ
algÕlanmaktadÕr.
Ekmek fÕrÕnlarÕnÕn, sadece nüfus kriteri baz alÕnarak, apartman altlarÕnda düzenlenebilmesine
imkan tanÕyan hükümleri uygun görmemekteyiz. FÕrÕnlarda, yangÕn tehlikesi, ÕsÕnÕn bina
taúÕyÕcÕ sistemine verece÷i olumsuz etki, koku, gürültü vb. olumsuzluklar dikkate alÕnarak,
hem imar yönetmeli÷inde hem de ilgili di÷er yönetmeliklerde yeniden düzenleme
yapÕlmalÕdÕr. Ekmek fÕrÕnlarÕnÕn, nüfusu 100.000'in altÕndaki yerleúim yerlerinde de, apartman
altlarÕnda yapÕlmasÕnÕn yasaklanmasÕ, ayrÕk ve müstakil bina úartÕ aranmasÕ gerekmektedir.

SONUÇ
Depremler ve yangÕnlarÕn yarataca÷Õ olumsuzluklar, bina inúaat alanÕ veya yerleúim yerlerinin
nüfus kriterlerine göre kategorize edilmesi ile de÷il, bilimsel ve teknik gereklere göre
düzenlenmiú yasal mevzuat ve etkin kamusal denetim mekanizmalarÕ ile en aza indirilebilir.
Mevzuat düzenlenirken, yapÕ denetim yasasÕndan muafiyet kriterlerinin gerçekçi koúullara
göre belirlenmesi gerekir. Köy yerleúik alanlarÕnda, iskan dÕúÕ alanlarda ve nüfusu 5000'in
altÕndaki belediyelerde toplam inúaat alanÕ 500 m² yi geçmeyen konut yapÕlarÕnÕn nasÕl
projelendirildi÷i, nasÕl denetlendi÷ine iliúkin belirsizlik ve kuúkular mevcuttur. Her yapÕda
oldu÷u gibi bu yapÕlarda da can ve mal güvenli÷inin sa÷lanmasÕ adÕna etkin bir kamusal
denetim sisteminin hayata geçirilmesi bir zorunluluktur.
AyrÕca, yapÕ üretim süreci, mimari, statik, mekanik, elektrik, haritacÕlÕk, ÕsÕ yalÕtÕmÕ vs. bir
çok disiplinin koordineli olarak çalÕúmasÕnÕ gerektiren bir süreçtir. TasarÕm aúamasÕnda tüm
disiplinlerin eúzamanlÕ ve koordine olarak çalÕúmalarÕ en ideal olanÕdÕr. Bu süreçte uygulanan
teknik kurallarÕ da yönetmelikler ve standartlar belirler. Ülkemizde ne yazÕk ki meslek
disiplinleri birbirlerinden kopuk olarak çalÕúmakta ve koordinasyon sa÷lanamamaktadÕr. ølgili
idarelerce yapÕlmasÕ gereken kamusal denetim ise; teknik ve idari yönetsel sorunlar nedeniyle,
istenilen düzeyde baúarÕlamamaktadÕr.
YapÕ denetim sektörü de uygulamalarda kalite yükselmesini sa÷lamÕú olmakla birlikte, genel
olarak yapÕ denetimi mevzuatÕndan kaynaklanan uygulama problemleri vardÕr.
ømar mevzuatÕnÕn, yapÕ üretim sürecinde yol gösterici ve tüm disiplinler açÕsÕndan problemli
tasarÕmlarÕ önleyici etkisi olmasÕ gereklidir. Ancak uygulamada bunun baúarÕlamadÕ÷Õ bir
gerçektir. Mühendislik konularÕnda, toplumdaki genel bilinçsizlik ve menfaat temelli bakÕú
açÕsÕ de÷iútikçe, ülkemizde de yapÕ kalitesi de artacaktÕr. Bu süreci hÕzlandÕracak ve yönetecek
en önemli faktör de imar yönetmelikleri ve etkin bir kamusal denetim olacak gibi
görünmektedir.
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Genel anlamda; etkin bir kamusal denetim, meslek disiplinleri arasÕnda koordinasyon, ilgili
idarelerde kurumsal e÷itim ve bilinçli teknik idari kadro, mesleki yetkinlik, etik ilkelerin
sahiplenilmesi gibi faktörler nitelikli ve güvenli yapÕ üretimini do÷rudan olumlu etkileyen
unsurlardÕr. Toplumun birçok kesimi bu unsurlarda taraf olmalÕ ve sorumluluk üstlenmelidir.

KAYNAKLAR
Deprem Bölgelerinde YapÕlacak YapÕlar HakkÕnda Yönetmelik - 2007
PlanlÕ Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷i – 2013
23 Ekim ve 9 KasÕm 2011 Tarihli Van Depremleri Yerinde YapÕlan ønceleme ve De÷erlendirme Raporu
øKÜ-CE-2011/01
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øZMøR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL
EöøTøMLERøN ÖNEMø

Ali ÖZDERE
Makina Mühendisi
ali@safranfide.com

ÖZET
Kentler sürekli toplumsal geliúme içersinde bulunan ve toplumun yerleúme, barÕnma,
ekonomik, sosyal, kültürel, ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlandÕ÷Õ alanlardÕr.
Kentlerimiz için önemli olan, ça÷daú insani geliúmeye uygun olarak yeniden
yapÕlandÕrÕlmasÕdÕr. Yeniden yapÕlandÕrma ile katÕlÕmcÕ demokrasinin yasal dayanaklarÕ
oluúarak, toplumsal örgütlenmenin yeni biçimlerinin önü de açÕlacaktÕr.
Bu ba÷lamda yerel yönetimlerin kaliteli hizmet üretmesi ve denetim görevlerini etkin olarak
yerine getirebilmeleri, e÷itilmiú, bilgi ve beceri açÕsÕndan yetiúmiú, nitelikli insan kayna÷Õna
sahip olmasÕyla mümkündür.
Bu çalÕúmayla; yerel yönetimlerin yüksek olan e÷itim gereksinimlerinin karúÕlanmasÕna katkÕ
koymak,yerel yönetimlere yönelik e÷itimleri bir bütün içinde tanÕmlamak, yerel yönetimlere
yönelik e÷itim hizmeti veren mevcut kurum,sivil toplum ve meslek örgütlerinin
yapabilecekleri katkÕlarÕ ortaya çÕkarmak ve yerel yönetimlerin geniúleyen yetki ve
sorumluluklarÕ çerçevesinde öncelikli e÷itim ihtiyacÕnÕn tespit edilmesi amaçlanmÕútÕr.
Bu e÷itimlerle øzmir Büyükúehir ve ilçe belediyelerinin ,uzun vadede hizmet kapasitelerinin
arttÕrÕlmasÕ, belediye meclis üyeleri, belediye çalÕúanlarÕ, bölge halkÕ temsilcileri için yaygÕn
yerel yönetim e÷itimleri sunulmasÕ, øcraat odaklÕ e÷itimler ile hizmet sunumunun
iyileútirilmesi, e÷itim ve personel geliúimi konularÕnda görev ve sorumluluklarÕ
netleútirilmesi, kiúiler ve kurumlar arasÕ iletiúim ve birlikte çalÕúmayÕ güçlendirmesi
amaçlanmaktadÕr.

GøRøù
30 Mart 2014 te yapÕlacak yerel yönetim seçimlerine yönelik aday belirleme çalÕúmalarÕ ülke
gündeminin en önemli konularÕ arasÕndadÕr.Aday adaylarÕnÕn niteliklerinden çok hangi adayla
seçimin kazanÕlaca÷Õ tartÕúÕlmaktadÕr.Aday belirlemede yöntemler tamamen kamuoyu
araútÕrmalarÕ sonuçlarÕna göre adaylarÕn popülaritesine göre yapÕlmaktadÕr.Baúta østanbul
olmak üzere büyük kentlerin birço÷unda ulaúÕm,altyapÕ,çevre gibi sorunlarla baú
edilememektedir.Yönetim, hÕzlÕ bir de÷iúim içine girdi÷imiz günümüzde çehresini e÷iútirerek,
karúÕ karúÕya kaldÕ÷Õ de÷iúimlerin üstesinden gelme sanatÕdÕr. Bu geliúme, merkezi yönetim
anlayÕúÕnda oldu÷u gibi yerel yönetimlerde de yaúanmaktadÕr. NasÕl ki belirli bir yerde ortak
yaúamÕn ortak sorunlarÕndan kaynaklÕ olarak do÷al bir oluúumla yerel yönetim birimleri vücut
bulduysa, yine bu do÷al oluúum gere÷i, sanayileúme, kentleúme ve toplumsal yaúamÕn
dinamik yapÕsÕ, belediyelerden beklenen hizmet talebini gün geçtikçe arttÕrmakta, yönetimde
ve hizmetlerde etkinlik ve baúarÕ arayÕúÕnÕ gündeme getirmektedir. Yerel ölçekte
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kendilerinden beklenen ve sürdürülebilir bir kent yaúamÕna dair gerekli hizmetleri sunabilmek
adÕna konumlandÕrÕlmÕú belediye yönetimleri, tarihsel perspektifte hem yasal hem de siyasal
yönleriyle kentleúme olgusunun en önemli aktörü olmuúlardÕr. øúte bu nokta da, hizmette
etkinlik sorunsalÕ içinde mali ve yasal kÕsÕtlar önemli bir yer iúgal etmiú olup, ülkemizin
gündeminde sÕkça yer almÕútÕr. Yine buna ek olarak, yerel yönetimlerin faaliyetlerini verimli
biçimde yerine getirmeleri için; uygun yönetim süreci, optimum büyüklükte hizmet alanÕ,
yönetimler arasÕ etkin hizmet-güç bölüúümü ve personel gibi kÕsÕtlar da, belediyelerin
etkinli÷e ulaúmasÕnda önem arz eden faktörler olarak öne çÕkmÕúlardÕr. Belediye personelinin
etkinsizli÷i, bu sorunlar içinde di÷erleri kadar önem arz eden ancak gerek mali, gerek
önemsenmeme ve gerekse co÷rafi sorunlar dolayÕsÕyla, personelin etkinleútirilmesi yolunda
personel e÷itimine gereken ihtimam gösterilmemektedir. ÇalÕúmada bu sorun üzerinde
durularak, mevcut düzendeki e÷itimin gereklili÷i tartÕúÕlarak e÷itim yöntemleri ve
uygulanabilirli÷i irdelenecektir.

1. YEREL YÖNETøMLERDE EöøTøMLERø ZORUNLU KILAN NEDENLER
E÷itim ihtiyacÕ bir iúte çalÕúan kiúi için, iúin yerine getirilmesinde, bilgi, beceri, tutum ve
davranÕú bakÕmÕndan duyulan eksiklik ya da gereklilik sonucu önem kazanmÕútÕr.
Mesleki bir uygulamaya yönelik olan hizmet içi e÷itime gereksinim duyulmasÕna yol açan
nedenleri úu úekilde açÕklamak mümkündür:
x
x
x
x
x
x
x
x

Yerel yönetim kaynaklarÕnÕn verimli ve etkin kullanÕlmasÕ,
Yerel yönetimlerde istihdam politikalarÕnÕn yetersizli÷i,
Seçilmiúlerin hizmet öncesinde aldÕ÷Õ bilgilerin, eksik ve yetersiz oluúu;
Kamu görevlerinin bugünkü karmaúÕk yapÕsÕ karúÕsÕnda, hizmet öncesinde
kazandÕrÕlan bilgi ve becerilerin yetersiz oluúu,
Hizmetleri yerine getirirken bilim ve teknolojilerdeki de÷iúim ve geliúimlerden
yararlanma gereksinimi;
Kiúisel geliúme ve yükselme iste÷i; kiúinin ö÷renme ve kendini geliútirme iste÷i,
Belediyelerin de÷iúik alanlarda uzman kadrolar barÕndÕrma zorunlulu÷u,
Yerel yönetim hizmetlerinin etkinli÷ini arttÕrÕlarak ça÷daú,planlÕ,çevreye duyarlÕ
yönetim anlayÕúÕnÕn etkin kÕlÕnmasÕ e÷itim faaliyetlerinin, geniú kapsamlÕ olarak ele
alÕnmasÕnÕ zorunlu kÕlmaktadÕr.

Türkiye Ekonomi PolitikalarÕ AraútÕrma VakfÕ (TEPAV) tarafÕndan yapÕlan “Belediyelerde
E÷itim øhtiyacÕ AraútÕrmasÕ”nÕn verileri de ülkede belediye personelinin e÷itim sorununu
vurgulamaktadÕr. TEPAV’Õn verilerinden yararlanarak mevcut belediye personelinin niteli÷ini
ve e÷itim sonrasÕndaki durumlarÕnÕ inceledi÷imizde,e÷itim faaliyetlerinin düzenli ve
koordineli bir biçimde yürütülmesinin gereklili÷ini, ancak bu biçimde personelin niteli÷ini
yükseltilebilece÷ini ve bunun da belediyelerin hizmetlerinde etkinlik sa÷layaca÷ÕnÕ bir kez
daha görebiliriz. ùekil 1’de belediye personelinin niteli÷ine iliúkin verilerde,“oldukça
yetersiz” ve “vasat” ölçeklerinin toplamÕnÕn, “oldukça yeterli” ölçe÷inden fazla oldu÷u
görülmektedir. Tablo 1 ve Tablo 2 de idari ve kentsel hizmetlerde e÷itim ihtiyaçlarÕ yapÕlan
araútÕrmalar sonucunda net olarak görülmektedir.
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Tablo 2

2. YEREL YÖNETøMLERDE EöøTøM TÜRLERø ÖNERøSø
Yerel yönetimlerde yaúanan sorunlarÕn temelinde seçimle iúbaúÕna gelen yöneticilerin
görevlerinin gerektirdi÷i yöneticilik vasÕflarÕna sahip olmayÕúlarÕndan kaynaklanmaktadÕr.
Yerel yönetim e÷itimlerini (ùekil 2) seçimle gelenler ve çalÕúanlar (atamayla gelen) olarak iki
grupta de÷erlendirilmiútir.Seçilerek göreve gelen baúkan ve meclis üyelerinin adaylÕk
süreçleri öncesinden baúlayarak yönetimine talep olacaklarÕ yerel yönetim biriminin
ölçütlerine uygun olan özellikleri sa÷layacak, yönetim bilgi ve deneyimine sahip olacak
úekilde e÷itim almalarÕ gerekmektedir. Seçim öncesi e÷itimler adaylarda istenen kriterlere
uygun olarak siyasi partiler,üniversiteler,meslek odalarÕ ve sivil toplum kuruluúlarÕnca
uzmanlÕk alanlarÕna göre düzenlenecek e÷itimlerle sa÷lanmasÕ mümkündür.Yerel yönetimlere
seçilenleri görev baúÕ e÷itimleri ilgili bakanlÕklar,yerel yönetim birlikleri ve uzman kuruluúlar
tarafÕndan görev süresince devam etmelidir.
.Atanarak göreve baúlayacak personelin e÷itimleri iúe giriúte “kadroya uygunluk” atandÕ÷Õ
görevde “iúbaúÕ e÷itimleri“ ve “üst göreve hazÕrlÕk e÷itimleri” olarak üç aúamalÕ yapÕlmasÕ
uygundur.
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ùekil 2

Yerel yönetimlerde hizmet içi e÷itim, yöneticiler yönünden ele alÕndÕ÷Õnda;
•
•
•

Yetiúmiú personelde daha az hatalarla karúÕlaúÕlÕr,
Denetleme kolaylaúÕr,
Verim ve moral yüksek bir úekilde görev yerine getirilir.

Personel açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personelin, daha iyi karar almasÕna ve sorunlarÕ etkin biçimde çözebilmesine yardÕm
eder,
Personelin, stres, düú kÕrÕklÕ÷Õ ve çatÕúma gibi durumlarÕn üstesinden gelmesini
kolaylaútÕrÕr,
Personelin, yeni sorumluluklar alma konusunda duydu÷u endiúelerin giderilmesine
yardÕmcÕ olur,
Personelin konuúma, dinleme, ve e÷itimin tipine göre, yazma becerilerini geliútirir,
Personelin, beceri ve iletiúim yetene÷inin, liderlik kültürünün geliúmesini sa÷lar,
Personelin, her düzeydeki iúe iliúkin bilgi ve becerileri artar,
Yetiúmiú personelin, iúyeri memnuniyeti artar,
Personelin yükselme olanaklarÕ, kariyer yapma imkanÕ artar,
Personel, be÷enilir ve takdir edilir.

Yerel yönetim örgütü açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda;
•
•
•
•
•
•
•

Her düzeydeki iúe iliúkin bilgi ve becerileri arttÕrÕr,
Genel olarak çalÕúanlarÕn morali yükselir,
Personel ile kurumun özdeúleúmelerine yardÕmcÕ olur,
Do÷allÕ÷Õ, açÕklÕ÷Õ ve güveni pekiútirir,
Hiyerarúi içindeki iliúkileri iyileútirir,
Belediyenin kendi kendini geliútirmesine destek olur,
YapÕlacak iúler için bir tür rehber/kullanÕm kÕlavuzu hazÕrlanmasÕnÕ sa÷layabilir,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal hedeflerin anlaúÕlmasÕnÕ ve yürütülmesini sa÷lar,
Kuruluúun her alanÕnda gelecekte ortaya çÕkabilecek gereksinimlere bilgi sa÷lar,
Daha etkin karar alma ve problem çözme süreçleri oluúturur,
BaúarÕlÕ yönetici ve di÷er personelden beklenen bilgi, beceri, sadakat, liderlik,
motivasyon ve davranÕú gibi niteliklerin geliútirilmesini sa÷lar,
Verimlili÷in ve iú kalitesinin yükselmesini sa÷lar,
Birçok alanda maliyetleri düúürürken, iú tekrarlarÕnÕn olmasÕnÕ engeller,
Kuruma karúÕ bilgi ve beceri alanÕnda, çalÕúanlarda bir sorumluluk oluúmasÕnÕ sa÷lar,
Kurumun geliúmesi ve büyümesi için uygun ortam hazÕrlar,
Kurum içi iletiúimin sa÷lÕklÕ olmasÕna ve geliúmesine yardÕm eder,
Personelin, oluúan ya da olasÕ de÷iúikliklere uyum göstermelerini hÕzlandÕrÕr,
Kurum içi problemlerin daha kolaylÕkla halledilmesine yardÕm eder,
Verimlilik artar, kaynaklarÕn kullanÕmÕnda etkinlik sa÷lanÕr,
Halk memnuniyeti ve di÷er kamu kurum ve kuruluúlarÕyla iúbirli÷i artar,
Örgütlerde çalÕúan iúgücü devrini ve personel devrini azaltÕr,
HatalÕ üretim ve hizmeti azaltÕr,
øú ahlakÕna ve eti÷e uymayan davranÕú biçimleri engellenebilir,
KaynaklarÕ toplum yararÕna verimli bir úekilde kullanma bilinci oluúur.
Yerel yönetimlere, bunun beraberinde, halkÕn devlete güveni artar.
Do÷ru bilgilerle donatÕlmÕú bir kurum oluúturulmuú olur.
Personele göre iú de÷il, iúe göre personel yerleútirme sistemi oluúturulur,

3. YEREL YÖNETøMLERDE EöøTøM KONULARI
Belediyelerin etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri, seçilmiúler de dahil her düzeydeki
personelin iyi e÷itim almÕú olmasÕna ba÷lÕdÕr. Sorun, bu uzman kadrolarÕn gerçekten bu
kadrolarÕn gerektirdi÷i niteliklere sahip kiúiler tarafÕndan doldurulamamasÕdÕr.
A-Belediye baúkanlarÕ ve meclis üyeleri e÷itim konularÕ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5216 sayÕlÕ Büyükúehir Belediye Kanunu, 5393 sayÕlÕ Belediye Kanunu, mahalli
idarelere yönelik temel kanunlar,çerçevesinde belediye baúkan ve meclis üyelerinin
görev, yetki ve sorumluluklarÕ,
Yerel yönetim ve ønsan HaklarÕ,
Yerel yönetim ve Demokrasi,
Çok kültürlü kent yaúamÕ ve yerel yönetim,
KadÕnlar,gençler,çocuklar ve yerel yönetim,
KatÕlÕmcÕ bütçe uygulamalarÕ ve yerel yönetimlerde denetim
ønsan KaynaklarÕ yönetimi ve halkla iliúkilerin geliútirilmesi
Yerel yönetimde stratejik planlama ve proje yönetimi
Yerel yönetimde performans yönetimi
Yerel yönetimde hemúehri iliúkileri
Yerel yönetimlerde sa÷lÕk ve çevre yönetimi
Yerel yönetim ve turizm
Yerel yönetimlerde rüúvet ve yolsuzlukla mücadele
Büyükúehir belediyesi yönetimi
Yerel yönetimde etik ve yolsuzlukla mücadele
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B- Belediye Yöneticileri E÷itim konularÕ
Yerel yönetimlerde siyasi erk tarafÕndan alÕnacak kararlar e÷itimli yönetici personel
tarafÕndan uygulanmasÕyla kaynaklarÕn verimli kullanÕmÕnda ve denetim hizmetlerinde baúarÕ
sa÷lanacaktÕr.Bu amaçla idari ve teknik kadrolarda istihdam edilen yönetici
personelin,mesleki yetkinli÷inin
ve yönetim becerilerinin arttÕrÕlmasÕ için aúa÷Õdaki
konularda e÷itilmelidir.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kentsel Planlama ,AltyapÕ
Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama
Proje HazÕrlama, Yönetimi ve øzleme De÷erlendirme
Liderlik, çatÕúma çözümü
ønsan kaynaklarÕ yönetimi
Su kaynaklarÕ yönetimi, Çevre yönetimi
ømar ve kent yenileme
Büyükúehir belediyesi yönetimi
Yerel yönetimde e÷itim planlamasÕ ve yönetimi
Bilgi teknolojisi ve yerel yönetim
Yerel yönetimde etik
Yerel yönetim ve demokrasi
Yerel yönetimlerde rüúvet ve yolsuzlukla mücadele
øú sa÷lÕ÷Õ ve øú güvenli÷i

C-ÇalÕúanlarÕn E÷itimi
Belediye çalÕúanlarÕ denetim,kontrol,yapÕm gibi her türlü hizmetin yerine getirilmesinde her
aúamada kentlilerle birlikte olmaktadÕr.ÇalÕúanlarÕn, kurumunu temsilinde,belediyelerin
sundu÷u hizmetlerden kentlilerin memnuniyetinin sa÷lanmasÕnda rolleri önemlidir.Belediye
çalÕúanlarÕnÕn her aúamada halkla iletiúimlerinde davranÕúlarÕyla,bilgileriyle kentlilere güven
vermelidir.Bu ba÷lamda çalÕúanlarÕn yaptÕklarÕ iúin niteli÷ine uygun teknik bilgilerin
verilece÷i e÷itimlerle birlikte, kentlilik bilinci,iletiúim,sorumluluk bilinci gibi kiúisel
geliúimlerini sa÷layacak e÷itimler düzenlenmelidir.
Teknik hizmetlerde görev yapan personele verilecek e÷itimlerin sonunda mutlaka ölçme ve
de÷erlendirme yapÕlmalÕdÕr.Ölçme de÷erlendirme sonunda baúarÕlÕ personel belgelendirilmeli,
dÕúarÕdan alÕnan hizmetlerde çalÕúanlar dahil olmak üzere belgesiz ve yetkisiz personel
istihdam edilmemelidir.Daha açÕk ifadeyle kentsel teknik hizmetlerde görev yapanlarda
ehliyet ve yetkinlik aranmalÕdÕr.Belediyeler bunu sa÷layacak e÷itim altyapÕsÕnÕ kurmalÕdÕr.
Yerel yönetim çalÕúmalarÕnda görev alacak personel meslek alanÕyla ilgili e÷itimlerle birlikte
aúa÷Õda belirtilen konularda e÷itimleri e÷itilmeleri sa÷lanmalÕdÕr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

øú sa÷lÕ÷Õ ve øú güvenli÷i
Kentlilik bilincinin geliútirilmesi
øletiúim ve davranÕú geliútirme
Ekip çalÕúmasÕ,kurumsal iletiúim
Zaman yönetimi
ÇatÕúma ve anlaúmazlÕklarÕn giderilmesi
Hemúehrilerle øliúkiler
øú ve Meslek AhlakÕ
Örgütlerde Kalite/Verimlilik ve ønsan
Bireysel SorumluluklarÕn Geliútirilmesi
Motivasyon yönetimi
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4. YEREL YÖNETøMLERE EöøTøM VEREN KURUM VE KURULUùLAR
Ülkemizde yerel yönetimlerin kurumsal e÷itimlerini programlayan ve uygulayan Türkiye ve
Orta Do÷u Amme ødaresi Enstitüsü bünyesinde bulunan Yerel Yönetimler Merkezi dÕúÕnda
bir kuruluú bulunmamaktadÕr. øçiúleri BakanlÕ÷Õ bünyesindeki Mahalli ødareler Genel
Müdürlü÷ü'nün çalÕúmalarÕ da, bu gereksinmeyi karúÕlayacak düzeyde de÷ildir. Bunun
yanÕnda birçok kurum ve kuruluúun özel olarak yerel yönetimler için düzenledi÷i e÷itim
programlarÕ bulunmaktadÕr. Yerel yönetimlere kurumsal e÷itim hizmetleri veren kurum ve
kuruluúlarÕn e÷itim programlarÕnÕ aúa÷Õdaki úekilde gruplandÕrmak mümkündür:
•
•
•
•
•

øçiúleri BakanlÕ÷Õ'nÕn planladÕ÷Õ ve yürüttü÷ü zorunlu programlar,
Di÷er bakanlÕklarÕn, kamu kurum veya kuruluúlarÕnÕn e÷itim programlarÕ:
Belediyelerin kendi bünyelerinde düzenledi÷i programlar,
Gönüllü kuruluúlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek odalarÕnÕn yürütmüú
oldu÷u e÷itim programlarÕ,
Özel úirketlerin belediyelere yönelik hizmet içi e÷itim programlarÕ yer almaktadÕr.

Dokuz Eylül Üniversitesi
•
•
•

Bölgesel KalkÕnma ve øúletme Bilimleri
AraútÕrma ve Uygulama Merkezi (BIMER)
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü

Ege Üniversitesi
•

Psiko-Teknik De÷erlendirme Merkezi

Ege Belediyeler Birli÷i
Merkezi Manisa olan, 1986 yÕlÕnda kurulan Ege Belediyeler Birli÷i’nin amacÕ birli÷in üyesi
olan belediyelerin hizmet kapasitesini arttÕrmak; üye belediyeler arasÕndaki iúbirli÷i ve
dayanÕúmayÕ geliútirerek,belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasÕna katkÕda
bulunmaktÕr. Birlik bu amaca yönelik olarak e÷itim hizmetleri de düzenlemektedir. 2005
yÕlÕnda yapmÕú oldu÷u e÷itimler Ege Belediyeler Birli÷i ve KÕyÕ Ege Belediyeler Birli÷i’nin
ortaklaúa çalÕúma ürünüdür. Seminer, Türk belediyecili÷inin geliúim sürecinde devamlÕ
düzenlenen e÷itim programlarÕnÕn yanÕ sÕra “4734 SayÕlÕ Kamu øhale Kanunu, Mahalli
ødareler Harcama Belgesi Yönetmeli÷i, 5393 SayÕlÕ Belediye Kanunu ve Tahakkuk EsaslÕ
Muhasebe UygulamalarÕ” konularÕnÕ da içermektedir.
SONUÇ
Modern e÷itim anlayÕúÕ bireyi yaúamÕnÕn tüm evrelerinde e÷itim ortamÕnda tutmayÕ hedefler.
E÷itimin insan yaúamÕnda temel ihtiyaçlardan olmasÕ, bireyi sürekli ö÷renmeye açÕk
tutmaktadÕr. Kentlerin bünyesinde oluúan problemlerin aúÕlmasÕnda kentlilere, kent kültürü ve
kentlilik bilincinin kazandÕrÕlmasÕ ve kente aidiyet duygusu yerleútirilmesi büyük önem arz
etmektedir. Kentlerde sosyal ve ekonomik entegrasyonun sa÷lanmasÕnda kentlileúme, kritik
bir önem arz etmektedir.
Bu ba÷lamda; 5216 sayÕlÕ yasada yapÕlan de÷iúiklikle øzmir øl Özel ødaresi kaldÕrÕlarak
Büyükúehir Belediyesine dahil edilmiú 50 km lik büyükúehir sÕnÕrÕ geniúletilerek il mülki
sÕnÕrlarÕ büyükúehir kapsamÕna alÕnmÕútÕr.øzmir Büyükúehir Belediyesine ba÷lanacak yeni ilçe
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belediyeleriyle birlikte øl Genel meclisine ba÷lÕ birimlerin büyükúehir bünyesine katÕlmasÕyla
çalÕúan sayÕsÕ ve hizmet alanÕ iki kat artmÕú olacaktÕr.Yeni katÕlacak birimlerde çalÕúan
personelin uyum sorunlarÕnÕn giderilmesi,belediye bütçesinin büyüklü÷ü göz önüne
alÕndÕ÷Õnda øzmir Büyükúehir Belediyesi bünyesinde
oluúturulacak e÷itim biriminin
üniversite, meslek odalarÕ,kamu ve özel kuruluúlarla iúbirli÷i yaparak önümüzdeki dönemde
baúta Kent Kültürü ve kentlilik bilincinin geliútirilmesine yönelik yaygÕn e÷itimler olmak
üzere belediye yönetici ve çalÕúanlarÕna yönelik idari,teknik e÷itimleri hayata geçirilmelidir.
KAYNAKÇA
BøLGøN Kamil Ufuk Prof.Dr TODAøE Ö÷retim Üyesi
AKAY.AslÕ Dr TODAøE Ö÷retim Üyesi
http://www.tepav.org.tr/
http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/2008_yili_egitim_listesi
http://www.yerelnet.org.tr/yyaem/seminerler.php
http://www.izmir.bel.tr/
http://www.tmmob.org.tr
Yrd.Doç.Dr.Nilüfer NEGøZ Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir PARLAK, Uluda÷ Üniversitesi
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øZMøR øLø JEOTERMAL SAHALARIN øùLETME SORUNLARI ve
SONUÇLARININ ÇEùøTLø KULLANIMI
øsmail HakkÕ KARAMANDERESø
Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi
h.karamanderesi@gmail.com

ÖZET
øzmir, jeotermal enerji kaynaklarÕnÕn sayÕsÕ ve niteli÷i bakÕmÕndan Türkiye’nin en zengin
illerinden biridir. Seferihisar (Karakoç, Do÷anbey, CumalÕ ve Tuzla), Balçova-NarlÕdere,
Dikili (Kaynarca, Bademli, Çamur IlÕcalarÕ, Nebiler, Kocaoba), Bergama (Güzellik IlÕcasÕ,
Dübek, Paúa IlÕcasÕ), Çeúme (IlÕca, AlaçatÕ, ùifne), Alia÷a (IlÕcaburnu, Samurlu, Güzelhisar,
Biçer, HelvacÕ), Çi÷li-Menemen (Ulukent), Urla (Gülbahçe), BayÕndÕr (Vardar IlÕcalarÕ),
Menderes ve Kemalpaúa gibi 11 merkezde birçok jeotermal kayna÷a sahiptir. Türkiye’deki ilk
jeotermal sondaj kuyusu MTA tarafÕndan Balçova’da delinmiútir. 40 m derinli÷indeki S1
kuyusunda 124oC sÕcaklÕkta termal su bulunmuútur. Jeotermal enerji 1963 yÕlÕnda Balçova
sahasÕnÕn keúfedilmesiyle øzmir’in gündemine girmiútir (ùamilgil, 1985/1986).
Dikili Kaynarca jeotermal sahasÕ øzmir ili kuzeyinde yer alÕr. 2008 yÕlÕndan beri aktif olarak
merkezi ÕsÕtma sistemi iúletmeye alÕnmÕútÕr. Bu süre içersinde 50 lt/sn debi ile akÕúkan
üretilmektedir. Bu sistemden 2011 yÕlÕ içerisinde 1350 konut eúde÷eri ÕsÕtma yapÕlmaktadÕr.
Dikili Kaynarca mevkiindeki sÕcak su üretim kuyularÕnda ilk olarak 23.01.2011 tarihinde
hareketlilik gözlenmiútir. Bu tarihten itibaren 28.02.2011 tarihinde baúlayÕp 17.06.2011
tarihine kadar altÕ adet gözlem ve ölçüm yapÕlmÕútÕr. Periyodik ölçümler bölgede diri bir
tektonik deformasyonun oldu÷unu göstermiútir. 23.05.2011 tarihinde baúlayan ve 24.05.2011
tarihlerinde devam eden Bergama odaklÕ 5 adet deprem kaydedilmiútir. Magnitüdleri 2.7-3.6
arasÕnda oluúan bu depremler bölgedeki depremsellik ile zemin yükselmesinin iliúkili
oldu÷unu göstermiútir. Bu verilerin literatürde gözlenen diri fay zonlarÕnda yapÕlacak
çalÕúmalara, deprem bölgelerinde ve jeotermal iúletme sahalarÕnda yapÕlmasÕ gerekli
çalÕúmalara bir örnek oluúturaca÷Õ ve yöre ile ilgili ilginç sonuçlar çÕkarÕlmasÕna neden olaca÷Õ
düúünülmektedir. ølk sonuçlar, hareketlerin baúlangÕcÕnda dikkatli ölçülmesi gerekti÷ini ortaya
koymuútur. Ölçüm kayÕtlarÕnÕn hassas ölçüm ve kayÕt sistemi ile yapÕlmasÕ gereklidir.
Bölgede yapÕlan jeotermal saha iúletmesinde yapÕlan örnek gözlemlerde jeotermal sahalarda,
bilhassa iúletme yapÕlan sahalarda çok dikkatli olunmasÕna örnek teúkil edecek veriler elde
edilmiútir. YapÕlmÕú olan örnek çalÕúmalarÕn tüm jeotermal sahalarda yapÕlmasÕ, yapÕlan
gözlemlerin merkezi yönetime, yerel yönetimlere ve jeotermal iúletmecilere bildirilmesi
elzemdir. Bu çalÕúmalarÕn sonsuz faydalarÕnÕn görülmesi kaçÕnÕlmazdÕr. Bu bildiride
Jeotermal sahalarda yapÕlmasÕ gerekli gözlemler, rasat kayÕtlarÕnÕn tutulmasÕ, jeotermal
sahanÕn iúletme planÕnÕn bu verilere göre planlanmasÕ elzemdir. AyrÕca yerel yönetimlerin
Afet senaryolarÕnÕn devamlÕ denetim altÕnda gözleniyor olmasÕ gerekir.
Anahtar Kelimeler: øzmir, Dikili, Jeotermal sistem, depremsellik, geri besleme, üretim
planlamasÕ.

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

236
GøRøù

Dikili Kaynarca jeotermal sahasÕ øzmir ili 90km kuzeyinde Dikili-Bergama grabeni içerisinde
batÕ bölümünde yer alÕr (ùekil.1). Dikili Kaynarca SahasÕ MTA Genel Müdürlü÷ü Jeotermal
enerji projeleri içersinde Öngür, (1972) tarafÕndan ilk etütleri yapÕlmÕútÕr. 1977 YÕlÕnda 10
adet gradyan sondajÕ yapÕlmÕútÕr. 2008 yÕlÕndan beri aktif olarak merkezi ÕsÕtma sistemi
iúletmeye alÕnmÕútÕr. Bu süre içerisinde 50 lt/sn debi ile akÕúkan üretilmektedir. Bu sistemden
2011 yÕlÕ içerisinde 1350 konut eúde÷eri ÕsÕtma yapÕlmaktadÕr. Dikili Kaynarca mevkiindeki
sÕcak su üretim kuyularÕnda ilk olarak 23.01.2011 tarihinde hareketlilik gözlenmiútir.
Hareketlilik 28.02.2011 tarihinde Karamanderesi'ne iletilmiútir. Yerinde yapÕlan gözlemler ve
bu gözlemlerin devam edilmesi sÕrasÕnda yapÕlan tespitler sonucu elde edilen veriler ile bu
verilerin Jeotermal enerji aramalarÕnda, bölgesel depremsellik ile afet senaryolarÕnda, ayrÕca
di÷er bölgesel jeoloji problemleri için nasÕl kullanÕlabilece÷i sergilenmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Karamanderesi, v.d.2012, tarafÕndan çözüm önerileri verilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.

0

1:1,000,000

50 km

ùekil 1. a) ÇalÕúma alanÕna ait yer bulduru haritasÕ. b) KuyularÕn Google Earth üzerinde
gösterimi.

DøKøLø BÖLGESEL JEOLOJø ÖZETø
Dikili yöresi MTA ve JICA 1987 verilerine göre úöyle özetlenebilir. Bu çalÕúmalarda 1500m
lik derin araútÕrma sondajÕ da yapÕlmÕú oldu÷u için bölgesel jeoloji bu verilerin bütünü olarak
verilmiútir (YÕlmazer, vd. 1990). Buna göre en altta Kozak Granodiyoriti, çevresinde kontakt
ve düúük sÕcaklÕk metamorfitleri yer alÕr (ùekil.2, 3). BunlarÕn üzerinde sÕrasÕyla Yuntda÷
volkanitleri I (Tyu1), Soma formasyonu (Ts), Proklastik kayalar (Tp), Yuntda÷ volkanitleri
II (Tyu2), Yuntda÷ volkanitleri 3 (Tyu3), Dededa÷ bazalt (Qd) ve en üstte ise alüvyonlar
(Qal) yer alÕr.
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GÖZLEMLER
Burada önemli olan; Jeotermal iúletmelerde çökme (Subsidans) gözlenir (Güner, A)
KozaklÕda oldu÷u gibi (Foto 1. Nevúehir-KozaklÕ örne÷inde görülen subsidans.(Fotograf
Ahmet GÜNER’den alÕnmÕútÕr)). Burada ise tersi olan yükselme gözlenmektedir. Yükselme
ise Sibson, R. (1975) de anlatÕldÕ÷Õ gibi zeminde oluúan hareketlilik bölgesel tektonik ile
direkt iliúkilidir. Bu tip hareketler Deprem çalÕúmalarÕnda deprem öncesi hareketler olarak
ùimúek, ù. ve YÕldÕrÕm, N., (2000a, b.), ùimúek, ù.(2003) tarafÕndan gözlenmiúlerdir. Fakat
yazarlarÕn çalÕúmasÕnda deprem sonrasÕ çalÕúÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmada ise deprem öncesi
hareketin hÕzÕ, zamana ba÷lÕ de÷iúimler elden takip edilmiútir.

ùekil. 2. Dikili jeotermal sahasÕ jeoloji haritasÕ.
geldi÷ince detaylÕ gözlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. ømkan ve zaman bulundu÷u takdirde gözlemlere
devam edilmektedir. Son 30.03.2012 tarihinde üretim kuyusunda 15cm civarÕnda yükselme
ölçülmüútür.
Dikili Kaynarca Jeotermal sahasÕndaki hareketler 23.01.2011 tarihinde fark ediliyor.
28.02.2011 tarihinde araútÕrÕcÕlara ilk gün haberi geliyor. AynÕ gün birinci gözlem yapÕlÕyor.
Bundan sonra vakit bulundukça Dikili'ye gidilerek kuyu baúlarÕ, vanalar ve taúÕma hatlarÕ
kontrol edilmiútir. Dikili Jeotermal sahasÕnda yerinde yapÕlan gözlemler úu tarih sÕrasÕ ile
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verilebilir; 4.03.2011 ikinci gözlem, 11.03.2011 Üçüncü, 3.04.2011 Dördüncü gözlem,
17.06.2011, Beúinci 6.07.2011 AltÕncÕ gözlem, 03.08.2011 son ziyaret olmuútur. Foto.2,
Foto.3, Foto.4, Foto.5 ve Foto.6. IsÕ merkezindeki eski kuyu baúÕnda yükselme ve zemin
betonunda parçalanmanÕn görüntüsün’de bu gözlemlerin foto÷raflarÕ gösterilmiútir.
ùekil. 3 Dikili'de en fazla hareket gözlenen kuyularÕn Jeolojik kesitleri gösterilmiútir. Kuyu
kesitlerinde görüldü÷ü gibi üretim ve yüzey muhafaza borularÕ Andezitlere set edilmiútir. Bu
nedenle kuyulardaki hareketlerin esas sebebi bölgesel jeolojik yapÕnÕn bünyesindeki
hareketler ile iliúkili olmasÕndan dolayÕ bölge halen aktiftir. Bu olaylarÕn bölgede Deprem ile
iliúkisi 1939 Dikili depremi ve son olarak 5.12.2011 tarihinde 5.2 ma÷nitüdlü depremler
ùekil.4 de gösterilmiútir.

Foto 1. Nevúehir-KozaklÕ örne÷inde görülen subsidans (Fotograf Ahmet GÜNER’den
alÕnmÕútÕr).
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ùekil.3. Dikili jeotermal sahasÕ jeolojik kesiti ve hareketlerin gözlendi÷i kuyu lo÷larÕ
(YÕlmazer, 2007-8’den sadeleútirilmiútir.)
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1939 DøKøLø DEPREM ALANI ùEMATøK øSOSEøST HARøTASI
øSOSEøST SCHEMATIC MAP OF DIKILI EARTHQUAKE AREA in 1939
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ùekil 4. 1939 Dikili deprem alanÕ úematik isoseist haritasÕ.
Bu gözlemler yapÕlÕrken Bo÷aziçi Kandilli Rasathanesi ile temas kurulmuútur. Sa÷lanan
temas sÕrasÕnda bölgede beklenen depremler veya niçin deprem bekleniyor düúüncesi
aúa÷Õdaki resimde görüldü÷ü gibi SaklÕkent'te kaynak bulanÕyor (ùekil.5). ùekil.5’de
görülece÷i gibi Jeotermal kaynaklarÕn ani ve vakitsiz hareketlerinin hassas gözlenmesi ve
rasat kayÕtlarÕnÕn tutulmasÕ önem kazanmaktadÕr.
AynÕ düúünce ve yukarÕda verilen referanslarda görüldü÷ü gibi bu tip zemin hareketleri olan
özellikle jeotermal kuyulardaki hareketlilik mutlaka deprem habercisi oldu÷u için Dikili'de de
aúa÷Õda tablo.1 de verilen beú adet deprem oldu. Neticede zemin hareketleri durdu. Jeotermal
kuyularda kÕú sezonunda üretim sÕrasÕnda seviye ve ÕsÕ düúümleri eksiksiz gözlendi (Tablo.1).
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05.10.1999 da Ma÷nitüdü Md= 5.2
olan Marmaris depremi oluyor.
ùekil.5. Marmaris depremi öncesi
gazetede yakalanan jeotermal haberi.

Sistem durdu÷u zaman ise kuyu sÕcaklÕklarÕ artmaya hatta eski sÕcaklÕklarÕnda üzerinde
yüzeyde 930C akÕúkan akmaya baúladÕ (Foto. 3).
Dikili kaynarca sahasÕnda halen üretim yapan 18 adet jeotermal üretim kuyusu bilinmektedir.
Geri besleme kuyusu olarak kaç kuyunun kullanÕldÕ÷Õ bilinmemektedir. Bu durumda bölgede
kesin kes çökme beklenirken zeminde yükselme olmasÕ ve bu yükselmenin devam ediyor
olmasÕ bölgede yeni jeotermal sistemlerin oluútu÷u fikrini söylemektedir. Fakat geri besleme
olmadÕ÷Õ takdirde sistemlerin çabuk sÕcaklÕk düúümleri ölçülecektir.
Tablo 1. Gözlenen jeotermal sahada oluúan depremler.
TARøH /ZAMAN

KOORDøNAT (X)

KOORDINAT
(Y)

DERøNLøK
MAGNITUT
(km)

24.05.2011 03:19:13

39.072K

27.159D

5.0

2.9

BERGAMA (øZMøR)

24.05.2011 02:54:54

39.073K

27.174D

8.1

2.7

BERGAMA (øZMøR)

23.05.2011 18:31:39

39.101K

27.140D

16.1

3.2

BERGAMA (øZMøR)

23.05.2011 14:38:33

39.084K

27.132D

8.3

3.0

BERGAMA (øZMøR)

23.05.2011 13:06:38

39.085K

27.135D

10.8

3.6

BERGAMA (øZMøR)

YER

SONUÇ VE ÖNERøLER
Tüm bu gözlem ve yorumlarÕn çerçevesinde öneriler olarak;
1.Bölgedeki so÷uk su kaynaklarÕndaki tat, koku, sÕcaklÕk ve renk de÷iúimleri,
2.Jeotermal kaynaklarda ola÷an dÕúÕ sÕcaklÕk, basÕnç debi de÷iúimleri ile birlikte akÕúkanda
koku de÷iúimi takip edilmelidir. SÕcak ve mineralli su kaynaklarÕndaki de÷iúimlerden
bölgedeki jeotermal iúletme sistemlerinde oluúan de÷iúimler önceden belirlenebilmesi
amacÕyla sa÷lÕklÕ olarak düzenli rasat ve kayÕt altÕna alÕnmalÕdÕr. Bu rasatlar için kaynak
bölgelerinin ayrÕntÕlÕ jeolojisi ve hidrojeolojisinin bilinmesi gereklidir.
3.Kaynarca bölgesindeki tüm jeotermal üretim kuyularÕndaki sÕcaklÕk, basÕnç ve debi kayÕtlarÕ
her gün hassasiyetle tutulmalÕ, kuyularda olabilecek ani de÷iúiklikler mutlaka yetkili birimlere
anÕnda bildirilmelidir. AyrÕca bölgede sÕcak ve so÷uk su kaynaklarÕndan sistematik kimyasal
analizler yapÕlmalÕ, gerek sularda gerekse toprakta radon gazÕ ölçümleri yapÕlmalÕdÕr. Bu konu
ile ilgili olarak gerekti÷inde ilgili kamu kurumlarÕndan destek alÕnmalÕdÕr.
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DolayÕsÕyla, jeotermal kaynaklardaki (sÕcak su, buhar ve gazlar) kimyasal de÷iúimler
izlenebildi÷i takdirde bölgesel deprem öncesi erken uyarÕ amacÕyla önemli bilgiler edinilmiú
olacaktÕr.
Bu nedenle, sÕcak ve mineralli su kaynaklarÕ ile so÷uk yer altÕ sularÕnÕn seviye ve kalite
de÷iúimleri gözlenmeli ve özellikle toprak ve sularda Rn, Hg, He, H2S, CO2 vd. gazlarÕn
de÷iúimleri izlenmelidir.
4. Jeotermal ÕsÕtma sistemlerinde bölgede üretim yapan tüm iúletmelerin geri besleme
kuyularÕnÕ mutlaka çalÕútÕrmalarÕ gerekmektedir. Sahada %100 reenjeksiyon hedeflenmelidir.
Sahada (çökme) tasman riski incelenmelidir. Deprem kuúa÷Õndaki Çin ve Japonya gibi birçok
ülkede bu kaynaklardaki de÷iúimler yakÕndan takip edilmektedir. Jeotermal iúletmecileri
mutlaka geri besleme yapmak mecburiyetindedir. Bu yapÕlmadÕ÷Õ takdirde sistemler
so÷umaya baúlamakta, statik su seviyeleri alçalmaktadÕr.
5. SÕcak ve mineralli su kaynaklarÕndaki de÷iúimlerden depremin önceden belirlenebilmesi
amacÕyla sa÷lÕklÕ olarak kullanÕlabilmesi için, bu kaynak bölgelerinin ayrÕntÕlÕ jeolojisi ve
hidrojeolojisinin bilinmesi gereklidir.
6. Fay hatlarÕ boyunca derin dolaúÕmlÕ sÕcak ve mineralli sularÕn izlenmesi de dahil olmak
üzere Deprem Erken UyarÕ Sistemleri kurulmalÕdÕr.
Deprem uyarÕ sistemleri ile ilgili yeni geliúmeler izlenerek finans, cihaz ve e÷itim açÕsÕndan
uluslararasÕ iúbirli÷i olanaklarÕ araútÕrÕlmalÕdÕr.
7. Jeotermal sularÕn izlenmesi ile ilgili ölçüm cihazlarÕnÕn hassas ve gözlem personelinin
e÷itimli olmasÕ gereklidir.
De÷iúimlerin yanlÕú yorumlara ve pani÷e neden olmamasÕ için ölçülerin sa÷lÕklÕ alÕnÕp
alÕnmadÕ÷ÕnÕn ve di÷er yetkilerle (saha yakÕnÕnda yol ve taú ocaklarÕndaki patlatmalar, yo÷un
ya÷Õú, sellenme, baraj yapÕmÕ gibi) ilgisi olup olmadÕ÷ÕnÕn araútÕrÕlmasÕ ve de÷erlendirmelerin
buna göre yapÕlmasÕ gereklidir.
8.Kandilli rasathanesi ile teknik bilgi akÕúÕ aralÕksÕz devam ettirilmelidir.
9.Bölgesel stresi artÕran tektonik sistemde olabilecek bir enerji boúalÕmÕ (deprem) sonrasÕnda
Kaynarca bölgesindeki hareketin periyodik olarak sönümleyece÷i tahmin edilmektedir.
10. Türkiye'de bilinen bütün sÕcak ve mineralli sularla ilgili kayÕtlar, analizler ve envanterler
Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlü÷ü'nde (MTA) bulunmaktadÕr. Bu nedenle sÕcak ve
mineralli sulardaki de÷iúimlerle ilgili olabilecek ihbarlarÕn kÕsa sürede karúÕlaútÕrmalÕ olarak
de÷erlendirilebilmesi için MTA'nÕn yurt çapÕndaki Bölge Müdürlükleri aracÕlÕ÷Õyla veya
do÷rudan MTA Genel Müdürlü÷ü'ne yapÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr. Baúka bir söylemle ilgili kamu
kuruluúlarÕ arasÕnda her türlü iletiúim a÷Õ kurulmalÕdÕr.
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Foto.2. IsÕ merkezi ana da÷ÕtÕm borusunun kuyu hareketi ile duvardaki tahribatÕ
(Foto÷raflar Karamanderesi vd. 2012’den alÕnmÕútÕr).
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Foto.3. IsÕ merkezindeki kuyu baúÕ yükselmesinin farklÕ hareket eden sistemdeki vanalarÕn
kopmasÕ(Foto÷raflar Karamanderesi vd. 2012’den alÕnmÕútÕr). .
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Foto.4. IsÕ merkezi ana pompanÕn üretim sÕrasÕnda sÕcaklÕk ve seviye düúümü olan kuyuda
mevsim sonunda yüzeyden 930C akÕú (Foto÷raflar Karamanderesi vd. 2012’den alÕnmÕútÕr).
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Foto.5. YB-1 üretim kuyusu kuyu içine do÷ru çökme (Collaps) olmasÕndan dolayÕ geri
besleme kuyusu olarak kullanÕlmak istendi÷inde kuyu baúÕ hÕzla yükselmeye
baúladÕ(Foto÷raflar Karamanderesi vd. 2012’den alÕnmÕútÕr).
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Foto.6. IsÕ merkezindeki eski kuyu baúÕnda yükselme ve zemin betonunda parçalanmanÕn
görüntüsü (Foto÷raflar Karamanderesi vd. 2012’den alÕnmÕútÕr).
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JEOTERMAL ENERJø VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA øùLETMESø
E. Sinan ARSLAN
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izmir@maden.org.tr

GøRøù
Jeotermal Kaynak: Jeolojik yapÕya ba÷lÕ olarak yerkabu÷u ÕsÕsÕnÕn etkisiyle sÕcaklÕ÷Õ sürekli
olarak bölgesel atmosferik yÕllÕk ortalama sÕcaklÕ÷Õn üzerinde olan, çevresindeki sulara göre
daha fazla miktarda erimiú madde ve gaz içerebilen, do÷al olarak çÕkan veya çÕkarÕlan su,
buhar ve gazlar ile yeraltÕna insan düzenlemeleri vasÕtasÕyla gönderilerek yer kabu÷u veya
kÕzgÕn kuru kayalarÕn ÕsÕsÕ ile ÕsÕtÕlarak su, buhar ve gazlarÕn elde edildi÷i yerleri ifade eder.
Bu tür kaynaklardan elde edilen enerjiye ise “Jeotermal Enerji” denir.
Jeotermal enerjiden; tarihsel olarak en yaygÕn yararlanma biçiminin termal tedavi amaçlÕ
oldu÷u bilinmektedir. Termal tedavi amaçlÕ ilksel kullanÕmlar antik dönemlerden bu yana
ülkemizde yaygÕn olarak uygulanmÕútÕr. Bu tür kullanÕma iliúkin kalÕntÕlar ülkemizin özellikle
batÕ bölgelerinde çok sayÕda bulunmaktadÕr. Bu çerçevede Balçova – NarlÕdere jeotermal
sahasÕndan da eski ça÷lardan bu yana termal tedavi amaçlÕ yararlanÕlmÕú, hatta bu nedenle úu
anda Balçova Termal Tesislerinin bulundu÷u alanda bulunan do÷al termal çÕkÕúlar
“Agamemnon KaplÕcasÕ” olarak adlandÕrÕlmÕútÕr.
UygarlÕ÷Õn geliúmesine paralel olarak toplumlar, yaúam kalitelerini de geliútirme iste÷i ve
iradesi ortaya koymuúlar, bu nedenle de do÷anÕn insanlÕ÷a sundu÷u olanaklardan,
zenginliklerden daha fazla yararlanma çabasÕ içine girmiúlerdir. Özellikle sanayi devrimi
sonrasÕ hammadde kullanÕmÕ giderek artmaya baúlamÕú ve buna paralel olarak enerji tüketimi
de her geçen gün daha fazla artan bir ivme kazanmÕútÕr. Öyle ki günümüzde toplumlarÕn refah
seviyesi birey baúÕna tüketilen enerji miktarÕ ile orantÕlÕ olarak ölçülür hale gelmiútir. Bugüne
kadar fosil yakÕtlar olarak nitelendirilen enerji kaynaklarÕndan yararlanÕlarak enerji ihtiyacÕnÕn
karúÕlanmasÕ biçimi;
-

Fosil yakÕtlarÕn ömrünün azalmasÕ, yakÕn gelecekte tükenecek olmalarÕ,

- Dünya nüfusunun artÕúÕna ba÷lÕ olarak enerji tüketiminin artÕúÕ nedeniyle çevreye verilen
zararÕn giderilemez hale gelmesi,
-

Yaúanabilir bir dünyanÕn varlÕ÷Õndan úüphe duyulur hale gelmesi,

- Her bakÕmdan çevrenin kirletilmesi, bundan canlÕ yaúamÕnÕn son derece olumsuz
etkilenmesi farklÕ enerji kaynaklarÕna yönelinmesi çabasÕnÕ getirmiú ve bu konuda toplumlar
ciddi arayÕúlar içerisine girmiúlerdir.
Di÷er yandan fosil yakÕtlarÕn yeryüzünde eúit da÷ÕlÕm göstermemesi, enerji arzÕnda ve arz
güvenli÷inde ülkeler arasÕnda var olan rekabet ve çatÕúmalar, enerji açÕsÕndan kÕt kaynaklara
sahip ülkelerin toplumlarÕnÕn yaúam seviyesini ciddi anlamda olumsuz olarak etkilemeye
baúlamÕútÕr. Tüm bu nedenlerle ülkeler daha çok söz sahibi olabilecekleri yeni enerji
kaynaklarÕna yönelme gere÷ini duymuúlardÕr. Geçmiúten bu yana bilinen ve ancak çok kÕsÕtlÕ
olarak kullanÕlan jeotermal enerjiden yararlanma uygulamalarÕ da giderek artan biçimde
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çeúitlilik göstermeye baúlamÕútÕr. Geliúen bilim ve teknoloji farklÕ enerji türlerinden
yararlanma çeúitlili÷ini arttÕrmaya katkÕ sa÷lamÕútÕr.
Jeotermal enerji, bu anlamda; yerli, yenilenebilir, çevre dostu bir enerji türü olarak çok geniú
bir kullanÕm aralÕ÷Õnda yaygÕn olarak kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Sonuç olarak, Balçova –
NarlÕdere jeotermal sahasÕ da 1960’lÕ yÕllardan bu yana geliútirilerek uygun kullanÕm
alanlarÕnda, artan çeúitlilikte kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Jeotermal úehir ÕsÕtmacÕlÕ÷Õ ve termal
turizm amaçlÕ kullanÕmlar yaygÕn olarak geliúmiútir.
Ülkemiz jeotermal kaynak varlÕ÷Õ açÕsÕndan Avrupa’da birinci sÕrada bulunmaktadÕr.
Ekonomik iúletmecili÷e uygun kaynaklarÕn %70’i BatÕ Anadolu’da bulunmaktadÕr. Di÷er
yandan 2007 yÕlÕnda yayÕmlanan 5686 sayÕlÕ Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al Mineralli
Sular Kanunu ile yasal altyapÕ oluúmuú durumdadÕr. Bu durumun olumlu etkileri son yÕllarda
yapÕlan büyük ölçekli yatÕrÕmlarla kendini göstermektedir.
Jeotermal Enerji KullanÕm AlanlarÕ:
Jeotermal Enerjiden yararlanma biçimi genel olarak jeotermal kayna÷Õn sÕcaklÕ÷Õna ve
kapasitesine ba÷lÕ olarak de÷iúiklik göstermektedir. Ancak geniú bir kullanÕm aralÕ÷Õ
bulunmaktadÕr. BaúlÕca kullanÕm alanlarÕnÕ belirtmek gerekirse;
- Elektrik üretimi,
- KapalÕ alan ÕsÕtma,
- Termal turizm,
- TarÕmsal kullanÕm (SeracÕlÕk, ürün kurutmacÕlÕ÷Õ),
- Endüstriyel kullanÕm (Proses suyu ÕsÕtma, kurutma),
- Absorbsiyon so÷utma,
- Kuru buz üretimi (CO2) úeklinde sÕralanabilir.
Türkiye’de Jeotermal Enerji KullanÕmÕ:
Ülkemizin jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MWt olarak ifade edilmektedir. Türkiye bu
potansiyeliyle dünyada yedinci Avrupa’da ise birinci sÕradadÕr.
Ülkemizin jeotermal enerji potansiyeli 1960’lÕ yÕllarÕn baúÕndan itibaren baúlayan sistematik
bilimsel çalÕúmalarla ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmalarÕn ülke ölçe÷inde hemen
tamamÕnÕ MTA Genel Müdürlü÷ü’nün yürüttü÷ü çalÕúmalar oluúturmaktadÕr. Ancak yasal
altyapÕ düzenlemelerinde geç kalÕnmasÕ jeotermal enerjiden yaygÕn olarak yararlanma
konusunda gecikmelere neden olmuútur. 2007 yÕlÕnda, 5686 sayÕlÕ Jeotermal Kaynaklar ve
Do÷al Mineralli Sular YasasÕ’nÕn yürürlü÷e girmesiyle birlikte jeotermal enerjiden
yararlanmaya yönelik projelerin miktarÕnda bir patlama yaúandÕ÷Õ söylenebilir. Jeotermal
enerji alanÕna yapÕlan yatÕrÕm artÕúÕnÕn en önemli nedenleri; yasal güvence oluúmasÕ, bazÕ
teúvik uygulamalarÕ ve ülkemizin yerli enerjiye verdi÷i öncelik olarak belirtilebilir.
Türkiye’de jeotermal enerjinin do÷rudan kullanÕm uygulamalarÕ listelenecek olur ise;
Konut ÕsÕtma: 86.700 KE – 792 MWt (1 KE = IsÕtÕlan 100 m2 kapalÕ alan)
Sera AlanÕ IsÕtma: 2.530.000 m² - 507 MWt
Termal Tesisler: 215 tesis – 552 MWt seviyelerinde olup, bu veriler 2012 yÕlÕna ait yaklaúÕk
de÷erlerdir. Toplam yaklaúÕk 2000 MWt seviyesinde do÷rudan kullanÕm oldu÷u söylenebilir.
Yine 2012 yÕlÕ verilerine göre mevcut kuyularÕn kapasite toplamÕ kaplÕcalarla birlikte yaklaúÕk
7000 MWt olarak ifade edilmektedir.

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Jeotermal yasanÕn yürürlü÷e girmesiyle birlikte asÕl yatÕrÕm patlamasÕ elektrik enerjisi üretimi
amaçlÕ yatÕrÕmlarda yaúanmÕútÕr. 1984 yÕlÕnda üretime alÕnan ve 15 MWe kurulu kapasitesi
olan KÕzÕldere jeotermal santrali 2000 li yÕllarÕn ilk yÕllarÕna kadar üretime alÕnan tek
santraldir. Ancak günümüz itibariyle kurulu kapasite 220 MWe seviyesine ulaúmÕú olup
(Tablo 1) yakÕn gelecekte sürdürülmekte olan yatÕrÕmlarÕn devreye girmesiyle 300 MWe
civarÕna ulaúaca÷Õ görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 1. øúletilmekte olan jeotermal enerji santralleri
Firma
Tip*
ZORLU
F
MENDERE
SalavatlÕ (DORA-I), AydÕn
B
S
Kizildere, Denizli
BEREKET**
B
Germencik, AydÕn
GÜRMAT
F
Tuzla, Çanakkale
ENDA
B
MENDERE
SalavatlÕ (DORA-II), AydÕn
B
S
HÕdÕrbeyli (IREM), AydÕn
MAREN
B
HÕdÕrbeyli (SINEM), AydÕn
MAREN
B
HÕdÕrbeyli (DENIZ), AydÕn
MAREN
B
KÕzÕlder – II, Denizli
ZORLU
F
TOPLAM
Saha, øl
KÕzÕldere, Denizli

*F = Flash, B = Binary,

YÕl
1984

Kurulu Kapasite (MWe)
15

2006

7.95

2007
2009
2010

6.85
47.4
7.5

2010

9.5

2011
2012
2012
2013

20
24
24
60
222.2

** 2008 yÕlÕndan beri iúletilmemekte

Tablo 2. Kurulma aúamasÕnda olan jeotermal enerji santralleri
Saha, øl
Firma
Kizildere (Phase-2), Denizli
ZORLU
Pamukören, AydÕn
ÇELøKLER
Gümüúköy, AydÕn
BM
SalavatlÕ (DORA-III), AydÕn
MENDERES
TOPLAM

Tip*
B
B
B
B

Kapasite (MWe)
15
45
13.2
17
90.2

*F = Flash, B = Binary

Ülkemizde jeotermal enerjiden yaralanÕlarak bölgesel ÕsÕtma yapÕlan yerlere iliúkin bilgiler
Tablo 3 te sunulmaktadÕr.
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Tablo 3. 2012 Türkiye Jeotermal Enerji Bölgesel IsÕtma Tablosu

ùEHøR
Afyon
Afyon
A÷rÕ
Ankara
BalÕkesir
BalÕkesir
BalÕkesir
Bursa
Denizli
øzmir
øzmir
øzmir
øzmir
KÕrúehir
Kütahya
Manisa
Nevúehir
Yozgat
Yozgat

2012 TÜRKøYE JEOTERMAL ENERJø BÖLGESEL ISITMA TABLOSU
TEORøK
FøøLø
ÜRETøM
KAPASøTE
KAPASøTE
SICAKLIK
MERKEZ/øSøM
MøKTARI
KONUT
KONUT
qC
m³/saat
%
%
EùDEöERø
EùDEöERø
Merkez (Afjet)
720
95
15.000
11
11.000
13
SandÕklÕ (Sanjet)
1440
80
12.000
9
8.000
9
Diyadin
180
78–82–85
2.000
2
540
1
KÕzÕlcahamam
270
75
3.000
2
2.400
3
Gönen
?
60–70
2.500
2
2.500
3
Edremit
1440
58
5.000
4
5.000
6
Bigadiç
54
98
3.000
2
3.000
3
Merkez
1080
88
Sarayköy
260
145
5.000
4
2.200
3
Balçova-NarlÕdere
1500–1850
90–144
49.500
37
32.000
37
Bergama
180
65
850
1
400
0
Dikili
200
80
2.500
2
1.350
2
Çeúme
49
57
KÕrúehir
983
55
1.800
1
1.800
2
Simav
828
130–150
12.000
9
8.000
9
Salihli
540
88
12.000
9
7.500
9
KozaklÕ
?
94
3.500
3
1.300
1
SarÕkaya
180
57
2000
2
0
0
Yerköy
648
65
1.000
1
250
0
TOPLAM
132.550
100
87.240
100

øzmir øli Jeotermal KaynaklarÕ:
øzmir ili co÷rafi sÕnÕrlarÕ içinde bulunan jeotermal baúlÕca alan/kaynaklarÕn mevcut ve
muhtemel kullanÕm alanlarÕ aúa÷Õdaki biçimde özetlenebilir;
a. Balçova – NarlÕdere Jeotermal AlanÕ: Konut ÕsÕtmacÕlÕ÷Õ, termal turizm
b. Seferihisar Jeotermal AlanÕ: Elektrik enerjisi üretimi, sera ÕsÕtmacÕlÕ÷Õ, termal turizm
c. Çeúme Jeotermal AlanÕ: Termal turizm
d. Alia÷a Jeotermal AlanÕ: Termal turizm, konut/sera ÕsÕtmacÕlÕ÷Õ
e. BayÕndÕr – Ergenli Jeotermal AlanÕ: Termal turizm
f. Gülbahçe Jeotermal AlanÕ: Termal turizm
g. Dikili – Kaynarca Jeotermal AlanÕ: Konut/sera ÕsÕtmacÕlÕ÷Õ, termal turizm
h. Bergama Jeotermal AlanÕ: Konut ÕsÕtma, termal turizm
Not: øzmir ili sÕnÕrlarÕ içerisinde 5686 sayÕlÕ yasaya göre ruhsatlandÕrÕlmÕú ve az ya da çok
potansiyel içeren 29 adet jeotermal ruhsat sahasÕ bulunmaktadÕr.
Jeotermal sahalarÕn tamamÕ düúük entalpili, sÕvÕ baskÕn rezervuarlar içermektedir.
øZMøR JEOTERMAL – BALÇOVA NARLIDERE JEOTERMAL øùLETMESø
Balçova - NarlÕdere jeotermal sahasÕ øzmir ilinin 11 km güney batÕsÕnda, Do÷u-BatÕ yönlü
øzmir Fay Zonu boyunca yer almaktadÕr (ùekil 1). Sahada üretilen jeotermal akÕúkan
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kullanÕlarak Balçova ilçesinin büyük bölümü ile NarlÕdere ilçesinin bir bölümüne ÕsÕtma
hizmeti sunulmaktadÕr. øúletmenin sundu÷u ÕsÕtma hizmeti 2013 MayÕs ayÕ itibariyle yaklaúÕk
32.000 KE büyüklü÷e ve yaklaúÕk 20.000 aboneye ulaúmÕútÕr. Bu büyüklü÷üyle Türkiye’nin
en büyük (fiili ve teorik kapasite ile ülkenin % 37 si), dünyanÕn da sayÕlÕ büyüklükte bölgesel
ÕsÕtma sistemlerinden birisidir.
Balçova – NarlÕdere Jeotermal Bölgesel IsÕtma Sisteminde birbirini do÷rudan etkileyen,
belirleyen ve ancak mühendislik disiplini açÕsÕndan farklÕ iki ayrÕ iúletmeden söz etmek
olanaklÕdÕr. Bunlar;
a. Jeotermal Saha – Kuyu øúletmesi,
b. Yerüstü Tesisleri, Jeotermal Enerji Nakil HatlarÕ ve IsÕ Merkezi øúletmesi.
c.

ùekil-1: Balçova – NarlÕdere øúletmesi Yer bulduru HaritasÕ
Tarihsel Geliúim
- 1963: Balçova’da ilk jeotermal sondajÕn MTA tarafÕndan açÕlmasÕ (aynÕ zamanda ülkemizde
açÕlan ilk jeotermal kuyudur, S-1 40m 124 qC)
- 1983: Balçova Termal Tesislerinin kuyu içi eúanjörlü sistem ile ÕsÕtÕlmasÕ,
- 1996: øzmir Balçova Merkezi IsÕtma Sisteminin iúletmeye alÕnmasÕ (Yap-øúlet-Devret
modeline benzer úekilde),
- 2000: Balçova Jeotermal Ltd. úirketinin kurulmasÕ,
- 2005: øzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.ù.’nin kurulmasÕ,
- 2006: ølk defa ÕsÕ sayacÕ (kalorimetre) kullanÕmÕna baúlanmasÕ,
- 2007: Kurulu kapasitenin 24.500 KE’ye ulaúmasÕ,
- 2008: Kurulu kapasitenin 30.900 KE’ye ulaúmasÕ,

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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- 2009: Kurulu kapasitenin 34.100 KE’ye ulaúmasÕ,
- 2010 – 2011: Jeotermal enerji nakil hatlarÕnÕn yenilenmesi ve ara abonelikler alÕnmasÕ,
- 2013: Kurulu kapasitenin 49.500 KE’ye ulaúmasÕ.
Günümüzde Fiili kapasite 32.000, kurulu kapasite ise 49.500KE’dir. ùekil 2 de iúletmenin
farklÕ etaplarÕnÕn konumlarÕ gösterilir iken Tablo4 te fiili kapasitenin geliúimi sunulmaktadÕr.

ùekil 2. Balçova merkezi sistemi etaplarÕ konumlarÕnÕn gösterimi

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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GELøùøM SÜRECø
Balçova Termal Otel (729 KE) ve Prenses Otel (571 KE)
Balçova 1. Bölge (7500 KE)
NarlÕdere 1. Bölge (2500 KE )
Ara Abonelikler
Ara Abonelikler
Ara Abonelikler
Ara Abonelikler
Balçova Tulsuz JBIS Proje Ve YapÕm øúi (1000 KE) ve
NarlÕdere 2. Bölge (1720 KE)
DEÜ Konservatuar (175 KE) ve DEÜ GSF (365 KE)
Özdilek HattÕ (729 KE) ve Kredi Yurtlar Kurumu (528
KE) Ve DEÜ Hastane (2500 KE)
Sahilevleri (980 KE) ve Salih øúgören (55 KE )
Ara Abonelikler
Yeniköy Evleri (1500 KE)
Ekonomi Üniversitesi Ana Bina (273 KE)
Tu÷suz Alt IsÕ Merkezi YapÕmÕ ve BD9 Kuyusuna
Ba÷lantÕsÕnÕn YapÕmÕ (1000 KE)
NarlÕdere Yeniköy Evleri Projesi (1500 KE)
Teleferik Mah. Projesi (3917KE)
Balçova Bölge-2 Etap-2 (ÖzkÕlçÕk 4500 KE)
Balçova Bölge -2 Etap-3 Projesi (Onur1. Etap 3500 KE)
NarlÕdere-3 Projesi (Yenikale 2900 KE)
Balçova Bölge 2, Etap 4 Projesi (3200 KE)
Prenses Otel (571KE) Abonelikten AyrÕldÕ
Ara Abonelikler
DEÜ Ek Binalar (1202 KE)
Türk E÷itim VakfÕ (169 KE)
Ekonomi Üniversitesi Ek Binalar (177 KE)
Sahil Evleri IsÕ Merkezi Projesi 8 Milyon Kcal/saat
Kapasite
Balçova Bölge 3 Etap 1 Projesi (4300 KE)
Ara Abonelikler
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DEVREYE
ALINMA
1995 Mart
1996
1997
1998
1999
2000
2001

TOPLAM
KE
1.300
2.767
5.222
5.922
6.430
6.926
7.601

2002
2002
2002
2003
2004
2005
2005 Ocak

12.204
14.395
15.117

2005 Ekim
2005 KasÕm
2006 KasÕm
2007 KasÕm
2008 Ekim
2008 AralÕk
2009 KasÕm

15.976
18.301
20.550

2010 AralÕk
2011 Mart
2011 Ekim
2012 ùubat

25.170

22.823
24.330

28.035

2012 Ekim
2012 KasÕm
2013 MayÕs

31.351
32.000

Tablo 4. Balçova Merkezi IsÕtma sisteminin fiili kapasite geliúimi
Jeotermal Saha-Kuyu øúletmesi
Balçova - NarlÕdere jeotermal iúletmesi 1996 yÕlÕndan itibaren hizmet alanÕnÕ geniúleterek
çalÕúmalarÕnÕ yürütmüútür. Ancak iúletmenin kurumsal yapÕsÕnÕn, teknik bilgi ve becerisinin
ve donanÕmÕnÕn sürekli geliúmesi ve ekonomik imkânlarÕnÕn artÕúÕna paralel olarak 2005
yÕlÕndan itibaren proje - yatÕrÕmlarda ve verimlilikte önemli artÕúlar sa÷lanmÕú, iúletme
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bugünkü seviyesine ulaúmÕútÕr. Buna paralel olarak jeotermal sahada yapÕlan araútÕrma ve
geliútirme çalÕúmalarÕ sonucu elde edilen jeotermal rezervuar kapasitesinin artÕúÕ da yatÕrÕmlarÕ
olumlu yönde etkilemiútir.
Balçova jeotermal sahasÕnda günümüze kadar 40 tan fazla kuyu açÕlmÕútÕr. Bu kuyularÕn
bazÕlarÕ jeolojik bilginin elde edilmesi veya jeotermal gradyan tespiti amaçlÕ delinen gradyan
kuyularÕdÕr ve G sembolü ile isimlendirilmiúlerdir. B veya BG sembolü ile isimlendirilen
kuyular sÕ÷ kuyulardÕr. Öte yandan BD ile isimlendirilen kuyular sahada açÕlmÕú olan derin
kuyulardÕr (ùekil 3). SÕ÷ kuyularÕn derinlikleri 50 – 150 m arasÕnda iken derin kuyular
ortalama 700 m derinli÷e sahiptir. Halen sahada 13 adet kuyu üretim amaçlÕ kullanÕlÕrken 6
adet kuyu enerjisi alÕnmÕú jeotermal akÕúkanÕn yeraltÕna geri basÕlmasÕ için kullanÕlmaktadÕr.
2013 MayÕs ayÕ itibariyle Balçova – NarlÕdere jeotermal iúletmesine ait jeotermal akÕúkan
üretim kuyularÕ ve üretim kapasiteleri Tablo 4 te, geri basÕm kuyularÕ ise Tablo 5 te
listelenmektedir.

Agamennon-III FayÕ

Agamennon-I FayÕ

Agamennon-II FayÕ

ùekil 3. Üretim KuyularÕ ve Kapasiteleri

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 5. Balçova jeotermal sahasÕ üretim kuyularÕ

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Üretim
Kuyu

Debi
Enerji Kapasitesi Kapasite
AçÕlma Derinlik SÕcaklÕk
(Kcal/saat)
(MWt)
(m³/saat)
YÕlÕ
(m)
(qC)

B-4
1983
B-5
1983
BD-1
1983
B-10
1987
BD-2
1995
BD-4
1998
BD-5
1999
BD-6
1999
BD-7
1999
BD-9
2003
BD-11
2006
BD-12
2006
BD-14
2007
TOPLAM

125
109
120
125
677
624
1100
606
700
772
716
830
716

104
101
85
101
115
135
111
130
115
137
144
143
119
120

30
117
55
220
130
209
55
199
69
360
225
256
125
2.050

1.320.000
4.797.000
1.375.000
9.020.000
7.150.000
15.675.000
2.805.000
13.930.000
3.795.000
27.540.000
18.900.000
21.248.000
7.375.000
134.930.000

2
6
2
10
8
18
3
16
4
32
22
25
9
157

KE
259
942
270
1.772
1.404
3.079
551
2.736
745
5.410
3.712
4.174
1.449
26.244

Tablo 6. Balçova jeotermal sahasÕ geri basÕm kuyularÕ

No

Geri basÕm
Kuyusu

AçÕlma
YÕlÕ

Derinlik
(m)

SÕcaklÕk
(qC)

1
2
3
4
5
6

BD-3
BD-8
BD-10
B-1
B-7
BTF-2

1996
2002
2004
1982

750
629
750
104

58
58
54
60

TOPLAM

2012/2013 Debi
Gerçekleúen
Pik Kapasite Ortalama Debi
(m³/saat)
(m³/saat)
200
180
950
800
95
93
250
200
150
100
90
90
1.735

1.463

2.1 Yer Üstü Tesisleri, Jeotermal Enerji Nakil HatlarÕ ve IsÕ Merkezi øúletmesi
Balçova Merkezi ÕsÕtma sistemi üç farklÕ akÕúkan çevrimine sahiptir (ùekil 4):
- Jeotermal akÕúkan çevrimi
- ùehir içi çevrim
- Bina içi çevrim

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 4. Balçova Merkezi ÕsÕ sistemi çevrimleri
Balçova merkezi ÕsÕtma sistemi Balçova, NarlÕdere, ønciraltÕ ve Sahilevleri Bölgelerini
kapsamaktadÕr. 13 adet ÕsÕ merkezi, 13 adet üretim, 6 adet geri basÕm ve 4 adet gözlem kuyusu
ile 450 km boru hattÕndan oluúan sistemin ÕsÕ merkezleri kapasiteleri Tablo 6 da verilmektedir.

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 7. Balçova merkezi ÕsÕ sistemi IsÕ Merkezleri (MayÕs 2013 itibariyle)
ISI MERKEZø ADI

KAPASøTESø
(Kcal/saat)

KAPASøTESø
(KE)

Balçova IsÕ Merkezi
Teleferik IsÕ Merkezi
ÖzkÕlçÕk IsÕ Merkezi
Onur IsÕ Merkezi
Tu÷suz IsÕ Merkezi
NarlÕdere IsÕ Merkezi
GSF IsÕ Merkezi
Yenikale IsÕ Merkezi
Çetin Emeç IsÕ Merkezi
Sahil Evleri IsÕ Merkezi
Konservatuar
GSF Bina
Kredi Yurtlar
Özdilek
DEÜ Hastane
DEÜ Hastane Ek Binalar
Balçova Termal
Ekonomi Üniversitesi

56.494.821
21.315.671
22.909.500
35.282.413
4.410.000
22.620.118
8.341.506
14.327.241
22.113.000
7.000.000
960.000
2.000.000
2.900.000
4.000.000
13.500.000
6.720.000
4.000.000
1.500.000

11.097
4.187
4.500
6.930
866
4.443
1.638
2.814
4.344
1.273
189
393
570
786
2.652
1.320
786
295

Ekonomi Üniversitesi Ek Binalar

900.000

177

TEV Balçova KÕz Yurdu

860.000

169

Ahmet HakkÕ BalcÕo÷lu Okul

210.000

41

Salih øúgören
øJT Tesisler
Seralar (Üret-Dönüú)
Toplam

350.000
22.910
300.000
253.037.180

69
5
59
49.601

Kurulu kapasite yaklaúÕk 49.500 KE olmakla birlikte halen yaklaúÕk 32.000 KE ÕsÕtma hizmeti
verilmektedir.
RezervuarÕn üretim ve geri basÕm uygulamalarÕna olan tepkisi
Jeotermal rezervuardan üretilen sÕcak akÕúkan ile enerjisi alÕndÕktan sonra yeraltÕna geri
basÕlan akÕúkanÕn rezervuar basÕnç ve sÕcaklÕ÷Õnda yaratabilece÷i farklÕlÕklar üretim
kuyularÕnda yapÕlan kuyu baúÕ sÕcaklÕk ölçümleri ile gözlem kuyularÕ seviye kayÕtlarÕyla
irdelenmektedir (Parlaktuna, 2013).
SahanÕn dört gözlem kuyusundan ikisinin (B-11 ve ND-1) seviye kayÕtlarÕ ùekil 5 te
sunulmaktadÕr. 2005 yÕlÕnda kuyu içinde 50 m seviyelerine düúen ND-1 kuyusu seviyesi her
geçen yÕl yükselmiú ve 2012 yÕlÕnda kuyu içi seviye yüzeye çok yaklaúmÕútÕr. B-11 kuyusunda
ise 2006 yÕlÕnda 20 m de÷erlerine düúen seviye 2010 senesinde 10 m ler civarÕndadÕr. ND-1
ile B-11 kuyusu arasÕndaki farklÕ seviye davranÕúlarÕ sahada uygulanagelen geri basÕm
* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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uygulamasÕ ile do÷rudan ilintilidir. ND-1 kuyusu derin bir kuyu iken B-11 kuyusu sÕ÷ kuyu
kategorisindedir. Sahada her yÕl artan oranda (ùekil 6) yapÕlan geri basÕm uygulamasÕnÕn
temel olarak derin kuyulara yapÕlmasÕ nedeniyle ND-1 kuyusu seviyesi yükselerek yüzeye
yaklaúmÕútÕr (Parlaktuna, 2013).

ùekil 5. B-11 ve ND-1 Gözlem kuyularÕ seviye kayÕtlarÕ (Parlaktuna, 2013).

ùekil 6. Balçova jeotermal sahasÕ geri basÕm oranlarÕ (Parlaktuna, 2013).
ùekil 7 de Balçova jeotermal sahasÕnÕn dört önemli üretim kuyusunun (B-10, BD-2, BD-9 ve
BD-11) kuyubaúÕ sÕcaklÕklarÕnÕn 2008 yÕlÕ sonrasÕ de÷iúimi sunulmaktadÕr. Grafiklerde kÕrmÕzÕ
noktalar kuyubaúÕ sÕcaklÕ÷Õ gösterir iken mavi noktalar günlük debileri vermektedir.
Görülece÷i gibi debiler yÕl boyunca de÷iúmekte olup so÷uk kÕú aylarÕnda maksimuma ulaúÕr
iken yaz aylarÕnda çok düúük de÷erlerdedir. Grafiklerde sÕcaklÕk de÷iúiminin e÷ilimi yeúil
çizgilerle gösterilmektedir. BD-2 kuyusu hariç di÷er kuyularda belirgin bir sÕcaklÕk de÷iúimi
görülmemektedir. BD-2 kuyusundaki sÕcaklÕk de÷iúimi azalma yönünde olup bu de÷iúimin
BD-2 kuyusuna yakÕn konumda olan BD-3 ve BD-8 kuyularÕndan yapÕlmakta olan geri basÕm
uygulamasÕ nedeniyle oldu÷u düúünülmektedir (Parlaktuna, 2013).
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ùekil 7. Balçova jeotermal sahasÕ geri basÕm oranlarÕ (Parlaktuna, 2013).
Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi
Balçova merkezi ÕsÕtma sisteminde mevcut 45 lokasyondan 44 tanesi kurulmuú olan SCADA
sistemi ile izlenebilir, buna paralel olarak iúletmenin bilgi iúlem altyapÕsÕ da yeterli hale
getirilmiútir. AyrÕca 2013 yÕlÕnda kurulan iki yeni ÕsÕ merkezi ile bir yeni toplama havuzu tam
otomatik çalÕúÕr duruma getirilmiú, di÷erlerinde ise otomasyon çalÕúmalarÕ devam etmektedir.
ùekil 8 SCADA sisteminin akÕm úemasÕnÕ ùekil 9 ise SCADA sistemi ana ekranÕn
göstermektedir.

ùekil 8. AkÕm ùemasÕ
* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 9. Balçova IsÕ Merkezi Ana Scada EkranÕ
IsÕtma UygulamasÕ ve ølgili Mevzuat
øúletme; geçmiúten bu yana edindi÷i iúletme deneyimi, geçerli güncel yasal mevzuat ve
abonelik sözleúmesi kapsamÕndaki iliúkileri ve güncel uygulamalar, teamül haline gelen
uygulamalar, Türk Ticaret Kanunu gere÷i yapÕlan uygulamalar kapsamÕnda çalÕúmalarÕnÕ
yürütmektedir.
Özellikle 2007 yÕlÕnda yayÕmlanan 5627 sayÕlÕ Enerji Verimlili÷i Kanunu ve bu kanunla
ilgili uygulama yönetmelikleri iú ve iúlemlerimizde uyulmasÕ gereken mevzuatÕn büyük
bölümünü oluúturmaktadÕr. Yasa kapsamÕnda uygulama yönetmelikleri yayÕmlanmÕútÕr.
Bunlar; 26874 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanan “Merkezi IsÕtma ve SÕhhi SÕcak Su
Sistemlerinde IsÕnma ve SÕhhi SÕcak Su Giderlerinin PaylaútÕrÕlmasÕna øliúkin
Yönetmelik” ve 27075 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanan “Binalarda Enerji PerformansÕ
Yönetmeli÷i” dir.
øúletme aboneleriyle olan iliúkileri ve genel olarak uygulamasÕna esas olan mevzuata
uyumluluk açÕsÕndan çok iyi bir seviyededir. Yasal zorunlulu÷u olan tüm izinleri ve
sertifikalarÕ almÕú durumdadÕr. Bu kapsamda øJT “Yetkilendirilmiú Ölçüm ùirketi ve
Bölgesel IsÕ Da÷ÕtÕm ve SatÕú ùirketi” olarak yetkilendirilmiú ilk jeotermal ÕsÕtma yapan
úirkettir.
BÖLGESEL ISITMA SøSTEMøNøN øRDELENMESø
Balçova – NarlÕdere jeotermal alanÕ hemen tamamen konut alanÕnÕn içinde bulunmaktadÕr.
Saha bugünkü durumuna gelmeden önce yapÕlaúma büyük ölçüde tamamlanmÕútÕr. Bu
nedenle saha geliútirme çalÕúmalarÕnda ciddi sorunlarla karúÕlaúÕlmÕútÕr. Koruma alanÕ
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çalÕúmasÕnda da bu durumun olumsuz etkileri görülmüútür. BazÕ yerbilimsel çalÕúmalarÕn
yapÕlmasÕ fiziki koúullar nedeniyle mümkün olamamaktadÕr (BazÕ jeofizik uygulamalar, bazÕ
kuyularÕn periyodik üretim testleri).
Sahada, jeotermal kaynak göreceli olarak enerji üretimine uygun yüksek sÕcaklÕk ve debi
içermesine ra÷men fiziki koúullarÕn elveriúsizli÷i bölgede ÕsÕtma a÷ÕrlÕklÕ proje geliútirilmesi
ve yürütülmesinin temel nedeni olarak görülmektedir. Ülkemizdeki ÕsÕtma uygulamalarÕ daha
çok øl Özel ødare/Belediye tüzel kiúilikleri eliyle projelendirilmiú ve uygulamaya
konulmuútur. Balçova – NarlÕdere sahasÕnda da uygulama bu úekilde geliúmiútir.
Bölgesel ÕsÕtma sistemlerinde; hem jeotermal sahanÕn iúletilmesi, hem de elde edilen enerjiden
yararlanÕlarak bölgesel ÕsÕtma amaçlÕ iúletme yapÕlmasÕ söz konusudur. DolayÕsÕyla bölgesel
ÕsÕtma sisteminin büyüklü÷ü, verimlili÷i ve ömrü tamamen jeotermal sahanÕn kapasitesi,
sürdürülebilir iúletmesi ve bu kapsamda rezervuar parametrelerine do÷rudan ba÷lÕdÕr.
Jeotermal sahanÕn iúletilmesinde “Sürdürülebilirlik” kavramÕ ön plana çÕkmaktadÕr. Balçova
– NarlÕdere jeotermal sahasÕnda; etap etap yürütülen iúletme kapasite artÕúÕ, sahanÕn rezervuar
parametrelerinin izlenmesi ve buna paralel iúletme stratejisi oluúturulmasÕ temel uygulama
haline gelmiútir. Bu anlamda jeotermal sahanÕn olumsuz etkilenmesine neden olacak gerçekçi
olmayan kapasite artÕúlarÕndan kaçÕnÕlmaktadÕr. Jeotermal saha mevcut haliyle sürdürülebilir
özelli÷ini korumaktadÕr. øúletme deneyimi ve gerekli modernizasyonlarla verimlili÷i arttÕrÕp
kendi içinde kapasite artÕúÕna gitmek belli ölçülerde mümkün de÷erlendirilmektedir. BazÕ
yayÕnlara konu oldu÷u gibi Balçova – NarlÕdere jeotermal sahasÕnÕn mevcut iúletme stratejisi
çerçevesinde olumsuz etkilendi÷ini/kayna÷Õn tükendi÷ini söylemek gerçekçi bir yaklaúÕm
olarak de÷erlendirilmemektedir.
Balçova – NarlÕdere jeotermal sahasÕnda üretilen ve hizmete sunulan jeotermal enerji
miktarÕna iliúkin bazÕ veriler Tablo 8 de sunulmaktadÕr.

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 8. øúletme østatistiksel Veriler
YÕl
Harcanan Toplam
Elektrik Enerjisi (KWh)
Tüketilen Toplam TatlÕ
Su MiktarÕ (m³)
Kuyular Üretim MiktarÕ
(m³)
Kuyular Üretilen IsÕ
MiktarÕ (MWh)
Reenjeksiyon MiktarÕ
(m³)
Termal Su Kaça÷Õ
(m³/Saat)

2008

2009

2010

2011

2012

3.992.675

4.068.828

3.682.832

4.951.832

4.345.323

41.225

35.842

14.679

17.452

8.817

4.700.267

4.995.726

4.647.644

5.526.687

5.098.945

318.256

354.005

328.755

398.978

354.332

3.734.272

4.014.690

3.934.744

4.754.166

4.488.842

30

22

14

10

9

Patlak SayÕsÕ (Adet)

57

52

70

30

69

Reenjeksiyon Yüzdesi
%

79,4

80,4

84,7

86,0

88,0

Toplam KE Ortalama

21.001

23.664

24.837

26.409

32.000

10,2

9,9

11,5

9,2

9,8

12,5

11,5

11,2

12,4

12,3

KasÕm – Nisan ArasÕ
DÕú Hava SÕcaklÕ÷Õ
OrtalamasÕ qC
Birim Üretilen IsÕ
Enerjisi øçin Tüketilen
Elektrik EnerjisiSpesifik Enerji
(KWhe/MWht)

De÷erlendirme ve Sonuç
Jeotermal enerjiden yararlanarak bölgesel ÕsÕtma sistemi kurmak ve yürütmek, toplumsal
fayda açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde do÷ru bir politika olarak görülebilir. Ancak bu konuda
nihai kararÕ verirken;
- Co÷rafi Bölge (iklim koúullarÕ),
- Jeotermal kayna÷Õn fiziksel ve kimyasal parametreleri, kapasitesi, bulundu÷u yer,
- IsÕtma projesinin yapÕlaca÷Õ bölgenin sosyoekonomik verileri, yapÕlaúma úekli, miktarÕ ve
kalitesi, gibi parametrelerin mühendislik kriterleri çerçevesinde çok iyi analiz edilmesi ve
de÷erlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, hatalÕ bir seçim yapÕldÕ÷Õ takdirde kaynak
israfÕna neden olma olasÕlÕ÷Õ son derece yüksektir. Bu konuda örneklerde bulunmaktadÕr.
Balçova – NarlÕdere uygulamasÕ özelinde; iúin baúlangÕcÕnda hedefler çok do÷ru tespit
edilmese de uygulama úekli nedeniyle telafisi mümkün olmayan hatalÕ uygulamaya fazlaca
düúüldü÷ü söylenemez. Daha çok konunun yeni olmasÕ ve yeterli mühendislik deneyimiyle
birlikte gerekli ekipman ve malzeme altyapÕsÕnÕn bulunmamasÕ uygulamada kimi hatalara
düúülmesine neden olmuútur. Ancak uygulayÕcÕlarÕn zamanla edindikleri deneyim ve bazÕ
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ekipman ve malzemelerin daha uygun seçimiyle hatalar düzeltilebilmiútir. Örne÷in; Balçova –
NarlÕdere yer altÕ enerji nakil hattÕ hemen tümüyle de÷iútirilmek zorunda kalÕnmÕútÕr. Kuyu içi
eúanjör uygulamasÕndan vazgeçilmiútir.
Jeotermal enerjinin yerel olmasÕ, bulundu÷u yerde kullanÕlmasÕnÕn getirdi÷i ekonomiklik,
özellikle çevresel konulardaki tartÕúÕlmaz katkÕsÕ tercih edilmesinin nedenleri olarak
de÷erlendirilmektedir. Son derece güvenli ve ucuz bir enerji seçene÷i olarak ön plana
çÕkmaktadÕr. Örne÷in; ÕsÕtma uygulamasÕnda karbondioksit emisyonu yok denebilecek kadar
azdÕr. 1 KE’nin jeotermal enerjiyle ÕsÕtÕlmasÕ yaklaúÕk 6 aracÕn üretti÷i kirlili÷i gidermeye
karúÕlÕk gelmekte, Balçova – NarlÕdere iúletmesi bu yönüyle yaklaúÕk 190.000 adet aracÕn
üretti÷i kirlili÷i gidermeye eúde÷er gelmektedir.
Sonuç olarak:
-

Jeotermal sahanÕn geliútirilmesi büyük ölçüde tamamlanmÕútÕr. ølave çalÕúmalara
ihtiyaç duyuldu÷u takdirde 5686 sayÕlÕ yasanÕn hükümleri çerçevesinde
yapÕlabilecektir. Güncel ve ivedi bir zorunluluk söz konusu de÷ildir.

-

Önümüzdeki yÕllar içinde 5686 sayÕlÕ yasa kapsamÕnda yapÕlabilecek ek geliútirmeler
için uygun fiziki koúullara sahip lokasyonlar bilinmektedir. AyrÕca imar planlamasÕnda
bu lokasyon noktalarÕnÕn dikkate alÕnmasÕ sa÷lanacaktÕr.

-

Mevcut kuyularÕn bazÕlarÕ yenilenerek, hem verimlili÷i hem de iúletme ömrü
arttÕrÕlmaktadÕr/arttÕrÕlacaktÕr.

-

Saha iúletme stratejisinin kalÕcÕ ve sürdürülebilir olmasÕnÕ sa÷layacak tüm önlemler
alÕnmaktadÕr ve bu konuda süreklilik sa÷lanacaktÕr.

-

Sahada enerjinin verimli kullanÕmÕna yönelik her türlü tedbir uygulanmaktadÕr,
uygulanacaktÕr.

-

Jeotermal sahanÕn tüm parametreleri sürekli izlenip kuyularÕn üretim planlamalarÕ ve
reenjeksiyon planlamasÕ buna göre yönlendirilmektedir/yönlendirilecektir.

-

øúletmede tam otomasyon uygulamasÕna yönelik ilave geliútirmelerle ilgili yatÕrÕmlar
artarak devam edecektir.

-

øúletmenin kurumsal yapÕsÕnÕn geliúmesine paralel olarak tüketiciyle olan iliúkisi de
olumlu yönde sürekli geliúme kaydetmekte, hizmet kalitesi artmaktadÕr.

Jeotermal enerji ulusal kaynaktÕr, ülkemizin enerji kaynaklarÕ açÕsÕndan çok zengin olmadÕ÷Õ
da de÷erlendirildi÷inde ülkemiz ve halkÕmÕz için yararlÕ ve ekonomik projelerin ivedilikle
hayata geçirilmesi özel bir önem taúÕmaktadÕr. Bu konuda gerek jeotermal kaynaklarÕn
ruhsatÕnÕ elinde bulunduran kiúi ve kuruluúlar, gerekse de düzenleyici ve denetleyici konumda
bulunan kamu otoriteleri üzerlerine düúen kamusal görevi en do÷ru biçimde yerine getirmeli,
getirmeye devam etmelidirler.
KAYNAKLAR
øJT øúletme NotlarÕ, østatistikî Veriler
Parlaktuan, M. Kiúisel raporlar, øzmir, 2013
TESKON Jeotermal Semineri KitabÕ, 2013, øzmir
Kiúisel Notlar

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øZMøR JEOTERMAL KAYNAKLARI VE YÖNETøMø
Doç. Dr. Niyazi AKSOY
niyazi.aksoy@deu.edu.tr

GøRøù
2007 yÕlÕnda yürürlü÷e giren “jeotermal kaynaklar ve do÷al mineralli sular” kanunu
beraberinde olumlu-olumsuz bir çok tartÕúmalarÕ da gündeme taúÕmÕútÕr. Yasa ile birlikte en
önemli ve temel de÷iúiklik daha öncesinde tamamen bir kamu varlÕ÷Õ olan jeotermal
kaynaklarÕ, özel úirket ve kiúilerin iúletmesine açÕlmÕútÕr. Kamu idaresi yasada belirtildi÷i
üzere düzenleme ve denetim görevlerini yapmaktadÕr.
øzmir’de jeotermal enerji kullanÕmÕ ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ uzun yÕllardÕr tartÕúÕlmaktadÕr. øzmir,
jeotermal enerji kaynaklarÕnÕn sayÕsÕ ve niteli÷i bakÕmÕndan Türkiyenin zengin illerinden
biridir. Seferihisar (Karakoç, Do÷anbey, CumalÕ ve Tuzla), Balçova-NarlÕdere, Dikili
(Kaynarca, Bademli, Çamur IlÕcalarÕ, Nebiler, Kocaoba), Bergama (Güzellik IlÕcasÕ, Dübek,
Paúa IlÕcasÕ), Çeúme (IlÕca, AlaçatÕ, ùifne), Alia÷a (IlÕcaburnu, Samurlu,Güzelhisar, Biçer,
HelvacÕ), Çi÷li-Menemen (Ulukent), KarúÕyaka, Urla (Gülbahçe), BayÕndÕr (Vardar IlÕcalarÕ),
Menderes ve Kemalpaúa gibi 12 merkezde birçok jeotermal kayna÷a sahiptir. øzmir ilindeki
kaynaklarÕn büyük bir kÕsmÕnÕn düúük entalpili yani do÷rudan kullanÕma (ÕsÕtma termal banyo
gibi) uygun oldu÷u görülmektedir.
øzmir sÕnÕrlarÕ içerisinde çok geniú alana yayÕlmÕú büyük bir kÕsmÕ düúük ve orta entalpili
jeotermal kaynaklar bulunmaktadÕr. Jeotermal kaynaklarÕn ÕsÕtma amaçlÕ kullanÕmÕ ile ilgili en
büyük sera ve konut ÕsÕtma projeleri øzmir’de gerçekleútirilmiútir. Elektrik fiyatlarÕndaki artÕú
ve teúvikler, orta ve düúük entalpili (<150oC) bazÕ sahalarda elektrik üretimini gündeme
getirecektir.
Jeotermal kaynaklardan mümkün olabilecek en yüksek yararÕ elde etmek, bu arada kayna÷Õn
sürdürülebilir iúletmesini sa÷lamak ve çevreyi koruyacak önlemleri birlikte tasarlamak için
“entegre kaynak yönetimi” yapÕlmasÕ gerekir.

JEOTERMAL ENERJø YASASI ve UYGULAMALAR
øzmir øli Jeotermal Enerji DanÕúma Kurulu (JEDK), 1999 yÕlÕnda øzmir Valisi SayÕn Kemal
Nehrozo÷lu tarafÕndan kurulmuútur. Kurul görev süresi boyunca “øzmir øli Jeotermal Enerji
Yönetmeli÷i”ni hazÕrlayarak øzmir Valili÷ine sunmuútur. Fakat bu yönetmelik
yayÕnlanmamÕútÕr. Sadece jeotermal kaynaklar üzerindeki çalÕúmalarÕ denetim altÕna almaya
çalÕúan kÕsa bir maddesi Resmi Gazete yayÕnlanmÕútÕr [1]. Daha sonra aynÕ kararlarÕ 15 kadar
il daha yayÕnlamÕútÕr. Makine Mühendisleri OdasÕ, øzmir ùubesi’nin deste÷iyle hazÕrlanan
taslak yönetmeli÷e uyumlu olacak úekilde “jeotermal enerji kanun tasarÕsÕ” da hazÕrlanmÕútÕr.
Kanun tasarÕsÕ da hak etti÷i ilgiyi ve deste÷i görmemiútir. Ekleri ile birlikte yaklaúÕk 100
sayfalÕk bir bütün olan bu çalÕúmalar, sadece øzmir’e özgü de÷il, geliúmiú ülkelerdeki
jeotermal kaynak yönetimlerini model alan, kayna÷Õn “yenilenebilir” özelli÷ini gözeten ve
“sürdürülebilir” iúletmeyi amaçlayan bir çalÕúma olmuútur. Ba÷layÕcÕ bir yanÕ olmasa da hala
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normlarÕ görmek ve çalÕúmalarÕ planlamak açÕsÕndan yararlanÕlabilecek bir kaynak olarak
durmaktadÕr.
2007 yÕlÕnda 5686 sayÕlÕ “Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al Mineralli Sular Kanunu”[2] kabul
edilmiú ve daha sonra yönetmeli÷i yayÕnlanmÕútÕr.
øMAR PLANLARI ve JEOTERMAL KAYNAK øLøùKøSø
Jeotermal enerji bulundu÷u yer ve yakÕn çevresinde tüketilmesi gereken bir kaynaktÕr.
Kayna÷a yakÕn ve o yörenin gereksinimlerini karúÕlayacak projelerin gerçekleútirilmesi
akÕllÕca olur. Çünkü, jeotermal akÕúkanÕ uzun mesafelere taúÕmak pahalÕdÕr. Enerji kayna÷ÕnÕn
potansiyeli ne kadar büyük olursa olsun, taúÕnma sÕrasÕnda bir noktadan sonra maliyeti di÷er
seçeneklerin üzerine çÕkar. Uzun mesafelere pompalamak için önemli miktarda elektrik
enerjisi sarf etmek gerekir. øzmir Balçova’da kurulu jeotermal kaynaklÕ bölgesel ÕsÕtma projesi
20 bin abone ve 3.5 milyon m2 ÕsÕtma alanÕ ile dünyanÕn en büyük jeotermal kaynaklÕ ÕsÕtma
projeleri arasÕna girmiútir. Konut yo÷unlu÷u, tüketicilerin satÕn alma gücü, jeotermal
akÕúkanÕn fiziksel ve kimyasal özellikleri ve sahanÕn konumu bu projenin büyümesine ve
geliúmesine neden olmuútur. BaúlangÕçta alan büyüklü÷üne ba÷lÕ sabit bir ücretlendirme söz
konusu iken, daha sonra tüketilen miktara ba÷lÕ bir ücretlendirmeye geçilerek daha adil ve
kayna÷Õn israfÕnÕ önleyen bir ücretlendirme uygulanmaya baúlanmÕútÕr[3]. Dikili ve
Bergama’daki jeotermal kaynaklar üzerine kurulu olan ÕsÕtma projeleri birkaç yüz abone ile
sÕnÕrlÕ kalmÕútÕr. Balçova sahasÕnda projenin geliúmesini tetikleyen konut yo÷unlu÷u, sahanÕn
uygulama alanÕnÕn içinde yer almasÕ ve satÕn alma gücünün yüksekli÷i bir avantaj
oluúturmuútur.
Ne yazÕk ki jeotermal sahalar yapÕlaúmaya karúÕ korunamamÕútÕr. Balçova sahasÕnÕn en
verimli alanlarÕna yüksek binalar yapÕlmÕú, önceki yÕllarda delinmiú kuyulara sondaj kulesi ile
eriúim olanaklarÕ kalmamÕútÕr. Bergama’da Paúa IlÕcasÕ ve Allioni antik kenti baraj sularÕnÕn
altÕnda kalmÕútÕr. Do÷al güzellikler ve miraslar korunamamaktadÕr. Örne÷in BalÕkesirHisaralan kaplÕcalarÕndaki eúsiz traverten ve kaynaklar yok edilmektedir.
6360 sayÕlÕ büyükúehirler yasasÕ ile il sÕnÕrlarÕ büyükúehir belediye sÕnÕrlarÕ olarak
tanÕmlanmÕútÕr. Bu durumda øzmir Büyükúehir Belediyesi, imar planlarÕnÕ 5686 sayÕlÕ
kanunun ilgili maddesini göz önüne alarak yeniden düzenlemelidir. Jeotermal kaynaklar ve
do÷al çÕkÕúlar korunmalÕdÕr. Önceki yÕllarda Alaúehir’de yaúanan ve bir kuyunun kontrolsüz
olarak akmaya baúlamasÕ, formasyonu yÕrtarak 100 m yarÕçapÕnda bir alanda patlama, çamur
ve kaya fÕúkÕrmalarÕyla geniú bir alanÕ yakÕp-yÕkmasÕ akÕldan çÕkarÕlmamalÕdÕr. 5686 sayÕlÕ
yasanÕn Madde 14 / 2 úöyledir:
Koruma alanÕ etüt raporlarÕ, MTA’nÕn görüúü alÕnarak, idare tarafÕndan onaylanÕr. Arazi
kullanÕmÕ ve yapÕlaúma ile ilgili kaynak koruma alanlarÕ etüdünde öngörülen kÕsÕtlama ve
koúullar, imar planlarÕnda esas alÕnÕr. Kaynak koruma alanlarÕnda alÕnacak tedbirlere iliúkin
genel ilkeler yönetmelikle belirlenir.
Görülece÷i gibi imar planlarÕnÕ jeotermal kayna÷Õ koruyacak úekilde uygulamak yasa emridir.
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BÖLÜNMÜù KAYNAKLAR
5686 sayÕlÕ yasa ile birlikte sahalarÕn özel-tüzel kiúilere açÕlmasÕyla, sahalar adeta
ya÷malanmÕú, jeotermal kaynaklar, kayna÷Õn kendine özgü özellikleri dikkate alÕnmaksÕzÕn
bölünüp-parçalanmÕútÕr. Bu uygulama gerçek yatÕrÕmcÕlara ve kayna÷a verdi÷i zarar vermiútir.
Bu ruhsatlarda yer alan iúletmeler hem kayna÷a, hem de kurulu iúletmelere zarar verecektir.
Oysa anayasaya (Madde 168) göre devlet bu kaynaklarÕn israf edilmesini önlemek
zorundadÕr:
Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altÕndadÕr. BunlarÕn aranmasÕ ve
iúletilmesi hakkÕ Devlete aittir. Devlet bu hakkÕnÕ belli bir süre için, gerçek ve tüzelkiúilere
devredebilir. Hangi tabiî servet ve kayna÷Õn arama ve iúletmesinin, Devletin gerçek ve
tüzelkiúilerle ortak olarak veya do÷rudan gerçek ve tüzelkiúiler eliyle yapÕlmasÕ, kanunun açÕk
iznine ba÷lÕdÕr. Bu durumda gerçek ve tüzelkiúilerin uymasÕ gereken úartlar ve Devletçe
yapÕlacak gözetim, denetim usul ve esaslarÕ ve müeyyideler kanunda gösterilir.
5686 SayÕlÕ “Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunun” 14 numaralÕ “Kaynak
rezervuarÕnÕn korunmasÕ” baúlÕ÷Õ altÕnda yer alan 14/1 maddesi:
Bu Kanuna tâbi faaliyetlerde kayna÷Õ oluúturan jeotermal sistemin korunmasÕ, kayna÷Õn israf
edilmemesi ve çevrenin korunmasÕ esas olup iúletme faaliyeti öncesinde kayna÷Õn koruma
alanlarÕ etüdünün ruhsat sahibi tarafÕndan yaptÕrÕlmasÕ zorunludur.
Bölünmüú ve parçalanmÕú saha örne÷ini Dikili’den verebiliriz. Dikili Belediyesi, øzmir
Valili÷i, seralar ve kaplÕcalar ayrÕ ayrÕ kuyular delmiúlerdir. AynÕ kayna÷Õ kullanmalarÕna
karúÕn, kayna÷Õ koruyacak ve enerji üretimini optimize edecek ortak iúletme stratejisi
oluúturulamamÕútÕr. Bu kaynaklar için, hak sahiplerin de kabul edece÷i ortak ve örnek bir
iúletme startejisi geliútirilmelidir.

SONUÇLAR
ømar planlarÕnÕn jeotermal kaynaklarÕ koruyacak úekilde yapÕlmasÕ yasa gere÷idir.
Belediyelerin hem jeotermal kaynaklarÕ koruyacak, hem de bu kaynaklardan yararlanmayÕ
sa÷layacak çevre ile uyumlu, sürdürülebilir projeleri teúvik edecek planlamalarÕ yapmalÕdÕr.
Özünde kamu malÕ olan ve israf edilemeden iúletmesi gereken, jeotermal kaynaklarÕn önemli
bir kÕsmÕ yanlÕú uygulamalar sonucu bölünmüú-parçalanmÕú durumdadÕr. Bu kaynaklarÕn
birleútirilmesi ve ortak bir iúletme stratejisi ile yönetilmesinin sa÷layacak yasal düzenlemeler
için çalÕúÕlmalÕdÕr. Birimleútirme [4] bir çözüm yolu olarak dikkate alÕnmalÕdÕr.

KAYNAKLAR
Resmi Gazete, “Jeotermal KaynaklarÕn AraútÕrÕlmasÕ, Kuyu AçÕlmasÕ ve øúletilmesi ile RuhsatlandÕrÕlmasÕna
øliúkin Esas ve Usullerin UygulanmasÕ HakkÕnda øzmir Valili÷i øl Yönetim Kurulu KararÕ 2002/1”, 04.07.2002.
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Ülkemiz jeotermal enerji potansiyeli açÕsÕndan yüksek, kullanÕmÕ açÕsÕndan oldukça düúük
seviyelerde olmasÕna ra÷men, gün geçtikçe gözlemlenen kullanÕm artÕúlarÕ nedeniyle
yenilenebilir enerji kullanÕmÕ açÕsÕndan oldukça umut verici düzeydedir. Ancak, kullanÕm
artÕúÕna ba÷lÕ olarak jeotermal atÕk sularÕn arsenik, bor ve a÷Õr metaller gibi çevresel etkilerini
sÕnÕrlayabilecek yeni teknoloji ve etkin uygulamalarÕn geliútirilmesine de ihtiyaç vardÕr.
Özellikle, BatÕ Anadolu’da önemli havzalardaki jeotermal su potansiyelinin yüksek olmasÕ
çevresel açÕdan çok önemli sorularÕ akÕllara getirmektedir. Örne÷in; havza içindeki alüvyon
akiferlerin ne kadarÕ jeotermal sudan etkilenmemiú ve temiz kalmÕú durumdadÕr, karÕúÕm
zonunun boyutu nedir? Gediz (Seferihisar, Balçova, Alaúehir ve Salihli), Kütahya (Simav) ve
Büyük Menderes (AydÕn ve Denizli) gibi birçok havzadaki bor ve arsenik kirlili÷inin nedeni
jeotermal kaynaklar ise, ne kadarÕ jeotermal üretim ve yeraltÕ suyu kullanÕmÕ gibi antropojenik
etkilerle ortaya çÕkmÕútÕr? Jeotermal su üretim artÕúÕ mevcut temiz sularÕ ve sÕcak-so÷uk su
karÕúÕmlarÕnÕ nasÕl etkileyecektir, kirlilikler azalacak veya artacak mÕdÕr? Havza yönetimi
açÕsÕndan oldukça kirletici içerikteki jeotermal sularÕn kullanÕmÕ sÕnÕrlanabilir mi, kirleten
öder prensibi uygulanabilecek midir? TarÕmsal açÕdan en önemli kirletici olan bor sorunu
çözülebilir mi? Su yönetimi çalÕúmalarÕnda jeotermal atÕk sular açÕsÕndan ileriye dönük hangi
tahmin modelleri yapÕlmaktadÕr? SorularÕ daha uzatmak mümkündür, ancak cevaplar
önümüzdeki günlerde hem havza yönetimlerini hem de toplumun önemli bir kesimini önemli
kararlar almaya itecek boyutlardadÕr. Örne÷in, Gediz HavzasÕ’nda inceledi÷imiz TurgutluAlaúehir arasÕndaki bölgenin yeraltÕ sularÕnÕn tamamÕna yakÕnÕ arsenik ve bor kirlili÷i
içermektedir.
Ülkemizde çÕkarÕlan sÕcak suyun kullanÕldÕktan sonra bertarafÕ konusunda de÷iúen koúullara
uygun farklÕ uygulamalar yasal mevzuat kapsamÕna alÕnmÕútÕr. Ancak bu, çevresel açÕdan
sorunlarÕ sÕnÕrlayan veya çözen bir durum de÷ildir. Üstelik ÇED açÕsÕndan jeotermal atÕk
suyun yaratabilece÷i sorunlarÕn çözümünü içeren bir çalÕúma ya da proje de bulunmamaktadÕr.
Ancak, sorunun çözümü açÕsÕndan sÕnÕrlÕ da olsa olumlu sayÕlabilecek geliúmeler de vardÕr.
Birçok sahadaki jeotermal sularÕn kirletici etkileri akÕlcÕ bir su yönetimi ile sorun olmaktan
çÕkarÕlabilir. Örne÷in, Balçova-NarlÕdere havzasÕnda jeotermal kaynaklÕ arsenik tamamen, bor
ise %80 oranlarÕna kadar sularÕn karÕúÕmÕ ve adsorbsiyon süreçleri ile 2 km’lik akÕm yolunda
do÷al olarak arÕtÕlmaktadÕr. Buradaki bor adsorbsiyonunun nasÕl arttÕrÕlabilece÷i konusunda
sahaya özel çalÕúmalara ihtiyaç vardÕr. Benzer olarak birçok sahada karÕúÕm modellemeleri
yardÕmÕ ile havza-alan eúik de÷erleri belirlenerek üretimin alüvyon akiferlerdeki baskÕlarÕ
kontrol altÕnda tutulabilir. AyrÕca, jeotermal reenjeksiyon öncesi kimyasal reçeteler ile sÕcak
sularÕn içerikleri belirli oranlarda arÕtÕlarak alüvyon akiferde sulama açÕsÕndan sorun olmaktan
çÕkartÕlabilir.
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GøRøù
Yüzey ve yeraltÕ sularÕnda su seviyesini ve kalitesini korumak, su kaynaklarÕnÕn sürdürülebilir
yönetiminde ve biyolojik çeúitlili÷in korunmasÕnda hayati öneme sahiptir. Herhangi bir
ortamdan (yüzey-yeraltÕ suyu) alÕnan suyun yeri, genellikle artan oranlarda kullanmaya ba÷lÕ
kirlenmiú su, ortamdaki kalan su, ya÷Õú sularÕ, yüzeysel sular (deniz-göl-akarsu) veya bunlarÕn
tümünün kombinasyonunda tekrar depolanmasÕ ile tamamlanÕr. AlÕnan suya göre tamamlanan
suyun kalitesinin tahmin edilerek istenilen oranlarda depolamanÕn yapÕlmasÕ ve temsili izleme
ile iyi durum e÷ilimi yaratabilme bilinçli sürdürülebilir bir su yönetimidir. Havzada mevcut
durumda depolamanÕn nasÕl oldu÷unun ve bizim bunu nasÕl ve hangi oranlarda
de÷iútirdi÷imizin, ileriye dönük havza ile ilgili hangi planlarÕmÕzÕn oldu÷u ve sularÕn kalitesi
ve miktarÕnda iyi durum e÷ilimi yaratmak için beslenme ve kullanÕma ba÷lÕ kaliteyi nasÕl
de÷iútirebilece÷imizin bilinmesi veya tahmin edilebilmesi alan ve havza özelinde çok
önemlidir.
BatÕ Anadolu’da hem do÷al hem de yeraltÕ suyu kullanÕmÕna ba÷lÕ oluúan su seviyesi
düúümünün yarattÕ÷Õ hidrolik etkiler batÕda deniz suyu giriúimi ve havza içinde jeotermal su
gibi kirlilik içeren sularÕn yayÕlmasÕna aracÕlÕk etmektedir. Özellikle, yerleúim alanlarÕnda
yeraltÕ suyunun kullanÕldÕktan sonra denize boúaltÕlmasÕ hidrolik basÕncÕ azaltarak deniz suyu
giriúimini arttÕrmaktadÕr. Di÷er önemli sorun oluúan hidrolik düúüme do÷ru jeotermal ve
indirgen sularÕn hareketidir. Jeotermal sular do÷al hidrolik hÕzlÕ akÕm úartlarÕ nedeni ile birçok
alanda hem do÷al hem de kullanÕma ba÷lÕ kirlilik etkileri yaratmaktadÕr.
Son 50 yÕldÕr giderek artan tarÕmsal, kentsel ve endüstriyel su ihtiyacÕ yeraltÕ sularÕnÕn bazÕ
alanlarda yüksek kullanÕmÕna ba÷lÕ olarak su tablasÕnda 100 m’nin üzerinde düúüúler
oluúmasÕna neden olmuútur. Bu kullanÕmÕn yarattÕ÷Õ seviye düúümü, özellikle atÕk sularÕn
egemenli÷inde tamamlanmaktadÕr. E÷er ortamda jeotermal bir kullanÕm varsa atÕk suyun
deúarj edilme oranÕnda akiferin üst zonlarÕnda (suyun sÕcaklÕ÷Õ nedeni ile) hÕzlÕ bir yayÕlÕma
girmekte ve çok geniú alanlara kadar yayÕlabilmektedir. SÕcak atÕk suyun yayÕlma hÕzÕ ve yönü
yeraltÕ suyu kullanÕm (içme, sulama,…) yönüne do÷ru ve hidrolik düúümle artmaktadÕr. E÷er
yeraltÕ suyu seviyesi yüzeyin hemen altÕnda ise sÕcak su boúalÕmlarÕ yüzeysel sulara da
karÕúmaktadÕr.
Gediz (Seferihisar, Balçova, Alaúehir, Salihli, Turgutlu,…), Kütahya (Simav, Gediz,…)
BakÕrçay (Dikili, Bergama,…) ve Büyük Menderes (AydÕn ve Denizli) gibi havzalarda
jeotermal kaynaklÕ bor, arsenik ve a÷Õr metal kirlilikleri tespit edilmiú (Tokgöz Güneú ve
Güneú, 2009) ve günümüzde de kirlilikler halen yayÕlarak devam etmektedir. Ancak, oluúan
jeotermal kirliliklerin bazÕ alanlarda atÕk su kaynaklÕ oldu÷u belirli iken bir ço÷unda ne kadar
atÕk su ya da do÷al jeotermal içerik oldu÷u da belirli de÷ildir. Üstelik yeraltÕ ve yüzey suyu
kullanÕmlarÕna ba÷lÕ yeni akÕm dinamiklerinin oluúmasÕ ve jeotermal su kullanÕmlarÕnÕn artÕúÕ
karÕúÕmlarÕn çok daha geniú alanlara yayÕlmasÕna neden olarak kirlilik sorunlarÕnÕn
büyümesine neden olmaktadÕr.
Ülkemiz jeotermal enerji potansiyeli Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ verilerine göre
31500 MW ve bu miktarÕn % 77,9’u BatÕ Anadolu’da bulunmaktadÕr (Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlÕ÷Õ, 2013). Bu oldukça avantajlÕ bir durum olmasÕna ra÷men, bu ÕsÕyÕ
barÕndÕran suyun miktarÕ BatÕ Anadolu’daki termal sularÕ barÕndÕran havzalarÕn sularÕnÕ
kullanÕlamaz hale getirecek boyuttadÕr. Mevcut durumda, termal sulara yakÕn alanlarda yüzey
ve yeraltÕ suyu kirlilikleri varken tam kapasiteli kullanÕm için öngörü yapmak bile
korkutucudur. Bu durumda, hem güncel kullanÕmÕ sürdürülebilir kÕlmak hem de kapasite
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artÕúÕnÕn önünü açacak jeotermal su ile ilgili mevcut atÕk su bertaraf sistemin iyileútirilmesine
ve/veya yeni bir arÕtma stratejisinin geliútirilmesine ihtiyaç vardÕr.
SÕcak SularÕn Genel Özellikleri ve Kirlilik
BatÕ Anadolu’daki sÕcak sular uzun yÕllardÕr çevre, makine, jeoloji, maden, kimya gibi
disiplinlerden birçok araútÕrmacÕnÕn ilgisini çekmiú ve halen kökeni, içeri÷i, döngüsü ve
sorunlarÕnÕ çözmeye yönelik araútÕrmalar yapÕlmaktadÕr. Ancak, konu çevresel açÕdan
incelendi÷inde yapÕlan araútÕrmalar oldukça sÕnÕrlÕdÕr. Konuyu sÕnÕrlayan en önemli etken
suyun kimyasal olarak çok yüksek oranda çözünmüú içerik ve kirleticiler barÕndÕrmasÕdÕr.
Örne÷in Tablo 1’de, Gediz HavzasÕ ve Balçova bölgesindeki jeotermal sularÕn yeraltÕ sularÕ
üzerinde yarattÕ÷Õ arsenik ve bor kirlilikleri gösterilmektedir. AyrÕca, sÕcak sularÕn yüksek
indirgen özellikleri, akiferler üzerinde oluúturdu÷u desorbsiyon úartlarÕna ba÷lÕ kirlilikler
nedeni ile ilave olumsuz etkiler de yapabilmektedir.
Balçova alanÕnda sÕcak atÕk su, alüvyon akiferdeki yeraltÕ sularÕ üzerinde büyük bir kirletici
etkiye sahip olan yüksek çözünmüú konsantrasyonlar (1637-2100 μS/cm), As (0.176-0.419
ppm) ve B (7.7-14.5 ppm) gibi toksik bileúenlere sahiptir. Jeotermal su kimyasÕ, reenjeksiyon
noktasÕndan hidrolik akÕm yönünde denize kadarki akÕm yolunda önemli de÷iúimlere
u÷ramaktadÕr. AkÕm yolu baúlangÕcÕnda pH ve elektriksel iletkenlik de÷erleri sÕrasÕ ile 6.3 ve
946 μS/cm iken akÕm yolu sonunda 7.45 ve 5720 μS/cm (deniz suyu giriúimi) de÷erlerine
kadar çÕkmaktadÕr. As konsantrasyonu, jeotermal alana yakÕn birkaç örnek dÕúÕnda alÕnan
di÷er tüm numunelerde kabul edilebilir limitlerin (10 ppb) altÕndadÕr. Ancak, bor
konsantrasyonlarÕ ortalama 2.8 mg/L olarak yasal limitlerin üzerinde olmasÕna ra÷men
oldukça azalmÕútÕr. Tüm akifer dikkate alÕndÕ÷Õnda derinlik artÕúÕ jeotermal suyun
hakimiyetini sonuçlamakta ve kirlilikleri arttÕrmaktadÕr. Ya÷Õú, temiz yeraltÕ ve yüzey
sularÕnÕn karÕúÕm zonu olan akiferin üst kÕsÕmlarÕ, kirliliklerin en az oldu÷u kÕsÕmlardÕr.
AyrÕca, jeotermal su akÕm yolu önünde deniz suyu giriúimi yok iken akÕm yolunun etrafÕnda
deniz suyu giriúimleri oluúmaktadÕr. Bu durum, ortamda yaratÕlan yüksek akÕm úartlarÕna
ba÷lÕ deniz suyu giriúimi ile iliúkili olabilir.
Gediz HavzasÕ’nda, hem do÷al hem de kullanÕma ba÷lÕ etkileri kolayca gözlemleyebilmek
mümkündür. Bozda÷ temiz yüzey ve yeraltÕ sularÕnÕn karÕúÕm yaparak havzadaki alüvyon
akiferde kirlilikleri azaltmasÕ, havza önlerinde mevsimsel olarak sÕcak sularÕn kullanÕmÕna
ba÷lÕ de÷iúim göstermektedir. AyrÕca, sÕcak sularÕn fay zonlarÕna reenjeksiyon yapÕlsa bile
(döngüye girmemesi nedeni ile) suyun tekrar yükselerek havzadaki yeraltÕ suyu seviyesi
üzerinden yayÕlÕm göstermesi kuvvetle muhtemeldir. Bu alanlarda, sÕcak sularÕn hareketi ile
ilgili ayrÕntÕlÕ incelemelere gerek vardÕr.
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Tablo 1. Gediz HavzasÕ ve Balçova bölgesindeki so÷uk ve jeotermal sularÕn özellikleri.
Jeotermal sularÕn yeraltÕ sularÕ üzerinde yarattÕ÷Õ arsenik ve bor kirlilikleri.

Örnek AdÕ
Bozda÷ M. A. Kaynak
Bozda÷ KÕrkoluk
Bozda÷ Çamyayla
Gediz HavzasÕ Köseali Köyü
DSø Kuyusu 60117 nolu
Gediz HavzasÕ
Karao÷lanlÕ Köyü M. O.
Gediz HavzasÕ
Salihli ÇÕkÕúÕ Benzin østasyonu
Gediz HavzasÕ
Salihli ÇÕkÕúÕ Benzin østasyonu
Alaúehir Deresi
Gediz HavzasŦ
35m sondaj
Balçova AtŦk Jeotermal Su
Balçova temiz yeraltŦ suyu
Balçova kirli yeraltŦ suyu
Balçova kirli yeraltŦ suyu

Ec
μS/cm
68
189
367

DO
mg/L
6.75
7.78
6.33

T
°C
22
12
14

Eh
mV
388
458
341

pH NO3- Na Ca Mg Cl
HCO3 SO4-2 As B
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L μg/L μg/L
7.75 2.2
7
9
2
6
32
3 <0.5 31
7.7 2.2
6
29
4
3
97
12 1.4 13
7.43 1.3
11
64
7
8
222
9
2
18

1130 6.43 21 268 7.13 16.4

105

85

44

50

503

93

2.8 1838

847

0.49 19 277 6.94 7.5

31

123

27

27

372

108

70.4

60

477

0.10 19 -17 7.48 2.2

20

71

9

12

251

36

751

19

566

2.12 21 207 7.32 2.2

69

43

14

5

326

6

1277 117

142

149

87

156

824

240.0 31

19 404 6.90 7.5

55

64

9

13
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57.0

55
21
42
27

408
10
347
180

18
3
21
114

5 183
23
20
8 170
33 120.0

608
295
436
530

199.0 306 10500
24.0 1.8 100
288.0 170 8500
296.0 1 4400

835

-

593

6.2

1902
544
1815
1872

-

-

20 245 7.06

-

-

-

7.88 7.29 6.30
7.00

1393

0.8 3719

Yasal Çerçeve
Son yÕllarda birçok alanda gerçekleúen hÕzlÕ geliúim, yaúam kayna÷ÕmÕz olan su
kaynaklarÕmÕzda giderek artan kirlilik e÷ilimlerinin ortaya çÕkmasÕna neden olmuútur. Avrupa
Birli÷i (AB) ülkeleri, sularÕnÕn yasal olarak korunmaya ihtiyacÕ oldu÷unu belirterek belki de
dünyadaki en kapsamlÕ çalÕúmalarÕ gerektiren hukuksal altyapÕyÕ oluúturmaya baúlamÕútÕr. Ana
amaç, tarÕmsal, endüstriyel ve evsel gibi her türlü insan kaynaklÕ kirletici emisyonun sular
üzerinde yarattÕ÷Õ baskÕlarÕ azaltarak daha çevreci ve rekabetçi geliúme sa÷lamaktÕr. Su
Çerçeve Direktifi çalÕúmalarÕna, özellikle yeraltÕ sularÕ konusunda antropojenik etki öncesi ve
sonrasÕnÕ temel alan sularÕn tanÕmlama, sÕnÕflama ve e÷ilimlerini belirleyebilecek
metodolojileri geliútirmek için altyapÕ projeleri (BASELINE ve BRIDGE) ile baúlanmÕútÕr.
Havza, ülke ve AB boyutunda su kalite parametrelerinin do÷al seviyesi (NBL) ve
antropojenik etkiyi sÕnÕrlayan eúik de÷erlerin (TV) tanÕmlanmasÕ için farklÕ veri ve bilgi
seviyesine göre metodoloji geliútirilmektedir.
Benzer olarak ülkemizde de, AB ile uyum çerçevesinde bu yasal zemin oluúturulmaya
baúlanmÕútÕr. AyrÕca, ülkemizde “Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al Mineralli Sular Kanunu”
(resmigazete.gov.tr, 2013) jeotermal sularÕ oldukça geniú bir kapsamda de÷erlendirmektedir.
Bu iki kanuni çerçeve dikkate alÕndÕ÷Õnda, yakÕn gelecekte birçok jeotermal sahada kirlilik
sorunlarÕ gündeme gelecek ve önemli kararlar alÕnmasÕnÕ gerektirecektir.
AB Su Çerçeve Direktifi çatÕsÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda, su çalÕúmalarÕnda jeotermal sular öncelikli
konular arasÕnda de÷ildir. Ancak, ülkemizdeki do÷al potansiyeli ve yeraltÕ ve yüzey sularÕ ile
iliúkisi ve yarattÕ÷Õ kirlilikler bizim için konuyu öncelikli bir hale getirmektedir. TarÕmsal ve
endüstriyel geliúim, artan enerji ihtiyacÕ ve kaynaklarÕmÕzÕn kullanÕmÕ çok daha akÕlcÕ ve
bütünleúik uygulamalarÕ gerektirmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
Günümüzde, atÕk sÕcak sudan kurtulmanÕn en uygun yöntemi alÕnan suyun yakÕn yeraltÕ
rezervuarlarÕna tekrar geri gönderilmesidir. Bu durumda, hem kirlilik sorunlarÕnÕn ortadan
kaldÕrÕldÕ÷Õ düúünülmekte hem de sÕcak suyun tekrar rezervuarÕ beslemesi sa÷lanarak ÕsÕ
kayÕplarÕ azaltÕlmaktadÕr. Ancak, bu durum pratikte birçok sahada geçerli olmadÕ÷Õ gibi ciddi
kirlilik sorunlarÕ da yaratmaktadÕr. DahasÕ, giderek artan kullanÕm ve kapasite artÕúÕ yeni
stratejiler geliútirmeyi zorunlu kÕlmaktadÕr.
BatÕ Anadolu jeotermal sahalarÕ ve alüvyon akiferleri arasÕndaki etkileúimi anlamak, yeni
strateji geliútirmede çok önemli öngörüler sa÷layabilir. Saha ve havza özelinde deniz, göl,
akarsu deúarjÕ, fiziksel ve kimyasal arÕtma ya da atÕk suya eklenecek kimyasal bir reçete ile
akÕm yolunda do÷al arÕtÕm performansÕnÕn arttÕrÕlmasÕ gibi farklÕ seçenekler üzerinde
çalÕúÕlmasÕ gereklidir.
E÷er uygun ve ekonomik arÕtma seçenekleri geliútirilemez ise, havza yönetimi açÕsÕndan
oldukça kirletici içerikteki jeotermal sularÕn kullanÕmÕ sÕnÕrlanabilir. Yeni arÕtma teknikleri
geliútirilerek tarÕmsal açÕdan en önemli kirletici olan bor sorunu çözülebilir ve hatta termal
sular arÕtÕldÕktan sonra sulama amaçlÕ kullanÕlabilir.
Jeotermal sularÕn sürdürülebilir yönetimi, jeotermali ve ortamÕnÕ anlamayÕ, do÷ru, hassas,
geçerli, tam ve yeterli veriler üreterek ileriye dönük çevresel öngörüler sa÷lamayÕ
gerektirmektedir. Mevcut çevresel koúullar ve bu koúullarÕ lehimize nasÕl çevirebilece÷imiz
jeotermal sularÕn gelece÷i açÕsÕndan çok önemlidir ve net bir úekilde anlaúÕlmalÕdÕr.
KatkÕ ve Teúekkür
Bu çalÕúmada kullanÕlan veri ve bilgilerin üretilmesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel
AraútÕrma Projeleri Desteklerinden yararlanÕlmÕútÕr.
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http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=jeotermal&bn=234&hn=&nm=384&id=40697
Resmi Gazete, 2013
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Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fakültesi, Fen ve Müh. Dergisi, 3/2009.
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Yüksek Lisans Ö÷rencisi
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GøRøù
Son yÕllarda, Dünya Sa÷lÕk Örgütü ve T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ça÷Õn hastalÕ÷Õ olan obezite ve
úiúmanlÕkla mücadelede en önemli hedeflerden birinin sürdürülebilir ulaúÕmÕn teúvik edilmesi
oldu÷unu öne sürmektedir. Sürdürülebilir ulaúÕm, ulaúÕm amaçlÕ yolculuklarda bireylerin
motorlu araçlar yerine yürüyüúü ya da bisikleti tercih etmesi olarak açÕklanabilir.
Sürdürülebilir ulaúÕm türellerinin (yürüyüú ya da bisiklet) kullanÕmÕ ancak aktif yaúamÕn
desteklenmesiyle arttÕrÕlabilir. Aktif yaúamÕn nasÕl desteklenece÷i dünyada çok sayÕda
araútÕrmaya ve yerel yönetim uygulamalarÕna konu olmuútur. Geliúmiú dünya kentlerinde
konu hakkÕnda standart veri toplanmasÕna yönelik giriúimler baúlatÕlmÕú, kentlerin,
mahallelerin ve hatta sokaklarÕn ve konutlarÕn “yürünebilirlik skorlarÕ” internet üzerinden
yayÕnlanmÕú ve yayÕnlanmaktadÕr. 2000 yÕlÕnda baúlatÕlan ve son 13 yÕldÕr her yÕl tekrarlanan
geniú katÕlÕmcÕ profiline sahip “Yürüyüú21 (Walk21)” baúlÕklÕ konferanslar serisinde yerel
yönetimler ve sivil toplum kuruluúlarÕ ve gönüllüler tarafÕndan yapÕlan kentsel tasarÕm
uygulamalarÕ sÕk sÕk tartÕúÕlmaktadÕr. Geliúmiú dünya kentlerindeki araútÕrmacÕlar ve yerel
yöneticiler tarafÕndan takip edilen bu konferanslar serisine Türkiye’den henüz bir katÕlÕm
bulunmamaktadÕr. Ancak benzer tartÕúmalar Türkiye Sa÷lÕklÕ Kentler Birli÷i tarafÕndan
organize edilen konferanslarda ve yayÕnlarda da dile getirilmektedir. Bu çalÕúma kapsamÕnda
aktif yaúamÕ desteklemek ve sürdürülebilir ulaúÕm türellerini kullanmaya teúvik etmek
amacÕyla yurt içinde ve yurt dÕúÕnda yürütülen kentsel tasarÕm uygulamalarÕna yönelik
örneklerin özetlenmesi hedeflenmiútir. FarklÕ ölçeklerde yürünebilirli÷i arttÕrmak amacÕyla
(dolaylÕ ve do÷rudan bu amaca hizmet edebilir) uygulanan yurt içindeki ve yurt dÕúÕndaki
kentsel tasarÕm uygulamalarÕ de÷erlendirilerek ve karúÕlaútÕrÕlarak konunun önemi
vurgulanmÕútÕr.

SÜRDÜRÜLEBøLøR ULAùIM ve YÜRÜNEBøLøRLøK SKORLARI
Ço÷u zaman sözde ve teoride kalsa da hiç úüphesiz “sürdürülebilirlik” modern dünyanÕn en
popüler kavramlarÕndan biridir ve bir çok kavramÕn ön-eki durumundadÕr: sürdürülebilir
avcÕlÕk, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir bina, sürdürülebilir cephe sistemleri,
sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir ekoloji, sürdürülebilir ekonomik kalkÕnma, sürdürülebilir
geliúme, sürdürülebilir gÕda sistemleri, sürdürülebilir inúaat, sürdürülebilir sosyal kalkÕnma,
sürdürülebilir yaúam, sürdürülebilir planlama, sürdürülebilir tarÕm, sürdürülebilir turizm,
sürdürülebilir … Önüne geldi÷i her kavram ile birlikte aslÕnda modern dünyanÕn hem bir
problemini hem de söz konusu probleme yönelik çözüm alternatiflerini tartÕúmaya
açmaktadÕr. DünyanÕn tüm kentlerinde ulaúÕm planlamasÕ alanÕnda yaúanan problemler göz
önüne alÕndÕ÷Õnda “sürdürülebilir ulaúÕm” kavramÕnÕn ne çok tartÕúmaya konu oldu÷u
(olaca÷Õ) açÕktÕr. Örne÷in, Babalik Sutcliffe (2009a ve 2009b), ulaútÕrma sektörünün
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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günümüzde ne derece sürdürülebilir oldu÷unu ve sürdürülebilir ulaúÕm politikalarÕnÕ
tartÕúÕrken, Knoflacher & Ocalir (2011) sürdürülebilir ulaúÕm kavramÕnÕn içerdi÷i çeliúkileri
ve kentsel sürdürülebilirlik için ulaúÕm alanÕnda yapÕlmasÕ gereken temel de÷iúiklikleri ortaya
koymaktadÕr. Burada belirtmek gerekir ki, bu bildirinin amacÕ “sürdürülebilir ulaúÕm”
kavramÕnÕ ve politikalarÕnÕ detaylÕ olarak tartÕúmak de÷ildir. Bu makale ile sürdürülebilir
ulaúÕm kavramÕnÕn öneminin vurgulanmasÕ ve sürdürülebilir ulaúÕm politikalarÕndan biri olan
“yaya öncelikli kent mekanlarÕ” konusunun tartÕúÕlmasÕ hedeflenmiútir.
Sürdürülebilirli÷in nasÕl tanÕmlandÕ÷Õna ba÷lÕ olarak “ sürdürülebilir ulaúÕm” kavramÕna bakÕú
açÕsÕ da farklÕlÕk göstermektedir (Litman, 2006). Bu makale kapsamÕnda sürdürülebilir ulaúÕm
“ulaúÕm amaçlÕ yolculuklarda bireylerin motorlu araçlar yerine yürüyüúü ya da bisikleti tercih
etmesi olarak” ele alÕnmaktadÕr. UlaúÕm amaçlÕ yolculuklarda yürüyüú ya da bisiklet
kullanÕmÕnÕn teúviki ancak aktif yaúamÕn desteklenmesiyle olabilir. Aktif yaúamÕn nasÕl
desteklenece÷i dünyada çok sayÕda araútÕrmaya ve yerel yönetim uygulamalarÕna konu
olmuútur. Geliúmiú dünya kentlerinde konu hakkÕnda standart veri toplanmasÕna yönelik
giriúimler baúlatÕlmÕú, kentlerin, mahallelerin ve hatta sokaklarÕn ve konutlarÕn “yürünebilirlik
skorlarÕ” internet üzerinden yayÕnlanmÕú ve yayÕnlanmaktadÕr. 2007 yÕlÕnda Seattle
Washington’da bulunan özel bir yazÕlÕm úirketi “walkscore.com” internet adresi üzerinden
Kuzey Amerika kentlerinin ve mahallelerinin “yürünebilirlik skorlarÕ”nÕ belirli parametrelere
ba÷lÕ olarak hesaplamaya ve bu hesaplara dayanan haritalarÕ yayÕnlamaya baúlamÕútÕr. Bu
haritalar ile kentler, mahalleler, sokaklar ve hatta konutlar yürünebilirlik açÕsÕndan
karúÕlaútÕrÕlabilir (dolayÕsÕyla yarÕúÕr) olmuútur. Söz konusu internet sitesine olan ilgi zamanla
çÕ÷ gibi artmÕú, haritalarÕn kapsadÕ÷Õ alan geniúletilmiú (Kuzey Amerika, Kanada ve
Avustralya kentlerini içerecek úekilde), bu haritalar emlak piyasasÕnÕ yönlendiren önemli bir
kaynak olarak öne çÕkmÕú ve basÕlÕ medyada sÕk sÕk yer bulmuútur. Bir baúka ifade ile artÕk
konut alÕcÕlarÕ satÕn alÕnabilecek potansiyel konutlarÕ sadece metrekare ve konum ile iliúkili
olarak de÷erlendirmemekte, sa÷lÕklÕ ve aktif yaúamÕ ne derece desteklediklerini de
de÷erlendirir olmuútur. Söz konusu yazÕlÕm ile yürünebilirli÷in hangi parametrelere dayanarak
hesaplandÕ÷Õ tartÕúmaya açÕktÕr ve çok sayÕda eleútiriye konu olmuútur. Ancak, içerdi÷i her
türlü eksikli÷e ra÷men, “walkscore.com” aktif yaúamÕn ekonomik de÷erini tartÕúmaya açan
önemli bir veri kayna÷Õ olmuútur. Henüz bu haritalar Türkiye kentleri için yayÕnlanÕyor
olmasa da, úüphesiz söz konusu uygulamanÕn benzerleri çok yakÕnda Türkiye kentlerine de
uyarlanacaktÕr. Özetle, dünya kentleri, mahalleleri ve sokaklarÕ yeni bir alanda yarÕúmakta
(yürünebilirlik) ve bu yarÕú konu ile ilgili (ve hatta ilgisiz) çeúitli gruplarca úeffaf bir úekilde
izlenebilmektedir. Böylesi bir yarÕú Türkiye kentleri ve mahalleleri için henüz baúlamamÕúken
konuya e÷ilmenin, önlemler almanÕn önemi yadsÕnamaz. E÷er bir gün, geliúmiú dünya
kentlerinin içinde oldu÷u bu yarÕú Türkiye kentlerini de kapsar ve daha do÷ru parametreler ile
ölçülebilir olursa, yürünebilirli÷i arttÕracak müdahaleleri úimdiden önemsemeye baúlamÕú olan
yerel yönetimlerin yarÕúa önde baúlayacaklarÕ öngörülebilir. Böylesi bir yarÕú içinde, øzmir’in
yerinin ne olaca÷Õ ise tartÕúmaya açÕktÕr.
GELøùMøù DÜNYA ÜLKELERøNDE YÜRÜNEBøLøRLøöøN ARTTIRILMASI øÇøN
YAPILAN MEKÂNSAL MÜDAHALELER
2000 yÕlÕnda baúlatÕlan “Yürüyüú 21 (Walk 21)” KonferanslarÕ serisi, dünya genelinde kentsel
mekânda (ve kÕrsal mekanda) yürüyüúü ve aktif yaúamÕ teúvik etmek amacÕyla (1) kamusal ve
özel kuruluúlarÕn, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluúlarÕnÕn, üniversitelerin ve gönüllerin
katÕlÕmÕ ve yürütücülü÷ünde gerçekleúen kampanyalarÕn, (2) planlama uygulamalarÕnÕn ve
politikalarÕnÕn, (3) kentsel tasarÕm uygulamalarÕnÕn ve kentsel tasarÕmÕn ilkelerine esas olan
parametrelerin, (4) yaya davranÕúlarÕnÕ ve mekânÕn yürünebilirli÷ini etkileyen parametrelerin
ölçütlerinin ve bu ölçütlere yönelik araçlarÕn tartÕúÕldÕ÷Õ bir toplantÕdÕr. Bu toplantÕlar,
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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mekanda yürünülebilirli÷i etkileyen fiziksel çevreye ait parametrelerin ölçütlerine yönelik
ulusal ya da uluslararasÕ bir standart geliútirilmesini hedefleyen ve Avrupa Bilim Fonu
tarafÕndan desteklenen önemli projelerin (YayalarÕn Temel øhtiyacÕ - Pedestrian Quality
Needs - Avrupa Bilim Fonunun Bilim ve Teknolojide Avrupa øúbirli÷i- COST Projesi gibi)
ortaya çÕktÕ÷Õ ve tartÕúÕldÕ÷Õ platformlar olarak da örnek gösterilmektedir. Geniú katÕlÕmcÕ
grubuna sahip olan bu uluslar arasÕ toplantÕ ve bu uluslar arasÕ proje katÕlÕmcÕlarÕ arasÕnda
Türkiye’den katÕlan bir araútÕrmacÕ bulunmuyor olmasÕ bir eksiklik olarak yorumlanabilir.
Bu bildiri kapsamÕnda, Yürüyüú 21 (Walk 21) KonferansÕnda 2010 ve 2011 yÕllarÕnda sunulan
267 adet bildiri taranarak yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluúlarÕ ve gönüllüler tarafÕndan
yapÕlan kentsel tasarÕm uygulamalarÕnÕn tartÕúÕlmasÕ hedeflenmiútir. Bu konferans serisinde
sunulan tüm bildirilerin yaklaúÕk üçte birinin aktif yaúamÕ teúvik etmek amacÕyla hem yerel
yönetimler hem de sivil toplum kuruluúlarÕ ve gönüllüler tarafÕndan yapÕlan kentsel tasarÕm
uygulamalarÕ oldu÷unu söylemek mümkündür. Söz konusu uygulamalarda dikkat edilen
kentsel tasarÕm ilkelerinin bazen do÷rudan bazen dolaylÕ olarak kentsel mekanda
yürünebilirli÷in teúviki ile iliúkili oldu÷u görülmüútür. 2010 ve 2011 yÕllarÕnda sunulan
kentsel tasarÕm uygulamalarÕ ve aktif yaúam ile iliúkili bildirilerde öne çÕkan baúlÕklarÕ
aúa÷Õdaki úekilde gruplamak mümkündür:
KONULAR
x Sokaklarda ve kamusal alanlarda yürüyüúün teúvik edilmesi için
fiziksel mekanda yapÕlabilecek de÷iúiklikler: konut alanlarÕnda
ticareti teúvik etmek, yol boyunca otoparkÕ desteklemek ya da taúÕt
yoluna paralel araç park alanlarÕnÕn yaya yoluna dönüútürülmesi,
mekansal esteti÷i arttÕrÕcÕ müdahaleler, kent mobilyalarÕ ve çiçek
bahçelerinin kullanÕmÕ, ticari levha düzenlemeleri, kaldÕrÕmlarÕn
bakÕmÕ, kaldÕrÕmlarÕn geniúli÷i ve yüzey malzemesine yönelik
düzenlemeler, sokaklarÕn aydÕnlatma elemanÕ, sokak mobilyasÕ ve
sanatsal ö÷eler ile donatÕlmasÕ, sokak kafeleri, bisiklet park yerleri,
peyzaj düzenlemeleri, trafik güvenli÷ini arttÕrÕcÕ müdahaleler,
sokak
trafik
sakinleútirici
ö÷elerin
konumlandÕrÕlmasÕ,
kesiúimlerinde güvenli karúÕdan karúÕya geçiú imkanÕ veren
ö÷elerin düzenlenmesi, rüzgar önleyici panolar, binalarÕn gölge
verecek úekilde konumlanmasÕ ile iliúkili düzenlemeler gibi
x SokaklarÕn ve mahallelerin araçtan arÕndÕrÕlmasÕnÕn baúarÕ ve
baúarÕsÕzlÕklarÕ

ÖRNEK ÇALIùMALAR
Appleyard B.(2011); Armstrong T. & Hunt
P. (2011); Barts P. & Van-Hoorn M. (2010);
Ebels I.E.B. (2010); Engbers L. & De-Vries
S. (2010); Fessl T. (2010); Irving K. (2010);
Johannessen S.(2011); Kassay K. (2011);
Kickert C. (2010); Kott J. (2010); Lea N.S.,
Forkes J., Sztabinski F. (2010); Mccain H.
(2011); Napier I. (2011); Routh S. &
Willamette Pedestrian Coalition (2011);
Schweizer T. (2010); Strail- Sauer G.
(2010); Tanaka I.(2011); Vlastos T. (2010);
Weigand L. (2011)

x

Sokak a÷Õ ve sÕnÕflandÕrmasÕ, kaldÕrÕm ve yaya geçiúleri, bisiklet ve
toplu taúÕma yönelik ihtiyaçlar, trafik sakinleútirici ö÷eler, estetik
sokak cephesi tasarÕmÕ, sokak altyapÕsÕ, kamusal alan tasarÕmÕ
konularÕna yönelik bilgiler içeren “Sokak TasarÕmÕ Rehberi”,
“Yaya KaldÕrÕmlarÕ ve Yaya Üst Geçitlerine Yönelik Rehber”

Snyder R. (2011); Talens H. (2010)

x

Sanatsal ö÷elerin, heykellerin yürünebilirlik üzerindeki etkileri

Baugh B. (2011); Geller M. (2011); Irving
K. (2010); Kroeger E. (2011)

x

Sokak kafeleri (pop-up cafe)

Hodge K. & Power A. (2011); Irving K.
(2010)

x

Yön bulma haritalarÕnÕn yürünebilirlik üzerindeki etkileri

Proft J. (2011)

x

Engellilerin hareketlerini kÕsÕtlayan gerçek ve algÕsal engeller

Frye A. (2010); Havik E. (2010); Havik E.,
Melis-Dankers B., Steijvers F. (2010);
Smart C. (2011)

x

Yaya-bisiklet ortak kullanÕmÕna yönelik
uygulamalarÕn baúarÕ / baúarÕsÕzlÕklarÕ

Butz M. (2010); de Haan P. (2010);
Godefrooij H. (2010); Havik E. (2010);
Havik E.,Melis-Dankers B., Steijvers F.
(2010); Knecht B. (2010); Van Veen D.
(2010); Van Beek P. (2010)

(shared
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x

Okul çevresindeki sokaklarda aktif ulaúÕm modunun kullanÕmÕnÕn
teúvik edecek kentsel tasarÕm uygulamalarÕ (belirli güzergahlarda
kasislerin arttÕrÕlmasÕ, sokak kesiúimlerinde hafif rampalarÕn
uygulanmasÕ ile trafik güvenli÷inin arttÕrÕlmasÕ gibi)

Mai Skibsted J. (2011); Tran Q. (2011)

SAöLIKLI KENLER BøRLøöøNE ÜYE TÜRK KENTLERøNDE
YÜRÜNEBøLøRLøöøN ARTTIRILMASI øÇøN YAPILAN MEKANSAL
MÜDAHALELER
Bir önceki bölümde de belirtildi÷i gibi, geliúmiú dünya kentlerindeki araútÕrmacÕlar ve yerel
yöneticiler tarafÕndan takip edilen yürünebilirlik ile iliúkili konferanslar serisine Türkiye’den
henüz bir katÕlÕm bulunmamaktadÕr. Ancak, burada belirtmek gerekir ki, konu Türkiye’de de
gündemdedir. 2004 yÕlÕnda kurulan Sa÷lÕklÕ Kentler Birli÷i tarafÕndan yapÕlan yayÕnlar ve
düzenlenen toplantÕlar yerel yönetimlerin ve akademisyenlerin konuyu tartÕúabilece÷i ortak
platformlardÕr. AyrÕca, yerel yönetimlerce düzenlenen çeúitli toplantÕlarda da konunun
gündeme getirildi÷i görülmektedir. Bir baúka ifade ile uluslararasÕ platformlarda dile getirilen
tartÕúmalarÕn benzerleri Türkiye Sa÷lÕklÕ Kentler Birli÷i ve bu birli÷e üye yerel yönetimler
tarafÕndan organize edilen konferanslarda ve yayÕnlarda da dile getirilmektedir. Bu bölümde,
Birlik Üyeleri 2011 yÕlÕ Faaliyet Raporu (Sa÷lÕklÕ Kentler Birli÷i BaúkanlÕ÷Õ, 2011)
incelenerek, aktif yaúamÕ destekleyen ve sürdürülebilir ulaúÕm türellerini kullanmaya teúvik
eden kentsel tasarÕm uygulamalarÕna yönelik örneklerin özetlenmesi hedeflenmiútir. Sa÷lÕklÕ
Kentler Birli÷i Üyesi kentlerce yürütülen kentsel tasarÕm uygulamalarÕnÕ aúa÷Õdaki úekilde
gruplamak mümkündür (Sa÷lÕklÕ Kentler Birli÷i BaúkanlÕ÷Õ, 2011):

KONULAR
x Kent içinde yaya ve bisiklet yolu
düzenlemeleri
ve
yenilemeleri
(yaya
sirkülasyonu ve süreklili÷inin sa÷lanmasÕ, her
türlü
sokak
mobilyalarÕ
ve
peyzaj
düzenlemeleri ile sokaklarÕn canlandÕrÕlmasÕ,
çocuklar için e÷itici ve ö÷retici sokak oyunlarÕ
mobilyalarÕnÕn
kullanÕmÕ,
kaldÕrÕm
yüksekli÷inin
standartlara
uygun
hale
getirilmesi,
engellilere
yönelik
yer
döúemelerinin – kÕlavuz taúlarÕ ve stop taúlarÕ
gibi- kullanÕlmasÕ, kaldÕrÕmlarda ve yapÕ
giriúlerinde engelli rampalarÕnÕn kullanÕlmasÕ,
soka÷a bakan bina cephelerine yönelik
düzenlemeler, geniú kaldÕrÕmlarÕn araç
iúgalinden kurtarÕlmasÕ, yol boyu düzensiz
otopark sorununa yönelik müdahaleler,
sokaklarÕn giriú ve çÕkÕúlarÕnda trafik
sakinleútirici
ö÷e
olarak
hÕz
kesici
platformlarÕn konumlandÕrÕlmasÕ, taúÕt ve yaya
alanlarÕnÕ ayÕrabilmek için çiçeklik, mantar,
renk gibi ö÷elerin kullanÕmÕ vb.)

ÖRNEK ÇALIùMALAR
Projeler:
Antalya Büyükúehir Bel. “Kentsel Çevre Düzenlemeleri” s. 23,
Bursa Büyükúehir Bel. “Cumhuriyet Caddesi Nostaljik
Tramvay HattÕ” s. 67,
Çankaya Bel. “Güniz Sokak – Engelsiz Yaya Yolu Projesi”,
s.75
Çankaya Bel. “Olgunlar Sokak Yenileme Projesi” s.79,
Çankaya Bel. “Oyun SokaklarÕ Projesi” s.79,
Denizli Bel. “Bisiklet ve Yürüyüú Yolu YapÕm øúi” s.93,
østanbul Büyükúehir Bel. “ Meydan Projeleri” s. 126,
øzmit Bel. “Tarih Koridoru Projesi” s. 153,
KadÕköy Bel. “Faruk Ayano÷lu Caddesi Yenileme Projesi” s.
156,
KadÕköy Bel. “Engelsiz Eriúim ÇalÕúmalarÕ” s. 156,
KÕrÕkkale Bel. “Atatürk BulvarÕ Peyzaj Düzenlemesi” s. 180
Mu÷la Bel. “Arasta’da II. AdÕm” s. 199,
Nilüfer Bel. “Gümüútepe Maksem Cephe Sa÷lÕklÕlaútÕrma
UygulamalarÕ, 2011” s. 210,
Nilüfer Bel. “Engelsiz Nilüfer” s. 214,
OdunpazarÕ Bel. “Sokak Sa÷lÕklaútÕrma ve YayalaútÕrma Projesi
s. 221-223,
Ordu Bel. “Boya KampanyasÕ” s. 229,
OsmancÕk Bel. “A÷açlandÕrma çalÕúmasÕ” s. 235,
Trabzon Bel. “Yürüyüú ve Bisiklet Yolu Projesi” s. 259.

x

Projeler:
Avonos Bel. “KÕzÕlÕrmak KenarÕ Düzenleme Projesi”, s.28
Çankaya Bel. “Ata Park – Yeúil Koridor”, s.72
Çankaya Bel. “Çansera Rekreasyon AlanÕ Peyzaj Projesi”, s.73
Çankaya Bel. “Çim Amfi DevamÕ Yeúil Koridoru”, s.73
Çankaya Bel. “Çim Amfi ve park Projesi”, s.74
Çankaya Bel. “Lozan Park AlanÕ TasarÕmÕ” s.77,
Denizli Bel. “Akvadi Projesi” s.85,
Denizli Bel. “Muhtelif Alanlarda Park YapÕm øúi” s.93,
De÷irmendere Bel. “De÷irmendere Sahil Düzenleme Projesi”

Konut adalarÕ içinde kalan atÕl alanlarÕn
rekreasyon alanÕ olarak de÷erlendirilmesi
ve rekreasyon alanlarÕnda yaya yolu
düzenlemeleri ve yenilemeleri (nehir
kenarÕnda yürüyüú yollarÕ piknik alanlarÕ ve
peyzaj düzenlemeleri ile rekreasyon alanÕ
tasarÕmÕ, su temalÕ parklar, açÕk hava sergi
alanlarÕ, yeúil teraslar, festival alanÕ, çim amfi,
restoran – kafe, çocuk oyun alanÕ, kaykay pisti,
bisiklet ve koúu parkurlarÕ, açÕk alan spor
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aletleri, oturma ve dinlenme alanlarÕ gibi
kullanÕmlara yönelik düzenlemeler, do÷al taú
duvarlar, bazalt taúÕ gibi malzemelerin
kullanÕmÕ, futbol sahasÕ, basketbol sahasÕ, tenis
kortu gibi kullanÕmlara yönelik düzenlemeler)

s.113,
øzmit Bel. “Kültür Tepesi” s. 152,
KadÕköy Bel. “Yeúil Avlular Projesi”, s. 158,
KadÕköy Bel. “Yeúil Alan, KÕyÕ, Rekreasyon, Spor ve Park
Düzenlemeleri Projeleri”, s. 159,
KÕrÕkkale Bel. “Meyhoú Park” s. 181
KÕrÕkkale Bel. “Spor ve Kondisyon AlanlarÕ” s. 181
OsmancÕk Bel. “Yeúil Alanlar YapÕlmasÕ” s. 232,
OsmancÕk Bel. “DÕú Mekan Spor Aletlerinin AlÕnmasÕ” s. 232,
TepebaúÕ Bel. “TepebaúÕ Bel. Toprak Dede Hayrettin Karaca
parkÕ” s. 251.

x

Kent meydanlarÕna yönelik düzenlemeler
(havuz, heykel gibi ö÷eler ile kent
meydanlarÕnÕn canlandÕrÕlmasÕ)

Projeler:
AydÕn Bel. “Kent MeydanÕ Projesi” s.32,
østanbul Büyükúehir Bel. “Meydan Projeleri” s. 126,
øzmit Bel. “Mahalle KonaklarÕ ve Mahalle MeydanlarÕ” s. 150,
Kadirli Bel. “Kadirli Bel. Kent meydanÕ Projesi” s. 168,
Trabzon Bel. “Meydan parkÕ ve YakÕn Çevresi Kentsel TasarÕm
Projesi” s. 256-257.

x

Engelli ve Çocuk ParkÕ TasarÕmÕ ve
UygulamalarÕ
(engelli
çocuklarÕn
ve
yetiúkinlerin
kullanabilece÷i
egzersiz
aletlerinin bulundu÷u parklara yönelik
tasarÕmlar, engelli tuvaletine yönelik projeler)

Projeler:
BandÕrma Bel. “Engelli parkÕ” s.52,
Çankaya Bel. “Koza Sokak ve Oyun ParkÕ” s.76,
Didim Bel. “Engelsiz Park” s. 100
KarúÕyaka Bel. “Otizmli Çocuklara Yönelik YapÕlan Atla
Terapi ÇalÕúmalarÕ” s. 176
KÕrÕkkale Bel. “Sanayi Çocuk ParkÕ” s. 18,
OsmancÕk Bel. “Politen Çocuk Oyun GruplarÕ AlÕnmasÕ” s. 232,
Osmangazi Bel. “Görme Engelli TaúÕ projesi” s. 243.

x

Kentsel DonatÕlarÕn Yenilenmesi (büfe, taksi
dura÷Õ, reklam panolarÕ ve billboardlarda
yenileme ve standartlaútÕrma çalÕúmalarÕ)

Projeler:
Çankaya Bel. “Kentsel DonatÕlarÕn Yenilenmesi” s.75,
Çankaya Bel. “Konur karanfil Yüksel Yaya Bölgesi Tabela
UygulamasÕ” s.76,
øzmit Bel. “Taksi Duraklar” s. 151,
øzmit Bel. “ Dekortaif AydÕnlatma” s. 151.

x

Yaya Güvenli÷ini ArttÕrÕcÕ Müdahaleler (üst
geçit çalÕúmalarÕ gibi)

Projeler:
Denizli Bel. “Üst Geçit ÇalÕúmalarÕ” s.93.

x

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüúüm
Projeleri

Projeler:
øzmir Büyükúehir Bel. “øzmir Konak Kentsel Yenileme Projesi”
s.136,
KadÕköy Bel. “ RasimPaúa Yel de÷irmeni mahalle Yenileme
Projesi” s. 156,
Nilüfer Bel. “ IúÕktepe Sosyal ve Kültürel A÷rÕlÕklÕ Kentsel
Dönüúüm Projesi” s. 206.
Trabzon Bel. “ Za÷nos ve Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüúüm
Projesi” s. 257.

SONUÇ
Yurt içinde ve yurt dÕúÕnda aktif yaúama yönelik kentsel tasarÕm müdahalelerinin yer yer
benzerlikler gösterdi÷i görülmektedir. Ancak yurt dÕúÕnda tartÕúÕlan bazÕ konularÕn yurt içinde
hiç tartÕúmaya açÕlmadÕ÷ÕnÕn da altÕ çizilmesi gerekmektedir. Örne÷in, yurt dÕúÕnda “sokak
kafeleri” yaya mÕknatÕsÕ olarak tanÕmlanarak kentsel mekanda yürünebilirli÷i arttÕrabilmek
için özel müdahalelerle (ve planlanarak) uygulanmaktadÕr. Ancak, Türkiye kentlerinde çok
yaygÕn olan bu “sokak kafeleri” kültürel yapÕnÕn bir parçasÕdÕr ve yürünebilirli÷i arttÕrabilecek
önemli bir kentsel tasarÕm müdahale alanÕ olarak görülmemektedir. Benzer úekilde yurt
dÕúÕndaki tartÕúmalarÕn oda÷Õnda duran bisiklet güzergahÕ tasarÕmÕ, Türkiye’de devam eden
tartÕúmalarÕn çeperinde yer almaktadÕr. Yurt dÕúÕnda benimsenen hedeflerden biri, özellikle
çocuklarÕ yürüyüúe teúvik etmektir. DolayÕsÕyla, ilkokullar ve konut alanlarÕ arasÕndaki
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güzergahlarÕn yürünebilirli÷i çok sayÕda araútÕrmaya konu olmuútur. Yurt dÕúÕndaki yerel
yönetimler okul çevrelerindeki sokaklarÕn yürünebilir olmasÕ için ciddi çabalar harcamakta ve
yatÕrÕmlar yapmaktadÕr. Ancak, Türkiye kentlerinde konunun, araútÕrmacÕlar ve yerel
yönetimler tarafÕndan göz ardÕ edildi÷inin söylenmesi çok da yanlÕú olmaz.
Aktif yaúamÕ desteklemek ve sürdürülebilir ulaúÕm türellerini kullanmaya teúvik etmek
amacÕyla hem yurt içinde hem de yurt dÕúÕnda yapÕlan kentsel tasarÕm uygulamalarÕna yönelik
örnekler incelendi÷inde problemin do÷asÕ gere÷i parçacÕ yaklaúÕmlarÕn benimsendi÷i
görülmektedir. Bu yadsÕnamaz bir durumdur. Ancak bazÕ durumlarda parçacÕ yaklaúÕmlardan
etkili sonuçlar elde etmenin mümkün olmadÕ÷ÕnÕn altÕ çizilmesi gerekmektedir. Örne÷in,
birkaç yapÕ adasÕnda engelli rampalarÕnÕn kullanÕlmasÕ yaúlÕ, çocuk ve engellilere yönelik
engellerin kaldÕrÕldÕ÷ÕnÕ göstermeyebilir. Böylesi parçacÕ yaklaúÕmlarla gerçekleútirilen
kentsel tasarÕm müdahaleleri engellileri aktif yaúama yönlendirmekte yetersiz kalabilmektedir.
Benzer úekilde, “Engelli ParkÕ” projeleri bu parklara eriúim kolaylaútÕrÕlmadÕ÷Õ sürece hedef
kitlenin kullanÕmÕna açÕlamamaktadÕr ve projeler yüzeysel kalmaktadÕr.
Dikkat edilmelidir ki, yukarÕda özetlenen kentsel tasarÕm müdahaleleri farklÕ ölçeklerde
olabildi÷i gibi, bu müdahaleler bazen do÷rudan bazen dolaylÕ olarak kentlerde yürünebilirli÷i
arttÕrmayÕ hedeflemektedir. Söz konusu kentsel tasarÕm uygulamalarÕnda hedefin ne ölçüde
yürünebilirlikle iliúkili oldu÷u tartÕúÕlmalÕ ve hedef / sonuç arasÕndaki iliúki baúarÕ ve
baúarÕsÕzlÕklar ekseninde analiz edilmelidir.
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Yrd. Doç. Dr. K. Emrah Erginer
emrah.erginer@deu.edu.tr

GøRøù
2008 yÕlÕnda yine aynÕ baúlÕk ile hazÕrlamÕú oldu÷um yazÕmÕn günümüz itibari ile
güncellenmiú halini bu kez 2013 yÕlÕnda düzenlenmekte olan TMMOB øzmir øKK Kent
Sempozyumu’nda sunmaktayÕm. øzmir’de Denizcilik anlamÕnda bu süreçte oldukça önemli
geliúmeler olmakla birlikte halen Ege Bölgemiz’de tek bir sivil tersanemiz ve halen øzmir øç
Körfezi’nde amatör denizcili÷in geliúmesi adÕna yapÕlan bir úey bulunmamaktadÕr. YazÕ genel
olarak süreç içerisinde TMMOB øzmir øKK olarak Gemi Mühendisleri OdasÕ (Sekretarya)
øzmir ùubesi, Gemi Makineleri øúletme Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi, ønúaat Mühendisleri
OdasÕ øzmir ùubesi ve ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi olarak Haziran 2011 tarihinde
hazÕrlamÕú oldu÷umuz “øzmir Deniz UlaúÕmÕ” raporundan ve TMMOB GMO øzmir ùubemiz
olarak A÷ustos 2011 tarihinde hazÕrlamÕú oldu÷umuz “øzmir Büyükúehir Belediyesi Deniz
Hizmetleri ùube Müdürlü÷ü Gemi ve Yedek ParçalarÕnÕn AlÕmÕ øhalesi” raporundan
oluúmaktadÕr. Her iki raporda øzmir Büyükúehir Belediyesine belirtilen tarihlerde
sunulmuútur.
1) Mevcut Durum Tespiti
øzmir binlerce yÕllÕk tarihe sahip dünyanÕn en eski liman úehirlerinden biridir. øzmir kenti
liman art alanÕnda ve co÷rafi özelli÷i gere÷i körfez etrafÕnda geniúlemiútir. øzmir kenti,
tarÕmsal art alanÕnÕn, üretim faaliyetlerinin ve liman iúlevlerinin iyi bir eklemlenmesi ile
günümüzde demografik olarak Türkiye’nin 3. büyük úehri, Ege Bölgesi’nin ise en büyük
úehridir. Deniz ulaútÕrmasÕ konusunda Türkiye’de østanbul’dan sonra gelen ikinci büyük kÕyÕ
úehridir. Bu bakÕmdan øzmir’de körfezi de÷erlendirme biçimi øzmir’in gelece÷ini belirlemede
çok büyük önem arz etmektedir.
øzmir kamuoyunda çeúitli kesimler tarafÕndan dile getirilen son on yÕlÕn temel sorunlarÕ
arasÕnda Körfez’e iliúkin sorunlar önemli yer tutmaktadÕr. Alsancak LimanÕ özelleútirmesi,
ÇandarlÕ limanÕ projesi, Deniz ulaúÕmÕnÕn kÕsÕtlÕ kullanÕmÕ, Kruvaziyer turizm potansiyelinin
gerçekleúmemesi, Tersane bulunmamasÕ, Deniz kirlili÷i, Mustafa Kemal Sahil Yolu trafi÷i,
Kent içi trafik sÕkÕúÕklÕ÷Õ, Kent peyzajÕ ve Körfez siluetinin bozulmasÕ gibi sorunlar uzun
yÕllardÕr gündemdedir. Buna karúÕn, sorunlara bütüncül olarak yaklaúÕlmamÕú, her bir konu
genellikle tek baúÕna ele alÕnmÕútÕr. Yetkili ve ilgili kurum ve kuruluúlar bütünlükten uzak
olarak kendi projelerini gündeme getirmiúlerdir. AçÕklÕkla ifade edilebilir ki, øzmir kentinde
kÕyÕ ve deniz iliúkisi úimdiye dek bütüncül olarak ele alÕnmamÕútÕr. Körfez kullanÕmlarÕ, parsel
bazÕnda talep planlamasÕ biçiminde de÷erlendirilmiútir.
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2) Kent ve Deniz øliúkisi
øzmir kenti, körfez boyunca lineer geliúen bir makroforma sahiptir. Bu formu nedeniyle
ulaúÕm sistemi körfezi saran lineer hatlar boyunca ve bu hatlarÕ dikeyde kesen ba÷layÕcÕ
yollarla tanÕmlÕdÕr. Lineer kent makroformlarÕnda körfez ve iç denizler geometrik olarak
ulaúÕm sistemi için eúik oluúturmaktadÕr, buna karúÕn deniz ulaúÕmÕnÕ de÷erlendirebilen bir
yaklaúÕm için çok ciddi bir potansiyel olarak da görülmelidir. Kentsel ulaúÕm sistemi içinde
düúünüldü÷ünde, deniz yolu ba÷lantÕlarÕnÕn kurgulanmasÕ önem taúÕmaktadÕr.
“øzmir kenti, tarihsel kimli÷i ile bir liman kenti olmanÕn yanÕnda denizci bir kent olma
özelli÷ini de taúÕmaktadÕr. Birkaç nesil öncesine kadar øzmir kayÕklarÕ, balÕkçÕ takalarÕ ve
limana gelen yük ve yolcu gemileri ile büyük bir hareketlilik ve canlÕlÕk yaúayan øzmir
Körfezi, son yÕllarda, birkaç adet körfez vapuru, alargada bekleyen birkaç tane yük gemisinin
dÕúÕnda hiçbir hareketlilik yaúamamaktadÕr. Tüm sahil úeridinin beton yapÕlaúmaya açÕlmasÕ
ve balÕkçÕ barÕnaklarÕnÕn, çekek yerlerinin, rÕhtÕm ve iskelelerin de kaldÕrÕlmasÕyla úehrin
denize açÕlaca÷Õ noktalar bir bir kapatÕlmÕú ve denizle bütünleúmek sadece sahilde yürüyüú
yapmaya indirgenmiútir. (TMMOB øzmir øKK Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, 08-10
Ocak, 2009)

3) UlaúÕm Ana PlanÕ ve Deniz UlaúÕmÕ De÷erlendirmesi
øzmir Körfezi’nde deniz ulaúÕmÕna iliúkin üretilmiú en kapsamlÕ çalÕúmanÕn øzmir Büyükúehir
Belediyesi (øBB) tarafÕndan hazÕrlanan UlaúÕm Ana PlanÕ olmasÕ beklenmektedir.

ùekil 1: øzmir Büyükúehir Belediyesi, 2009 Izmir UlaúÕm Ana PlanÕ Sonuç Raporu Özeti
(2009 Mart, sayfa 13).
øBB øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ sonuç raporu özetinde belirtilen “merkez kent günlük yolculuk
istek hatlarÕ” analizlerinde iç körfez üzerinden geçen istek hatlarÕnÕn varlÕ÷Õ, deniz ulaúÕmÕnÕn
gereklili÷ini göstermektedir. Rapor özetinde 2030 yÕlÕ yolculuk kestirimlerinde deniz
ulaúÕmÕnÕn payÕnÕn %4,9 olaca÷Õ öngörülmektedir. Merkez kentte ve kentsel bölgede deniz
ulaúÕmÕna talebin artaca÷Õ belirtilmiútir. Buna ba÷lÕ olarak mevcut iskelelerin yanÕ sÕra ek
iskelelerin yapÕlmasÕ gerekti÷i belirtilmiútir.
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Günlük Yolculuk Da÷ÕlÕmÕ

Özel TaúÕt
12%

Toplu
UlaúÕm
50%

Yaya
UlaúÕmÕ
38%

ùekil 2
(2008).

Hafif RaylÕ
Sistem
3%

Deniz
UlaúÕmÕ
1%

Karayolu
Özel TaúÕtlÕ
22%

Karayolu
Toplu
TaúÕma
74%

2010 yÕlÕna ait Günlük toplu ulaúÕm içindeki taúÕt türlerine göre ulaúÕmÕn da÷ÕlÕmÕ

YukarÕda bahsi geçen kaynaktan alÕnan veriler do÷rultusunda; øBB toplu ulaúÕmÕndaki paylar
aúa÷Õdaki gibi da÷ÕlmaktadÕr: Lastik tekerlek %93,3 (2,600.000 kiúi), metro %5,4 (130.000
kiúi), vapur %2,23 (63.000 kiúi), toplam yolculuk yaklaúÕk 2.800.000 dir toplu ulaúÕmda.
Tablo 1 øZDENøZ 2013 Yolcu ve Araç østatistikleri
YÕllara Göre Yolcu ve Araç TaúÕma SayÕlarÕ
(2001-2013 YÕllarÕ)
TaúÕnan
TaúÕnan
YÕllar
Yolcu SayÕsÕ Araç SayÕsÕ
2000 YÕlÕ
12.761.925
375.718
(10 AylÕk)

2001 yÕlÕ
2002 yÕlÕ
2003 yÕlÕ
2004 yÕlÕ
2005 yÕlÕ
2006 yÕlÕ
2007 yÕlÕ
2008 yÕlÕ
2009 yÕlÕ
2010 yÕlÕ
2011 yÕlÕ
2012 yÕlÕ
2013 yÕlÕ

15.314.310
15.461.950
15.500.000
15.068.242
14.589.746
14.647.011
14.659.685
13.736.482
13.948.522
14.137.075
12.650.181
12.527.959

450.862
482.596
486.380
541.318
525.409
533.169
389.892
352.827
307.841
300.866
362.721
420.196

10.043.113
(Eylül
AyÕna Kadar)

363.599

Toplam

5.893.394

195.046.201
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ùekil 3 Tablo 1’deki Verilerin Grafik Hali
ùekil3’te görülmektedir ki yÕllar geçtikçe maalesef deniz ulaúÕmÕ daha az tercih edilir hale
gelmiútir.
øBB’ye ait Yolcu Gemileri
Tablo 2 øBB’ye ait Gemiler
øNùA YERø VE TARøHø MAKøNALARI

ORTALAMA YOLCU KAPASøTESø
GROSS TON
HIZI
YAZ
KIù

KORDON

øZMøR-1987

Pendik Sulzer

11 kts.

747

589

307,46

YALOVA-1

øZMøR-1988

Pendik Sulzer

11 kts.

747

589

307,46

GÖLCÜK

øZMøR-1962

Fiat

10 kts.

844

684

290,40

BERGAMA

BREMEN-1951

Sulzer

10 kts.

368

368

244,25

GEMø ADI

øBB’ye ait Araba VapurlarÕ
øNùA YERø VE TARøHø MAKøNALARI

ORTALAMA YOLCU KAPASøTESø
GROSS TON
HIZI
YAZ
KIù

ESENKÖY

øSTANBUL-1989

Pendik Sulzer

11 kts.

738

269

107,07

SALACAK

øSTANBUL-1966

Fiat

9 kts.

576

418

900,58

EMøNÖNÜ

øSTANBUL-1967

ABC

11/12 kts.

576

418

900,58

GEMø ADI

Tablo 2’de hizmet alÕmÕ yöntemiyle TURYOL Kooperatifine ait toplam 18 adet yolcu teknesi
de øZDENøZ tarafÕndan iúletilmektedir.
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ùekil 4 øzmir Körfezi Vapur Mevcut Vapur HatlarÕ
øzmir Büyükúehir Belediyesine ait olan 17 adet geminin yaú ortalamasÕ 40 ‘tÕr. Oldukça yaúlÕ
olan øBB Yolcu Filosunun acilen yenilenmesi gerekmektedir. Ve bu kapsamda øBB
gerçekleútirilen ihale sonucu yeni yolcu gemileri AralÕk 2013’ten itibaren teslim alÕnmaya
baúlanacaktÕr.
Tablo 3 øZDENøZ tarafÕndan TURYOL ùirketinden Kiralana Gemiler
(T.C. BaúbakanlÕk Denizcilik MüsteúarlÕ÷Õ øzmir Bölge Müdürlü÷ü 2011)
Yolcu Kapasitesi Durumu

TURYOL TEKNELERø
Karadeniz A
Emin ønandÕ
KÕrçÕlo÷lu 2
Adatepe 2
Kaptan Haúim Tüfekçi
Kaptan Enabir Can
HacÕ Ali Reis 5

Yolcu
Kapasitesi
KÕú Yaz
550 725
446 850
550 650
550 550
700 850
550 700
550 750

TURYOL TEKNELERø
Venüs 1
Muzaffer Kaptan
Kaptan ùevket øyidere
Meteo÷lu
Mete-3
KÕnalÕ Varan
Fethibey

Yolcu
Kapasitesi
KÕú Yaz
557 615
550 550
540 850
450 800
550 750
400 650
420 750

øBB tarafÕndan øzmir Körfez HattÕ yolcu taúÕmacÕlÕ÷Õnda toplam 21 adet gemi bulunmaktadÕr
ve bu gemilerin 14 adedinin ba÷lama limanÕ østanbul’dur. øBB filosunun yetersizli÷inden
dolayÕ bu açÕ÷Õ tekne kiralayarak çözmeye çalÕúmaktadÕr. Bu kapsamÕnda kent kültürü ile
örtüúmeyen isimli ve ba÷lama limanlÕ tekneler øzmirli’lerin hizmetine sunulmakta ve bir türlü
yeni gemi alÕmÕ ihalesi gerçekleútirilememektedir. øBB tarafÕndan alÕnmakta olan yeni
gemilerin teknik özelliklerinin nasÕl ve kimler tarafÕndan kararlaútÕrÕldÕ÷Õ bilinmemektedir.
Tekne gövde yapÕsÕ bakÕmÕndan katamaran (çift gövdeli) tekneler satÕn alÕnmakta oldu÷u ve
tasarÕmlarÕnÕn yurt dÕúÕndan alÕndÕ÷Õ bilinmektedir. TMMOB Gemi Mühendisleri OdasÕ øzmir
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ùubesi önderli÷inde TMMOB øzmir øKK olarak alÕnmakta olan gemiler hakkÕnda verilen
mücadeleler neticesinde ülkemiz kamuoyu konuyu ö÷renmiú ve iptal edilen ilk ihale
neticesinde Yalova’da ÖZATA Tersanesi øhaleyi kazanmÕú ve gemileri inúa etmektedir.
“Özelleútirme Projesi kapsamÕnda Türkiye Denizcilik øúletmelerine (TDø) ait gemilerin, 2001
yÕlÕnda øBB’ye devredilmesiyle úirketin adÕ øzmir Deniz øúletmecili÷i Nakliye ve turizm Tic.
A.ù. – øzdeniz olarak de÷iútirilmiútir. TDø tarafÕndan øzmir Körfez hattÕnda gerçekleútirilen
deniz yolu ile úehir içi yolcu ve araç taúÕmacÕlÕ÷Õ iúini, 30.03.2000 tarihinde imtiyaz
sözleúmesi ile aldÕ÷Õ yetki do÷rutusunda üstlenen øzdeniz, 08.03.2000 tarihinde 105 personel,
8 yolcu gemisi ve 3 araba vapuru ile görevine fiilen baúlamÕútÕr (øBB, 2009. øzmir Kent Sa÷lÕk
Profili. s: 155)”. Belirli teúvikler sonucunda artan talep ve sefer sayÕlarÕnÕ kaúÕlamada yetersiz
kalan 8 yolcu gemisine ek olarak 02.04.2000 tarhinde østanbul’daki bir úirketten mil baúÕna
hizmet alÕmÕ esasÕna dayanan anlaúma ile 13 adet gemi kiralanmÕútÕr (øBB, 2009. øzmir Kent
Sa÷lÕk Profili, s:156).
4) Öneriler
Aúa÷Õda øzmir’de deniz ulaúÕmÕnÕ etkileyen ana faktörler kapsamÕnda bir takÕm önerilerde
bulunulmaktadÕr.
4.1) Deniz – kent øliúkisinin Yeniden KurulmasÕ
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin 2006-2017 Stratejik PlanÕ’ndaki kent vizyonu øzmir’i
Akdeniz’in Liman Kenti olarak tanÕmlamÕú iken, 2010-2017 Stratejik PlanÕ’nda bu vizyondan
vazgeçilmiútir. Bu gerekçesiz ve mevzuata da uygun olmayan bir de÷iúikliktir. Stratejik
Plan’Õn uzun vadeli yönlendirici kararÕ olan ve en az bir uygulama döneminden sonra ancak
revize edilebilecek olan Vizyon, sessiz sedasÕz ve kentlilere sorulmadan de÷iútirilmiútir. Bu
de÷iúiklik Stratejik Planlamaya iliúkin mevzuatÕn vizyon de÷iútirme koúullarÕna aykÕrÕdÕr.
Di÷er yandan, vazgeçilen vizyon ile yerine konulan ifade arasÕnda ciddi bir tezat
bulunmaktadÕr. øzmir kenti anlaúÕlan o ki Körfez’i unutmaktadÕr. øzmir’in vizyonunun
Körfez’i de÷erlendirme dÕúÕ bÕrakmamasÕ gereklidir.
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin 2006-2017 Stratejik PlanÕ’nda
“øzmir Kent Vizyonu:
Kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz’in kültür ve sanat
merkezi liman kenti olmak.” úeklinde belirlenmiútir.
Buna karúÕn, 2010-2017 Stratejik PlanÕ’nda:
“Kent Vizyonu:
Özgür ve keyifle yaúanÕlan, demokraside simge kent olmak” biçiminde de÷iútirilmiútir.
Bu de÷iúiklik Körfez’e verilen önemin de÷iúikli÷ini ortaya koymaktadÕr. AyrÕca son günlerde
özellikle Üçkuyular-Göztepe-Mektupçu-Konak istikametinde Körfez kenarÕna dizilen beton
bloklarÕn hiç birinde deniz merdiveni bulunmamakta olup, adeta bir set gibi halkÕn denizden
koparÕlmasÕ sa÷lanmÕútÕr. Emniyet kültürü kapsamÕnda da denize düúebilecek bir
vatandaúÕmÕzÕn, herhangi bir merdiven bulunmamasÕndan ötürü karaya çÕkmasÕ olanaksÕz hale
getirilmiútir.
4.2) PlanlÕ Geliúme Modeline Geçilmesi
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øzmir Körfezi’ne iliúkin farklÕ kurumlarca gündeme getirilen projelerin uzun vadeli bir plan
dahilinde yapÕldÕ÷ÕnÕ söylemek mükün de÷ildir. Körfezi bütün olarak de÷erlendiren bir
“øzmir Körfezi KÕyÕ Master PlanÕ” niteli÷inde, NazÕm ømar PlanÕ ve UlaúÕm Ana PlanÕ ile
uyumlu bir yol haritasÕ hazÕrlanmalÕdÕr. Bu yol haritasÕ, øzmir Körfezi’ndeki gerek planlama,
gerek mülkiyet hakkÕ, gerekse uygulama ve denetim bakÕmÕndan çok baúlÕ bir ortamda, yetkili
kurumlar tarafÕndan iúbirli÷i ile hazÕrlanmalÕdÕr. Bu çalÕúmayÕ hazÕrlayabilmek için ilgili
kurumlarÕn uzmanlÕk dallarÕnda kurumlarÕn altyapÕlarÕnÕ hazÕrlamasÕ gerekmektedir. Mevcut
altyapÕlarÕ ile kurumlarÕn bu çalÕúmayÕ etkili düzeyde gerçekleútirme imkanÕ yoktur. Körfezde
yetkisi olan ilgili kurumlarÕn kÕyÕ planlamasÕ, gemi mühendisli÷i, gemi makineleri
iúletmecili÷i, çevre mühendisli÷i, inúaat mühendisli÷i ve ilgili di÷er bilim alanlarÕndan oluúan
ekipler kurmasÕ bu çalÕúmanÕn ilk koúuludur.
4.3) Entegre ulaúÕm sistemi kurgulanmasÕ
Kentsel ulaúÕm sistemleri bir bütün olarak ele alÕnmalÕdÕr. Bu bütünlük içerisinde ulaúÕm alt
sistemlerinin birbirleriyle ba÷lantÕlÕ olmasÕ sistemin sa÷lÕklÕ iúlemesinin temel koúuludur.
DolayÕsÕyla farklÕ ulaúÕm türleri arasÕnda geçiúin olanaklÕ oldu÷u entegre bir sistem
kurgulanmalÕdÕr. Otobüs, banliyo ve vapur seferlerine birbirini takip eden ve øzmirlilere
seçme hakkÕ tanÕyan bir düzenleme getirilmelidir. øBB tarafÕndan yapÕlmasÕ planlanan ve ön
etütleri hazÕrlanan tramvay hatlarÕnÕn güzergah seçimlerinde mevcut ve yapÕlmasÕ öngörülen
iskeleler dikkate alÕnmalÕdÕr.
4.4) Kurumlar ArasÕ øúbirli÷i Sa÷lanmasÕ
KÕyÕlar ülkemizde imar konusundaki yetki karmaúasÕnÕn tipik örneklerinden biridir. øzmir’in
iç körfezinde yetkili kurumlar: BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ, Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ,
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ, UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ, Özelleútirme ødaresi, TarÕm BakanlÕ÷Õ, Milli
Savunma BakanlÕ÷Õ, Büyükúehir ve ølçe belediyeleri yetkileri bulunmaktadÕr. BayÕndÕrlÕk ve
øskan BakanlÕ÷Õ, 3621 sayÕlÕ KÕyÕ Kanununun 7. maddesine göre kÕyÕda onama iúlemini
gerçekleútirir. E÷er, kÕyÕda yapÕlacak yatÕrÕmÕn, tamamlayÕcÕ niteli÷inde kÕyÕ kenar çizgisinin
kara tarafÕnda bulunan bölümleri var ise, bu alanlar, planlamaya dahil edilir ve 3621 sayÕlÕ
KÕyÕ Kanununun 7. maddesi ile 3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 9. Maddesi uyarÕnca yine
BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õnca onama yapÕlÕr. KÕyÕda yapÕlmasÕ planlanan yatÕrÕmÕn
bulundu÷u alana göre planlar; Kültür ve Turizm Koruma ve Geliúme Bölgesinde Kültür ve
Turizm BakanlÕ÷Õnca ve Özel Çevre Koruma AlanÕnda Özel Çevre Koruma Kurumu
BaúkanlÕ÷Õnca onaylanÕr. Özelleútirme kapsamÕndaki tesisler için ise 5398 sayÕlÕ Kanuna göre
onama iúlemi, özelleútirme iúlemi tamamlanÕncaya kadar Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õ'nca;
ihalesi yapÕlÕp özel sektöre devri yapÕldÕktan sonra ise, BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õnca
yapÕlÕr.
4.5) Denizci Kültürün OluúturulmasÕ
Kalifiye elemana ihtiyaç duyulan deniz ulaúÕmÕnda özellikle etkili idari kadrolarda denizci
kiúilerin yer almasÕ sa÷lanmalÕdÕr. Amatör denizcilerin ve Belediyenin kendi teknelerini de
denize indirebilecekleri rampalar ile çekebilecekleri çekek sahalarÕ körfez hattÕ boyunca
uygun bölgelerde konuúlandÕrÕlmalÕdÕr. Amatör denizcilerin kendi teknelerini sahil boyunca
ba÷layabilecekleri rÕhtÕmlarÕn belirlenerek, gerekli emniyet tedbirleri ve izinlerin alÕnmasÕ
sa÷lanmalÕdÕr. Deniz sporlarÕnda kullanÕlan su üstü ve su altÕ deniz araçlarÕnÕn çekilebilece÷i,
ba÷lanabilece÷i ve bakÕm ve onarÕm iúlemlerinin yapÕlabilece÷i uygun alanlar belirlenmelidir.
Pasaport limanÕnÕn (mendirek içi) uygun yerlerinde øzmirlilere ve özellikle çocuklara denizi
sevdiren aktivitelerin ve su sporlarÕnÕn yapÕlmasÕ özendirilmelidir. øzmir’deki yerel yöneticiler
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ve karar alÕcÕlar Deniz Kültürünün oluúturulmasÕ ve yayÕlmasÕ amaçlÕ tanÕtÕm, bilgilendirme,
teúvik ve özendirmeye yönelik giriúimlerde bulunmalÕ, planlarÕ yapmalÕ ve uygulamalÕdÕr.
Körfez içindeki balÕkçÕ barÕnaklarÕ düzenlenmelidir.
4.6) MarinalarÕn Yer Seçiminde Uygunluk ùartlarÕna UyulmasÕ
Deniz ulaúÕmÕna engel olmayacak, Liman Geri sahasÕnda ve sorun yaúanmayacak bir ya da
birkaç noktada marina konuúlandÕrÕlmasÕ için giriúimde bulunulmalÕdÕr. Mevcut balÕkçÕ
barÕnaklarÕ modernleútirilerek bir bölümü amatör denizcilere ayrÕlmalÕdÕr.
4.7) Tersane ihtiyacÕnÕn giderilmesi
Ege Bölgesi için bir zorunluluk haline gelen ve úehir hatlarÕ da dahil olmak üzere øzmir’li
amatör denizcilerin teknelerini karaya çekmesi, havuzlamasÕ ve bakÕm-onarÕmÕnÕ yapmasÕ
amacÕyla öncelikli olarak mevcut tersanelerin de÷erlendirilmeli (ALAYBEY Tersanesinin
eski konumuna yani sivil-askeri konuma getirilmesi) ve/veya kurulmasÕ planlanan tersaneler
için Tersaneler Master PlanÕnÕn da sonuçlarÕ dikkate alÕnarak yer tespiti yapÕlmalÕdÕr.
Tersanelerde yeni gemilerin yapÕmÕna baúlanÕlmalÕdÕr.
4.8) øskelelerin Revize Edilmesi
KullanÕmda olan iskeleler, úehir hattÕnda çalÕúmasÕ planlanan gemi tiplerine göre, max. 80 cm.
gelgit baz alÕnacak úekilde, yaúlÕ/engelli vatandaúlarÕn deniz ulaúÕmÕndan en üst düzeyde
yararlanmasÕnÕ ve gemiye en rahat úekilde eriúimi sa÷layacak úekilde revize edilmeli, yeni
yapÕlacak iskeleler de bu kriterler göz önüne alÕnarak dizayn edilmelidir.
4.9) KÕyÕlara Yaya Eriúiminin KÕsÕtlanmamasÕ
AnayasanÕn “A. KÕyÕlardan yararlanma” baúlÕklÕ 43. maddesi;
“KÕyÕlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altÕndadÕr. Deniz, göl ve akarsu kÕyÕlarÕyla, deniz ve
göllerin kÕyÕlarÕnÕ çevreleyen sahil úeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararÕ
gözetilir. KÕyÕlarla sahil úeritlerinin, kullanÕlÕú amaçlarÕna göre derinli÷i ve kiúilerin bu
yerlerden yararlanma imkân ve úartlarÕ kanunla düzenlenir” demektedir. DolayÕsÕyla,
kÕyÕlara yönelik herhangi bir kullanÕmÕn kamu yararÕ ilkesini gözeterek, toplumun tüm
kesimlerine açÕk olmasÕ gerekmektedir.
Deniz ulaúÕmÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda vapur – metro – tramvay – banliyö – karayolu ve yaya
ba÷lantÕlarÕnÕn sa÷lanmasÕ gerekmektedir. Özellikle kentsel dokuda yayalarÕn iskelelere
eriúimi kolaylaútÕrÕlmalÕdÕr. Engellilerin, yaúlÕlarÕn ve çocuklarÕn ulaútÕrma araçlarÕnÕ ve
iskeleleri güvenli kullanabilmeleri için uygun tasarÕmlar hazÕrlanmalÕdÕr.
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5) Gemi Seçiminin Sistemli YapÕlmasÕ
øzmir Körfezi hiçbir zaman kendi siluetine uygun orijinal tasarÕma sahip vapurlarla
donatÕlmamÕútÕr. øzmir’de çalÕúan gemilerin hemen hemen hepsi østanbul’dan gelmiú ve
Alaybey tersanesinde inúa edilen vapurlarda østanbul’daki vapurlarla aynÕ tasarÕma sahiptir.
øzmir Körfezinde øzmir halkÕnÕn hem ulaúÕm hem de sosyo-kültürel yapÕsÕna katkÕda
bulunacak yolcu gemilerinin kent kimli÷ine özellik katacak bir tasarÕma sahip olmasÕ
önemlidir. Bu tasarÕmÕn hazÕrlanmasÕnda çeúitli sorgulama mekanizmalarÕ (anket, STK
toplantÕlarÕ, uzmanlarÕn görüúlerinin alÕnmasÕ vb.) kullanÕlarak øzmir HalkÕnÕn görüúlerinin de
alÕnmasÕ halkÕn benimsemesi açÕsÕndan gereklidir. Örne÷in øsviçre’de halen oldukça yaúlÕ
klasik tipteki bakÕmlÕ feribotlarla ulaúÕm sürdürülmektedir. østanbul’da Bo÷az hattÕna
katamaran yolcu teknelerinin alÕmÕna østanbul halkÕ ve STK’lar karúÕ çÕkmÕú, “Vapurumuzu
Vermiyoruz!” kampanyasÕ ile bu hatlarda klasik úehir hatlarÕ vapurlarÕnÕn kalÕcÕ olarak
kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamÕúlardÕr. øzmir halkÕnÕn da mevcut ulaúÕmda yolcu motorlarÕ yerine
klasik úehir hatlarÕ vapurlarÕna ilgi gösterdi÷i gözlenmiútir. DolayÕsÕyla øzmir halkÕnÕn
benimseyece÷i gemi tipine karar verilmeden önce konunun derinlemesine incelenmesinin
uygun olaca÷Õ görüúünü savunduk ama gemiler úu an inúa edilmektedir.
Ord. Prof. Ata NUTKU’nun GEMø DøZAYNI adlÕ kitabÕndan alÕnan aúa÷Õdaki satÕrlarda yer
alan “maksada uygun” nitelemesi, bu konuda anahtar cümledir:
…“gemi tasarÕmcÕlarÕnÕn göz önünde tutaca÷Õ husus, kendisinin bir deniz mimarÕ oldu÷u
kadar bir deniz mühendisi de oldu÷udur. YalnÕz görünüúü güzel ve estetik bakÕmÕndan iyi bir
dizayn, e÷er maksada uygun de÷ilse, geminin denizcili÷i ve selameti veya ekonomik istekler
buna feda ediliyorsa, bu realist bir dizayn yolu olamaz”…
øBB söz konusu gemileri, kentiçi ulaúÕm toplu ulaúÕm için almaktadÕr. Kentiçi ulaúÕmda
günlük yolculuklarda en büyük pay iú ve e÷itim amaçlÕ yolculuklardan oluúmaktadÕr. Bunun
anlamÕ, insanlarÕn her iú günü, en az bir gidiú ve bir dönüú için en az bir ulaúÕm aracÕnÕ
kullanÕyor ve bunun bedelini kaçÕnÕlmaz olarak aylÕk bütçelerinden ayÕrÕyor olmalarÕdÕr. O
zaman, seçilecek gemilerin “maksada uygun” ‘lu÷undan söz edebilmemiz için EKONOMøK
parametrelerin öncelikle ele alÕnmasÕ, de÷erlendirilmesi a÷ÕrlÕk kazanmaktadÕr. E÷er e÷lence
ya da turizm amaçlÕ yolculuklar vb. söz konusu olsa idi, insanlarÕn ayda yÕlda bir kez yapma
durumunda olduklarÕ bu tip yolculuklar için ödeyecekleri bedel onlar için çok fazla önemli
olmamaktadÕr; ama hÕz, konfor vb. di÷er parametrelerin öncelikle de÷erlendirilmesi gereklili÷i
söz konusu olabilirdi. Bu øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin “halkçÕ” karakteri açÕsÕndan da öne
çÕkmasÕ gereken bir husustur. E÷er ilk yatÕrÕm ve iúletme maliyetleri yüksek bir gemi
tasarlarsanÕz bu maliyetleri ya taúÕma bedeline yansÕtmak zorunda kalÕrsÕnÕz ve sonuçta bu
“lüks” gemilere “halk” binemez. Ya da belediye bütçesinden sübvanse ederek taúÕma ücretini
düúük tutarsÕnÕz.
5.1) Gemi Tipinin Seçimi
Söz konusu ihalede gemi tipi katamaran olarak belirlenmiútir. 15 Gemiden 12 ‘sinin iç
hatlarda çalÕútÕrÕlaca÷Õ öngörüldü÷üne göre iç hatlarda katamaran tipinin seçimi sorgulamaya
de÷erdir:
x øç hatlardaki ulaúÕm mesafelerinin maksimum 2.5 deniz mili olup daha kÕsa
mesafelerde oldu÷u bilinmektedir.
x Tekneler için seçilen servis hÕzÕ 18 knot’tÕr. Bu hÕzla klasik teknelerle rahatça elde
edilebilecek 15 knot’lÕk hÕz arasÕnda önemli bir fark görülmemektedir.
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x

Manevra kabiliyeti her iki tipte de aynÕ özellikte rahatlÕkla sa÷lanabilmektedir.

x

YakÕt tüketimi açÕsÕndan bu hÕzlarda iki tip arasÕnda da fark oluúmayacaktÕr.

x Katamaran tekneler kapalÕ kutu úeklinde olup øzmir gibi çok ÕlÕman iklime sahip bir
kent için uygun sayÕlmayabilir. Oysa klasik teknelerle yÕlÕn en az 8 ayÕnda açÕk
güvertelerde øzmir halkÕnÕn tercihine uygun olan keyifli bir yolculuk yapmak
mümkündür. Daha uzun kÕú dönemi ve daha sert bir iklime sahip østanbul’da dahi halk
katamaran teknelere karúÕ çÕkarak úehir hattÕ vapurlarÕnÕn artÕrÕlmasÕnÕ tercih etmiútir.
Güneúli kÕú günlerinde bile açÕk güverteler yo÷un yolcu talebi almaktadÕr. øzmir iklimi
gözönüne alÕndÕ÷Õnda açÕk güvertelere sahip gemi tiplerinin daha uygun olaca÷Õ
aúikardÕr.
x

Yolcu tahliyesi gemi formuna ba÷lÕ olmayÕp yolcu çÕkÕú koridorlarÕ, kapÕ geniúlikleri
ve iniú rampa geniúliklerine ba÷lÕdÕr. Her iki tip gemide bunu sa÷lamak mümkündür.

x

AyrÕca katamaran teknelerin gerektirdi÷i iskele rehabilitasyonlarÕ ek maliyet
oluúturacaktÕr.

x

ùartanamede belirtilen tip ve malzemeden yapÕlan tekneler bakÕm ve onarÕm açÕsÕndan
klasik teknelere nazaran çok daha fazla maliyet ve uzman kadro gerektirecektir.

x Klasik tipteki teknelerle yo÷un saatlerde daha fazla yolcu taúÕma kapasitesi elde
edilebilir.
5.2) Seçilen Malzeme
x SatÕn alÕnmakta olan gemiler için oluúturulan teknik úartnamede katamaran tekne tipi
için yapÕ malzemesi olarak karbon elyaf kompozit malzeme seçilmiútir. Bu tekneleri
cam elyaf, aliminyum veya sac malzeme ile de yapmak mümkündür:
x

Karbon elyaf malzeme ile tekne imalatÕ aliminyum malzeme ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
toplam maliyet gemi maliyeti olarak yaklaúÕk iki katÕ daha pahalÕdÕr (Alüminyum
levha 4-5 Avro/kg, Cam elyafÕ 3-3.5 Avro/kg, Karbon ElyafÕ 35-45 Avro/kg).

x Karbon elyaf malzeme çarpma mukavemetine ilk darbelerde üstün özellik göstermekle
beraber tekrarlÕ darbelerde dayÕnÕmÕ düúüktür. AyrÕca yapÕnÕn monolitik de÷il
kompozit olmasÕ delaminasyon riskinide arttÕrmaktadÕr.
x

Karbon elyaf malzeme tekne bütününde toplam a÷ÕrlÕ÷Õ katamaran alüminyum
teknelere göre %15-20 (üreticilerin beyanlarÕna göre) oranÕnda azaltÕr.

x

ønfüzyon tekni÷i ile yapÕlan imalat çok hassas ve yüksek maliyetlidir. Karbon elyaf
malzemenin bakÕm ve onarÕmÕ di÷er malzemelere göre daha zor ve hassastÕr.
Ülkemizde ve bölgemizde bu bakÕm ve onarÕm iúlerini yapacak kalifiye personel
bulmak oldukça zordur.

x 18 knot hÕzda karbon elyaf tekne ile sa÷lanacak yakÕt ekonomisi yÕlda 5000 saat
sürekli serviz hÕzÕnda çalÕúmada maksimum 240.000 Avro olabilir, böyle bir serviste
olasÕ görülmemektedir. Mesafeler kÕsaldÕkça ve çalÕúma süresi de azaldÕkça bu de÷er
azalmaktadÕr. øç hatlarda yolcu indirme-bindirme süreleri, seferler arasÕ beklemeler,
yo÷un olmayan saatlerde sefer aralarÕ gözönüne alÕndÕ÷Õnda karbon elyaf teknenin
maliyet farkÕnÕn geri dönüúü alüminyum tekneye göre 50 yÕldÕr. Cam elyafÕ tekneye
göre ise geri dönüúü 100 yÕldÕr (bknz. ekteki karúÕlaútÕrma tablosu).
5.3) ùartnamedeki Göze Çarpan Hatalar
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ùartname dili øngilizce hazÕr bir úartnamenin uzman gözü ile kontrol edilmeden
tercüme bürosu tarafÕndan hazÕrlandÕ÷Õ izlenimi oluúturmaktadÕr. Bu tercüme teknik
olarak karmaúÕklÕ÷Õ yol açacak ifadeler içermektedir.

x ùartnamede elyaf tipinden markasÕna kadar detaylar verilmiútir. Bu da teknenin daha
iyi ya da uygun malzeme ile yapÕmÕna engel oluúturmakta ve sadece bu malzemeler ile
çalÕúmÕú tersanelere avantaj sa÷lamaktadÕr. Tekne malzemesi genel olarak belirtilmeli
(örne÷in karbon elyaf/vinilester kompozit, cam elyaf/vinilester kompozit) ve imalat
tekni÷inde infüzyona alternatif vakum yöntemine de olanak sa÷lanmalÕdÕr.
x

ùartname ülkemizin gemi ve yat inúa sanayinin katÕlÕmÕnÕ engelleyecek maddelere
sahiptir. Gerek mali úartlar gerek gereksiz teknik yeterlilik istekleri bu sonucu
do÷urmaktadÕr.

x Klas kuruluúu olarak sadece IACS üyeleri dikkate alÕnmÕú olup milli klas kuruluúumuz
Türk Loydu’nun da katÕlÕmÕ engellenmiútir. Türk Loydu uluslararasÕ baúarÕ grafi÷i ile
IACS üyesi klas kuruluúlarÕ ile aynÕ seviyede oldu÷u gibi böyle bir projeyi yürütecek
yetkinli÷e sahiptir.
x ùartnamede ciddi uluslararasÕ standart ve kural çatÕúmalarÕ gözlenmiútir.

SONUÇ
1) “Meslek odalarÕ, STK’lar ve øzmir HalkÕndan hiç bir görüú alÕnmadan hazÕrlanmÕú
úartnamede gemi tipi seçiminde øzmir’i görselli÷i ve konsepti ile temsil edecek gemi
siluetinin çizilmesi birinci öncelik olarak belirlenmiú ancak günümüzde genel
görünümleri standartlaúmÕú katamaranlarda bu farklÕlÕ÷Õn nasÕl olabilece÷i ve bu tipin
nasÕl onaylanaca÷Õ belli de÷ildir. Siluet özelli÷i ile öne çÕkan bir firma ihalenin di÷er
úartlarÕna göre ihaleyi kaybederse bu çeliúkili bir durum olmayacak mÕdÕr? Gemi tipi
birincil özellik oldu÷una göre öncelikle gemi tipinin belirlenmesi do÷ru bir yaklaúÕm
olacaktÕr. ønúa malzemesinin seçiminde ilk yatÕrÕm maliyetinin yakÕt tasarrufu ile geri
kazanÕmÕ göz önüne alÕnmalÕdÕr. Yurtiçi imalatçÕlarÕn daha yaygÕn olarak kullandÕklarÕ
malzeme ve imal tekniklerine de (örne÷in cam elyaf/vinil ester/vakum) yer verilmesi
amaç ve ekonomik maliyet göz önüne alÕnarak de÷erlendirilmelidir. ùartnamenin dili,
terminolojisi ve teknik hatalarÕ giderilmelidir. Bu özellikleri ile bir yukarÕdaki teknik
ve idari saptamalarda göz önüne alÕnarak yenilenmelidir.”
øzmir Büyükúehir Belediyesine sunmuú oldu÷umuz raporda böyle demiú olmamÕza
ra÷men ihale gerçekleúmiú ilki iptal edilmiú ve ikinci kez çÕkÕlan ihale Yalova’daki
ÖZATA Tersanesi tarafÕndan kazanÕlmÕútÕr. TMMOB øzmir øKK olarak yapmÕú
oldu÷umuz itirazlar neticesinde oluúan kamuoyu baskÕsÕ sayesinde mevcut altyapÕsÕ
uygun olmayan yerli firmalara çok önemli bir süre kazandÕrÕlmÕú ve ikinci ihaleyi bir
Türk firmasÕnÕn alÕnmasÕna büyük katkÕ sa÷lanmÕú ayrÕca ilk ihale bedelinin çok daha
altÕnda ikinci ihalenin sonuçlanmasÕ sa÷lanmÕútÕr. BunlarÕn yanÕnda en baúÕndan beri
itiraz etti÷imiz di÷er konular maalesef gerçekleúmiú tasarÕmlarÕ yurt dÕúÕnda
yaptÕrÕlmÕú, teknelerde kullanÕlan ana malzeme olan karbon fiber ve di÷er
malzemelerin büyük bir ço÷unlu÷u da yurt dÕúÕndan temin edilmektedir. AyrÕca
gemiler Norveç Klas Kuruluúu olan DNV tarafÕndan sÕnÕflandÕrÕlmakta Milli Klas
kuruluúumuz olan Türk Loydu saf dÕúÕ bÕrakÕlmÕútÕr. Gemiler ve yedek parçalarÕ satÕn
alÕnmakta oldu÷undan, meslek örgütleri olarak söyleyecek yeni bir sözümüz kalmamÕú
söylediklerimiz her zaman oldu÷u gibi zamana ve kamu vicdanÕna bÕrakÕlmÕútÕr.
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2) Neoliberal politikalarÕn yerel yönetimlerde hakim kÕlÕnmasÕnÕn do÷al sonucu olarak,
Kent Yöneticileri, bilim çevreleri, akademik çevreler ve toplumun geniú kesimleri ile
de÷il, sermaye ve siyaset çevreleri ile koalisyonlar oluúturmaktadÕr. Bu koalisyon
türünün úimdiye kadar øzmir kentinin geliúimine katkÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ söylemek güçtür.
Meslek odalarÕ tarafÕndan dönem dönem yapÕlan uyarÕlar, gerek merkezi gerekse yerel
yönetimler tarafÕndan dikkate alÕnmamaktadÕr.
“øzmir Büyükúehir Belediyesi her daim denizci bir belediye olmalÕ, bu yönüyle de
di÷er tüm kÕyÕ illerine örnek olmalÕdÕr.”
(TMMOB øzmir øKK Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, 08-10 Ocak, 2009)
2009 yÕlÕnda, øzmir kentinde “øzmir Kent Sempozyumu” düzenlenmiú, meslek
odalarÕnÕn temsilcileri tarafÕndan øzmir’in gerçek kentsel sorunlarÕna yönelik bilimsel
araútÕrmalar ve bulgular ortaya konmuútur. Görünen o ki, bu görüúlerin bir özetini
hatÕrlatma gere÷i do÷muútur. Bir önceki Kent Sempozyumunda söyledi÷imiz úeyleri
yÕllara sonra da olsa söylemek bizlerin görevidir…
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KENTøÇø ULAùIM
øbrahim AYKOL
Harita Mühendisi
iaykol@gmail.com

GøRøù
Bu çalÕúmanÕn amacÕ günümüz kentlerinde yaúanan trafik tÕkanÕklÕ÷Õ ve ulaúÕm sorunlarÕnÕ
tespit ve analiz ederek çözüm önerileri sunmaktÕr. Ülkemiz gündeminde önemli bir yer bulan
kentsel dönüúüm kapsamÕnda yeniden kurulacak kent alanlarÕnda bu sorunlarÕn tekrar
yaúanmasÕnÕ önleyecek kent dokusu oluúturulmasÕna yardÕmcÕ olmaktÕr.

KENTøÇø ULAùIMI HAKKINDA
Genel Olarak
ønsanlar yaúamlarÕ boyunca iú, alÕúveriú, e÷itim, ziyaret, seyahat vb. amacÕyla yaya olarak
gerçekleútirdikleri günlük yer de÷iútirme eylemi kentlerin nüfusunun artmasÕyla birlikte
büyümesi sonucu ulaúÕm mesafelerini de artmÕú ve insan hareketlili÷i araç kullanÕmÕn zorunlu
kÕlmÕútÕr.
Ülkemizde 1950’li yÕllarda baúlayan ve artarak süren kentleúme olgusu sonucunda, bu gün
nüfusumuzun üçte ikisinden fazlasÕ kentlerde yaúar hale gelmiútir. Öte yandan, 1970’li
yÕllarda baúlayan motorlu taúÕt sayÕsÕ da kentlileúmeyle adeta yarÕú edercesine hÕzla artmÕútÕr.
Geliúmiú ülkelerdeki sayÕ ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, henüz düúük seviyede olan otomobil
sahipli÷inin geliúen ekonomik koúullar ve pazarlama kolaylÕklarÕ ile önümüzdeki yÕllarda da
artÕúÕnÕ sürdürece÷i beklenmelidir.
Kentlerimizdeki ulaúÕm altyapÕsÕ, nüfus ve motorlu taúÕt sayÕsÕnda yaúanan hÕzlÕ artÕúa cevap
verecek düzeyde geliúme gösterememiútir. Kentlerimizin plansÕz büyümesinden kaynaklanan
ulaúÕm ve trafik sorunu, zamanÕnda ve yeterince önemsenmemiú, kÕsa vadeli yüzeysel ve basit
çözümlerle sorun giderilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. ølerleyen zaman içinde konunun önemi kavranmÕú,
ancak bu defa da finansal ve mekansal kÕsÕtlarla karúÕlaúÕlmÕútÕr. YaúadÕ÷ÕmÕz gecikmelerden
ve sorunu zamanÕnda kavrayamadÕ÷ÕmÕz için çözüm zorlaúmÕútÕr.
Otomotiv sektörünün hÕzlÕ geliúimi ve beraberinde getirdi÷i motorlu taúÕt sayÕsÕnÕn artÕúÕ,
günümüzün trafik problemini yaratmÕútÕr. Bugün kentlerimizin ayrÕlmaz bir parçasÕ haline
gelen ulaúÕm zorlu÷u ve trafik tÕkanÕklÕklarÕ yaúam kalitesini düúürmüú, büyük kentlerde
yaúayanlarÕn, çözülmesi istedi÷i sorunlar listesinde en baúa geçmiútir. Bunun yanÕnda büyük
kentlerde yaúanan aúÕrÕ trafik tÕkanÕklÕklarÕnÕn yarattÕ÷Õ zaman ve ekonomik kayÕplarÕnÕn yanÕ
sÕra çevre üzerindeki olumsuz etkileri hissedilmektedir.
Kent içi ulaúÕm; bütüncül bir plana dayalÕ, kent halkÕna, iúleticiye ve ülkeye maliyeti az,
ekonomiye ve sosyal geliúmeye, katkÕsÕ yüksek, kentin geliúimini destekleyen, daha iyi bir
yaúam sa÷layacak, ça÷daú bir sistemin kurulup uygulanmasÕ olmalÕdÕr. TaúÕtlara de÷il insana
öncelik veren, katÕlÕmcÕ plan anlayÕúÕnÕ benimseyen, kaynaklarÕn etkin ve verimli kullanÕldÕ÷Õ,
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çevreyi, insani ve tarihi de÷erleri koruyan, sürdürülebilir, yapÕm, bakÕm ve iúletmede ülkemiz
teknolojisine uygun olmalÕ ve yerli üretimi desteklemelidir.
Ne yazÕk ki kentlerimiz bir plana ba÷lÕ olarak büyümedi÷i gibi sÕkça çÕkarÕlan imar aflarÕyla,
dÕú mahallelerde düzensiz ve niteliksiz yapÕlar meydana gelmiútir. Gelinen noktada, planlÕ ve
düzenli bir ulaúÕm alt yapÕsÕ oluúturmak bir yana, toplu taúÕm araçlarÕna uygun bir yol
güzergahÕ bulmak bile neredeyse imkansÕz hale gelmiútir. YapÕlan planlamalarda, ço÷u kere
arazi kullanÕmÕ-ulaúÕm etkileúimi nazara alÕnmadÕ÷Õndan, konut bölgeleri ile sanayi ve ticaret
bölgeleri birbirine karÕúmÕú, bunun sonucunda gereksiz yere uzun mesafeli araç kullanÕmÕ
artmÕútÕr.
YapÕlaúmÕú bölgelerde ise, yo÷unluk artÕran imar kararlarÕ ile ulaúÕm altyapÕsÕna uygun
olmayan, trafik çeken çok katlÕ iú ve alÕúveriú merkezleri inúa edilmiú, mevcut ihtiyaca cevap
veremeyen ulaúÕm alt yapÕsÕna yeni trafik yükü eklenmesiyle ulaúÕm, içinden çÕkÕlmaz duruma
gelmiútir.
Ülkemizde 2012 yÕlÕ sonu itibariyle, toplam motorlu araç sayÕsÕ 16 089 528 tür. Araç baúÕna
düúen kiúi sayÕsÕ 4,6 olup 1.000 kiúiye düúen otomobil sayÕsÕ 144 dür. Bu sayÕ geliúmiú
ülkelerde 500’dür. (AB ortalamasÕ 473) Yurdumuzda da sosyal ve ekonomik geliúmeye
paralel olarak bu sayÕnÕn artaca÷Õ kuúkusuzdur.
Kentlerimizde rahat, hÕzlÕ, ekonomik ve güvenli ulaútÕrma olanaklarÕ yaratmak için, mevcut
altyapÕnÕn verimli úekilde kullanÕlmasÕ sa÷lanmalÕ bunun yanÕ sÕra, baúta raylÕ sistemler olmak
üzere, toplu taúÕmacÕlÕ÷a öncelik verilip geliútirilmesi mutlaka gerçekleútirilmelidir.
Kentlerimizde, arazi kullanÕmÕn kararlarÕnda yapÕlacak bir de÷iúikli÷in ulaúÕm sistemini nasÕl
etkileyece÷i sebep sonuç iliúkisi kurularak incelenmeli ve yatÕrÕm kararlarÕ öyle alÕnmalÕdÕr.
Türkiye’de kent içi ulaúÕmÕn belkemi÷ini karayolu ulaúÕmÕ teúkil etmektedir. Ülkemizde son
yÕllarda ön plana çÕkan geliúmiú raylÕ ulaútÕrma sistemleri gibi de÷iúikliklerin haricinde kent
içi ulaúÕm çerçevesinde yapÕsal ve uzun vadeli bir politika izlendi÷i söylenemez. KÕyÕ
kentlerimizde deniz taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn kent içi ulaúÕmdaki payÕ sÕnÕrlÕ olup yaklaúÕk % 3 tür, bu
oran mutlaka artÕrÕlmalÕdÕr.
Ülke düzeyinde yaúanan hÕzlÕ ve plansÕz kentleúme, özellikle büyük kentlerdeki nüfus
patlamalarÕ ve hÕzlÕ taúÕt sayÕsÕ artÕúÕ beraberinde önemli sosyal, ekonomik ve yönetimsel
sorunlar getirmiútir. Bunlardan en önemlileri zaman kaybÕ, gere÷inden fazla yakÕt tüketimi,
çevre kirlenmesi ve kazalar ile toplumsal maliyeti yüksek olan trafik tÕkanÕklÕklarÕ ve ulaúÕm
zorlu÷udur.
UlaúÕm ve trafik, Birinci Beú YÕllÕk KalkÕnma Plan döneminden baúlayarak günümüze kadar
alÕnan bütün plan kararlarÕnda yer bulan önemli konulardan biri haline gelmiútir.
Bu planlarda öne çÕkan hedefler úöyledir;
- Kentlerimizde rahat, hÕzlÕ, ekonomik ve güvenli ulaútÕrma olanaklarÕ yaratmak,
- Mevcut altyapÕnÕn verimli úekilde kullanÕlmasÕ,
- Baúta raylÕ sistemler olmak üzere, toplu taúÕmacÕlÕ÷a öncelik verilip geliútirilmesi,
- Kentlerin fiziki planlarÕ ile ulaúÕm planlarÕnÕn bütünleútirilmesi,
- Planlama, uygulama, iúletme ve denetimde koordinasyonun sa÷lanmasÕ,
- Çevre ile uyumlu ve kirleticili÷i az bir ulaúÕm hizmetinin sa÷lanmasÕ.
Dünyadaki geliúmeler
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Geliúmiú ülkelerde ise, araç sayÕsÕnÕn artmasÕ ile baúlayan ulaúÕm güçlü÷ü ve trafik
tÕkanÕklÕlÕ÷Õ karúÕsÕnda, önceleri çözüm olarak araçlarÕn hareketlerini kolaylaútÕrÕcÕ önlemlere
baúvurulmuú, yeni yollar açÕlmasÕ, mevcut yollarÕn geniúletilmesi ve katlÕ kavúak yapÕlmasÕ
gibi çözümler üretilmiútir.
Kapasite artÕúÕ beraberinde bir rahatlama getirmiú ancak yaratÕlan ek kapasite trafik çeken
yeni merkezlerin oluúmasÕna yol açmÕú ve trafikte yeniden tÕkanmalar yaúanmÕútÕr. AyrÕca
gürültü ve hava kirlili÷inde ciddi ölçüde artÕúlar meydana gelmiútir. Bu yaklaúÕmÕn beklenen
sonucu vermedi÷i hemen anlaúÕlmÕútÕr.
Bu tespit üzerine kentçi ulaúÕm planlamasÕ de÷iúmiú, motorlu araçlÕ ulaúÕmÕ en aza indirecek
kentsel geliúme stratejileri benimsenmiú, toplu taúÕma araçlarÕnÕn kullanÕmÕnÕ özendirici,
otomobil-toplu taúÕma ulaúÕmÕnÕn bütünleúmesi sa÷lanmÕútÕr.
Bir baúka ifadeyle, “yolculuk talep yönetimi” yaklaúÕmÕ öne çÕkmÕútÕr. Bu çerçevede, arazi
kullanÕm kararlarÕnda araçlÕ ulaúÕmÕ en aza indirecek kentsel geliúme stratejileri
benimsenmiútir. Toplu taúÕma araçlarÕnÕn kullanÕmÕnÕ özendirici, bisikletli ve yaya
yolculuklarÕnÕ kolaylaútÕrÕcÕ uygulamalar yaygÕnlaútÕrÕlÕrken mevcut altyapÕnÕn daha verimli
kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamak için yüksek dolulu÷u olan taúÕtlara özel úeritler tahsis edilmiútir.
Di÷er yandan trafi÷in yo÷un oldu÷u kentin merkezi bölgelerine otomobil ile giriúi azaltmak
amacÕ ile caydÕrÕcÕ önlemlere baúvurulmuútur. Bunlar kent merkezine otomobille giriúin
ücretlendirilmesinin yanÕ sÕra (Singapur, Hong Kong, Oslo, Londra), merkezdeki otopark
kapasitesi sÕnÕrlÕ tutulmuú, park ücreti artÕrÕlmÕútÕr.
Merkezi bölgelerin çevrelerinde parket-bin (park and ride) uygulamasÕnÕ teúvik edici park
alanlarÕ yaratÕlmak suretiyle otomobil-toplu taúÕma ulaúÕmÕnÕn bütünleúmesine çalÕúÕlmÕútÕr.
Bu arada, iletiúim teknolojisinin getirdi÷i kolaylÕklardan ulaúÕmda daha fazla yararlanÕlmasÕ
amacÕyla, araçlÕ yolculuklarÕ azaltmak amacÕyla internet kullanÕlarak yapÕlan iú, alÕúveriú ve
e÷itim teúvik edilmiútir. AkÕllÕ ulaúÕm sistemleri ile kent içi trafi÷in yönetimi ve denetimi,
ayrÕca yolcularÕn toplu taúÕma araçlarÕnÕ daha fazla kullanmalarÕnÕ teúvik etmek için önceden
bilgilendirilmeleri sa÷lanmÕútÕr.
Planlamaya gereken önem verilmiyor
Kentlerimizin hemen hepsinde nazÕm plan ile uyumlu ulaúÕm planlarÕ olmadÕ÷Õ için ulaúÕm
altyapÕlarÕ, plansÕz bir úekilde, birbirini tamamlamayan parçacÕ bir yapÕ oluúturmuútur.
Günümüzde de bu durumun düzeldi÷i söylenemez. Bir de arazi kullanÕmÕ-ulaúÕm iliúkisi
kurulmadan yatÕrÕm kararlarÕ alÕnmaktadÕr. Arazi kullanÕmÕndaki bir de÷iúikli÷in ulaúÕm
sistemini nasÕl etkileyece÷inin irdelenip kararlar buna göre alÕnmalÕdÕr.
Yetki ve sorumluluk karmaúasÕ
Kent içi ulaúÕma yönelik yatÕrÕmlarÕn planlanmasÕ, gerçekleútirilmesi, iúletilmesi ve
denetimlerinde özellikle metropol kentlerde pek çok kamu ve sivil kurum ve kuruluú söz
sahibidir. Yerel yönetimler, ulaúÕma yönelik altyapÕnÕn tesislerinin inúa edilmesi ve
iúletilmesinden sorumludur.
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Merkezi yönetimden KalkÕnma BakanlÕ÷Õ ile Hazine MüsteúarlÕ÷Õ; yerel yönetimlerin dÕú
kredi kullanarak zorunda olduklarÕ projelerde söz sahibidirler ve uygun gördükleri projelere
dÕú krediler için devlet garantisi vermektedirler. DLH (UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ); raylÕ sistemler
ile ilgili standartlarÕn belirlenmesinde, KGM (UlaútÕrma Haberleúme ve Denizcilik BakanlÕ÷Õ),
kent geçiúlerinin ve çevre yollarÕnÕn projelendirilmesi, yapÕmÕ ve bakÕmÕnda, EGM (øçiúleri
BakanlÕ÷Õ), trafi÷in tanzimi ve denetiminde, Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ hava kirlili÷i,
emülsiyon kontrolünde ve gürültüye yönelik de÷erlendirmelerde, pek çok ødare ve BakanlÕk
birimleri imar planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕnda, dolayÕsÕyla alt yapÕnÕn oluúturulmasÕnda etkili olan
di÷er merkezi kurumlardÕr. Bu arada bazÕ büyük kentlerde banliyö trenlerinin iúletilmesi ile
ilgili olarak TCDD, deniz taúÕmasÕnda ùehir HatlarÕ øúletmesi söz sahibidirler (øzmir’de
Büyükúehir Belediyesi).
Di÷er yandan, büyük kentlerde yolcu taúÕmacÕlÕ÷Õ yapan özel otobüs, minibüs, taksi ve servis
araçlarÕ ile ilgili dernek niteli÷indeki kuruluúlar bulunmaktadÕr. Di÷er büyük kentlerimizde de
az da, çok sayÕda resmi ve sivil kurum iúin içindedir.
Bu kurum ve kuruluúlar konuya kendi yararlarÕ açÕsÕndan baktÕklarÕ için verilecek kararlarda
aralarÕnda uyum sa÷lamak zor olmaktadÕr. Bu durumda da planlama, uygulama, iúletme ve
denetimlerde hatalar ve gecikmeler kaçÕnÕlmaz olmaktadÕr.
Bu yetki ve sorumluluk karmaúasÕnÕ gidermek üzere bir “UlaúÕm Otoritesi”nin oluúturulmasÕ
yönünde çalÕúmalar baúlatÕlmÕúsa da henüz sonuçlandÕrÕlamamÕútÕr. Finansman gücü ve ayrÕ
kuruluú kanunu olmalÕ, Yönetimin bütünleúmesini sa÷lamalÕdÕr.
Yolcu taúÕmasÕnda karayolu hakim
Otobüs ve minibüs türü taúÕtlar belirgin úekilde öndedir.
RaylÕ taúÕmanÕn yararÕ geç anlaúÕlmÕú olmakla birlikte tüm kentlerimizde payÕ çok düúüktür.
Deniz kÕyÕsÕndaki kentlerimizde, denizyolu ile kayda de÷er bir yolcu taúÕmasÕ olmadÕ÷Õ ifade
edilebilir. østanbul ve øzmir gibi büyük kentlerimizde, bu taúÕmalarÕn toplam taúÕmadaki
paylarÕ % 3 mertebelerinde kalmaktadÕr.
DolayÕsÕyla maliyeti en düúük, konfor ve güvenli÷i yüksek olan deniz taúÕmacÕlÕ÷Õ maalesef
di÷er toplu taúÕma türleri arasÕnda etkin bir yerde de÷ildir. Toplu taúÕmada göze çarpan bir
di÷er olumsuzluk sunulan hizmet kalitesinin hÕz, konfor, güvenirlik ve güvenlik açÕlarÕndan
düúük olmasÕdÕr.
Sistemler arasÕ hat-zaman-ücret entegrasyon zayÕftÕr. øzmir’de ücretlendirmede kent kart ve 90
dakika uygulamasÕ kullanÕcÕlarÕn yararÕna iúlemektedir.
Üç Büyük ùehrimizde Toplu UlaúÕm AraçlarÕnÕn PaylarÕ %
østanbul
Ankara
øzmir

Karayolu
87
90
58

RaylÕ Sistem
10
10
39

Deniz UlaúÕmÕ
3
3

Yetersiz ulaúÕm altyapÕsÕ
Kent içindeki karayolu geometrisi genelde otobüs yolu uygulamalarÕ için elveriúli de÷ildir.
Güzergah boyunca trafik úeridi homojen olmayÕp de÷iúkendir.
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Otobüs ve minibüslerin yanaúma cepleri yetersizdir ve do÷ru kullanÕlmamaktadÕr.
Yol içi paklanmalar trafik akÕúÕnda süreklili÷i bozmaktadÕr.
KavúaklarÕn geometrileri kötüdür.
AydÕnlatma yetersiz, yüzey suyu drenaj sistemi trafi÷i tehlikeye atacak durumdadÕr.
Kent içi ulaúÕm yollarÕnda kaplamalar yer yer bozuk, yatay ve düúey iúaretleme eksiktir.
Hizmet kalitesi, hÕz ve güvenlik düúük, doruk saatlerde aúÕrÕ yolcu olmasÕ, Sürücü ve
yayalarÕn trafik kurallarÕna riayetsizlikleri bunlara eklenince çözüm zorlaúmaktadÕr.
ønsana öncelik veren yatÕrÕmlar az
Kent içi ulaúÕmÕ kolaylaútÕrmak için ço÷u zaman çok yerde araçlara kolay ve hÕzlÕ hareket
imkanÕ verecek yatÕrÕmlar tercih edilmiútir. Yaya ulaúÕmÕnÕ teúvik eden, güvenli÷i sa÷lanmÕú,
araçlardan arÕndÕrÕlmÕú alanlarÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, alt ve üstgeçitler, yaya kaldÕrÕmlarÕ,
durak-aktarma merkezleri-iskele-metro gibi yaya trafi÷inin yo÷un oldu÷u yerlerin fiziki
olarak ve görsel yönden iyileútirilmeleri ihmal edilmiútir. Bu arada, çocuk ve yaúlÕ yani
korumasÕz kiúiler için yaya yollarÕ, bunlarÕn yolculuklarÕnÕ kolaylaútÕrÕcÕ araçlarÕn hizmete
konmasÕ yönünde a÷Õr davranÕlmÕútÕr. Günümüzde özürlüler için yasa ile getirilen
yaptÕrÕmlarla gözle görülür iyileútirmeler yapÕlmaktadÕr.
Kentlerdeki otopark politikalarÕ
Araç ve yaya trafi÷inin yo÷un oldu÷u kent merkezlerinde otopark kapasitesini arttÕrmak için,
park alanlarÕnÕn yaratÕlmasÕ, yerel yönetimin öncelikli gelen görevi olmalÕdÕr. Ancak yerel
yönetimlerin çözüme yönelik belirli bir otopark politikasÕ yoktur.
Otopark sÕkÕntÕsÕ aúÕlamazken, yol içi paklanmalarÕn akan trafi÷e etkileri önemli sorun haline
gelmiútir. Ticari aktivitenin yo÷un oldu÷u merkezi bölgelerdeki iúyeri sahipleri, araçlarÕnÕ
civardaki sokak veya caddeye bÕrakarak kentin en de÷erli yerini sabahtan akúama kadar bir
bakÕma bedava iúgal etmektedirler. Bunun yanÕ sÕra, yine merkez bölgeler için süreli park
uygulamasÕ bulunmadÕ÷Õndan park yeri devir sayÕsÕ son derecede düúüktür. Üç úeritli bir yolda
tek sÕra park edilmesi yolun kapasitesini üçte bir azaltmaktadÕr. Kapasitesi azaltÕlmÕú yoldaki
park eden araçlar kaldÕrÕldÕ÷Õnda yolun verimi yüzde elli artacaktÕr. Yollar araçlarÕn hareket
etmeleri için planlanÕrlar. Yola park eden araçlar plan hedeflerinin gerçekleúmesinin önünde
en büyük engeldir.
KatlÕ otoparklarda gün boyu park edecek abone araçlara giriú katÕnda yer verilmektedir. KÕsa
süreli parka ihtiyaç duyan araçlar ise üst katlara yönlendirilmektedir. Bu da zaman kaybÕna
yol açtÕ÷Õndan yola park edilmesini yaygÕnlaúmaktadÕr.
Bu arada, binalarÕn otopark gereksinimlerini kendi imar adalarÕ içinde çözmeleri, konutlarda
daire baúÕna, iúyerlerinde metrekare baúÕna istenen asgari otopark sayÕsÕ gibi hususlarda
yürürlükteki otopark yönetmeli÷i uygulamada yetersiz kalmaktadÕr.
Motorlu araçlar hayatÕmÕzÕn ayrÕlmaz bir parçasÕdÕr ve hep olacaktÕr. Ancak onlara di÷er
araçlarÕn hareketini engellemeyecek park alanlarÕ oluúturulmasÕ gerekti÷ini unutmamak
gerekir.
UlaúÕm altyapÕlarÕnda standart sorunu
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafÕndan son yÕllarda ulaúÕm altyapÕlarÕ için bazÕ
standartlar getirilmiúse de, uygulamalarda yer bulamamaktadÕr.
* Bu bildiri Harita ve Kadastro Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Karayolu a÷Õ oluúturulurken yol hiyerarúisi göz ardÕ edilip kademelendirme yapÕlmamaktadÕr.
Trafik akÕm de÷erlerine göre, eúdüzey kavúaklar için ne zaman sinyalizasyona, ne zaman
köprülü kavúa÷a gidilece÷i hakkÕnda bir kriter yoktur. øúaretlemelerde standardizasyon
zayÕftÕr. Sinyalizasyon sisteminde senkronizasyon ya yoktur ya da yetersizdir.
Kentsek UlaúÕma Yönelik Çözüm Önerileri
YukarÕdaki açÕklamalara göre, kentsel ulaúÕmÕn çözümü için öneriler aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr.
- Kentlerde nüfus yo÷unlaúmalarÕ hafifletilmelidir.
- Kentler bütüncül bir plana ba÷lÕ olarak geliúip büyümelidir.
- Planlama anlayÕúÕ de÷iúmelidir. UlaúÕmda araç kullanÕmÕnÕ en azda tutacak, insan odaklÕ,
çevreyi mümkün oldu÷unca koruyan, sürdürülebilir geliúmeyi hedefleyen, kamu yararÕnÕ ve
katÕlÕmcÕ yaklaúÕmÕ ön planda tutan bir planlama anlayÕúÕ benimsenmelidir.
- Planlama, uygulama, iúletme ve denetim tek merkezden yürütülmelidir.
- UlaúÕm yatÕrÕmlarÕ bütüncül bir anlayÕúla ve planlara dayalÕ olarak yapÕlmalÕdÕr.
- Kent geçiúleri do÷ru úekilde planlanmalÕdÕr.
- Yol standartlarÕ belli bir planlama anlayÕúÕna göre belirlenmelidir.
- Çözüm toplu taúÕmada aranmalÕdÕr.
- Mevcut altyapÕdan en yüksek verimin alÕnmasÕ öncelikli hedef olmalÕdÕr. Bunun için; fiziki
entegrasyon, hat-güzergah-zaman entegrasyonu ile, ortak bilet sistemi ve ücret entegrasyonu
sa÷lanmalÕdÕr.
- RaylÕ sistemlere geçiú ve standart seçiminde, belirlenen kriterlere uyulmalÕdÕr.
- Toplu taúÕmada hizmet kalitesi yükseltilmelidir.
- UlaúÕmda özel araç kullanÕmÕnÕ azaltan teknolojik geliúmelerden yararlanÕlmalÕdÕr.
- Yaya ve bisiklet ile ulaúÕm kolaylaútÕrÕlÕp, özendirilmelidir.
- Otopark politikasÕ oluúturulup uygulanmalÕdÕr.
- Otobüs taúÕmacÕlÕ÷Õndan mümkün oldu÷unca yararlanÕlmalÕdÕr.
- Mümkün olan kentlerde, deniz taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn etkinli÷i artÕrÕlmalÕdÕr.
- KorumasÕz yolcularÕn konforu ve güvenlikleri önemsenmelidir.
- Ara toplu taúÕma sistemlerinden uygun yerlerde ve uygun úekilde yararlanÕlmalÕdÕr.
- Kent içi ulaúÕm yatÕrÕmlarÕ için finansman modeli geliútirilmelidir.
- Büyük kentlerde sÕkÕúÕk bölgeler için kÕsÕtlamalara gidilmesi gündeme getirilip
bu yönde hazÕrlÕklara baúlanmalÕdÕr.
- Yerel yönetimlerce yeterli sayÕda nitelikli teknik eleman istihdam edilmelidir.
- UlaúÕma yönelik her türlü verinin toplanÕp, güncelleútirildi÷i bir veri bankasÕ
oluúturulmalÕdÕr. [UAPS.]
KAYNAKLAR
Büyükúehir belediyelerinin internet siteleri.
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü yayÕnlarÕ
UlaútÕrma Denizcilik ve Habercilik BakanlÕ÷Õ
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øZMøR ULAùIMININ ÖNÜMÜZDEKø 20 YILI HAKKINDA DÜùÜNCELER
Doç.Dr. Serhan TANYEL

Yard.Doç.Dr. M. YÕldÕrÕm ORAL

serhan.tanyel@deu.edu.tr

yildirim.oral@deu.edu.tr

GøRøù
øzmir, tarihsel geçmiúi boyunca Ege’nin ve dolayÕsÕyla ülkemizin en önemli yerleúim
birimlerinden biri olmuútur. Uzun yÕllar boyunca korudu÷u ticari önemini bugün de aynÕ
úekilde devam ettirmektedir. BunlarÕn sonucu olarak Türkiye’nin en fazla göç alan
úehirlerinden biri olma özelli÷ini de taúÕmaktadÕr.
Her geçen gün artan nüfusa ba÷lÕ olarak, øzmir úehrinde yolculuk yapmak isteyen insan
sayÕsÕnda da önemli bir artÕú görülmektedir. Bu ise trafik sÕkÕúÕklÕ÷Õ gibi önemli ulaúÕm
problemlerini de beraberinde getirmektedir. Son 50 yÕllÕk süreç içinde úehir merkezinde
yo÷un yerleúime izin verilmesi, úehir içinde raylÕ sistemler ve deniz taúÕmacÕlÕ÷Õndan çok
karayolu ulaúÕmÕnÕn ön plana çÕkmasÕ, bu sorunlarÕn daha da büyümesine yol açmÕútÕr.
Özellikle øzmir körfezi gibi önemli bir avantaja sahip bulunan øzmir’de deniz yolu ile yolcu
taúÕmacÕlÕ÷Õ, son yÕllarda øzmir Büyükúehir Belediyesinin UlaúÕmda Entegrasyon Projesi
kapsamÕnda devralÕnmasÕna kadar, øzmir ùehiriçi Yolcu TaúÕmacÕlÕ÷Õndaki payÕnÕ önemli
oranda kaybetmiútir.
2009 yÕlÕnda tamamlanmÕú olan øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ çÕktÕlarÕ do÷rultusunda yapÕlmasÕ
planan ve ihale aúamasÕnda yer alan Konak ve KarúÕyaka tramvaylarÕ ile yine øzmir
Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan hazÕrlÕklarÕ tamamlanmakta olan øzmir körfezindeki yolcu
taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn geliútirilmesi projelerinin yanÕ sÕra, úu anda yapÕmÕ sürmekte olan øzmirøstanbul Otoyolu, øzmir-Ankara hÕzlÕ tren projesi, Konak Tünelleri gibi projelerin, kentin
ulaúÕm sisteminde köklü ve geri dönülmez de÷iúiklikler meydana getireceklerdir.
Bu çalÕúmada, øzmir kentiçi ulaúÕmÕnÕn 20 yÕllÕk süreç içerisinde ne gibi de÷iúikliklerle ve
sonuçlarla karúÕlaca÷Õ üzerinde bir tartÕúma ortamÕ yaratÕlmasÕdÕr.
øZMøR ULAùIM ANA PLANI 2030 YILI HEDEFLERø
øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan hazÕrlanmÕú olan øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ (øBB, 2009)
5216 sayÕlÕ Kanun do÷rultusunda hazÕrlanmÕútÕr. UlaúÕm Ana PlanÕnÕn altlÕ÷Õ olarak øzmir
Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ (øBB, 2005) kullanÕlmÕútÕr.
UlaúÕm Ana PlanÕ çalÕúmalarÕ kapsamÕnda yapÕlan analizler sonucunda yolculuk istek hatlarÕ
ùekil 1’de görüldü÷ü gibi belirlenmiútir. ùekil’den görülebilece÷i gibi, yolculuklarÕn
beklenildi÷i gibi iç körfezde toplandÕ÷Õ görülmektedir.
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ùekil 1 2030 Yolculuk østek HatlarÕ (øBB, 2009)
østek hatlarÕ do÷rultusunda, 2030 yÕlÕ karayolu ve toplu ulaúÕm hatlarÕ ùekil 2 ve 3’te
sunuldu÷u úekilde oluúaca÷Õ öngörülmüútür.

ùekil 2 2030 YÕlÕ beklenen karayolu A÷Õ (øBB, 2009)
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ùekil 3 2030 yÕlÕ için önerilen toplu ulaútÕrma a÷Õ (øBB, 2030)
ùekillerden de anlaúÕlabilece÷i gibi, øzmir kentiçi ulaúÕmÕn önemli oranda raylÕ sistemlere ve
deniz ulaúÕmÕna ba÷lÕ olarak geliúmesi öngörülmüútür. Tablo 1’de 2030 toplu ulaúÕm
atamalarÕnÕn türlere göre da÷ÕlÕmÕ verilmiútir. Tablo incelendi÷inde, 2030 yÕlÕnda toplu
ulaúÕmÕn a÷ÕrlÕklÕ olarak karayoluna dayalÕ olaca÷Õ görülmektedir fakat raylÕ sistemlerin toplu
ulaúÕmdaki payÕnÕn %27, deniz ulaúÕmÕ payÕnÕn ise %7 oranÕnda olabilece÷i tahmin edilmiútir.
Bu sonuçlar, do÷ru yatÕrÕmlar yapÕldÕ÷Õ takdirde, ulaúÕm sistemleri arasÕndaki dengenin
sa÷lÕklÕ bir úekilde gerçekleútirilebilece÷ini göstermektedir.
Tablo 1 2030 toplu ulaúÕm atamalarÕnÕn türlere göre da÷ÕlÕmÕ (Oral, 2012)
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Tablo 2 5 yÕllÕk dönemlere göre toplu ulaúÕm yatÕrÕm cetvelleri

ølk uygulamanÕn 2011 yÕlÕnda banliyö demiryolu öncesinde karayolu a÷Õndaki iyileútirmeler
ve trafik düzenlemeleri giriúimleriyle yürütülmesi, ESHOT belediye otobüsleri ana
arterlerinin oluúturularak ola÷anüstü otobüs yolculuklarÕ yükünün, otobüs öncelikli hat
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düzenlemeleri ve optimizasyon çalÕúmalarÕyla daha akÕlcÕ bir düzeye çekilmesi düúünülmüútür
(Oral, 2012).
2011 yÕlÕnda bu düzenlemelerin sürdürülerek banliyö demiryolu uygulamalarÕnÕn baúlatÕlmasÕ
ile birlikte øzmir’de ulaúÕm sisteminin yeni bir aúamaya gelece÷i ve bu çerçevede ulaúÕm
sistemleri arasÕ entegrasyonun geliútirilerek aktarma noktalarÕnÕn yeniden ele alÕnmasÕnÕn
gerekece÷i kabul edilmiútir (Oral, 2012).
AyrÕca 2011 - 2015 yÕllarÕ aúamasÕnda ise HRS’nin (Metro); F.Altay uzantÕsÕ ve Bornova
Merkez ba÷lantÕ kÕsÕmlarÕnÕn iúletime alÕnaca÷Õ öneri programa konulmuútur. 2015 sonrasÕnda
Banliyö Demiryolu’nun (‹ZBAN) TorbalÕ’ya uzatÕlaca÷Õ yatÕrÕm cetvelinde önerilmiútir. Yine
bu dönemde 2013 yÕlÕ sonuna kadar Konak ve Buca Tramvay sistemleri uygulanmasÕ
önerilmiútir. Bu durumda 2020 yÕlÕ sonuna kadar mekânsal açÕdan bakÕldÕ÷Õnda:
x

UlaúÕm talep yönetimi (UTY) uygulamalarÕnÕn sonuçlandÕrÕlmasÕ,

x

Ara toplu ulaúÕm sistemlerine iliúkin di÷er sistemlere ba÷lÕ olarak yeniden düzenleme
uygulamalarÕnÕn tamamlanmasÕ,

x

Belediye otobüs sistemlerinin ve hatlarÕnÕn di÷er toplu ulaúÕm sistemlerine göre
düzenlenmesinin sonuçlarÕnÕn alÕnmasÕ,

x

Öncelikle Konak sonrasÕnda Buca Tramvay sistemlerinin uygulanmÕú olmasÕ,

x

Üçüncü ve dördüncü aúamalar olarak KarúÕyaka ve Bornova Tramvay sistemlerinin
iúletime alÕnmasÕ,

x

Vapur sisteminin Konak - Üçkuyular hattÕnÕn, M. Kemal BulvarÕ’na paralel iskeleler
olarak tamamlanmasÕ;

x

Demiryolu banliyö sisteminin TorbalÕ’ya uzatÕlmasÕ,

x

Konak, Buca ve KaúÕyaka Tramvay Sistemlerinin iúletime alÕnmasÕ,

x

Maviúehir, ønciraltÕ ve Güzelbahçe yeni vapur hatlarÕnÕn iúletime alÕnmasÕ,

x

Banliyö demiryolu hattÕnÕn Alia÷a Organize Sanayi Bölgesi’ne uzatÕlmasÕ,

x

TorbalÕ ba÷lantÕsÕnÕn kurulmasÕ,

önerilmiútir.
øZMøR ULAùIM ANA PLANININ YENøLENME GEREKLøLøöø
øzmir Byükúehir belediyesi tarafÕndan tamamlanmÕú olan øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ
hazÕrlanÕrken, aúa÷Õdaki projeler NazÕm ømar PlanÕ kapsamÕnda da ele alÕnmadÕ÷Õndan,
planlama aúamasÕnda de÷erlendirilememiúlerdir:
1.

øzmir- østanbul otoyolu.

2.

øzmir-Ankara hÕzlÕ tren hattÕ

3.

Sabuncubeli tünelleri

4.

Konak tünelleri

5.

øzmir körfez geçiúi projesi.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

310

Söz konusu projelerin, özellikle ilk üç maddede yer alan projelerin øzmir kenti arazi
kullanÕmÕnda önemli de÷iúiklikler yapabilece÷i açÕktÕr. Bu durum, øzmir NazÕm PlanÕnÕn yanÕ
sÕra, øzmir UlaúÕm Ana PlanÕnÕn da yenilenmesi gereklili÷ini ortaya çÕkarmaktadÕr.
Di÷er yandan, geçen yaklaúÕk beú yÕl içerisinde, çeúitli sebeplerle øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ
bünyesinde gerçekleútirilmesi planlanan bazÕ projeler de hayata geçirilememiútir. Bunlardan
en önemlileri, Konak-Fahrettin Altay Metro hattÕ ile Konak tramvay hatlarÕdÕr. Her ne kadar,
Konak-F.Altay metrosuna ait iki istasyon iúletmeye açÕlmÕú olsa da, Üçkuyular ba÷lantÕnsÕn
henüz tamamlanamamÕú olmasÕ önemli bir sorun olarak ön plana çÕkmaktadÕr.
Konak ve KarúÕyaka tramvaylarÕ için gerekli izinlerin alÕnmÕú olmasÕ önemli bir geliúmedir.
Ancak, her iki hattÕn da en iyi tahminle 2015’te tamamlanabilece÷i söylenebilir.
YukarÕda kÕsaca açÕklanmaya çalÕúÕlan tüm unsurlar, øzmir UlaúÕm Ana PlanÕnÕn yenilenmesi
için önemli gerekçeler oluúturmaktadÕr.
øZMøR ULAùIMI øLE øLGøLø BAZI ÖNERøLER
øzmir’deki ulaúÕm projelerinin tümüne aúa÷Õda sunulan prensipler do÷rultusunda yaklaúÕlmasÕ
uygun olacaktÕr:
x Kentiçi ulaúÕmda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kentin esas sahiplerinin
araçlar de÷il, insanlar oldu÷u gerçe÷idir. Üretilen tüm çözümlerin, bu gerçek
do÷rultusunda hazÕrlanmasÕ, kÕsa, orta ve uzun vadede ulaúÕm sorununun en aza
indirilmesi açÕsÕndan önemlidir.
x

Arazi kullanÕmÕ ile ulaúÕm talebi ve sunulan arz arasÕnda önemli bir iliúki
bulunmaktadÕr. Bu iliúki dikkate alÕnmadÕ÷Õ takdirde üretilen çözümler, sorunun
beklenenden daha büyük boyutlara eriúmesine yol açmaktadÕr.

x

øzmir’de yaúayan insanlarÕn, geçmiúten gelen ancak özellikle son yarÕm yüzyÕlda terk
edilmiú ve/veya ihmal edilmiú ulaúÕm alÕúkanlÕklarÕ vardÕr. Bu alÕúkanlÕklarÕn mümkün
oldu÷unca canlandÕrÕlmasÕ; hem kentin sa÷lÕklÕ geliúimi hemde ulaúÕm sorununun
çözümü açÕsÕndan önemli bir basamak teúkil edecektir.

x

Hiçbir ulaúÕm sistemi, tek baúÕna ulaúÕm sorununun çözülmesini sa÷lamaz. Tüm
sistemler bir arada düúünülerek çözümler üretilmelidir.

YukarÕda açÕklanan prensipler do÷rultusunda bakÕldÕ÷Õnda, øzmir kentinin gelecekteki 20
yÕllÕk süreç içerisinde sa÷lÕklÕ bir gelimle gösterebilmesi için aúa÷Õdaki hususlarÕn ele
alÕnmasÕnda yarar oldu÷u söylenebilir:
øZBAN’Õn en kÕsa sürede güneyde Selçuk, kuzeyde ise Bergama’ya kadar ulaútÕrÕlmasÕ; bu
merkezlerden kuzeyde Dikili, AyvalÕk, Edremit gibi önemli merkezlerle iliúkilerinin
sa÷lamasÕ büyük önem taúÕmaktadÕr.
øzmir Metrosu’nun ise, orta vadede Urla-øzmir øleri Teknoloji Ensitüsü Kampüsü’ne
uzatÕlmasÕ, uzun vadede ise øzmir-Çeúme RaylÕ sistem hattÕnÕn ele alÕnmasÕ gerekmektedir.
Gündemde olan øzmir Körfez Geçiúi projesi, øzmir kentinin arazi kullanÕmÕnÕ di÷er birçok
projeye oranla daha fazla etkileme potansiyeline sahiptir. Bu de÷iúim e÷er dikkatli bir úekilde
ele alÕnmaz ve gelecek tahminleri sa÷lÕklÕ bir úekilde yapÕlmazsa, øzmir kentine yarardan çok
zarar verece÷i açÕktÕr. Bu ba÷lantÕ e÷er gerçekleútirilecekse, karayolu ile de÷il, mutlak
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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surette raylÕ sistemle yapÕlmasÕ gerekmektedir. Böylece, øzmir kentinde mevcut bulunan ve
yapÕmÕ süren veya planlanan øzmir Metro, øZBAN ve tramvay hatlarÕ gibi yatÕrÕmlarla sa÷lÕklÕ
bir bütünlük elde edilebilir. Aksi takdirde, uzun yÕllardÕr ülkemizin ana ulaúÕm sorunu olan
karayolu dayalÕ ulaúÕmÕn teúvik edilece÷i; bunun ise kÕsa vadede de÷ilse bile orta vadede
trafik sÕkÕúÕklÕ÷ÕnÕ beklenin üstünde arttÕraca÷Õ söylenebilir.
øzmir-østanbul Otoyolu ile Sabuncubeli tünellerinin, øzmir ile Manisa arasÕnda mevcut
durumda da var olan ulaúÕm talebini arttÕraca÷Õ açÕktÕr. Bu iki önemli merkez arasÕndaki
etkileúimin tekrar ele alÕnarak ulaúÕm talebinin ortaya konmasÕnda yarar oldu÷u
düúünülmektedir.
øzmir kentinin/ilinin en önemli avantajlarÕndan birisi, deniz ulaúÕmÕ olana÷ÕdÕr. 2009’da
tamamlanmÕú olan øzmir UlaúÕm Ana PlanÕnda yer alan körfez hat önerilerinin hayata
geçeirilmesi, øzmir kent/il kimli÷inin oluúmasÕ ve korunmasÕnda büyük önem taúÕyaca÷Õ
öngörülmektedir.
YukarÕda da vurgulandÕ÷Õ gibi, kentler insanlarÕn, yani yayalarÕndÕr. øzmir UlaúÕm Ana
PlanÕnda yer alan, kent ve ilçe merkezlerinde önerilen yaya hatlarÕnÕn oluúturulmasÕ, kentlerin
asÕl sahiplerine geri verilmesi yolunda önemli bir adÕm olacaktÕr.
øzmir’de raylÕ sistemler tamamlandÕ÷Õnda, körfez hatlarÕ etkin bir úekilde kullanÕlmaya
baúlandÕ÷Õnda, di÷er bir de÷iúle toplu ulaúÕm tam anlamÕyla kente entegre edildi÷inde, sadece
yayalar için de÷il, bisiklet ulaúÕmÕ içinde önemli olanaklar ortaya çÕkacaktÕr (Her ne kadar
bisiklet ulaúÕmÕ øzmir Büyükúehir Belediyesinin öncelikli projelerinden biriyse de, ancak tüm
toplu ulaúÕm sistemlerinin baúarÕlÕ ve etkin kullanÕmÕ ile daha sa÷lÕklÕ bir bisiklet ulaúÕmÕ
sa÷lanmasÕ mümkündür).
øzmir’in ulaúÕm açÕsÕndan en sorunlu bölgesi olarak Buca ilçesi ön plana çÕkmaktadÕr. Buca’da
en kÕsa sürede raylÕ sistemlerle yolcu taúÕmacÕlÕ÷Õna baúlanmasÕ gerekmektedir. Nitekim 2009
øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ’nÕnda da Konak tramvayÕ ile Buca tramvayÕ eú zamanlÕ olarak ele
alÕnmÕútÕr.
Son olarak, øzmir kent merkezi olarak kabul edilen Konak ve Alsancak’ta özellikle park yeri
problemine dayalÕ ulaútÕrma sorunlarÕ ön plana çÕkmakatadÕr. Bu bölgede, iyi planlanmÕú ve
analiz edilmiú, kent merkezine giriúin fiyatlandÕrÕlmasÕ projelerinin hazÕrlÕklarÕna
baúlanmasÕnda yarar oldu÷u düúünülmektedir.

SONUÇ
ùehirlerde toplu ulaúÕm sistemlerinde mükemmeliyetçili÷e ve yatÕrÕm önceli÷ine a÷ÕrlÕk
verilmelidir. AyrÕca talep yönetimi çalÕúmalarÕna mutlaka önem verilmelidir. Bu temel
tercihler artÕk geliúmiú ve ekonomik kalkÕnma düzeyleri yüksek olan ülkelerde dahi baúlÕca
úehir yönetim politikasÕ durumuna gelmiú bulunmaktadÕr.
AyrÕca yüksekli maliyetli ulaúÕm alt yapÕ proje yatÕrÕmlarÕnÕn akÕlcÕ ve ça÷daú teknik planlama
çalÕúmalarÕna dayandÕrÕlmasÕ zorunlu görülmelidir. Aksi takdirde bu projelerden kamusal
açÕdan fayda elde edilemeyece÷i gibi büyük ölçüde kayÕplarÕn ortaya çÕkmasÕ söz konusudur.
ùehirsel alanÕ do÷rudan etkileyecek geçiú trafi÷ine ait alt yapÕ kararÕrÕnÕn ise yine aynÕ úekilde
bir üst ölçekli teknik planlama çalÕúmalarÕna dayandÕrÕlmÕú olmasÕ ve bu yatÕrÕmlarÕn
úehirlerin mekânsal oluúumlarÕna zarar vermemelerine özen gösterilmesi de gerekli olmalÕdÕr.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Söz geliúi merkezi idarenin aldÕ÷Õ ve øzmir üzerinde faydasÕz ve belki de olumsuz etkileri
olabilecek büyük maliyetli projelerin bölgesel ölçekli planlama kararlarÕna dayandÕrÕlmamÕú
olmasÕ örnek gösterilebilir. Bu projelerin gelece÷e dönük kayÕplarÕn ve úehirsel alan üzerinde
yarataca÷Õ belirsizliklerin de habercisi oldu÷u düúünülmelidir.
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UlaúÕm Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2009, øzmir.
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ønúaat Yüksek Mühendisi

GøRøù
Son zamanlarda hem ülkemizde hem de øzmir’de yüksek binalar giderek artmaktadÕr.
Kentlerimizi çok yakÕndan ilgilendiren ve kent yaúamÕnÕ do÷rudan etkileyecek bu yapÕlar
konunun özelli÷i ve niteli÷i itibari ile uzmanlÕk gerektiren yapÕlardÕr.
Bu konuda 1996 yÕlÕnda yürürlü÷e giren ve çeúitli yÕllarda revize edilen "øzmir Yüksek YapÕlar
Yönetmeli÷i" yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren içeri÷i itibari ile Türkiye’deki ilk ve tek
Yüksek YapÕlar Yönetmeli÷i olma özelli÷ini göstermiútir. Bu yönetmelik 1996 yÕlÕndan
günümüze kadar uygulanagelmiútir. Burada kentlerimizi çok yakÕndan ilgilendiren ve kent
yaúamÕnÕ do÷rudan etkileyecek yapÕ tipleri ve yerleri konusunda her türlü etkiden arÕndÕrÕlmÕú,
tarafsÕz, kentin teknik alt yapÕsÕ konusunda uzman meslek odalarÕ temsilcilerinin, inceleme
kurulunda yer alarak ilçe belediyelerine teknik danÕúmanlÕk yapmasÕ amaçlanmÕútÕr.
Bununla birlikte yakÕn süreçte meslek odalarÕ ve çeúitli üniversitelerinde katkÕlarÕ ile øzmir
Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan “Yeni Kent Merkezinde (BayraklÕ Salhane/Turan Bölgesi –
Konak Alsancak Liman ArkasÕ Kesimi ve Salhane Bölgesi) YapÕlacak Yüksek Binalar øçin
Zemin, Geoteknik Ve YapÕ / Deprem Mühendisli÷i Proje ve RaporlarÕnda UyulmasÕ Gereken
Teknik Önermeler” oluúturulmuútur. Teknik Önermeler Yeni Kent Merkezindeki zayÕf zemin
koúullarÕ ve dolayÕsÕyla yüksek bina tasarÕmÕnda özellikle 60 m. den yüksek binalarda Üst
yapÕ – Derin Temel(KazÕk) – Zemin etkileúiminin ayrÕntÕlÕ bir biçimde dikkate alÕnmasÕnÕ
zorunlu kÕlmaktadÕr. Bu durum son yÕllarda giderek Yüksek YapÕ tasarÕmÕnda daha gerçekçi,
yapÕya özel ve uygulanabilir geliúmiú analizlerin yapÕlmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr.
Bu çalÕúmada hem “øzmir Yüksek YapÕlar Yönetmeli÷i”, hem de “Yeni Kent Merkezinde
YapÕlacak Yüksek Binalar øçin HazÕrlanan Teknik Önermeler” hakkÕnda özellikle genel
ilkeleri üzerinde durulacaktÕr.
YENø KENT MERKEZøNDE YAPILACAK YÜKSEK BøNALAR øÇøN
HAZIRLANAN TEKNøK ÖNERMELER
Teknik önermelere genel olarak bakÕldÕ÷Õnda üç bölüme ayÕrabiliriz;
1. Zemine AraútÕrma ÇalÕúmalar (Geoteknik, Jeofizik ve Jeolojik)
2. Üst YapÕ – Derin Temel (KazÕk) – Zemin etkileúimi,
3. Üst YapÕnÕn Analizleri (Ön dizayn ve Performansa analizi ile geçerleyerek çözümü )
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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1. Zemine AraútÕrma ÇalÕúmalar (Geoteknik, Jeofizik ve Jeolojik)
Teknik Önermelerin ilk maddesi Zemin AraútÕrma ÇalÕúmasÕnÕn programlanmasÕnÕ
amaçlamaktadÕr. Buradaki amaç geoteknik raporu da içeren zemine etüt raporuna esas teúkil
edecek zemin araútÕrma çalÕúmalarÕnÕn öncesinde planlanan çalÕúma hakkÕnda detaylÕ bilgi
veren, yapÕlacaklarÕn akÕú diyagramÕnÕ ve içeri÷ini açÕklayan ön bir rapor hazÕrlanmasÕdÕr.
Bu bölümde karúÕmÕza Zemin AraútÕrmasÕ ÇalÕúma ProgramÕnda:
x Zemin ve yapÕ özellikleri,
x Zemin deneyleri,
x Sondaj sayÕsÕ, Sondaj derinli÷i,
x Arazi ve laboratuar çalÕúmalarÕ,
x YeraltÕ su seviyesi,
x Sismik, MASW, mikrotremör ve benzeri,
x øksa,
x Bodrum kat sayÕsÕ, temel sistemi(derin temel),
x Zemin iyileútirmesi
x YapÕ için tasarlanan derin temel ve zemin iyileútirmelerine iliúkin uygulama sonrasÕ
yapÕlmasÕ planlanan çalÕúmalarÕn metodolojisi
olmak üzere statik hesaplarda kullanÕlacak parametrelerin elde edilmesine yönelik Geoteknik,
Jeofizik ve Jeolojik çalÕúmalarÕn tanÕmlanmasÕdÕr.
Bu bölümde geoteknik raporu içeren zemine etüt raporunun da aynÕ zamanda aúa÷Õdaki deney
hesap ve kriterlerin yerelmasÕ öngörülmektedir:
x
x
x
x
x
x
x

KazÕklÕ veya kazÕklÕ radye temellerde sondaj derinli÷i hesabÕ için amprik formüller,
Dinamik zemin davranÕúÕ analizleri için kurulacak zemin modelinin parametrelerini elde
etmek üzere yapÕnÕn yüksekli÷ine göre belirlenecek olan sondaj derinli÷i,
Konsolidasyon ve/veya ödometre vb. deneyler
Jeofizik ölçümleri ile sahada mikrotremör, MASW ve kuyu içi sismik deneyleri
FarklÕ oturma kriterleri (açÕsal distorsiyon)
SÕvÕlaúma hesabÕ
øksa Projesi vb.

2. YapÕ – Derin Temel (KazÕk) – Zemin Etkileúimi
Bu bölümde YapÕ Derin Temel (KazÕk)-Zemin Etkileúimi ele alÕnacaktÕr. Öncelikle YapÕDerin Temel (KazÕk)-Zemin Etkileúimi, deprem etkisi altÕnda zemin ortamÕnÕn, yapÕ temelinin
ve üst yapÕnÕn birlikte göz önüne alÕndÕ÷Õ bir modeldir. Bu model çerçevesinde yapÕ ve
zeminin deprem sÕrasÕnda birbirlerini karúÕlÕklÕ olarak etkiledi÷i daha gerçekçi bir çözümleme
yöntemidir.
Teknik Önermelere göre H > 60 m. olan kazÕklÕ yüksek binalar için deprem analizleri
aúa÷Õdaki úekilde yapÕlaca÷Õ belirtilmektedir.
Zemine AraútÕrma ÇalÕúmalarÕnda elde edilecek bilgileri dikkate alarak, yapÕ-derin
temel(kazÕk)-zemin etkileúimi analizleri geçerlili÷i kabul edilmiú bir dinamik yöntem ile
yapÕlaca÷Õ bu bölümde belirtilmiútir.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bu amaçla kullanÕlabilecek bir yöntem olarak yapÕlacak kinematik etkileúim analizinde, taban
kayasÕnda veya kazÕklarÕn alt ucundan daha yukarÕda olmamak üzere mühendislik taban
kayasÕ seviyesinde tanÕmlanan deprem yer hareketleri göz önüne alÕnaca÷Õ vurgulanmaktadÕr.
Ana kaya seviyesinin çok derin oldu÷u zeminlerde, Mühendislik kayasÕ seviyesi, Kayma
dalgasÕ hÕzÕnÕn VS  760 m/s oldu÷u seviyedir. Mühendislik kayasÕ seviyesini belirlemek için
2 adet en az 250 m. derinlikte sondaj yapÕlacak, sondaj derinli÷i boyunca zemin tabakalarÕnÕn
özellikleri yanÕnda kayma dalgasÕ hÕzlarÕ da tespit edilecektir. (ùekil-1) Kayma dalgasÕ hÕzÕ
korelatif iliúkiler kullanÕlarak belirlenmeyecektir. Sahada do÷rudan yapÕlacak derin jeofizik
ölçümlere (kuyu içi sismik – (cross-hole [karúÕt-kuyu])) dayanan kayma dalga hÕzlarÕ proje
hesaplarÕnda kullanÕlacaktÕr.
Bununla beraber kayma dalga hÕzÕnÕn Vs  760 m/s oldu÷u zemin tabakasÕnÕn 250 m. derinlik
boyunca tespit edilememesi durumunda, 250 m. derinlikten sonraki tabakalarda Vs  760 m/s
de÷erinin tespit edildi÷i ilk tabaka mühendislik taban kayasÕ olarak dikkate alÕnacaktÕr.
(ùekil-2)
AyrÕca tüm bu tabakalar boyunca da zemin tabakalarÕn özelliklerinin ve sÕnÕflandÕrmasÕnÕn da
tespit edilmesi gerekmektedir.

ùekil 1

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 2
Yeni Kent Merkezinde Teknik Önermelere göre, parsel bazÕnda (sahaya özel) deprem
tehlikesinin belirlenmesi için deprem kayÕtlarÕ seçimi ve ölçeklendirmesi yolu ile deprem
tehlike analizinin yapÕlmasÕ gerekmektedir. REF [2] de tanÕmlanan ivme spektrumuna
uyumlu deprem kayÕtlarÕ kullanÕlarak, Mühendislik kayasÕ seviyesinde elde edilen deprem
hareketlerinin zemin tabakalarÕnda ilerleyerek temel tabanÕna taúÕnmasÕ sa÷lanÕr.
REF [2] de belirtilen; TasarÕm aúamalarÕna ve yapÕnÕn kullanÕm amacÕna uygun seçilen (D1),
(D2) ve (D3) Deprem Düzeyleri için Teknik Önermelere göre yapÕlan kinematik etkileúim
analizleri sonucunda bina temelinin altÕnda zaman tanÕm alanÕnda elde edilen “etkin temel
hareketleri” ve hesaplanan ortalama “etkin temel ivme spektrumlarÕ” %35 oranÕnda
büyütülerek uygulanaca÷Õ da öngörülmektedir.
Bu analizde kazÕk – zemin altsisteminin taban kayasÕnda tanÕmlanan yer hareketi etkisi altÕnda
zaman tanÕm alanÕnda üç boyutlu nonlineer analizi zorunludur. Bu durum özellikle kazÕk
tasarÕmÕnda etkin olmaktadÕr.
3. YapÕnÕn Performansa DayalÕ Çözümü
Teknik Önermelere göre H > 60 m. olan kazÕklÕ yüksek binalarÕn deprem etkileri altÕnda
analizinde temel ilke olarak performansa göre tasarÕmÕ esas alÕr. Bu tasarÕm yaklaúÕmÕnda,
belirli düzeylerdeki deprem yer hareketleri altÕnda yüksek binalarÕn taúÕyÕcÕ sistem
elemanlarÕnda oluúabilecek hasar sayÕsal olarak tahmin edilir ve bu hasarÕn her bir elemanda
kabul edilebilir hasar limitlerinin altÕnda kalÕp kalmadÕ÷Õ kontrol edilir. Kabul edilebilir hasar
limitleri, çeúitli deprem düzeylerinde yapÕ için öngörülen performans hedefleri ile uyumlu
olacak úekilde tanÕmlanÕr.
Deprem etkisi altÕnda hesaplanan eleman düzeyindeki hasarÕ belirlenir. Eleman hasarlarÕ
úiddetli depremlerde genel olarak do÷rusal elastik sÕnÕrlar ötesinde meydana gelir. Bu hasarlar
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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nonlineer deformasyonlara karúÕ geldi÷inden, do÷rusal olmayan (nonlineer) analiz yöntemleri
kullanÕlarak úekil de÷iútirmeyi (deformasyon) esas alan performansa dayalÕ tasarÕm kavramÕna
uygun olarak yapÕlmalÕdÕr.

Teknik önermelerde öngörülen Yüksek YapÕ tasarÕmÕna iliúkin kriterlerden bazÕlarÕ ise
úunlardÕr:
x Düúey taúÕyÕcÕ elemanlarda (kolonlarda) Eksenel kuvvetlerin yüksek mertebelere ulaúmasÕ
dolayÕsÕyla betonun büzülme etkisi ve gevrek davranÕúÕna önlem olarak Normal Kuvvet
Düzeyini belirleyen katsayÕ 0,50’den 0,35’e çekilerek azaltÕlmÕútÕr.
x KullanÕlacak en düúük Beton sÕnÕfÕ C30 olarak öngörülmüútür.
x C50’den yüksek beton sÕnÕfÕ kullanÕmÕnda betonun sünme etkilerinin araútÕrÕlarak
raporlanmasÕ koúuluna ba÷lanmÕútÕr.
x Beton dökümü sÕrasÕnda iç-dÕú sÕcaklÕk farkÕnÕn 20 C’Õ geçmemesi, geçmesi halinde
alÕnacak önlemlerin detaylandÕrÕlmasÕ belirtilmiútir.
x YapÕsal olmayan elemanlarÕn (Mimari elemanlarla, Mekanik ve Elektrik donanÕmlar)
deprem etkisi altÕnda irdelenmesi istenmiútir.
x BinanÕn uygun yerlerine davranÕú kaydedici sensörler yerleútirilerek YapÕ sa÷lÕ÷Õ izleme
sistemlerinin kurulmasÕ ile yapÕnÕn servis ömrü boyunca ve kentte inúa edilecek di÷er
yapÕlarda kullanÕlacak deprem kayÕtlarÕnÕn veri olarak elde edilmesi amaçlanmaktadÕr.
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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SONUÇ
Teknik önermelerle Yüksek yapÕlarda zemin araútÕrma raporunun düzenlenmesi ile zemin
çalÕúmalarÕnÕn kapsamlÕ olarak yapÕlmasÕ amaçlamÕútÕr.
Deprem tehlike analizi ile binaya gelecek deprem etkisinin önceki deprem kayÕtlarÕ
kullanÕlarak daha gerçekçi elde edilmesi hedeflenmektedir.
Yüksek yapÕlarÕn tasarÕmÕnda; deprem etkisi altÕnda davranÕúÕ en gerçekçi yöntem olarak
modelleyen performansa dayalÕ tasarÕm yönteminin kullanÕlmasÕ esas alÕnmÕútÕr. Bu yöntem
ile binalarÕn servis ömrü boyunca deprem etkileri altÕnda oluúacak hasarlarÕn binanÕn
kullanÕmÕna uygun hasar bölgesinde kalmasÕnÕ amaçlanmaktadÕr. KullanÕm amaçlarÕ kesintisiz
olan binalarda (hastaneler vb) minimum hasar, kulanÕm amacÕ konut vb olan binalarda can
güvenli÷inin sa÷lanmasÕ ve kulanÕm amacÕ depo vb. olan binalarda göçmenin önlenmesi
hasar sÕnÕrlarÕ hedeflenmektedir.
Bu yapÕlarÕn yukarÕdaki bölümlerde anlatÕlan özeliklerinden dolayÕ tasarÕm-uygulama-denetim
aúamalarÕnda görev alacak ønúaat mühendislerinin konularÕndaki uzmanlÕklarÕnÕn
belgelenmesi ve ønúaat Mühendisleri OdasÕnÕn da içinde oldu÷u mesleki denetim sisteminin
kurulmasÕ gerekmektedir. Merkezi yönetim, Büyükúehir belediyesi ve ilçe Belediyeleri kentin
yapÕlaúmasÕndaki sorumluluklarÕ gere÷i bir kamusal görev olan sa÷lÕklÕ ve depreme dayanÕklÕ
bina inúa edilmesinin sa÷lamasÕ için meslek odalarÕ ile birlikte çalÕúmalÕdÕr.
Teknik önerme çalÕúmasÕ buna dair iyi bir örnek olmuútur.
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KENTøMøZDE BÜYÜK MÜHENDøSLøK YAPILAùMASINDA
JEOLOJøK– JEOTEKNøK HANDøKAPLAR
HakkÕ Batur DEMøRAY
Jeoloji Mühendisi
jmoizmir@gmail.com

GøRøù
øzmir kenti artan nüfus ve yeni rant olanaklarÕnÕn yarattÕ÷Õ cazibe nedeniyle, özellikle körfez
sahil úeridinde kendini gösteren yüksek bina yapÕlaúmasÕ, ulaúÕm ihtiyacÕnÕ karúÕlamaya
yönelik olarak karayolu, tünel, demiryolu, liman ve su ihtiyacÕnÕ karúÕlamaya yönelik olarak
yeni – yüksek su yapÕlarÕ planlama ve uygulamalarÕnÕn yarattÕ÷Õ sorunlarla bo÷uúma
yazgÕsÕyla karúÕ karúÕyadÕr. Bu sunumda; kentimizin jeolojik manada taúÕdÕ÷Õ riskler ve bunlarÕ
gerek yerel yönetimler ve gerekse ilgili imar yönetmeliklerinin algÕlayÕú biçimlerinin bir
eleútirisinin yapÕlarak, kent için “jeolojik farkÕndalÕk” yaratÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr.
øZMøRDE YAPIMI TASARLANAN MÜHENDøSLøK YAPILARI VE TAùIDIKLARI
JEOLOJøK RøSKLERE GENEL BøR BAKIù
øzmirde; aúa÷Õdaki tablodan da (Tablo-1) görülece÷i üzere 6’sÕ demiryolu, 6’sÕ liman ve
denizyolu, 5’i otoyol, 2’si hava alanÕ, 2’si kent yenileme projeleri ve 10’u baraj ve gölet
olmak üzere yapÕlan ve yapÕmÕ planlanan projenin yanÕ sÕra yerel yönetimlerin planladÕ÷Õ çok
sayÕda kentsel dönüúüm projeleri ve yanÕsÕra yÕllÕk yaklaúÕk 6000 yeni yapÕ ruhsatÕna konu
bina inúaatÕ söz konusudur.
Bu projelerden, örne÷in limanlar genellikle yeraltÕsuyunun yüksek oldu÷u çok zayÕf jeolojik
birimler üzerine oturacaktÕr. DemiryollarÕ, otoyol ve köprüler ise øzmir’i D-B ve KKD-GGB
vb. yönlerden dilimleyen deprem yaratma potansiyeli yüksek aktif faylarÕ kesecek güzergahlar
üzerinde yeralacaktÕr. øzsu tarafÕndan içmesuyu potansiyelini arttÕrmaya yönelik olarak
tasarlanan yaklaúÕk 10 adet baraj ve gölet ise aktif faylara yakÕn, dolayÕsÕyla yamaç duraylÕlÕ÷Õ
riskleri taúÕyan ve øzmir çevresinin özgün jeolojisi nedeniyle aúÕrÕ deforme jeolojik birimler
üzerine oturacaktÕr.
Diri faylarÕ kesecek úekilde tasarlanan tünel, otoyol, baraj, sulama kanallarÕ, metro, do÷al
gazboru hatlarÕ gibi büyük mühendislik yapÕlarÕ çok yüksek risk taúÕrlar. Bu úekildeki büyük
mühendislik projelerinin aktif fay zonunun üzerinde ya da yakÕnÕnda ve koúut olarak veya fay
hattÕndan ne kadar uzaklÕkta bulunmasÕ gerekti÷inin çok ayrÕntÕlÕ olarak araútÕrÕlmasÕ
gerekmektedir. øçme suyu sistemlerinde faylanmadan dolayÕ önemli hasarlar geliúebilir.
Çünkü zemindeki yer de÷iútirmelerden dolayÕ fay blo÷unun bir tarafÕ di÷erine göre yükselerek
ya da yatay olarak ötelenerek hattÕn iúlevsizleúmesine yol açabilecektir. Metro gibi yapÕlarda
ise faylanmadan dolayÕ hasar geliúmesi kuvvetli bir olasÕlÕktÕr. Birde bunlara øzmir çevresinde
yerkabu÷unun son yÕllarda elde edilen GPS verilerine göre, kuzeydo÷u do÷rultulu bir eksen
boyunca, her yÕl mm mertebesinde güneybatÕ’ya do÷ru hareket etti÷i gerçe÷i eklendi÷inde, bu
önemli mühendislik yapÕlarÕnÕn projelendirmeleri ve yapÕmÕ esnasÕnda yapÕlmasÕ gereken
jeolojik araútÕrmalarÕn önem ve kapsamÕ kendili÷inden ortaya çÕkar.
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Tablo-1 øzmir’de YapÕmÕ Planlanan Projeler

øzmir gibi 1. derece deprem bölgesinde yer alan pek çok úehrimizde de görüldü÷ü gibi imar
planlamalarÕmÕz ekonomik de÷ildir. Burada ekonomiden kasÕt, deprem tehdidine çok yüksek
oranda maruz kalacak bir ilde, deprem sÕrasÕnda yüksek oranda sÕvÕlaúma vb. deformasyona
u÷rayacak zemin koúullarÕna uygun bir imar planlamamÕz olmamasÕdÕr. Bilindi÷i gibi øzmir
úehri batÕsÕndan denizle sÕnÕrlÕ, di÷er yönlerde ise tepelerle çevrili bir körfezin kÕyÕsÕnda
kurumuútur. Denizle kÕyÕ kesimini çevreleyen yükseltiler arasÕnda yer alan düzlükler, do÷al
ya da bir kÕsmÕyla yapay olarak oluúturulmuú gevúek zeminlerin yanÕ sÕra; Yamanlar,
Bornova – PÕnarbaúÕ sÕrtlarÕ, Buca, Hatay, Balçova-NarlÕdere sÕrtlarÕ gibi yüksek kesimler ise
günümüzden 10 ila 60 milyon yÕl önce oluúmuú sert-yumuúak kayalÕk zeminlerden
oluúmaktadÕr.
Bilindi÷i gibi denize komúu gevúek zeminlerin depremler sÕrasÕnda sÕvÕlaúma baúta olmak
üzere yüksek deformasyonlara maruz kalmasÕ dolayÕsÕyla, bu tip zeminler üzerine yapÕlacak
özellikle çok katlÕ yapÕlar, çok a÷Õr maliyetler getiren zemin islah çalÕúmalarÕ
gerektirmektedir. AyrÕca, istenildi÷i kadar bina altÕnda kalan zemin úartlarÕ islah edilsin, onu
çevreleyen geniú alüvyal düzlük bütün olarak çalÕúaca÷Õndan ve özellikle 1999 Marmara
Depreminde de görüldü÷ü gibi yayÕlma nedeniyle denize gömülmesi söz konusu
olaca÷Õndan, yapÕlacak yatÕrÕmÕnda tam bir güvenlik sa÷layaca÷Õ úüphelidir. Nitekim 1999
Marmara Depreminde de bu durum görülmüú ve önemli bir toprak parçasÕnÕn, üzerindeki
binalarla birlikte denize gömülmesiyle, Kocaeli Körfezinin co÷rafyasÕ de÷iúmiútir (ùekil-1).
Bu nedenle bu tip zeminler üzerine bir–iki katlÕ, düúük yüklere sahip basit yapÕlarÕn
planlanmasÕ uygun olacaktÕr. Buna karúÕlÕk Körfezimizi çevreleyen kayalÕk yükseltilere,
(heyelan etütlerinin yapÕlmasÕ sonucu güvenli oldu÷u kanÕtlandÕktan sonra) çok katlÕ
yapÕlarÕn planlamasÕ, hem can kaybÕnÕn azaltÕlmasÕ, hem de yatÕrÕm maliyetlerinin güvenli
yapÕlar sa÷layacak úekilde karúÕlÕ÷ÕnÕn alÕnmasÕnÕ sonuçlayacaktÕr. AyrÕca titreúim periyotlarÕ
arasÕndaki farklÕlÕklar nedeniyle de; bir–iki katlÕ yapÕlarÕn gevúek zeminler üzerine, çok katlÕ
yapÕlarÕn ise kayalÕk zeminleri üzerine yapÕlmasÕ deprem sÕrasÕnda rezonansa girerek
yÕkÕlmalarÕnÕ da önleyece÷i bir gerçektir.
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Yine benzeri úekilde “bitiúik nizam yapÕlaúma”, titreúim periyotlarÕ birbirinden farklÕ
binalarÕn yan yana sÕralanmasÕ nedeniyle, deprem sÕrasÕnda birbirlerine çarparak hasar
yaratacaklarÕ için deprem bölgelerinde uygun bir yapÕlaúma olmamasÕna ve bu konuda
yönetmeliklerde sÕnÕrlamalar olmasÕna karúÕn, úehrimizde bu tip yapÕlaúmanÕn devam etti÷i
malumdur.

(a)

(b)

ùekil-1 KÕyÕda YapÕlaúma SevdamÕz: Deprem SÕrasÕnda Zeminin Akma SÕvÕlaúmasÕ Sonucu
KÕyÕnÕn Denize Gömülmesi (Kocaeli-1999). KÕyÕ jeomorfolojisinin de÷iúmesine yol açan
suya doygun çok zayÕf jeolojik birimlerde yayÕlma.. (a) Deprem öncesi, (b) deprem sonrasÕ
øZMøRøN TAùIDIöI JEOLOJøK RøSKLE øLGøLø YEREL YÖNETøM ALGISI
øzmir Büyükúehir Belediyesi 2010 -2017 øzmir Stratejik PlanÕnda 11 adet stratejik alan
belirlemiútir. Bunlardan “Çevre Yönetimi” stratejik alanÕ incelendi÷inde, çevre yönetimiyle
ilgili tehditlerden “3.Su KaynaklarÕnÕn SÕnÕrlÕ OlmasÕ.” ve “ 5.Körfezin akÕntÕlara kapalÕ
olmasÕ, bazÕ alanlarÕn sÕ÷ olmasÕ” konularÕ kent jeolojisiyle ilgili temel sorun tesbitlerini
oluúturmasÕ yanÕ sÕra özellikle, neredeyse % 70 gibi hatÕrÕ sayÕlÕr bir oranda yeraltÕsularÕndan
içme suyu ihtiyacÕnÕ karúÕlayan ve dolayÕsÕyla hidrojeoloji mühendisli÷i konusunda en geniú
manada örgütlenmeye ihtiyaç oldu÷unu açÕ÷a çÕkaran önemli tespitlerdir.
“Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Esteti÷i” stratejik alanÕnda ise önemli bir tehdit unsuru
olarak “5.ùehrin engebeli co÷rafi yapÕsÕ” yine jeolojik bir kent handikapÕ olarak dikkat çekici
ve bu konuda yerel yönetimlerin uzman kadrolar barÕndÕrma ihtiyacÕnÕn varlÕ÷Õna iúaret eden
önemli bir husustur.
Bir di÷er ve 1. Derece deprem alanÕ olan øzmirin önemli sratejik alanÕnÕ oluúturan “ Afet
Yönetimi ve Güvenlik” te ise, belirtilen “7.Kentimizin deprem kuúa÷Õnda olmasÕ” tehditi,
jeoloji alt disiplinlerinden oluúan uzman bir örgütlenme ve kadrolaúmaya ihtiyaç olundu÷u
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konusuna parmak basacak úekilde kentin en büyük “jeolojik handikapÕ” olarak malumun
ilanÕdÕr.
Yine “UlaúÕm” stratejik alanÕnda zayÕf yönlerden biri olarak yapÕlan “1.Zemin yapÕsÕnÕn
olumsuz özelli÷i” tesbiti; ulaúÕm konusunda bugüne kadar øzmirimizin en büyük sorun
çözücüsü olarak görülen ve Üçyol-Üçkuyular arasÕ güzergahÕn jeolojik yapÕsÕndan
kaynaklanan jeoteknik ve hidrojeolojik sorunlar nedeniyle bugün itibarÕyla açÕlÕúÕnÕ 3 yÕl
gecikmesininde yarattÕ÷Õ önemli bir tesbittir.
Son olarak “Kentsel Alt YapÕ” stratejik alanÕyla ilgili tehdit tesbiti, yukarda yapÕlan jeolojik
handikap tesbitlerinin adeta bir özeti gibidir ; “2.Kentin jeolojik yapÕsÕnÕn yer yer de÷iúkenlik
göstermesi ve 3.Kentimizin deprem kuúa÷Õnda olmasÕ”. Kent yaúamÕnÕn temel stratejik
alanlarÕndan olmayÕ hak eden 11 alanÕn yarÕsÕnda; yerel yönetim hizmetlerinin yerine
getirilmesinde zafiyet ve tehdit unsuru olarak dikkat çekici konular jeoloji disipliniyle ilgili
konulardÕr.
BunlarÕn yanÕ sÕra øzmir Büyükúehir Belediyesinin imar mevzuatÕ içerisinde yeralan yüksek
yapÕlar yönetmeli÷i gere÷i oluúturdu÷u ve bina ilgili mühendislik disiplinleri uzmanlarÕndan
oluúan komisyon marifetiyle bugüne kadar sürdürmüú oldu÷u yüksek yapÕ denetimide ilgili
bakanlÕkça mevzuat de÷iúiklikleri ileri sürülerek ortadan kaldÕrÕlmÕútÕr. Böylece, birinci derece
deprem bölgesinde ve riskli bir jeolojik yapÕ üzerine oturan øzmirde yapÕ güvenli÷i jeolojik
manada “piyasa insafÕna” kalmÕútÕr.
Birde en baúta gelen stratejik alan olan “Yönetim” konusu incelendi÷inde, zayÕf yönler
arasÕnda “3.Birimler arasÕnda yeterli koordinasyonun olmamasÕ ve çalÕúmalarÕn bireysel
yürütülmesi”, “10.Görev tanÕmlarÕnÕn personele açÕk olarak belirtilece÷i yönergelerin
hazÕrlanmamasÕ” ve “12.Hizmet içi e÷itimlerin tüm kuruma yayÕlamamasÕ ve süreklili÷inin
sa÷lanamamasÕ” tesbitleri, özellikle hÕzlÕ büyüdü÷ü için büyük mühendislik yapÕlarÕna ihtiyaç
duyan øzmir yerel yönetimlerinin tümü için dikkat çekici zafiyetlerdir. Jeoloji disiplini
özelinde bu yönetsel handikaplarÕn yarattÕ÷Õ kaosu ortadan kaldÕracak ve çalÕúmalarÕn jeoloji
disiplininin gerektirdi÷i kapsamda ve tek elden yapÕlmasÕnÕ sa÷lÕyacak olan“JeolojiHidrojeoloji-Jeoteknik” konularÕnda bir “Daire BaúkanlÕ÷Õ” benzeri örgütlenmeden
geçmektedir. Bu, en azÕndan jeoloji konusunda yönetimsel ve disiplinel manada görev
tanÕmÕnÕn açÕ÷a kavuúmasÕna ve yine jeoloji disipliniyle ilgili DSø ve benzeri kamu
kurumlarÕnda düzenli olarak her yÕl yapÕldÕ÷Õ gibi “Hizmet içi e÷itimlerin tüm kuruma
yayÕlmasÕ ve süreklili÷inin sa÷lanmasÕna yol açacaktÕr.
BøNALARIN TAùIDIöI JEOLOJøK RøSKLE øLGøLø BAKANLIK ve YAPI
DENETøM MEVZUATININ ALGISI
a. BakanlÕkça çÕkarÕlan Bina ve Bina Türü YapÕlar øçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu
Genel FormatÕna göre (18.08.2005 tarih ve 847 sayÕlÕ BakanlÕk genelgesi), Zemin ve
Temel Etüdü Raporunun, öncelikle zeminin jeolojik ve fiziki verilerini ve varsa çevresel
faktörleri yansÕtmasÕ gerekti÷ini; ayrÕca bu verilerin de÷erlendirilmesi ile ortaya
konulacak sonuçlarÕn somut ve mesleki do÷rulu÷a sahip önerileri içermesi gerekti÷ini
söylemektedir. Yine bu belgeye göre Zemin ve Temel Etüdü Raporunun HazÕrlanmasÕna
øliúkin Esaslarda belirtilen yapÕ ve zemin koúullarÕnÕn etüt kategorilerinden, 2. ve 3.
kategoriler için “Sondaja DayalÕ Zemin ve Temel Etüt Raporu” düzenlenecektir.
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b. PlanlÕ Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷inin 57. Maddesinin (De÷iúik:RG-3/4/2012-28253) b
bendi; “Sondaja DayalÕ Zemin ve Temel Etüt Raporu” nu hangi mühendislik disiplininin
yapaca÷ÕnÕ “ 2- Sondajlar, arazi çalÕúmalarÕ, zemin ve kaya mekani÷i, laboratuvar
deneylerini ihtiva eden zemin-yapÕ etkileúiminin analizinde kullanÕlacak temel-zemin,
zemin profili ve zemini oluúturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan
çalÕúmalar yönünden jeoloji mühendislerince,…” cümlesiyle açÕklamaktadÕr.
c. PlanlÕ Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷inin 58. Maddesi (De÷iúik:RG-3/4/2012-28253)
“……. øúin konusuna göre ilgili fenni mesuller ve yardÕmcÕsÕ fen adamlarÕ yapÕ
ruhsat
formunda belirlenenler ile aúa÷Õda belirtilen yapÕm aúamalarÕnda yapÕ yerinde
bulunmak ve aúa÷Õda sÕralanan iúlerin yapÕlmÕú oldu÷una iliúkin açÕklamalarÕ ek-3’te yer
alan yapÕ denetim defterine iúlemek zorundadÕr;
b) Hafriyat ve zemin hazÕrlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin yapÕmÕ….”
d. “YapÕ Denetimi Uygulama Yönetmeli÷inin 5. Maddesi (e) (Ek:RG-14/4/2012-28264)
“(YapÕ denetim kuruluúu) Zemin ve temel etüdü raporunun hazÕrlanmasÕna iliúkin
esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadÕ÷ÕnÕ tespit ederek uygunluk
görüúü verir. Raporun uygunlu÷unu tespit için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik
eleman bulunmadÕ÷Õ hâllerde hizmet satÕn alabilir.” demektedir. Tabii bu durumda YapÕ
Denetim Kanununun 3. Maddesi gere÷i “YapÕ denetim kuruluúu denetim faaliyeti dÕúÕnda
baúka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluúun denetçi mimar ve mühendislerinin,
denetim faaliyeti süresince baúkaca meslekî ve inúaat iúleri ile ilgili ticarî faaliyette
bulunmalarÕ yasaktÕr.” øbaresi gere÷ince zemin etüdü yapan bir firmada çalÕúan veya
sahibi olmamalarÕ gerekir.
Özellikle son maddeden de görüldü÷ü gibi, bina statik ve dinamik parametrelerinin
bulunmasÕna ait yerinde ve laboratuarda yapÕlacak sondaj ve deneylerle ilgili olarak jeoloji
mühendisli÷i disiplini sorumlulu÷u tesbit edilmesine ra÷men , yapÕ denetim mevzuatÕnda
temel sondajlarÕn yerinde denetimi ve bu denetimi yapmasÕ gereken jeoloji mühendisli÷i
görevlendirilmesi ile ilgili konular mevzuatta yeralmamakta ve zemin etüdü denetimi sadece
bir rapor denetimine indirgenmiú bulunmaktadÕr. Oysa bilindi÷i gibi bina projelendirmesinde
temel parametreler , parsel alanÕnda yapÕlan temel sondajlar ve arazi deneyleri vasÕtasÕyla
edinilmektedir. Bina projelendirme iúinin ilk basama÷ÕnÕn denetim dÕúÕ olmasÕ nedeniyle
úehrimizde “YAPI GÜVENLøöø DENETøM DIùIDIR.”
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ùekil-2. YapÕ denetim mevzuatÕnda, yapÕ temel parametrelerini belirleyen temel sondajlÕ
jeoteknik etütlerinin yerinde denetimi mutlaka yeralmalÕdÕr. Foto÷raflarda temel sondajÕn ve
açÕlan yapÕ temelinin jeoloji mühendisince denetlenmesi görülmektedir.

SONUÇ
øzmir kenti artan nüfus ve yeni rant olanaklarÕnÕn yarattÕ÷Õ cazibe nedeniyle, özellikle körfez
sahil úeridinde kendini gösteren yüksek bina yapÕlaúmasÕ, ulaúÕm ihtiyacÕnÕ karúÕlamaya
yönelik olarak karayolu, tünel, demiryolu, liman ve su ihtiyacÕnÕ karúÕlamaya yönelik olarak
yeni – yüksek su yapÕlarÕ planlama ve uygulamalarÕnÕn yarattÕ÷Õ sorunlarla bo÷uúma
yazgÕsÕyla karúÕkarúÕyadÕr.
Bu sorunlara, “yapÕlaúma” alfabesinin “A” sÕnÕ oluúturan ve jeoloji disiplinince yapÕlan temel
sondajlÕ, arazi deneyli zemin etütlerinin yerinde denetiminin, yapÕ denetim mevzuatÕnda yer
bulmamasÕnÕn yarattÕ÷Õ “baúÕ boúluk” eklenince kentimizde yapÕ güvenli÷i olmadÕ÷Õ
konusunda kuvvetli kanÕtlara sahip oldu÷umuz ortaya çÕkar.Bu sürecin üzerine bir de kentsel
dönüúüm uygulamalarÕnÕn getirdi÷i mühendislik açmazlarÕ , kentlinin, yerel yönetimlerin ve
yapÕ denetim mevzuatÕnÕn “alt yapÕ mühendisli÷i” anlamÕnda yeni bir bilinç seviyesine
çÕkmasÕnÕ zorunlu kÕlmaktadÕr.
Özellikle bugüne kadar ülkemizde alÕúÕlagelen “klasik mühendislik” algÕsÕnÕn, kentimiz
özelinde de yeniden gözden geçirilmesinin ve öncelikle bunun baúta deprem olmak üzere çok
sayÕda jeolojik riskler altÕndaki kentte; “bina - alt yapÕ mühendisli÷i”nde birlikte çalÕúan
uzmanlÕk alanlarÕnca yeniden de÷erlendirilerek, uygulayÕcÕ yerel yönetimlere jeoloji
disipliniyle ilgili ayrÕ idari-bilimsel yeni yapÕlanmalar-örgütlenmeler önermesinin zamanÕ
gelmiútir. Bu çerçevede büyük mühendislik yapÕlarÕnÕn olmazsa olmaz ilk adÕmÕ olan jeolojik
– jeoteknik çalÕúmalarla ilgili içinde bulunulan yasal, yönetimsel ve bilimsel handikaplarÕ
gidermeye yönelik çalÕúmalar-öneriler, tüm “alt yapÕ mühendislik” uygulayÕcÕlarÕnÕn acil
olarak de÷erlendirmesi gereken bir noktadadÕr.
Jeolojinin kentimiz için taúÕdÕ÷Õ önem göz önüne alÕndÕ÷Õnda, yerel yönetimlerin en kÕsa
sürede 2010-2017 Stratejik Planda ortaya koyduklarÕ kendi tesbitlerinin gere÷ini yerine
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getirerek “Jeoloji-Hidrojeoloji-Jeoteknik” konularÕnda “Daire BaúkanlÕ÷Õ” vb. seviyede
örgütlenmeye gitmeleri kent güvenli÷imiz için kaçÕnÕlmazdÕr.
YapÕ Denetim mevzuatÕnda temel sondaj ve arazi deneylerinin jeoloji disiplini tarafÕndan
yerinde, yapÕlÕrken denetimini öngeren de÷iúikliklerin acilen yapÕlmasÕ bina güvenli÷i
açÕsÕndan zorunluluktur.
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ÖZET
Dünyadaki teknolojik, bilimsel ve ekonomik geliúim ve de÷iúimler paralelinde ortaya çÕkan
bir takÕm sorunlar, ekolojik tasarÕm kavramÕnÕ gündeme getirmiútir. Kent parklarÕ; sayÕsÕz
iúlevleri olan, kentlilerin yaúam kaliteleri üzerinde önemli role sahip kamusal alanlardÕr.
Ekolojik tasarÕm kriterlerine göre düzenlenen kent parklarÕ, kentlilere do÷a ile bütünleúme
olana÷Õ sa÷lamasÕnÕn yanÕ sÕra, parkÕn ölçe÷ine ve konumuna ba÷lÕ olarak, park ve yakÕn
çevresi için enerji ve kaynak tüketiminin azaltÕlmasÕ, çevre dostu teknolojilerin kullanÕmÕ,
ekoloji ve çevre koruma konusunda farkÕndalÕ÷Õn artÕrÕlmasÕ, biyo konforun ve daha sa÷lÕklÕ
bir çevrede yaúama olana÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ gibi birçok katkÕda bulunabilir. Benzer nitelikler
mevcut kent parklarÕna ekolojik tasarÕm kriterlerine göre yapÕlacak bir takÕm iyileútirme
çalÕúmalarÕ ile kazandÕrÕlabilir.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ; øzmir Kültürpark örne÷inde, enerji tasarrufu, do÷al ve kültürel
kaynaklarÕ koruma ve biyo konforun desteklenmesini hedefleyen bir ekolojik iyileútirme
modeli geliútirmek ve
yapÕlmasÕ önerilen ek düzenlemelerle kentin kazanÕmlarÕnÕn
artÕrÕlmasÕdÕr.
Anahtar Kelimeler; Ekolojik iyileútirme, Ekolojik peyzaj tasarÕmÕ,
tasarÕmÕ, Biyo konfor.

Enerji etkin peyzaj

GøRøù
Teknolojik alanda sa÷lanan hÕzlÕ geliúim ve yayÕlma, insanlarÕn etki alanlarÕnÕ da geniúletmiú
ve ekosistem üzerinde daha yo÷un insan kaynaklÕ baskÕ oluúmuútur (Aklano÷lu, 2009). Söz
konusu baskÕlarÕn en yo÷un gözlendi÷i alanlar ise insanlar tarafÕndan ekosistemi neredeyse
tamamen de÷iútirilen kentsel alanlardÕr. Kentlerde özellikle son yÕllarda yaúanan nüfus artÕúÕ
ve yo÷un yapÕlaúma kent içi açÕk yeúil alanlar için ciddi bir tehdit oluúturmaktadÕr. Bu duruma
karúÕ önlem alÕnmasÕ, kentsel do÷al ve kültürel kaynaklarÕn sürdürülebilirli÷i açÕsÕndan
zorunlu hale gelmiútir. Ekolojik peyzaj tasarÕmÕ, kentlerin daha yaúanabilir yerler haline
gelmesi, enerji kullanÕmÕnÕn minimize edilmesi, minimum kaynak kullanÕmÕ ile maksimum
fayda elde edilmesi açÕsÕndan önemli bir kavram olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Sürdürülebilirli÷in mekansal boyutu farklÕ alan kullanÕmlarÕ, ekosistemler, farklÕ ölçekteki
biyotoplar ve zamanla iliúkili bir süreçle geliúim gösterir. Bu nedenle sürdürülebilir planlama
ve tasarÕm için ekolojik farkÕndalÕk esastÕr. Ekolojik tasarÕm peyzajlarÕn mevcut
potansiyellerinin kullanÕm düzeyini arttÕrmak ve zamansal de÷iúimini olumlu yönde kontrol
altÕna almak için önemlidir (Leitão and Ahern, 2002).
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“Ken Yeang’a (2008) göre ekolojik tasarÕm; Dünya üzerinde ekosistemdeki her úeyin zincir
oluúturdu÷unun ve bu zincir içindeki müdahalenin hem yerel hem de küresel anlamda
ekosistemi etkiledi÷inin farkÕnda olarak tasarÕmÕ geliútirmektir. Ekolojik tasarÕm, insan eliyle
yapÕlan ortamÕn ya da tasarÕm sistemlerinin do÷al çevreyle en uyumlu ve iyi bir úekilde
bütünleúmesini sa÷lamak için vardÕr’’ (Yeang, 2008; Aklano÷lu, 2009).
Ekolojik tasarÕm; iúlevselci tasarÕmÕn limitlerini ortaya koyan, insan yapÕsÕ çevrenin, kentin,
konutun, peyzajÕn sadece kiúisel, sosyal ve kültürel farklÕlÕklar sonucu de÷il aynÕ zamanda
ekosistemin bir ürünü olmasÕ gerekti÷ini vurgulayan bir post-modern paradigmadÕr. Ekolojik
tasarÕm sosyal ve psikolojik faktörler içerikli, kültürel tercihleri ön plana çÕkaran, yerelli÷i ve
simgeselli÷i vurgulayan, do÷al verilerin iç dinamiklerini anlayÕp onunla uyum içinde oluúan
bütünsel bir tasarÕm sürecidir (Girginer, 2006).
Cranz (2000) tarafÕndan, insan kullanÕmlarÕ ön planda tutularak düzenlenmiú günümüz kentsel
yeúil alanlarÕnda, var olan tasarÕm anlayÕúÕnÕn de÷iúmesi ve kentin ekolojik sorunlarÕna çözüm
üreten ve insan do÷a iliúkilerini ön plana çÕkaran bir yaklaúÕm geliútirilmesinin gereklili÷ini
vurgulamaktadÕr. Bu ba÷lamda; ekolojik tasarÕmÕn çok yönlü bakÕú açÕsÕnÕn, kentsel yeúil
alanlarÕn tasarÕm ve yönetim uygulamalarÕ ile bütünleútirilmesinin, günümüzün tehdit
altÕndaki kaynaklarÕnÕ korumak ve sonraki nesillere aktarmak açÕsÕndan zorunluluk oldu÷u
belirtilmektedir.
Türkiye’de, kentsel yeúil alanlarÕn büyük kÕsmÕ, do÷adan ve genel döngüsünden kopuk,
ekolojik kaygÕlardan uzak, bulunduklarÕ alanÕn fiziksel úartlarÕ ve kültürel altyapÕsÕ ile
uyumsuz, yapay alanlar olarak düzenlenmektedir. Ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik
amacÕ güdülmeden oluúturulan bu alanlar, görkemli manzaralar yaratmak u÷runa, kaynaklarÕ
hÕzla tükenen dünyada farklÕ bir bilinçsiz tüketim alanÕ olarak karúÕmÕza çÕkmÕútÕr (Onur,
2012).
Bu çalÕúmada, ekolojik peyzaj tasarÕmÕnÕn amaçlarÕ; enerji tasarrufu, do÷al kaynak koruma ve
biyo konfor baúlÕklarÕ altÕnda incelenmiútir. Türkiye’nin nüfus açÕsÕndan üçüncü büyük kenti
olan øzmir’in kent merkezinde yer alan øzmir Kültürpark ekolojik tasarÕm kriterleri ve
ekolojik peyzaj tasarÕmÕnÕn belirlenen amaçlarÕ ba÷lamÕnda ele alÕnmÕú, saptanan eksiklikler
do÷rultusunda çalÕúma alanÕnÕn söz konusu amaçlara hizmet eder duruma getirilebilmesi için
öneriler ve mevcut durum üzerinden bir örnek ekolojik iyileútirme modeli geliútirilmiútir.

MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
ÇalÕúmanÕn ana materyali, örnek alan olarak seçilen øzmir Kültürpark’tÕr. Kültürpark;
yüzölçümü 420.000m2 olup, øzmir kent merkezindeki en geniú yeúil alan olma özelli÷inin yanÕ
sÕra birçok kültürel aktiviteye de ev sahipli÷i yapan önemli bir kent parkÕdÕr.
ÇalÕúmanÕn di÷er materyalleri ise, konu ile ilgili daha önce yapÕlan bilimsel çalÕúmalar, bu
çalÕúmalardan elde edilen verilerin analizi ve çalÕúma alanÕna uygulanmasÕ sürecinde
kullanÕlan birtakÕm bilgisayar yazÕlÕmlarÕdÕr. Kültürpark ve ekolojik tasarÕm ile ilgili elde
edilen veriler do÷rultusunda oluúturulacak iyileútirme modelinin iúlenmesinde Autocad ve
Photoshop yazÕlÕmlarÕ kullanÕlacaktÕr.
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Yöntem
ÇalÕúmanÕn yöntemi 4 aúamadan oluúmaktadÕr. ølk aúamada; konu ile ilgili farklÕ disiplinlerin
yapmÕú olduklarÕ çalÕúmalarÕ içeren literatür taramasÕ ve bu çalÕúmalarda belirlenen ekolojik
tasarÕm kriterlerinin incelenmesi gerçekleútirilmiútir. økinci aúamada; ekolojik tasarÕm
kriterlerinden yola çÕkarak belirlenen ekolojik tasarÕm hedefleri do÷rultusunda uygulanmasÕ
gereken faaliyetler belirlenmiútir. Sonraki aúamada eldeki tüm veriler kullanÕlarak örnek alan
üzerinde belirlenen hedefleri sa÷layacak bir iyileútirme modeli oluúturulmuútur. Son aúamada
ise oluúturulan örnek tasarÕm modeli üzerinden ekolojik yaklaúÕm ile tasarlanan bir kent
parkÕnÕn kent için kazanÕmlarÕnÕn neler olabilece÷i tartÕúÕlmÕútÕr.

•Literatür
Tarama/Ekolojik
tasarŦm kriterlerinin
belirlenmesi.

2. AbAMA
•Ekolojik tasarŦm
hedeflerinin ve
gerekli faaliyetlerin
ortaya konulmasŦ.

•Örnek tasarŦm
modelinin
oluƔturulmasŦ.

1. AbAMA

4. AbAMA
•Önerilen tasarŦm
modelinin kente
kazanŦmlarŦnŦn
tartŦƔŦlmasŦ.

3. AbAMA

ùekil 1. Yöntem akÕú úemasÕ

BULGULAR
Mevcut Durum ve Çevre Analizi
Kültürpark øzmir kent merkezinde bulunmaktadÕr. Semtler arasÕ ulaúÕm akslarÕ üzerinde
bulunan Kültürpark’a tren, vapur ve otobüs gibi çeúitli toplu taúÕma araçlarÕ ile ulaúÕm
olasÕdÕr. Bu özelli÷i ile geniú kullanÕcÕ kitlesine hitap eden alanda rekreasyonel aktiviteler ile
birlikte kapalÕ ve açÕk fuar alanlarÕ da yer almaktadÕr. Kültürpark øzmir kent halkÕnÕn yanÕ sÕra
çeúitli fuar organizasyonlarÕ ile yerli ve yabancÕ kullanÕcÕlar tarafÕndan da ziyaret
edilmektedir.
Çevresinde yer alan yo÷un yapÕlaúmanÕn aksine Kültürpark, kent merkezindeki en geniú yeúil
alan niteli÷indedir ve bünyesinde birçok bitki türü yer almaktadÕr. Toplam 420.000m2 yüz
ölçümüne sahip Kültürpark, sahip oldu÷u geniú yeúil alan varlÕ÷Õ ile özellikle yakÕn
çevresinde yer alan yo÷un yapÕlaúmanÕn olumsuz çevresel etkilerini azaltmaktadÕr.
ùekil 2’de görüldü÷ü üzere, øzmir’in hâkim rüzgâr yönü Güney-Güneydo÷u, mevsimsel
de÷iúimlere ba÷lÕ olarak ikincil derece hâkim rüzgâr yönü BatÕ-KuzeybatÕdÕr (Anonim,
2013a). DolayÕsÕ ile sahile dik uzanan yollar ve yapÕlar, rüzgar koridoru oluúturarak sahilden
gelen batÕ, kuzeybatÕ hakim rüzgarlarÕnÕ Kültürpark’a ulaútÕrmaktadÕr (ùekil 2).
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ùekil 2. øzmir hakim rüzgar yönleri(Anonim,2013a).
Kültürpark’Õ taúÕt yollarÕ çevrelemekte, toplam beú farklÕ noktadan parka yaya giriúi
bulunmaktadÕr (ùekil 3).

ùekil 3. øzmir Kültürpark çevre analizi.
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Ekolojik øyileútirme Hedefleri
Ekolojik peyzaj tasarÕmÕ bir alanda enerji etkinli÷i, do÷al kaynak koruma, biyo konforun
sa÷lanmasÕ hedeflerini gözetmelidir. Bu ba÷lamda çalÕúma kapsamÕnda ele alÕnan örnek alan
için geliútirilen ekolojik iyileútirme modeli aynÕ hedefler do÷rultusunda ortaya çÕkmÕútÕr. Bu
hedeflere ulaúmak için, alana yönelik uygulama faaliyetleri belirlenmiútir. Söz konusu
faaliyetler yapÕsal uygulamalar, bitkisel uygulamalar, sulama ve aydÕnlatma baúlÕklarÕ altÕnda
gruplandÕrÕlmÕútÕr (Çizelge.1).
Çizelge 1. Ekolojik iyileútirme faaliyet hedefleri.

Enerji Etkin Peyzaj TasarÕmÕ
Sanayi devrimi ile baúlayÕp günümüze kadar yaúanan süreçte, insan çevre iliúkileri do÷rudan
etkilenmiú, baúlangÕçta kas gücüne dayalÕ üretim biçimi yerini mekanik güce bÕrakmÕú, bunun
sonucu olarak da daha fazla enerji gereksinimi ve dolayÕsÕyla daha fazla kaynak kullanÕmÕ
kaçÕnÕlmaz hale gelmiútir. Günümüzde, insan faaliyetlerinin neredeyse her aúamasÕnda enerji
kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕ söz konusudur (Karaca ve Varol, 2012).
Kentler enerji tüketimi ve kaynak kullanÕmÕnÕn en yo÷un yaúandÕ÷Õ alanlardÕr. Özellikle nüfus
yo÷unlu÷u fazla olan kentlerde yerleúim alanlarÕ ve konutlar enerji tüketimi açÕsÕndan yüksek
potansiyele sahip alanlardÕr. Nüfus ve yapÕ yo÷unlu÷una ba÷lÕ olarak enerji kullanÕm oranÕ
de÷iúse de, iklimsel özellikler kentlerde enerji kullanÕmÕnÕ en çok etkileyen faktörler olarak
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karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. YapÕ ve dÕú ortam hava úartlarÕndaki karúÕlÕklÕ etkileúimin, güneú
ÕúÕnÕmÕ, sÕcaklÕk, nem, ya÷Õú rejimi, hava hareket hÕzÕ ve rüzgar gibi bileúenlerin tasarÕm
sürecinde göz önüne alÕnmasÕ enerji etkinli÷i açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr (Karaca ve Varol,
2012).
Kentsel peyzaj alanlarÕnda ekolojik yaklaúÕmla yapÕlacak peyzaj tasarÕmlarÕ gerek söz konusu
alanlarda, gerekse yapÕ içlerinde enerji tüketimini, dolayÕsÕyla kaynak kullanÕmÕnÕ önemli
ölçüde azaltabilecek potansiyele sahiptir. Örne÷in; kent parklarÕnda iúletme sürecine dayalÕ
enerji tüketimi, yapÕlardaki enerji tüketimine kÕyasla çok kayda de÷er olmamasÕna karúÕn,
parkÕn ölçe÷ine ba÷lÕ olarak, bu alanlarda yaratÕlacak olumlu mikroklimatik etkiler, çevre
yapÕlarda kullanÕlan enerji kullanÕm miktarÕnÕ dolaylÕ olarak düúürebilmektedir.
Peyzaj tasarÕmÕ ile özellikle yapÕ içlerinde kolay bir úekilde enerji tasarrufu sa÷lanabilir, yapÕ
ve çevresinin estetik de÷eri yükseltilebilir ve istenen alanlarda gizlilik sa÷lanabilir. Seçilen
bitkiler yapÕ etrafÕnda belirli bir strateji do÷rultusunda yerleútirilirse, yapÕ; sert kÕú
rüzgarlarÕndan ve yakÕcÕ yaz güneúinden korunabilir. Böylelikle hem yapÕ içinde hem de yapÕ
dÕúÕnda biyo konfor geliútirilerek, ÕsÕtma ve so÷utma için harcanan enerji miktarÕ da azaltÕlmÕú
olur (Anonim, 2013e).
Yaprak döken a÷aç ve sarÕlÕcÕ bitkiler, iç mekan ve dÕú mekan yaúam alanlarÕnda yaz aylarÕnda
gölgeleme için kullanÕlabilirken, kÕú aylarÕnda ise yapra÷ÕnÕ dökmüú dallarÕ arasÕndan güneú
ÕúÕklarÕnÕn geçmesini sa÷layabilirler. YapÕ çevresinde alçak boylu çalÕ ve yer örtücü bitki
kullanÕmÕ ile yapÕya ÕsÕ ve güneú ÕúÕnÕ yansÕmasÕ engellenebilir. SÕk dokulu a÷aç ve çalÕlar
güçlü rüzgarlar için perdeleme ve hafif yaz esintilerinden faydalanmak için koridor
oluúturmada kullanÕlabilirler (Biriúçi ve ark., 2012).
Bir alanda peyzaj tasarÕmÕ ile yapÕ içi ve çevresinde sÕcaklÕk de÷iútirilebilir. ÇatÕ, duvar ve
pencerelere a÷açlarla yapÕlan gölgelendirme yazÕn iç mekan sÕcaklÕ÷ÕnÕ 6-12oC de÷iútirebilir.
Buna karúÕn uygun bitki seçimi ile kÕú güneúinin pencerelerden içeri girmesi ÕsÕtma için
kullanÕlan enerjinin önemli ölçüde azaltÕlmasÕnÕ sa÷lar. YapÕ dÕúÕndaki hissedilen sÕcaklÕk
zemin kaplama yerine yer örtücü bitki yada çim kullanÕmÕ ile 6oC’ye kadar düúürülebilir. Bu
sÕcaklÕk de÷iúimleri hem biyo konforu geliútirip hem de ÕsÕtma ve so÷utma için kullanÕlacak
enerji miktarÕnÕ azaltÕr. YapÕ çevresinde peyzaj tasarÕmÕ ile enerji etkinli÷inin sa÷lanmasÕ
ùekil 4’de gösterilmiútir (Anonim, 2013e). Biriúçi ve ark. (2012), bir alanda tamamen güneú
ÕúÕnlarÕnÕn etkisinde kalan beton yüzeyin sÕcaklÕ÷ÕnÕn 42 oC, çim yüzeyin 36 oC oldu÷unu, aynÕ
alanda gölgede yapÕlan ölçümlerde ise beton yüzeyin 38 oC, çim yüzeyin sÕcaklÕ÷ÕnÕn ise 34
o
C'ye kadar düútü÷ünü belirtmiúlerdir.
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ùekil 4. Bitkilendirme ile yapÕlarda enerji tüketiminin azaltÕlmasÕ (Anonim, 2013e).
Alan ve Mikroklima Analizi
Peyzaj tasarÕm sürecinde bölgesel iklim özelliklerinin yanÕsÕra tasarlanan alana ait
mikroklimatik özelliklerin de dikkate alÕnmasÕ gerekmektedir. Mikroklimatik analiz alanda
yapÕlarÕn yerleúimi, ne tip peyzaj ö÷elerinin kullanÕlmasÕ gerekti÷i gibi konularda tasarÕmcÕ
için bilgi sa÷lar. Bu analiz aúa÷Õdakileri içermelidir:
x

Arazi ölçüleri, topo÷rafik durum, e÷im, toprak ve drenaj,

x

Mevsimsel hakim rüzgarlar,

x

SÕcaklÕk ve nem,

x

Yaz ve kÕú için güneúlenme ve gölge durumu,

x

Mevcut bitki örtüsü,

x

Çevredeki di÷er yapÕ ve sÕnÕrlayÕcÕlarÕn konumu,

x

Araç ve yaya yollarÕ,

x

Arazi esteti÷i ve manzaralar,

x

Yerel yapÕ yönetmelikleri,

x

Di÷er arazi koúullarÕ.

x

Taban suyu ve ya÷Õú miktarÕ (Anonim, 2013e).

Güneú Kontrolü
Yaz sÕcaklarÕnÕn kontrolü, birçok iklim kuúa÷Õnda tasarÕm aúamasÕnda önceliklidir. Güney,
do÷u ve batÕ yönlerindeki pencere ve duvarlar için sÕcak yaz güneúinden korunmaya yönelik
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önlemler gerekebilir. Peyzaj tasarÕmÕ ile bu korumanÕn ço÷unlu÷u ekonomik ve estetik bir
úekilde sa÷lanabilir.
Güneú kontrolünü sa÷lamak için bitki seçiminde dikkat edilmesi gereken bazÕ noktalar vardÕr:
x Yaprak döken a÷aç ve çalÕlar yazÕn gölge sa÷larken kÕúÕn güneú ÕúÕ÷ÕnÕ geçirir,
x YarÕ gölgeye kÕyasla yo÷un gölgenin serinletici etkisi daha fazla oldu÷u için geniú yapraklÕ
ve sÕk dokulu a÷açlar kullanÕlabilir,
x Uzun boylu ve yüksekten taçlanan a÷açlar; çatÕ, duvar ve pencereleri gölgeleyebilir,
x Kuzeye bakan pencereler için yatay gölgeleme daha uygundur, bunun için sarÕlÕcÕ bitkiler
kullanÕlabilir,
x Do÷u ve batÕ yönleri için dikey gölgeleme daha uygundur, sÕk dokulu a÷açlar, çalÕlar ve
yaprak döken sarÕlÕcÕ bitkiler bir arada kullanÕlabilir.
x TÕrmanÕcÕ bitkilerle duvarlar için hem gölge hem de yalÕtÕm sa÷lanabilir (Anonim, 2013e).
YansÕma ve Zemin SÕcaklÕ÷ÕnÕ Düúürme
Zemin kaplamalarÕnda koyu renk tercihi, ÕsÕnÕn daha çok emilimine ve yüzey sÕcaklÕ÷ÕnÕn
artmasÕna neden olmaktadÕr. Bu durum ÕsÕ adasÕ etkisini arttÕrdÕ÷Õndan zemin kaplamalarÕnda
açÕk renkli ve ÕsÕ emilim kapasitesi düúük malzeme seçimi daha uygundur. Ancak yapÕnÕn
yakÕn çevresinde açÕk renkli zemin kaplama malzemesi kullanÕmÕ, yansÕtma kapasitesi yüksek
oldu÷u için özellikle yazÕn güneú ÕúÕnlarÕnÕn yapÕya daha fazla etki etmesine neden
olmaktadÕr. Bu nedenle yapÕnÕn yakÕn çevresinde mümkün oldu÷u kadar çim ve/veya yer
örtücü bitkiler kullanÕlabilir. YapÕdan yeterince uzak zemin kaplama gerektiren alanlarda ise
güneú ÕúÕnlarÕnÕ atmosfere geri yansÕtma kapasitesi yüksek olan açÕk renkli malzemelerin
kullanÕmÕ ÕsÕ adasÕ etkisini azaltabilir. (Anonim, 2013e).
Mevcut zemin kaplamasÕ bulunan alanlar bitkisel ve yapÕsal materyal ile gölgelendirilerek
yansÕma veya ÕsÕ emilimi engellenir.
Rüzgar kontrolü
Mevsimsel hakim rüzgar yönleri dikkate alÕnarak, uygun bitki türü ve yer seçimi ile
istenmeyen so÷uk kÕú rüzgarlarÕ engellenirken, yaz esintilerinin serinletici etkisinden
yönlendirme sa÷lanarak faydalanÕlabilir. Genel olarak bitkilerin rüzgar perdesi ve koridoru
olarak kullanÕmÕ ile yapÕlarÕn etrafÕnda hava akÕmÕ kontrol altÕna alÕnabilir (Anonim, 2013e).
Rüzgar Perdeleme ve Rüzgar KoridorlarÕ
x Rüzgar perdeleri, rüzgara 90o açÕ yapacak úekilde yerleútirildi÷inde maksimum düzeyde
etkili olurlar.
x Dikey konumda kÕsmen geçirgen %50-60 yo÷unlu÷a sahip bir rüzgar perdesi genel olarak
geçirimsiz bir perdeden daha etkilidir. Çünkü geçirimsiz perdeler türbülansa neden olabilir.
x Rüzgar perdeleri ile rüzgar hÕzÕ hem esiú yönünde hem de di÷er yönünde azaltÕlabilir.
x Rüzgar perdesinin rüzgar hÕzÕnÕ düúürme oranÕ bitkisel perdenin yüksekli÷ine ve korunmak
istenen alanÕn rüzgar perdesine olan uzaklÕ÷Õna ba÷lÕdÕr. Maksimum verim için bitkisel
perde , korunmak istenen alana perde yüksekli÷inin 3 ila 7 katÕ kadar uzaklÕkta
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konumlandÕrÕlmalÕdÕr. Örne÷in 6 metrelik bir rüzgar perdesi korunacak alandan yaklaúÕk
18-42 metre uzaklÕkta olmalÕdÕr.
x Tümsekler, tepecikler ve engeller rüzgar yönünü saptÕrmak için kullanÕlabilir.
x SÕk dokulu çalÕlar güneybatÕ yönünde kÕúÕn rüzgar perdesi, yazÕn ise rüzgar koridoru olarak
kullanÕlabilirler.
x Çit bitkisi olacak úekilde birbirlerine ve yapÕya yakÕn dikilen çalÕ ve a÷açlar rüzgar perdesi
oluúturup rüzgar yalÕtÕmÕ sa÷larken, aynÕ zamanda yeterli yüksekli÷e ulaútÕklarÕnda yapÕ
duvarÕnÕ gölgeleyerek ÕsÕ yalÕtÕmÕ sa÷lar.
x RüzgarÕn bitkisel perdeler ile yönünü de÷iútirmek sureti ile yaz aylarÕnda yapÕ içerisine
do÷al havalandÕrma sa÷layacak rüzgar koridorlarÕ oluúturulabilir.
x Rüzgar perdeleri arasÕnda mevsimsel hakim rüzgar yönleri dikkate alÕnarak bÕrakÕlacak
boúluklar, yaz aylarÕnda istenen serin esintilerin alana giriúine imkan verebilir.
x Alçak boylu çalÕlar, çim alanlar ve göletler sÕcak yaz rüzgarlarÕ yönünde yerleútirilirse,
rüzgarÕn sÕcaklÕ÷ÕnÕ azaltabilir (Anonim, 2013e).
Do÷al Kaynak Koruma
Daha fazla üretim ve tüketimi gerçekleútiren piyasa ekonomisinin baúarÕsÕ, do÷al kaynaklarÕn
aúÕrÕ ve yanlÕú kullanÕldÕ÷Õ gerçe÷inin görmezlikten gelinmesine neden olmuútur. Ortaya çÕkan
çevre sorunlarÕna yönelik bu duyarsÕzlÕ÷Õn di÷er nedeni de çevre kirlili÷inin sÕnÕrsÕz bir
kapasiteye sahip do÷a tarafÕndan ortadan kaldÕrÕlabilinece÷i gibi yanlÕú bir düúüncedir (ølkin,
1991).
Do÷al kaynak koruma, ekolojik tasarÕm yaklaúÕmÕnÕn en önemli hedeflerinden biridir.
ønsanlarÕn do÷a tahribinin en yo÷un oldu÷u yerler kentlerdir. Bu alanlarda do÷al kaynaklar,
insan gereksinimlerini karúÕlamak amacÕ ile bilinçsiz tüketilmekte ve zarar görmektedir.
Özellikle hava, su ve toprak kalitesinin düúmesi çevre sa÷lÕ÷Õ, dolaylÕ olarak da insan sa÷lÕ÷Õ
için ciddi bir tehdit oluúturmaktadÕr (Hassan ve Mahmoud, 2011).

Son yÕllarda meydana gelen çevre kaynaklÕ sorunlar, bu konuda bir farkÕndalÕk oluúmasÕna
neden olmuú, planlama ve tasarÕm çalÕúmalarÕnda do÷al kaynaklardan koruma-kullanÕm
dengesi içinde faydalanmayÕ ve sürdürülebilirliklerini sa÷lamayÕ ön gören yaklaúÕmlar
geliútirilmiútir (Hassan ve Mahmoud, 2011).
Kent parklarÕ kentlilerin kent içinde do÷a ile bütünleúebildikleri nadir alanlardÕr. Bu alanlarda
do÷al kaynak korumaya yönelik planlama ve tasarÕm çalÕúmalarÕ, hem parkÕn ölçe÷ine ba÷lÕ
olarak do÷al kaynaklarÕn sürdürülebilirli÷i açÕsÕndan hem de çevre konusunda farkÕndalÕk
oluúturma açÕsÕndan önemli bir potansiyele sahiptir (Hassan ve Mahmoud, 2011).
Kent parklarÕnda;
x
x
x
x
x

Suyun etkin kullanÕmÕ,
Hava kalitesinin korunmasÕ ve arttÕrÕlmasÕ,
Toprak kalitesinin korunmasÕ ve arttÕrÕlmasÕ,
Biyolojik çeúitlili÷in korunmasÕ ve arttÕrÕlmasÕ,
AtÕk kontrolü ile do÷al kaynak koruma sa÷lanabilir.
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Do÷al kaynak koruma hedefli tasarÕmda, su tüketimini azaltmaya yönelik çalÕúmalara ek
olarak yüzey akÕú sularÕnÕn depolanarak sulamada kullanÕlmasÕ ve atÕk sularÕn arÕtÕlarak
yeniden de÷erlendirilmesi gibi tedbirler su etkinli÷ini arttÕrabilmektedir (Calkins, 2005).
KatÕ atÕk ayrÕútÕrarak yeniden kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ sonucu iúletme sürecindeki atÕklarÕn
yol açtÕ÷Õ ekolojik ayak izleri azaltÕlabilmektedir. Evsel atÕk ve bahçe atÕklarÕ gibi organik
atÕklarÕn kompost gübre olarak de÷erlendirilmesi ile geri kazanÕm sa÷lanÕrken aynÕ zamanda
kimyasal gübre kullanÕmÕ önlendi÷i için toprak kalitesi de korunabilmektedir (Calkins, 2005).
Biyo Konfor
Rahat ve sa÷lÕklÕ mikroklimatik koúullar tüm ekosistemler için gereklidir. ønsanlar kentsel
çevrede birçok farklÕ tipte strese maruz kalmaktadÕr. Bunlardan en etkili olanÕ kÕrsal alandan
büyük ölçüde fark gösteren mikroklimatik koúullardÕr.
YapÕ yo÷unlu÷u kentsel iklimi ÕsÕ adasÕ etkisi ve radyasyon akÕmlarÕnÕn de÷iúimi gibi
nedenlerle etkilemektedir. Son yÕllarda yapÕlan çalÕúmalar dÕú mekan hava sÕcaklÕ÷Õ, rüzgar
hÕzÕ, ba÷Õl nem ve solar radyasyon gibi özellikleri içeren termal çevresel faktörlerin,
kullanÕcÕlarÕn biyo konfor, algÕ ve memnuniyetini etkiledi÷ini göstermiútir. ønsanlar sÕklÕkla
dÕú mekan rekreatif aktiviteleri süresince açÕk havaya maruz kalmaktadÕr. DolayÕsÕyla kent
parklarÕnda biyo konforun sa÷lanmasÕ bu alanlardan edinilecek memnuniyeti önemli derecede
etkilemektedir.
Kent parklarÕ spesifik mikroklimatik niteliklere sahip bir çevre yaratan kompleks yüzey ve
yapÕlara sahiptirler. Bu nitelikler insan vücudunun enerji dengesini etkiler ve bireysel biyo
konfor algÕsÕnÕ de÷iútirebilir. Özellikle sÕcak ve kurak iklimlerde biyo konforun sa÷lanma
olana÷Õ bu alanlarÕn kullanÕm tercihi üzerinde etkilidir.
YapÕlÕ fiziksel çevrenin tasarÕmÕnda öncelikle iklimi anlamak ve termal rahatlÕk olarak
tanÕmlanan, insanlarÕn kendilerini rahat hissettikleri ÕsÕ ortamÕnÕ sa÷lamak üzere tasarÕmlar
geliútirmek, iklim ve havalandÕrmayÕ do÷ru biçimde kullanmakla mümkündür (Roaf et al,
2003).
Burada dikkat edilmesi gereken nokta biyo konforun bütünsel ekolojik tasarÕm yaklaúÕmÕnda
istenen niteli÷e ulaúabilmesi için insanla birlikte flora ve faunayÕ da içeren tüm canlÕlarÕn
konforunu sa÷layacak nitelikte olmasÕdÕr.
Konu ile ilgili daha önce yapÕlan çalÕúmalar, kent parklarÕnÕn gölge ve evapotranspirasyon
yolu ile havayÕ serinletmede etkili oldu÷unu göstermiútir. Hava sÕcaklÕ÷ÕnÕ düúürme etkisi
parkÕn ölçe÷ine, niteli÷ine ve kent merkezine uzaklÕ÷Õna ba÷lÕdÕr.
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ÖNERø øYøLEùTøRME MODELø

ùekil 5. Kültürpark ekolojik iyileútirme modeli.
øzmir Kültürpark için önerilen ekolojik iyileútirme modeli (ùekil 5) kapsamÕnda parkÕn ana
arterlerini izleyen bir bisiklet yolu ve 11 ayrÕ noktada bulunmak üzere bisiklet parklarÕ
önerilmiútir. Böylelikle Kültürpark'a yeni bir rekreatif iúlev kazandÕrmanÕn yanÕ sÕra kent
halkÕ çevre dostu bir ulaúÕm aracÕ olan bisiklet kullanÕmÕna teúvik edilmiú olacaktÕr.
Biyolojik göletler, kimyasal bir uygulama yapÕlmaksÕzÕn, suyun bitkiler ve ortamdaki
bakteriler yoluyla temizlenmesini sa÷layan ekolojik oluúumlardÕr. Biyolojik göleti
oluútururken amaç; do÷adaki dengeyi bozmadan sudaki yosun konsantrasyonunu mikroorganizmalar yolu ile azaltmak ve fosforu su içinde dengelemektir. Genelde atÕk su arÕtma
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amacÕyla da kullanÕlan biyolojik gölet uygulamasÕ, Kültürpark içinde yer alan gölet ve yakÕn
çevresinde koku kirlili÷ine neden olmamak için yalnÕzca gölet içindeki suyu do÷al yolla
temizleme amacÕyla öngörülmüútür.
Güneú ÕúÕ÷Õndan do÷rudan faydalanamayan yer altÕ otoparkÕnÕn iç mekan alanlarÕnda
aydÕnlatma alternatifi olarak güneú tünellerine yer verilmesi ön görülmüútür. ÇatÕnÕn üzerine
monte edilen kubbe formundaki cam dÕú ünite güneú ÕúÕ÷ÕnÕ içeriye alarak çatÕ betonarmesinin
içinden geçen yüksek yansÕtÕcÕlÕ borular ile içeriye aktarÕr (ùekil 6). Do÷al gün ÕúÕ÷ÕnÕ %98’e
kadar iç mekana yansÕtarak aydÕnlatmadan enerji tasarrufu sa÷lamaktadÕr.

ùekil 6. Güneú tüneli kesiti (Anonim, 2013d)
Yaya, bisiklet yollarÕnÕn ve geniú yapÕsal zeminlerin gölgelenmesi ekolojik iyileútirme modeli
içinde ele alÕnmÕútÕr. Böylelikle yürüyüú yollarÕnÕn özellikle yaz aylarÕnda kullanÕmÕnda biyo
konfor sa÷lanabilmektedir. Kültürpark içerisinde servis araçlarÕ için oluúturulmuú otoparklar
ve sergi alanlarÕ geniú ve geçirimsiz yüzeyler olarak göze çarpmaktadÕr. Bu alanlarda öncelikli
olarak bitkisel gölgeleme yapÕlmalÕdÕr, ancak bitkisel gölgelemenin olasÕ olmadÕ÷Õ alanlarda
güneú ÕúÕnlarÕnÕ yansÕtma özelli÷i olan materyaller ile yapÕlacak zemin kaplamasÕ yapÕsal
zeminin tutaca÷Õ ÕsÕ miktarÕnÕ, dolayÕsÕyla ÕsÕ adasÕ etkisini azaltacaktÕr. Parkta yer alan
yapÕlarÕn ise yo÷un güneú alan cephelerinde yaprak döken bitkiler ile oluúturulacak gölgeleme
ile hem ÕsÕ adasÕ etkisi azaltÕlabilecek hem de iç mekanlardaki so÷utma amaçlÕ enerji
tüketiminden tasarruf sa÷lanacaktÕr.
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ùekil 7. Ön görülen yaya ve bisiklet yolu kesiti (Anonim, 2013c).
Park genelinde enerji tasarruflu dÕú mekan aydÕnlatma elemanlarÕ ve do÷ru planlama ile
iúletme sürecindeki enerji tüketimi azaltÕlÕrken aynÕ zamanda ÕúÕk kirlili÷i önlenerek flora ve
fauna üzerindeki aydÕnlatma kaynaklÕ baskÕ azaltÕlabilir. Bu amaç do÷rultusunda;
x Gereksiz alanlarÕn aydÕnlatÕlmamasÕ,
x Sadece güvenlik ve gece görüúü sa÷layan minimum güçte ÕúÕk kaynaklarÕ kullanÕlmasÕ,
x Alçak aydÕnlatma elemanlarÕnÕn tercih edilmesi,
x Üst yarÕ uzaya ÕúÕk gönderilmemesi,
x AydÕnlatÕlan yüzeylerden yansÕmanÕn önlenmesi,
x Güç kontrolü için güneú sensörleri ve zaman ayarlÕ úarteller kullanÕlmasÕ,
x Güneú enerji sistemlerinin kullanÕlmasÕ gibi önlemler alÕnabilir (Biriúçi, 2012).
AydÕnlatma ile ilgili yapÕlacak planlamada, bilgisayar yazÕlÕmlarÕ kullanÕlarak model
oluúturuldu÷u takdirde, yukarÕda belirtilen kriterlere uygun aydÕnlatma planÕ hazÕrlanabilir.
Günümüz teknolojileri ile üretilen dÕú mekan donatÕ elemanlarÕ, kullanÕldÕklarÕ alanlarda
farklÕ birçok amaca hizmet edebilmektedir. Örne÷in; gölgeleme elemanlarÕ üzerine güneú
panelleri monte edilerek enerji üretimi mümkündür (ùekil 8). AyrÕca donatÕ elemanlarÕ
aracÕlÕ÷Õ ile ya÷mur suyu depolama ve depolanan suyun alan içerisinde kullanÕmÕ da
sa÷lanabilmektedir. DonatÕ elemanlarÕ, fonksiyonel özelliklerinin yanÕ sÕra dönüúüm yada
do÷al malzemeden üretilmiú olmasÕ, dayanÕklÕlÕk, hÕzlÕ yenilenebilirlik gibi özellikleri ile de
ekolojik nitelikte olabilmektedir. Bu ve benzeri uygulamalar øzmir Kültürpark'ta da
geliútirilebilir.

* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

342

ùekil 8. Güneú panelli gölgeleme elemanÕ örne÷i (Anonim, 2013b).

SONUÇ VE ÖNERøLER
øzmir Kültürpark konumu ve kullanÕm yo÷unlu÷u açÕsÕndan son derece önemli bir alandÕr.
Burada yapÕlacak ekolojik iyileútirme çalÕúmalarÕ, çevresel katkÕlarÕnÕn yanÕ sÕra konu ile ilgili
farkÕndalÕ÷Õn arttÕrÕlmasÕ açÕsÕndan parka e÷itici bir misyon yükleyebilir. Kültürpark'Õn tarihsel
geliúimi ve günümüzdeki popülerli÷i düúünüldü÷ünde, bu alanda yapÕlacak ekolojik temelli
bütüncül bir çalÕúma farklÕ alanlar için de örnek teúkil edecektir.
YaklaúÕk 420.000m2 gibi geniú bir yüzölçümüne sahip Kültürpark, içerdi÷i çok sayÕda faaliyet
çeúidi ve alanlar dolayÕsÕ ile yüksek iúletme giderlerine sahiptir. Önerilen iyileútirme modeli,
uzun vadede iúletme giderlerini düúürecek ve alanÕn ekolojik ayak izini azaltabilecektir. Bu
ba÷lamda, Kültürpark’Õn kazanaca÷Õ ekolojik niteliklerin çevresel, ekonomik, kültürel ve
sosyolojik açÕdan sayÕsÕz fayda sa÷layaca÷Õ söylenilebilir.
Enerji etkinli÷i sa÷lamak amacÕ ile alÕnacak çeúitli önlemler yüksek maliyetli olsa dahi
iúletme sürecinde enerji tasarrufu sa÷ladÕ÷Õ için yatÕrÕm masrafÕnÕ karúÕlayabilecek niteliktedir.
Böylece küresel ÕsÕnmanÕn öncelikli sebeplerinden biri olan enerji tüketimi azaltÕlÕrken aynÕ
zamanda yeni aydÕnlatma planÕ sayesinde ÕúÕk kirlili÷inin sebep oldu÷u flora ve fauna
üzerindeki baskÕ da azaltÕlabilecektir.
Geliútirilen iyileútirme modeli sonucunda do÷al kaynaklarÕn tüketiminin azaltÕlmasÕ ve
mevcut kaynaklarÕn niteliklerinin korunmasÕ olasÕdÕr. Örne÷in, organik atÕklarÕn ayrÕútÕrÕlmasÕ
sonucu atÕk bertarafÕndan kaynaklanan çevre kirlili÷i önlenebilmektedir. AyrÕútÕrÕlan organik
atÕklarÕn kompost gübre olarak de÷erlendirilmesi sonucu toprak kalitesi arttÕrÕlÕrken, kimyasal
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gübre kullanÕmÕnÕn önlenmesi sonucu flora ve fauna üzerindeki zararlÕ etkiler de
engellenebilmektedir.
Ekolojik temelli iyileútirme çalÕúmalarÕ aslÕnda dolaylÕ olarak biyo konforun sa÷lanmasÕna da
hizmet etmektedir. Çünkü
kentlerde insanlar gereksinim duyduklarÕ biyo konforu
sa÷layabilmek adÕna geliútirdikleri yapay yöntemler ile çevreye zarar vermektedir. Örne÷in;
ÕsÕnmak ya da serinlemek için yapÕlarda harcanan enerji çevre kirlili÷inin önemli
sebeplerinden birisidir. Biyo konforun sa÷lanamadÕ÷Õ yaúam alanlarÕnda ekolojik yapÕlaúma
ve çevre duyarlÕlÕ÷Õ olasÕ de÷ildir. Do÷al yollarla sa÷lanan biyo konfor ile ekolojik baskÕ ters
orantÕlÕ bir iliúki içerisindedir. Biyo konfor yalnÕzca insanlarÕ de÷il, tüm canlÕlarÕ kapsayan
genel bir kavramdÕr. DolayÕsÕ ile biyo konforun sa÷lanmasÕ çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda yalnÕzca
insan odaklÕ bir çözümden öte di÷er canlÕlarÕn gereksinim duydu÷u yaúam úartlarÕ da göz
önünde bulundurulmalÕdÕr.
Görüldü÷ü üzere çalÕúmadaki ekolojik iyileútirme faaliyet hedeflerinin ana baúlÕklarÕnÕ
oluúturan ‘’enerji etkin peyzaj tasarÕmÕ’’, ‘’do÷al kaynak koruma’’ ve ‘’biyo konfor’’
hedefleri birbirinden ba÷ÕmsÕz düúünülmemelidir. Çizelge 1’de yer alan uygulama önerilerine
de bakÕlacak olursa, ekolojik hedefli yapÕlacak bir uygulama birden fazla hedefe hizmet
edebilmektedir. Örne÷in; rüzgar koridoru ve rüzgar perdeleri enerji etkinli÷i sa÷larken aynÕ
zamanda biyo konfor sa÷layabilmektedir. Sonuç olarak, gerek kaynak tüketimini azaltma,
gerekse yaúam koúullarÕnÕ iyileútirme için ekolojik uygulamalar gerekmektedir. Kültürpark
gibi hem konumu hem de iúlevleri açÕsÕndan oldukça önemli bir alanda yapÕlacak ekolojik
iyileútirmeler hem alan hem de kentin bütünü için sayÕsÕz kazanÕmlar sa÷layacaktÕr.

KAYNAKLAR
Aklano÷lu, F., 2009. Geleneksel Yerleúmelerin Sürdürülebilirli÷i Ve Ekolojik TasarÕm: Konya-Sille Örne÷i.
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Anonim, 2013a. www.izmir.mgm.gov.tr/FILES/iklim/izmir_iklim.pdf, Eriúim Tarihi: 14.09.2013.
Anonim, 2013b. www.mc.by/files/blog/photo_sis/3.jpg, Eriúim Tarihi: 22.09.2013.
Anonim, 2013c. www.russelldesign.net/sites/default/files/BikePath Section 02.jpg, Eriúim Tarihi: 18.09.2013.
Anonim, 2013d. www.sunshine-window-cleaning.com/images/SunPipe%20Animation.png, Eriúim Tarihi:
18.09.2013.
Anonim, 2013e. www.sustainability.vic.gov.au/resources/documents/landscape_design.pdf, Eriúim Tarihi:
13.09.2013.
Biriúçi, T., 2012. Ekolojik Bir Sorun Olarak IúÕk Kirlili÷i. Peyzaj Ekolojisi Ders Notu, Ege Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Peyzaj MimarlÕ÷Õ Bölümü.
Biriúçi, T., Güney, M.A., Türel, H.S., KÕlÕçaslan, Ç., 2012. Bitkisel TasarÕm. Üniversiteliler Ofset, Bornova.
Calkins, M., 2005. Strategy Use and Challenges of Ecological Design in Landscape Architecture. Landscape
and Urban Planning, 73 (29-48).
Cranz, G., 2000. Changing roles of urban park: From pleasure garden to open space. San Francisco Planning
and Urban Research Association, SPUR, USA.
Girginer, D., 2006. Kentsel TasarÕm øle Ekolojik Sürdürülebilirli÷in øliúkilendirilmesi Ve Toplu Konut Geliúme
Bölgelerinde Örneklenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, øzmir.

* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

344

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

Hassan, A., Mahmoud, A., 2011. Analysis of the microclimatic and human comfort conditions in an urban
park in hot and arid regions. Building and Environment 46,2641-2656.
ølkin, A., 1991. Çevre SorunlarÕ, TOBB, Ankara.
Karaca M., Varol Ç., 2012. Konut alanlarÕnda enerji etkinli÷i: Toplu Konut ødaresi BaúkanlÕ÷Õ (TOKø) Toplu
konut projeleri üzerine eleútirel bir De÷erlendirme. Ortado÷u Teknik Üniversitesi, Journal of the Faculty of
Architecture, 2012/2, Ankara.
Leitão,A. B., Ahern, C.,2002. Applying landscape ecological concepts and matrics in sustinable landscape
planning. Landscape and Urban Planning 59, 65-93.
Onur, B. E., 2012. Peyzaj TasarÕm ve Yönetiminde Ekolojik YaklaúÕm ve Sürdürülebilir Kent Hedefine
KatkÕlarÕ. ønönü Üniversitesi Sanat ve TasarÕm Dergisi, ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884, CILT/VOL. 2
SAYI/NO.5: 245-252.
Roaf, S., Fuentes, M., Thomas, S., 2003. Ecohouse 2: A Design Guide, Elsevier, Italy.
Todd, J., Josephson, B., 1996. The design of living technologies for waste treatment. Ecol. Eng. 6, 109–136.
Yeang, K. 2008. Ken Yeang’Õn Ekolojik TasarÕm YaklaúÕmÕ. YapÕ Dergisi, SayÕ: 318
(MayÕs), S. 112-118, østanbul.

* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

345

PLANLAMA’DA “KAMU YARARI” BAöLAMINDA øZMøR’DE NEOLøBERAL
KENTLEùME UYGULAMALARI

Gülnur ÇEVøKAYAK

Müberra Cansu øùVEN

Nehir, YÜKSEL

Yüksek ùehir PlancÕsÕ
gulnurvuruskan@gmail.com

ùehir PlancÕsÕ
cansucnss@gmail.com

ùehir PlancÕsÕ
nynehir@gmail.com

Giriú
Günümüz Türkiye’si planlama iúleyiúi, meslek e÷itimi verilen üniversitelerde
planlama/úehircilik ilkeleri olarak tariflenen eúitlik, adalet, kamu yararÕ gibi kavramlardan
giderek uzaklaúmaktadÕr. Eskiden kent topra÷Õnda özel mülkiyete son verilmesini savunanlar,
havada, suda mülkiyeti kabul etmiyorsak, toprakta neden ediyorsunuz diye sorarlarmÕú, ancak
bugünlerde sudaki mülkiyeti bile yasalarla belirler hale gelmiú bulunmaktayÕz. Planlama
alanÕnÕ ilgilendiren yasal düzenlemelerin “kamu yararÕ” ba÷lamÕnda irdelenmesi ve söz
konusu yasal altyapÕ kullanÕlarak øzmir kentinde gerçekleútirilen neoliberal kentleúme
uygulamalarÕnÕn yasal mevzuatla iliúkilendirilmesi amaçlanmaktadÕr.
Kamu YararÕ KavramÕ, Neoliberalizm ve Planlama
“Kamu yararÕ”, üzerinde tam bir uzlaúmaya varÕlamamÕú, farklÕ bakÕú açÕlarÕ ile de÷iúik
anlamlar yüklenen, dönemlere ve hâkim politikalara göre farklÕ kavramsallaútÕrmalara sahip,
belirsizli÷i ile dikkat çekici bir kavramdÕr. Son yÕllarda kamunun geleneksel olarak varlÕ÷ÕnÕ
sürdürdü÷ü alanlara özel sektörün özelleútirme ve yap-iúlet-devret uygulamalarÕ ile girmesi
bütün ülkelerde yaygÕnlÕk kazanmÕútÕr. Ülkemizde de 1980‘li yÕllardan itibaren kamunun
büyük finansman ihtiyacÕ gösteren yatÕrÕmlarÕnÕn önemli bir bölümü yap-iúlet-devret modeli
çerçevesinde finanse edilmesi ve kamu varlÕklarÕnÕn ço÷u özelleútirme yoluyla özel sektöre
devredilmesi gerçekleúmektedir. Yani kamu mülkiyeti çeúitli úekillerle özel mülkiyete
aktarÕlmaktadÕr. “Özel” yasal düzenleme ve yanlÕú kurumsal giriúimlerle planlama ve
dolayÕsÕyla kentlerimiz çÕkmaza sürüklenmektedir. Ne yazÕk ki, yapÕlan düzenlemelerin büyük
bölümü kamu yararÕna de÷il, kentsel rantÕn haksÕz el de÷iútirmesine yöneliktir. Ülkemiz
kentlerinde, giderek artan kentsel toprak rantlarÕyla oynamanÕn çekicili÷i, kent topraklarÕnda
rantlarÕn yönlendirilmesinin temel aracÕ olarak görülen planlamanÕn yetkilerinin el
de÷iútirmesini de hÕzlandÕrmÕútÕr.
Türkiye’nin özelleútirme süreci üç döneme ayrÕlabilir: 1980’li yÕllar, 1990’lÕ yÕllar, 2000
sonrasÕ. 1980’li yÕllarda satÕú için gerekli hukuki altyapÕ oluúturulmuútur. KøT yatÕrÕmlarÕ
önemli ölçüde daraltÕlarak, 1990’lÕ yÕllarda yo÷un bir ideolojik koúullandÕrma kampanyasÕ ile
satÕúlar arttÕrÕlmÕútÕr. Özellikle “Büyük Sermaye”, bu ihanet yarÕúÕnÕn hep ön safÕndadÕr. Bu
aúama 2002 yÕlÕ sonunda tamamlanmÕútÕr. Özelleútirme asÕl “altÕn dönem”ini bu tarihten sonra
yaúamÕú, kamu iúletmelerinin elden çÕkarÕlmasÕ korkunç boyutlara ulaúmÕútÕr. 1980 öncesi
dönemde kentlerde eme÷in yeniden üretimi süreci ön planda iken, 1980 sonrasÕnda kentlerin
sermaye birikimi açÕsÕndan önem kazandÕ÷Õ görülmektedir. 1980 öncesi dönemlerde küçük
ölçekli sanayinin mekânÕ olan kentler, 1980 dönemi sonrasÕnda büyük ölçekli sermaye ve
yatÕrÕmlarÕn mekânÕ olmaya baúlamÕúlardÕr. Bu do÷rultuda, planlama alanÕnda yetki sahibi
olan yerel ve merkezi düzeydeki birimler, sermaye birikim süreçlerini ve bu do÷rultudaki
ihtiyaçlarÕ ön planda tutan, piyasa dinamiklerini gözeten, sermaye odaklÕ bir planlama anlayÕúÕ
benimsemiútir.
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Son yÕllarda, aslen bir bütün olmasÕ gereken planlama yetkileri, alÕnan her yeni kararla
parçalanmÕú, kamu yararÕ kavramÕ her parçalanmayla bir adÕm daha gerilemiútir. Sanayiciler
ve turizmcilerle baúlayan “yetki kapma” arayÕúÕ, zaman içinde özelleútirmeye konu alanlara,
toplu konut alanlarÕna, maden iúletmelerine, kÕyÕ alanlarÕna, kamu arazilerine, gecekondu
alanlarÕna, demir yollarÕna ve kara yollarÕna kadar ulaúmÕútÕr. Böylesi yetki çeúitlenmesinden
kaynaklanan parçalanma, planlama kararlarÕnda ve uygulamada önemli olumsuzluklara, geri
dönüúü olanaksÕz zararlarÕn ortaya çÕkmasÕna neden olur hale gelmiútir.
Sürekli olarak gündeme gelen yani imar kanunu ve kanun hükmündeki kararnamelerle
getirilen düzenlemelerle mülkiyet haklarÕnÕ zedeleyici ve küresel ve yerel dinamiklerin
birlikte úekillendirdi÷i yeni dinamikler üzerinden tariflenen projeci sisteme dayalÕ öneriler
bilimsel ve akÕlcÕ çözümlerden ne kadar uzaklaútÕ÷ÕmÕzÕ göstermektedir. Söz konusu yasal
düzenlemelerle desteklenen neoliberal politikalar ile kamuya ait ya da kamusal de÷erler
olarak niteleyebilece÷imiz karayollarÕ ve köprüler, limanlar, fabrikalar, kÕyÕ alanlarÕ, yeúil
alanlar, ormanlar, kent merkezlerindeki tarihi alanlar, e÷itim, sa÷lÕk ve spor tesisleri;
Özelleútirme, Dönüúüm (Afet), Yenileme, Turizmi Teúvik, KÕyÕ, Orman, Belediye Kanunu ile
yasal dayanaklarÕ oluúturularak kamusal özelliklerinden çÕkartÕlmakta ve alÕúveriú merkezi,
otel, rezidans, ticari alanlar gibi özel mülkiyet kapsamÕnda de÷erlendirilebilecek
fonksiyonlara dönüútürülmektedir. Kamuya ait de÷erlerin özel mülkiyet kapsamÕna
dönüútürülmesinin yanÕnda dönüúüm ve yenileme uygulamalarÕ ile özel mülkiyete müdahale
edilerek, mülkiyet hakkÕ güvencesizleútirilmekte ve mülkiyetin ayrÕcalÕklÕ kesimler lehine el
de÷iútirmesinin yolu açÕlmaktadÕr.
“Tarih, do÷a ve kültürel de÷erler, úehircilik ilkeleri, bilimsel raporlar, toplum tepkileri
dikkate alÕnmadan sadece ‘rant hÕrsÕ’ ile hareket edilen bu süreçte ‘hukuk ve demokrasi’
ayaklar altÕna alÕnmÕútÕr. Tüm plan de÷iúikliklerinde görülebilece÷i gibi aslÕnda plan
de÷iúikli÷i, mevzuatta tanÕmlanan úekli ile plan ana kararlarÕnÕ, süreklili÷ini, bütünlü÷ünü,
teknik ve sosyal donatÕ dengesini bozmayacak, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere
dayanarak kamu yararÕnÕn zorunlulu÷u durumunda yapÕlabilir. Tüm plan de÷iúikliklerinde ise
hem kaldÕrÕlan kullanÕm kararlarÕna hemde yeni getirilen kararlarÕna iliúkin böylesi bir
çalÕúma bulunmamakla birlikte, birçok örnekte görüldü÷ü gibi resmi kullanÕm alanÕ, kentin
ortak kullanÕm alanlarÕnÕ, dolayÕsÕyla kamusal iúlevleri tariflerken, getirilen iú merkezi ve
ticaret kararlarÕ özel biri iúlevi yani özel mülkiyeti, kar amaçlÕ ranta yönelik kararlarÕ ile kamu
yararÕnÕ yok saymaktadÕr. Bir baúka sorun da gere÷inden fazla yaratÕlan alÕúveriú
merkezlerinin kentin di÷er ticari bölgeleri üzerinde yarattÕ÷Õ baskÕ, onlarÕn olumsuz
etkilenmesidir. Tüm bu kararlarla planlamanÕn sa÷lamakla yükümlü oldu÷u kiúi ve kamu
yararÕ arasÕndaki dengeler sürekli kamu yararÕ aleyhine iúlemektedir.
Neoliberal Politikalar ile Planlama AlanÕndaki Yasal Düzenlemeler
Neoliberal politikalar çerçevesinde sermaye ile birlikte hareket eden neoliberal devlet, kentsel
alanlarda sürekli bir büyüme hedeflemektedir. Söz konusu büyüme hedefine ulaúmada
özellikle uluslar arasÕ yatÕrÕmcÕlar olmak üzere proje geliútiricileri büyük önem taúÕmaktadÕr.
Projelerin gerçekleútirilmesi sürecinde proje geliútiricileri aleyhine ortaya çÕkabilecek her
türlü hukuki sorunun önüne geçilmesi kolaylaútÕrÕcÕ durumlarÕn yaratÕlmasÕ merkezi
yönetimlerin sorumlulu÷undadÕr. Bu do÷rultuda mevcut yasalarda, planlarda de÷iúiklikler
ve/veya yeni yasal düzenlemeler, planlar devreye girmektedir.
Hukuku zorlayan neoliberal kentleúme uygulamalarÕnda, yerel yönetimler yerine üst düzey
kararlar belirleyici olmaktadÕr. Bu noktada mevcut planlar adeta yok sayÕlarak, planlama ilke
ve yöntemleri adÕm adÕm aúÕndÕrÕlmaktadÕr.
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Ülkemizde neoliberal kentleúme politikalarÕna ba÷lÕ olarak úehircilik alanÕ ile ilgili yasal
mevzuatta yapÕlan de÷iúiklikler özellikle 2000 yÕlÕ sonrasÕnda yo÷unluk kazanmÕútÕr. Bu
çerçevede, 2634 sayÕlÕ Turizmi Teúvik Kanunu, 2985 sayÕlÕ Toplu Konut Kanunu, 3194 sayÕlÕ
ømar Kanunu, 3621 sayÕlÕ KÕyÕ Kanunu ve 5393 sayÕlÕ Belediye Kanunu neoliberal politikalarÕ
desteklerken, úehircilik ilkeleri ve kamu yararÕ açÕsÕndan “olumsuz” olarak
nitelendirilebilecek de÷iúiklikler ba÷lamÕnda incelenmiútir. Bunun yanÕnda, neoliberal
uygulamalar için yasal dayanak oluúturan en önemli yasalardan biri 4046 sayÕlÕ Özelleútirme
UygulamalarÕ HakkÕnda Kanun’dur. Yenileme Kanunu olarak da bilinen 5366 sayÕlÕ YÕpranan
Tarihi ve Kültürel TaúÕnmaz VarlÕklarÕn Yenilenerek KorunmasÕ ve YaúatÕlarak KullanÕlmasÕ
HakkÕnda Kanun ve kÕsaca Dönüúüm ya da Afet Kanunu diye adlandÕrÕlan 6306 sayÕlÕ Afet
Riski AltÕndaki AlanlarÕn Dönüútürülmesi HakkÕnda Kanun da özellikle østanbul ve Ankara
baúta olmak üzere neoliberal kentleúme uygulamalarÕnda sÕkça baúvurulan yasal müdahale
araçlarÕdÕr.
2634 sayÕlÕ Turizmi Teúvik Kanunu
2634 sayÕlÕ Turizmi Teúvik Kanunu 16.03.1982 tarihinde Resmi Gazete’de yayÕmlanarak
yürürlü÷e girmiútir. Kanunun amacÕ; “turizm sektörünü düzenleyecek, geliútirecek, dinamik
bir yapÕ ve iúleyiúe kavuúturacak tertip ve tedbirlerin alÕnmasÕnÕ sa÷lamak”tÕr. Resmi
Gazete’de yayÕmlandÕ÷Õ tarihten bugüne kadar Kanuna farklÕ tarihlerde, farklÕ kanunlarla ek
maddeler getirilmiú, bazÕ maddelerinde de÷iúiklikler yapÕlmÕú ve bazÕ maddeleri yürürlükten
kaldÕrÕlmÕútÕr. Buna göre, Kanunda yapÕlan de÷iúikliklerin, yürürlükten kaldÕrÕlan maddeler ve
getirilen ek maddelerin yÕllarÕ ve sayÕlarÕ 1983’te 2 adet, 1988’de 1 adet, 1991’de 3 adet,
1997’de 1 adet, 2001’de 1adet, 2003’te 16 adet, 2004’te 1 adet, 2006’da 14 adet ve 2008’de
12 adettir. Turizmi Teúvik Kanunu’nda 2000 yÕlÕ sonrasÕnda gerçekleútirilen, úehircilik ilkeleri
ve kamu yararÕ açÕsÕndan “olumsuz” olarak nitelendirilebilecek de÷iúikliklere aúa÷Õda yer
verilmektedir.
24.07.2003 tarihli 4957 sayÕlÕ Kanunun 1. Maddesi ile Turizmi Teúvik Kanunu’nun 3.
Maddesinde yapÕlan de÷iúiklikle, Kanunda yer alan “turizm bölgeleri” ve/veya “turizm
alanlarÕ” ve/veya “turizm merkezleri” tanÕmlarÕ Kültür ve Turizm Koruma ve Geliúim
Bölgeleri ve Turizm Merkezleri olarak de÷iútirilmiú ve Kanuna Kültür ve Turizm Koruma ve
Geliúim Alt Bölgesi tanÕmÕ eklenmiútir.
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliúim Bölgeleri: Tarihî ve kültürel de÷erlerin yo÷un olarak yer
aldÕ÷Õ ve/veya turizm potansiyelinin yüksek oldu÷u yöreleri korumak, kullanmak, sektörel
kalkÕnmayÕ ve plânlÕ geliúimi sa÷lamak amacÕyla de÷erlendirmek üzere sÕnÕrlarÕ BakanlÕ÷Õn önerisi
ve Bakanlar Kurulu kararÕyla tespit ve ilân edilen bölgeleri,
Turizm Merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve geliúim bölgeleri içinde veya dÕúÕnda, öncelikle
geliútirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sÕnÕrlarÕ BakanlÕ÷Õn önerisi ve Bakanlar Kurulu kararÕyla
tespit ve ilân edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taúÕyan yerleri veya
bölümlerini,
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliúim Alt Bölgesi: 1/25.000 veya daha alt ölçekli plân ile
belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, e÷itim, e÷lence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve
sosyal alt yapÕ alanlarÕndan bir veya daha fazlasÕnÕ kapsayan, kendi içinde alt alanlara
ayrÕútÕrÕlabilen arazileri tanÕmlamaktadÕr.

Kültür ve Turizm Koruma ve Geliúim Bölgeleri tanÕmÕnda yer alan “tarihi ve kültürel
de÷erlerin yo÷un olarak yer aldÕ÷Õ” ibaresi her türlü tarihi ve kültürel de÷erin turizm amaçlÕ
kullanÕma açÕlmasÕ anlamÕnÕ taúÕmaktadÕr. Bunun yanÕnda asÕl önemli olan de÷iúiklik söz
konusu tanÕmlara yeni eklenen, Kültür ve Turizm Koruma ve Geliúim Alt Bölgesi’dir. Buna
göre, sÕnÕrlarÕ BakanlÕ÷Õn önerisi ve Bakanlar Kurulu KararÕ ile tespit edilen yeni planlama
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alanlarÕ oluúturulmakta, bütüncül plan anlayÕúÕndan uzak parçacÕ planlamanÕn önü
açÕlmaktadÕr.
Yine 24.07.2003 tarihli 4957 sayÕlÕ Kanunun 2. Maddesi ile Turizmi Teúvik Kanunu’nun 7.
Maddesinde yapÕlan de÷iúiklikle Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ; kültür ve turizm koruma ve
geliúim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planÕ yapmak, yaptÕrmak,
onaylamak ve tadil etmekle yetkilendirilmiútir. Bunun yanÕnda, de÷iúiklik ile söz konusu
alanlarda tek yetkili Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ olarak tariflenmektedir. Bu durum
planlamanÕn giderek merkezileútirilmesi ve yerel yönetimlerin plan kararlarÕndaki yetkisinin
ortadan kaldÕrmasÕ açÕsÕndan olumsuz bir nitelik taúÕmaktadÕr.
07.05.2008 tarihli 5761 sayÕlÕ Kanunun 2. Maddesi ile Turizmi Teúvik Kanunu’nun 8.
Maddesinde yapÕlan de÷iúiklik ile Hazineye ait olan yerlerin ve Hazine mülkiyetinde yeterli
alanÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde, Orman Kanunu’na göre orman sayÕlan yerlerin, sa÷lÕk turizmi,
termal turizm, kÕú turizmi, eko-turizm, golf turizmi, kÕyÕ turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi,
uluslar arasÕ yarÕúmalarÕn yapÕlabilece÷i spor tesisleri vb. gibi sebeplerle en geç bir ay
içerisinde, Orman BakanlÕ÷Õ’ndan Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ’na tahsisine, yatÕrÕmcÕya
intikal ettirilmek üzere, imkân sa÷layan düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Bu de÷iúiklik ile Hazine’ye
ait kamu arazilerinin ve yeri geldi÷inde orman alanlarÕnÕn bile turizm amaçlÕ olarak sermaye
kesimine kullandÕrÕlmasÕnÕn önü açÕlmaktadÕr. De÷iúiklik ile kÕyÕ turizmi adÕ altÕnda,
“kamuyararÕ”na kullanÕlmasÕ esas olan ve herkesin eúit ve serbest yararlanmasÕna açÕk olan
kÕyÕlarÕn “özelleútirilerek”, ayrÕcalÕklÕ kesimlerin kullanÕmÕna sunulmasÕna imkân
sa÷lanmaktadÕr. Bunun yanÕnda, taúÕnmazlarÕn Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õnca yatÕrÕmcÕlara
tahsisi, kiralanmasÕ ve bunlar üzerinde irtifak hakkÕ tesisine iliúkin esaslar ile süreler, bedeller,
haklarÕn sona ermesi ve di÷er úartlar, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayÕlÕ Devlet øhale Kanunu
ile 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayÕlÕ Orman Kanunu hükümlerinden muaf tutulmaktadÕr.
Kanun’un 8. Maddesine 24.07.2003 tarihli 4957 sayÕlÕ Kanunun 3. Maddesi ile getirilen ek J
bendinde, kültür ve turizm koruma ve geliúim bölgeleri içinde kalan özel mülkiyet konusu
arazi ve arsalarÕn turizm yatÕrÕmlarÕna tahsisi amacÕyla, 2942 sayÕlÕ KamulaútÕrma Kanununun
27. Maddesi hükümlerine göre acele kamulaútÕrma yapÕlmasÕna izin verilmektedir. Bu ek
madde, yatÕrÕmcÕlarÕn talepleri do÷rultusunda, kamu mallarÕnÕn yanÕ sÕra her türlü özel
mülkiyete ait taúÕnmazÕn da rant amaçlÕ olarak el de÷iútirmesinin Bakanlar Kurulu kararÕ ile
garanti altÕna alÕnmasÕ anlamÕna gelmektedir.
-28.05.2009 tarih ve 27241 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak sÕnÕrlarÕ geniúletilen, øzmirSeferihisar Do÷anbey Termal Turizm Merkezi’ne iliúkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ;
4957/2634 sayÕlÕ Turizmi Teúvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarÕnca Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õ Plan ønceleme ve De÷erlendirme Kurulu’nun 18.05.2011 tarih, 110/11 sayÕlÕ kararÕ
do÷rultusunda, 23.06.2011 tarihinde onaylanarak øzmir Büyükúehir Belediyesi askÕ
panosunda 18.07.2011 askÕya çÕkarÕlan “øzmir Seferihisar Do÷anbey Termal Turizm
Merkezi Çevre Düzeni PlanÕ” bu ölçek ve kapsamda sahip olmasÕ gereken bilimsel bilgiden
yoksun ve yetersiz düzeyde olmasÕ, 3194 sayÕlÕ ømar Kanunu’na, Plan YapÕmÕna Ait Esaslara
Dair Yönetmeli÷e, planlama esaslarÕna ve úehircilik ilkelerine açÕkça aykÕrÕlÕ÷Õ nedeniyle
yargÕya taúÕnmÕútÕr.
-05.01.2009 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan onaylanan 1/25000 ölçekli
øzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliúim Bölgesi Çevre Düzeni PlanÕna
öncelikle verimli tarÕm alanlarÕ bulunan Dikili ilçesinde tarÕm alanÕnÕn kaldÕrÕlarak turizm
tesis alanÕ olarak ayrÕlmasÕ, kamu yararÕ ve úehircilik ilke ve esaslarÕna aykÕrÕlÕ÷Õ,planla
verilen bu emsal de÷erleri ile turizmin bölgede geliúmesi halinde, büyük bir kÕsmÕ bu güne
kadar do÷al yapÕsÕnÕ korumuú bu alanlarÕn do÷al yapÕsÕnÕn önemli ölçüde bozulaca÷Õ,
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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sözkonusu bölge sÕnÕrlarÕnÕn hangi kriterlere dayanÕlarak verildi÷i belli olmayan, korumakullanma dengesini nasÕl sa÷layaca÷Õ plan açÕklama raporu ve plan notlarÕ ile açÕklÕk
getirilmeyen ve yetersiz mekansal çalÕúmalara dayalÕ olarak hazÕrlanan bu planlara öncelikle
yürütmesinin durdurulmasÕna ve ardÕndan iptaline iliúkin dava açÕlmÕútÕr.

-14.07.2009 tarihinde øl Özel ødaresi panosunda askÕya çÕkarÕlan øzmir Bergama Allianoi
Manisa Soma Menteúe Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliúim Bölgesi Çevre
Düzeni PlanÕna Turizm Koruma ve Geliúim Bölgesi sÕnÕrlarÕ içerisinde bulunmasÕna ra÷men
Allianoi Antik Kentinin plan onama sÕnÕrlarÕ dÕúÕnda bÕrakÕlmasÕ, Plan açÕklama raporunda
jeolojik durum, hidrojeolojik durum, kaynak koruma alanlarÕ, tarÕm alanlarÕ, tarÕmsal arazi
kullanÕmÕ, korunmasÕ gerekli kültür ve tabiat varlÕklarÕ ve alanlarÕ ile ilgili araútÕrmalarÕ yer
verilmemesi, çok büyük alanlarÕn yüksek yapÕlaúma de÷erleri ile turizme açÕlmasÕ nedenleri
ile dava açÕlmÕútÕr.
2985 sayÕlÕ Toplu Konut Kanunu
2985 sayÕlÕ Toplu Konut Kanunu, 17.03.1984 tarihinde Resmi Gazete’de yayÕnlanarak
yürürlü÷e girmiútir. Kanunun amacÕ ve kapsamÕnda; “konut ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ, konut
inúaatÕnÕ yapanlarÕn tabi olaca÷Õ usul ve esaslarÕn düzenlenmesi, memleket úart ve
malzemelerine uygun endüstriyel inúaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliútirilmesi ve
Devletin yapaca÷Õ desteklemeler bu Kanun hükümlerine tabidir” denmektedir. Kanunda
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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yapÕlan de÷iúiklikler, yürürlükten kaldÕrÕlan maddeler ve getirilen ek maddelerin yÕllarÕ ve
sayÕlarÕ 1990’da 6 adet, 2001’de 8 adet, 2002’de 1 adet, 2003’te 10 adet, 2004’te 5 adet,
2005’te 2 adet, 2006’da 1 adet, 2007’de 3 adet, 2008’de 7 adet, 2010’da 4 adet, 2011’de 1
adet, 2012’de 1 adet, 2013’te 1 adettir. BaúbakanlÕ÷a ba÷lÕ kamu tüzel kiúili÷ine sahip Toplu
Konut ødaresi BaúkanlÕ÷Õ, Toplu Konut Kanunu’nda son yÕllarda yapÕlan de÷iúikliklerle görev
alanÕ oldukça geniúletilmiú bir kuruma dönüúmüútür
YapÕlan de÷iúiklikler, Toplu Konut ødaresi BaúkanlÕ÷Õ’nÕn görev alanÕnÕ geniúletmekte,
TOKø’yi BaúbakanlÕ÷a ba÷lÕ proje uygulamaya dönük bir úirket konumuna getirmektedir. Söz
konusu projeler, köylerde, gecekondu alanlarÕnda, tarihi ve yöresel mimariye sahip yerlerde,
do÷al afet meydana gelen bölgelerde yapÕlabildi÷i gibi yalnÕzca yurt içinde de÷il, yurt dÕúÕnda
da yapÕlabilmektedir ve kar amaçlÕ uygulamalar olabilmektedir. PlanlarÕ onaylama yetkisi
belediyelere ve valiliklere bÕrakÕlmÕú olsa da, üç ay içinde onaylanmadÕ÷Õ takdirde Toplu
Konut ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan onaylanmaktadÕr. Bununla birlikte, planlarla ilgili askÕ,
ilan, itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere belediyeler ve ilgili kamu kurumlarÕ tarafÕndan
yapÕlacak tüm iúlemler BaúkanlÕk tarafÕndan yapÕlarak yürürlü÷e konmaktadÕr. Söz konusu
alanlarda kamulaútÕrma yetkisi de BaúkanlÕ÷a verilmektedir. Daha sonra Toplu Konut ødaresi
BaúkanlÕ÷Õ gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileútirilerek yeniden kazanÕmÕna yönelik
gecekondu dönüúüm projeleri geliútirmekle yetkilendirilmiútir.
øzmir’de ise bu kapsamda Çeúme, Maviúehir TOKø planlarÕnÕn onay süreçleri tamamlanmÕú
bunun yanÕ sÕra Alsancak ve KarúÕyaka statlarÕ bir dönem kent gündemine gelmiútir.
-BaúbakanlÕk Toplu Konut ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan ve 644 sayÕlÕ Kanun
Hükmünde Kararname hükümleri uyarÕnca uygun görülerek BakanlÕk MakamÕ’nÕn
09.05.2013 tarih ve 7136 sayÕlÕ Olur’larÕ ile onaylanan ve 3194 sayÕlÕ ømar Kanunun 8/b
Maddesi gere÷ince 06/06/2013 tarihinde øzmir Çevre ve ùehircilik øl Müdürlü÷ü’nde askÕya
çÕkarÕlan øzmir øli, Çeúme ølçesi, Reisdere Mahallesi, mülkiyeti TOKø BaúkanlÕ÷Õna ait
olan parselleri kapsayacak úekilde yapÕlan 1/5000 ölçekli ølave NazÕm ømar PlanÕ ve
1/1000 ölçekli ølave Uygulama ømar PlanÕ’nÕn yürütmesinin durdurulmasÕ takiben iptaline
karar verilmesi istenmiútir.
Mevcut imar planlarÕnÕn hemen bitiúi÷inde önerilen dava konusu ilave imar planÕ plan onama
sÕnÕrÕ mülkiyet esaslÕ oluúturulmasÕ ilave ile mevcut imar planlarÕ arasÕndan anlamsÕz ve
tanÕmsÕz boúluklar ortaya çÕkarmÕútÕr. Bu durum plan bütünlü÷ünü bozmakta ve mülkiyet
durumuna göre plan sÕnÕrlarÕnÕn belirlenmesi 3194 sayÕlÕ ømar Kanunu’na, úehircilik ilkeleri,
planlama esaslarÕ ve hakkaniyetine aykÕrÕdÕr.
KarúÕyaka ølçesi, BostanlÕ - Maviúehir Mevkiinde, “Toplu Konut AlanÕ” ilan edilen alana
iliúkin 1/25.000 ölçekli Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ Revizyonu, 1/5000 ölçekli NazÕm
ømar PlanÕ ve 1/1000 ölçekli Uygulama ømar PlanÕ; 644 sayÕlÕ Çevre ve ùehircilik
BakanlÕ÷ÕnÕn Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile
3194 sayÕlÕ ømar Kanunu’nun 9. maddesi uyarÕnca tadilen re’sen BakanlÕk MakamÕnÕn
17.05.2012 tarih ve 7748 sayÕlÕ Olur’larÕ ile onaylanan ve 3194 sayÕlÕ ømar Kanunun 8/b
Maddesi gere÷ince 11.06.2012- 10.07.2012 tarihleri arasÕnda ilan panonuzda askÕya çÕkarÕlan
planlara iliúkin yürütmesinin durdurulmasÕ takiben iptaline karar verilmesi istenmiútir.
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Plan sÕnÕrÕnÕn büyük bir bölümü øzmir Valilik MakamÕnÕn 25.11.2011 tarih ve 3/9563 sayÕlÕ
OlurlarÕ ile 2985 sayÕlÕ Toplu Konut Kanunu’nun 4. Maddesi uyarÕnca “toplu konut alanÕ” ilan
edilmesi söz konusu kanunun amacÕ ile çeliúmesi ve sözkonusu plan kararlarÕ ile yo÷unlu÷un
arttÕrÕlmasÕ, sosyal donatÕ alanlarÕnÕn azaltÕlmasÕ ve plan tekni÷i ve planlama hiyerarúisine
aykÕrÕlÕklarÕ nedeniyle dava süreci devam etmektedir.
-Toplu Konut ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan ve BakanlÕk MakamÕ’nÕn 05.12.2012
tarih ve 18688 sayÕlÕ Olur’ ile 644 sayÕlÕ Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ’nÕn Teúkilat ve
Görevleri HakkÕnda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayÕlÕ ømar
Kanunu’nun 9. Maddesi uyarÕnca onaylanan øzmir øli, Menemen ølçesi, Gazi Mustafa Kemal
Mahallesi, 281 ada, 1 parsel üst ölçekli Manisa-Kütahya-øzmir Planlama Bölgesi 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ’nda tarÕm alanÕ kullanÕmÕnda kalmakta iken bölgenin plan yapÕm
ilkelerine aykÕrÕ olarak hazÕrlanmasÕ vb. nedenlerle Üniversite AlanÕ belirlenmesine yönelik
1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕ ve 1/1000 ölçekli Uygulama ømar PlanÕ’naöncelikle
yürütmesinin durdurulmasÕ takiben iptaline karar verilmesi amacÕyla dava açÕlmÕútÕr.

3194 sayÕlÕ ømar Kanunu
3194 sayÕlÕ ømar Kanunu, 09.05.1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e
girmiútir. Kanunun amacÕ; “yerleúme yerleri ile bu yerlerdeki yapÕlaúmalarÕn; plan, fen, sa÷lÕk
ve çevre úartlarÕna uygun teúekkülünü sa÷lamak”tÕr. Kanun’da yürürlü÷e girdi÷i tarihten
itibaren, 1989’da 3 adet, 1994’te 1 adet, 1997’de 4 adet, 1998’de 2 adet, 2002’de 1 adet,
2003’te 2 adet, 2005’te 3 adet, 2008’de 3 adet,2009’da 5 adet, 2012’de 1 adet ve 2013’te 14
adet düzenleme yapÕlarak bazÕ maddeler yürürlükten kaldÕrÕlmÕú, bazÕlarÕ de÷iútirilmiú ve ek
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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maddeler getirilmiútir. Neoliberal politikalar kapsamÕnda de÷erlendirilebilecek ve úehircilik
ilkeleri ve “kamu yararÕ” açÕsÕndan olumsuz nitelikte kabul edilebilecek düzenlemeler aúa÷Õda
verilmektedir.
-øzmir Büyükúehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2012 tarih ve 05/695 sayÕlÕ kararÕ ile
onaylanarak 03.09.2012 – 03.10.2012 tarihleri arasÕnda ilan panonuzda askÕya çÕkarÕlan Buca
ilçesinde 1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕnda “Özel Proje AlanÕ”, “Rekreasyon AlanÕ” ve
“Sosyal ve Kültürel Tesisler AlanÕ” kullanÕm kararÕndaki ùirinyer ParkÕ’nÕn bulundu÷u alanda
yeniden düzenleme yapÕlmasÕna yönelik hazÕrlanan plan de÷iúikli÷i ile üst ölçekli planlarda
“Kentsel Yeúil Alan” olarak belirlenen ve hiçbir úekilde bu alanlarÕ azaltÕcÕ plan de÷iúikli÷i
yapÕlamaz hükmüne ra÷men, ùirinyer ParkÕ üst ölçekli planla uyumsuz olarak özel proje
alanÕ kararÕ getirilerek ticaretin önünü açan plan de÷iúikli÷i de yargÕya taúÕnmak zorunda
kalmÕútÕr.

4046 sayÕlÕ Özelleútirme UygulamalarÕ HakkÕnda Kanun
27.11.1994 tarihinde Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren 4046 sayÕlÕ Özelleútirme
UygulamalarÕ HakkÕnda Kanun, neoliberal politikalar çerçevesinde düzenlenen ve
uygulamalar açÕsÕndan yasal dayanak oluúturan temel nitelikte bir Kanun olma özelli÷i
taúÕmaktadÕr. Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õ’nca tanÕmlanan özelleútirmenin ana felsefesi,
neoliberal devlet yaklaúÕmÕnÕ ve çalÕúma alanlarÕnÕ özetlemektedir. Buna göre “özelleútirmenin
ana felsefesi, devletin, asli görevleri olan adalet ve güvenli÷in sa÷lanmasÕ yolundaki
harcamalar ile özel sektör tarafÕndan yüklenilemeyecek altyapÕ yatÕrÕmlarÕna yönelmesi,
ekonominin
ise
pazar
mekanizmalarÕ
tarafÕndan
yönlendirilmesidir”
(http://www.oib.gov.tr/baskanlik/felsefe.htm). Özetle, Anayasa’da tanÕmlanan sosyal devlet
ilkesi, Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan belirlenen özelleútirmenin ana felsefesi ile
yok sayÕlmaktadÕr. Devletin, adalet ve güvenli÷i sa÷lamak dÕúÕnda özel sektör tarafÕndan
yüklenilemeyecek altyapÕ yatÕrÕmlarÕ için kaynak sa÷lamasÕ görevi, sermaye ile devlet
arasÕndaki iliúkiyi açÕkça ifade etmektedir. Özellikle 2000 yÕlÕ sonrasÕnda kamuya ait
taúÕnmazlarÕn özelleútirilmesi yoluyla kentlerde rant odaklÕ projelerin sayÕsÕ artmaya
baúlamÕútÕr. øZMøR de söz konusu projelerin gerçekleútirildi÷i kentlerin baúÕnda gelmektedir.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

353

-Özelleútirme Yüksek Kurulunun 04/01/2012 tarihli ve 2012/01 sayÕlÕ kararÕ ile; øzmir LimanÕ
alanÕnÕn “yolcu limanÕ” ve “yük limanÕ” olarak faaliyet gösterecek úekilde yeniden
yapÕlandÕrÕlmasÕna iliúkin Özelleútirme Yüksek Kurulu’nun 25/10/2010 tarih ve 2010/89 sayÕlÕ
kararÕna istinaden Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õnca hazÕrlanan Kruvaziyer Liman AlanÕ
belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama ømar PlanÕ De÷iúikli÷i”ne iliúkin dava süreci
baúlatÕlmÕútÕr.
Alsancak LimanÕ PlanÕ ile liman ve kruvaziyer turizm ihtiyacÕnÕn çok üstünde ve AVM
niteli÷inde ticaret birimi önerisi getirilmesi planÕn temel amacÕ ile çeliúmektedir. Plan ile
øzmir’in en büyük alÕúveriú merkezlerinden biri getirilmektedir. Kentin merkezi iú alanÕnda bu
tür ve ölçekte AVM önerilmesi kent ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Plan,
AVM’lerin yer seçiminde önemli görülen kriterleri de÷erlendirmemiú, kent ekonomisine,
ulaúÕmÕna ve makroformuna etkisini incelememiútir.Plan ile, yapÕlaúmanÕn gerçekleúmesi
mümkün olmayan alanlar dahi (iskele ve yakÕn çevresi) emsal hesaplarÕna dahil edilmiútir.
Böylelikle, yapÕlaúmaya müsait alanlarda, plan üzerinde verilen de÷erden daha yüksek
yo÷unlukta yapÕlaúmanÕn önü açÕlmÕútÕr. E:1,35 yo÷unluklu Kruvaziyer Liman AlanÕ’nda
yo÷unluk, iskeleler ve yakÕn bölgesi çÕkarÕlarak belirlenmelidir.

-Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan 11.03.2008 gün ve 2008/20 sayÕlÕ karar ile
onaylanan Konak Belediye BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan askÕya çÕkarÕlan Alsancak 1823 ada, 17
parseldeki 1/1000 ölçekli imar planÕ de÷iúikli÷inin öncelikle yürütmesinin durdurulmasÕna ve
ardÕndan iptaline karar verilmesi talebi ile açÕlan dava sonucu verilen karar ile sözkonusu
parselin Resmi Tesis AlanÕndan çÕkarÕlarak 0.40/3.50 yapÕlaúma koúullu Tali øú Merkezi
AlanÕna dönüútürülmesine iliúkin imar planÕ de÷iúikli÷i iptal edilmiútir.
-øzmir Kent gündeminin KarayollarÕ olarak bildi÷i alana iliúkin Özelleútirme ødaresi
BaúkanlÕ÷Õnca hazÕrlanarak Özelleútirme Yüksek Kurulu’nun 03.10.2012 tarih ve 2012/144
sayÕlÕ kararÕ ile onaylanan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planÕ ve 1/5000 ölçekli nazÕm imar
planÕ de÷iúikli÷i ve 1/1000 ölçekli Uygulama ømar PlanÕ De÷iúikli÷i ile üst ölçekli planlarda
Kentsel Yeúil Alan olarak belirlenen söz konusu parsellerin, E:2.00 ve Hmax: 10 yapÕlaúma
koúullu yüksek yo÷unluklu ticaret alanÕna dönüútürülmesi ve arazi kullanÕm kararlarÕ
itibarÕyla, söz konusu bölgede yapÕ, nüfus ve trafik yo÷unlu÷unu arttÕrmakta, emsal teúkil
edici ve plan bütünlü÷ünü bozucu bir nitelik taúÕmasÕ açÕkça hukuka, kamu yararÕna, úehircilik
ilkelerine ve planlama esaslarÕna aykÕrÕlÕklarÕ nedeniyle yargÕya taúÕnmÕútÕr.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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5366 sayÕlÕ YÕpranan Tarihi ve Kültürel TaúÕnmaz VarlÕklarÕn Yenilenerek KorunmasÕ
ve YaúatÕlarak KullanÕlmasÕ HakkÕnda Kanun
05.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren Kanun’un amacÕ,
“büyükúehir belediyeleri, büyükúehir belediyeleri sÕnÕrlarÕ içindeki ilçe ve ilk kademe
belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerce ve bu
belediyelerin yetki alanÕ dÕúÕnda il özel idarelerince, yÕpranan ve özelli÷ini kaybetmeye yüz
tutmuú; kültür ve tabiat varlÕklarÕnÕ koruma kurullarÕnca sit alanÕ olarak tescil ve ilan edilen
bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarÕnÕn, bölgenin geliúimine uygun olarak yeniden
inúa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatÕ alanlarÕ
oluúturulmasÕ, tabii afet risklerine karúÕ tedbirler alÕnmasÕ, tarihi ve kültürel taúÕnmaz
varlÕklarÕn yenilenerek korunmasÕ ve yaúatÕlarak kullanÕlmasÕ”dÕr. Kanun ile özellikle tarihi
kent merkezlerinde bulunan sit alanÕ olarak tescil edilmiú alanlar, imar planlarÕnda belirlenen
kararlara uygunlu÷u aranmaksÕzÕn, sÕnÕrlarÕ Bakanlar Kurulunca belirlenen “yenileme alanÕ”
ilan edilerek parçacÕl olarak projelendirilmektedir. YasanÕn yürütülmesi ile ilgili iúlemler tüm
sit alanlarÕnda oldu÷u üzere yine Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan üstlenilmiú ve tüm
Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma KurullarÕndaki iúleyiúin yenileme alanlarÕndan sorumlu
olan kurullarda da iúletilmesi geçerlilik kazanmÕútÕr. Bu kapsamda en temel tartÕúma konusu
yenileme alanÕ ilan edilen bölgelerde yer alan ve taúÕnmaz kültür varlÕ÷Õ olarak tescil edilmiú
eserlere yapÕlacak müdahaleler konusunda ortaya çÕkmaktadÕr. Bu konuda Koruma Yüksek
Kurulu’nun 5.11.1999 tarih ve 660 sayÕlÕ ‘TaúÕnmaz Kültür VarlÕklarÕnÕn GruplandÕrÕlmasÕ,
BakÕm ve OnarÕmlarÕ hakkÕndaki ølke KararÕ’ba÷layÕcÕ bir belgedir. 5366 sayÕlÕ yasanÕn
idarelere getirdi÷i re’sen karar verme yetkisiyle bölgede yaúayan nüfusun mülkiyet haklarÕnÕn
ihlal edildi÷i ve uygulama sonunda bölgede mülk sahipleri ve di÷er kullanÕcÕlarÕn kaçÕnÕlmaz
bir biçimde de÷iúece÷i tehdidi vardÕr.Yenileme alanÕ ilanÕ ve projelendirilmelerinin bölgenin
planlama süreçlerinin dÕúÕnda tutulmasÕnÕn yarattÕ÷Õ sorunlarÕn yanÕ sÕra bir di÷er problem de
yenileme alanÕ projelerinin tümüyle fiziki mekânÕn düzenlenmesine yönelik olarak tarif
edilmesidir.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bu kapsamda øzmir KemeraltÕ bölgesinde planlama çalÕúmalarÕ devam ederken 2007 yÕlÕnda
Kentsel Yenileme AlanÕ ilan edilmiútir.
Bugünün plancÕlarÕ ve tüm meslek uzmanlarÕ ve kentliler olarak kentlerimizde gerçekleútirilen
yÕkÕm, iúlevsizleútirme ve yok etmeye do÷ru giden sürecin farkÕnda olmalÕ ve bu do÷rultuda
kentlerimizin gelece÷ine ve yaúam alanlarÕmÕza yönelik alÕnan kararlara müdahil olmak için
çabalamaktan vazgeçmemeliyiz. Kentlerimizde gerçekleútirilen rant odaklÕ uygulamalarÕn
farkÕnda olmak, bu konularda bilinçlenmek ve kentli olma bilincinin bir parçasÕ olarak
kentlerimize sahip çÕkmak için harekete geçmeliyiz. Mevcut neoliberal sistem kurallarÕna
karúÕ, kent mekânÕnÕ yaúamaya elveriúli hale getirmek, kentlerimizde kullanÕm de÷erini
de÷iúim de÷erinden üstün tutan bir anlayÕúla karar verme süreçlerine dâhil olmak için
çalÕúmak içinde yaúadÕ÷ÕmÕz dönemde bugünün plancÕlarÕnÕn ve kentlilerin
sorumlulu÷undadÕr.
Bu kapsamda TMMOB ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi’nce 2000’li yÕllardan sonra hÕz
kazanan neoliberal kentleúme uygulamalarÕna karúÕ açÕlan bazÕ dava örnekleri aúa÷Õda
gösterilmektedir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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GøRøù
ømar planlarÕ ve imar uygulamalarÕ; kentlerin planlÕ geliúmesini engelleyen sorunlarÕ tespit
ederek çözen, dinamik, de÷iúen koúullara uyum sa÷layan ve süreklilik arz eden, mevcut ve
olasÕ mekansal, kurumsal iliúkileri yansÕtan, sektörel ve sektörler arasÕ iliúkilerde gelece÷e
yönelik kavramlar üreten, gelecek kuúaklarÕn ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamayÕ hedefleyen,
taúÕnmazlarda meydana gelen de÷er artÕúlarÕnÕ tekrar topluma kazandÕran ve bu enerjiyi
üretime dönüútüren çalÕúmalardÕr.
Bu tanÕmdan hareketle; imar planÕ ve imar planÕ uygulamasÕ çalÕúmalarÕnÕn, kentin vizyonunu
belirleyen teknik, sosyal ve hukuksal nitelikli iúlemler olmakla birlikte aynÕ zamanda düzenli
kentlerin oluúturulmasÕnÕn da yol haritasÕ oldu÷u söylenebilir.
Ancak sa÷lÕklÕ ve yaúanabilir bir kent için baúta merkezi hükümet olmak üzere kenti
yönetenlerin (özellikle yerel yönetimlerin) çarpÕk kentleúme ve yasal olmayan yapÕlaúmaya
karúÕ dik bir duruú sergilemeleri gerekmektedir. Oysa gelinen noktada çarpÕk ve yasal
olmayan yapÕlaúma, çÕkarÕlan imar aflarÕ ve yanlÕú uygulamalar, kentlerin planlÕ geliúmesi için
üretilecek çözüm yollarÕnÕn bulunmasÕnÕ zorlaútÕrmakta, hatta konuyu içinden çÕkÕlmaz bir
duruma getirmektedir.
KÕsaca, düzenli kentleúebilmenin en önemli kriteri, imar planlarÕnda belirlenen hedeflerin
tutturulabilmesi, yani imar planlarÕnÕn uygulanarak hayata geçirilebilmesidir. Bu konudaki
baúarÕmÕzÕn irdelenebilmesi ise, ülkemizde kentleúme olgusunun imar kavramÕ ile birlikte ele
alÕndÕ÷Õ günlerden baúlayÕp günümüze kadar olan süreçte imar planÕ uygulamalarÕna iliúkin
yasal düzenlemelerin kronolojik olarak de÷erlendirilmesi ve bu düzenlemelere göre yapÕlan
uygulamalarÕn kentlere olumlu ya da olumsuz etkilerinin ortaya konulmasÕ ile mümkündür.
Öte yandan, kentleúme süreci tartÕúÕlÕrken imar planÕ uygulamalarÕnÕn teknik ve hukuksal
iúlemler olmakla birlikte insan odaklÕ çözümler üretmesi gerekti÷i fikri de ÕskalanmamalÕdÕr.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ; baúta 3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 18. Maddesi kapsamÕnda (genellikle
Belediyelerce) yürütülen uygulamalar olmak üzere ülkemizde imar planÕ uygulamalarÕna
yaklaúÕmÕn dönemin ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda ele alÕnarak tartÕúÕlmasÕ ve çözüm önerileri
üretilmesidir.
øMAR PLANI UYGULAMALARININ YASAL ÖYKÜSÜ
OsmanlÕ Dönemi
OsmanlÕ ømparatorlu÷u dönemindeki imar çalÕúmalarÕ, günümüzdeki yasal düzenlemelerin
de÷erlendirilebilmesi açÕsÕndan çok önemlidir.

* Bu bildiri Harita ve Kadastro Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Ebniye Nizamnamesi (1848)
OsmanlÕ döneminde imarla ilgili yapÕlan ilk kapsamlÕ düzenleme 1848 tarihli Ebniye
Nizamnamesidir. Bu tüzük ile kamulaútÕrma, binalara ruhsat verilmesi, inúaatlarÕn denetimi,
yol ve sokaklarÕn geniúlikleri çerçevesinde yapÕlacak binalarÕn yükseklikleri üzerine kurallar
getirilmiútir. Tüzükte bedelsiz terkle ilgili olarak, geniúletilecek yollar için gereken arazinin
yolun iki tarafÕndaki arsalardan eúit miktarlarda bedelsiz olarak sa÷lanaca÷Õ hükme
ba÷lanmaktadÕr. AynÕ tüzükte yangÕn alanlarÕnda idareye re'sen ayÕrma ve birleútirme yetkisi
veren maddeler de bulunmaktadÕr. østanbul'un imarÕ ile sÕnÕrlÕ tutulan 1848 tarihli Ebniye
Nizamnamesi 1864 yÕlÕna kadar yürürlükte kalmÕútÕr. (Ersoy, M.)
Turuk ve Ebniye Nizamnamesi (1864)
1864 yÕlÕnda tüm ømparatorlukta uygulanmak üzere yürürlü÷e giren Turuk ve Ebniye
Nizamnamesi'nde harita yapÕmÕna, kamulaútÕrmaya, parsellemeye, yol geniúliklerine, bina
yüksekliklerine iliúkin hükümler getirilmiútir. Bu nizamnamede yollarÕn geniúletilmesi için
yapÕlacak bedelsiz terk ve iste÷e ba÷lÕ olmayan parselasyon iúlemlerine iliúkin hükümler ile
birlikte ilk kez “harita” kavramÕna da yer verilmektedir. 1882 yÕlÕnda yürürlükten kaldÕrÕlan
bu nizamname hükümleri Hoca Paúa yangÕn yerinin planlanmasÕnda uygulanmÕútÕr. AyrÕca
belirli bir oran arazinin bedelsiz olarak alÕnmasÕ hususu da yine ilk kez bu nizamnamede dile
getirilmiútir.(Ersoy, M.)
Ebniye Kanunu (1882)
1882 tarihinde yürürlü÷e giren Ebniye Kanunu OsmanlÕlarÕn ilk ømar Kanunudur. Bu yasa,
mahalle ölçe÷inde yapÕlacak iste÷e ba÷lÕ parselasyonlarda, karakol ve okul binasÕ için
bedelsiz olarak yer terk edilmesini, yol geniúletmelerinde ise taúÕnmaz sahiplerinin arsalarÕnÕn
en çok %25'ini kamuya bÕrakmalarÕnÕ hükme ba÷lamaktadÕr. Bu yasa ile yol istikamet planÕ
anlayÕúÕ kurumsallaútÕrÕlmÕú, re'sen parselasyon ve bedelsiz terk özellikleri de imar hukukuna
ve imar uygulamalarÕna yerleútirilerek son dönem ømar KanunlarÕnÕn (6785 ve yürürlükteki
3194 sayÕlÕ kanun) tarihsel kökenleri oluúturulmuútur. (Ersoy, M.)
Cumhuriyet Dönemi
Ülkemiz imar tarihinde hamur kuralÕnÕn salt yangÕn alanlarÕ ile sÕnÕrlandÕrÕlmayÕp tüm kentsel
alana yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ 1928 yÕlÕnda çÕkarÕlan Ankara ùehri ømar Müdürlü÷ünün kuruluú
yasasÕna 1930 yÕlÕnda 1663 sayÕlÕ yasayla yapÕlan ekler ile gerçekleútirilmiútir. Ancak, bu yasa
ile Ebniye Kanununun %25 oranÕna kadar yükseltilebilen bedelsiz terk oranÕnÕn önemli
ölçüde düúürülerek en çok %15 olarak belirlendi÷i görülmektedir. Bu uygulama 1933
tarihinde yürürlü÷e giren 2290 sayÕlÕ Belediye YapÕ ve Yollar Kanunu ile ülkedeki tüm
belediyeler için geçerli kÕlÕnmÕú ve 1957 tarihli 6785 sayÕlÕ yasa çÕkartÕlÕncaya kadar da
yürürlükte kalmÕútÕr (Ersoy, M.)

6785 SayÕlÕ ømar Kanunu (1957)
1957 yÕlÕ baúÕnda yürürlü÷e giren ve 28 yÕl ülkemizdeki imar faaliyetlerini düzenleyen 6785
sayÕlÕ ømar YasasÕnÕn re'sen parselasyonla ilgili en önemli maddesi 42. Maddedir. Bu madde
ile belediyelere, planlanan alandaki taúÕnmazlarÕ, sahiplerinin onaylarÕnÕ almadan birleútirip
yeniden parsellemeye ve bu iúlem sÕrasÕnda o alandaki yol, meydan, park, otopark, çocuk
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bahçesi ve yeúil saha gibi “umumi hizmetler” için kullanÕlmak üzere, taúÕnmazlarÕn en çok
yüzde yirmi beúine kadar bir alanÕ bedelsiz olarak alabilme yetkisi verilmiútir. (Ersoy, M.)
1963 yÕlÕnda Anayasa Mahkemesi ømar YasasÕnÕn 42. Maddesinin bedelsiz terkle ilgili
hükmünü “karúÕlÕ÷Õ ödenmeyen bir kamulaútÕrma” iúlemi olarak yorumlayarak iyelik hakkÕnÕn
özünü zedeledi÷i gerekçesi ile iptal etmiútir. Mahkemenin bu kararÕ nedeniyle, 1972 yÕlÕnda
1605 sayÕlÕ yasa ile yapÕlan de÷iúikli÷e kadar, 9 yÕl süre ile, belediyeler 42. Maddenin bedelsiz
terke iliúkin hükümlerini uygulayamamÕúlardÕr. ømar YasasÕnda anÕlan yÕlda yapÕlan de÷iúiklik
ile 42. Madde yeniden düzenlenerek, imar düzenlemesi yapÕlan alanlarda taúÕnmaz
sahiplerinden %25 oranÕnda bedelsiz terk yapÕlabilece÷i konusu hükme ba÷lanmÕútÕr. Ancak
bu kez bedelsiz olarak alÕnan bu arazilere "düzenleme ortaklÕk payÕ" denilmiútir. Buna göre
yeniden yazÕlan 42. Madde 6785/1605 sayÕlÕ yasada son biçimini almÕútÕr. (Ersoy, M.)
AyrÕca 6785 sayÕlÕ yasanÕn üçüncü bölümünde de talebe ba÷lÕ imar uygulamalarÕ “Tevhit ve
øfraz øúleri” baúlÕ÷Õ altÕnda (madde 39) düzenlenmiútir.
3194 SayÕlÕ ømar Kanunu (1985)
Ülkemizde 1985 yÕlÕndan beri 3194 sayÕlÕ ømar Kanunu uygulanmakta olup 6785/1605 sayÕlÕ
yasanÕn 42. Maddesi, yürürlükteki 3194 sayÕlÕ ømar YasasÕnÕn 18. Maddesine çok temel bir
de÷iúiklik olmadan aktarÕlmÕú, talebe ba÷lÕ uygulamalar ise 15. ve 16. Maddelerde yer
almÕútÕr.
Söz konusu yasa maddeleri bildirimizin “ømar UygulamasÕ Yöntemleri” baúlÕ÷Õ altÕndaki
kÕsmÕnda ayrÕntÕlÕ olarak irdelenecektir.
Islah ømar PlanÕ UygulamalarÕ
2981 SayÕlÕ Yasa
Tarihimizdeki imar kavramÕ irdelenirken 2981 sayÕlÕ yasaya göre yapÕlan Õslah imar planÕ
uygulamalarÕ ile ilgili bir parantez açmak ve bu uygulamalarÕn günümüzdeki etkilerini iyi
anlamak gereklidir.
Çünkü ülkemizde 1950'lerle birlikte hÕzlanan toplumsal ve ekonomik dönüúüm sürecinde ortaya
çÕkan içgöç olgusu ile kent nüfuslarÕ do÷al nüfus oranÕnÕn iki katÕ oranÕnda büyümeye baúlamÕú,
ancak kÕrsal alanlardan akan iúgücünü istihdam edecek sanayi aynÕ hÕzla geliúmedi÷inden ve
kentsel alanlar gelen nüfusu barÕndÕracak konut oluúumunu sa÷layamadÕ÷Õndan henüz serpilen
sa÷lÕklÕ kent dokularÕ sa÷lÕksÕz gecekondu dokularÕ tarafÕndan tehdit edilmeye baúlamÕútÕr.
Bunun dÕúÕnda kendine kentten bir arsa edinen malikler de bu yerlere mevzuata uygun yapÕ
yapmayÕp kaçak yapÕlaúmÕú ve kentler hÕzla çarpÕk yapÕlaúma sürecine girmiútir.
SonrasÕnda gecekondu ve kaçak yapÕ gerçekli÷i yasa koyucular tarafÕndan siyasi bir yaklaúÕmla
izlenmiú ve ortaya günümüzün dört bir yanÕ gecekondu ve kaçak yapÕlarla sarÕlÕ mega kentleri
çÕkmÕútÕr.
øúte bu noktada 1984 tarihli “2981 sayÕlÕ ømar ve Gecekondu MevzuatÕna AykÕrÕ YapÕlara
Uygulanacak BazÕ øúlemler ve 6785 SayÕlÕ ømar Kanununun Bir Maddesinin De÷iútirilmesi
HakkÕnda Kanun” devreye girmiútir. 1986 yÕlÕnda çÕkarÕlan 3290 sayÕlÕ yasa ve 1987 yÕlÕnda
çÕkarÕlan 3366 sayÕlÕ yasa ile 2981 sayÕlÕ yasanÕn bazÕ maddelerinde de÷iúiklik yapÕlmÕú, bazÕ
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maddeler ise yasaya eklenmiútir. Örne÷in; 1986 yÕlÕnda 2981 sayÕlÕ yasaya eklenen Ek. 1
Maddesi ile, bu kanundan önce özel parselasyona dayalÕ veya hisse karúÕlÕ÷Õ satÕn alÕnan
yerlerin de da÷ÕtÕm yapÕlÕrken dikkate alÕnmasÕ, yani hisse ayrÕútÕrmasÕ yapÕlmasÕ olana÷Õ
getirilmiútir.
Bu yasaya istinaden imar ve gecekondu mevzuatÕna aykÕrÕ olarak inúa edilen yapÕlarÕn
bulundu÷u alanlarda önce Õslah imar planlarÕ, sonra da bu planlara göre uygulamalar yapÕlmÕú
ve iúlem kapsamÕndaki parsellerden/hisselerden fiili kullanÕm durumuna göre uygulama
tarihindeki yasal üst sÕnÕr olan %35'e kadar de÷iúik oranlarda ve genellikle küçük miktarlarda
düzenleme ortaklÕk payÕ kesintisi yapÕlmÕútÕr. Daha sonra Õslah uygulamasÕna tabi tutulan
bölgelerin ço÷unda revizyon imar planlarÕ hazÕrlanarak onaylanmÕútÕr.
Ancak konu ile ilgili alÕnan bazÕ mahkeme kararlarÕ sonucu “Õslah imar” parselleri “imar”
parseli olarak kabul gördü÷ünden ve 3194 sayÕlÕ yasanÕn 18. Maddesinin 6. fÕkrasÕna göre bir
parselden ikinci kez DOP alÕnamadÕ÷Õndan, 2981 sayÕlÕ yasaya tabi tutulan yerlerde imar
uygulamasÕ yapÕlmasÕ oldukça zorlaúmaktadÕr.
Öte yandan 2012 yÕlÕnda çÕkartÕlan 6306 sayÕlÕ Afet Riski AltÕndaki AlanlarÕn Dönüútürülmesi
HakkÕnda Kanunun 23. ve 24. Maddesi ile 2981 sayÕlÕ yasanÕn (6306 sayÕlÕ kanunun yayÕm
tarihinden itibaren) 3 yÕl içerisinde kaldÕrÕlmasÕ hükmü getirilmiú olup anÕlan yasanÕn
kaldÕrÕlmasÕ, özellikle çok hisseli kadastral parsellerin veya Õslah imar parsellerinin bulundu÷u
yerlerde yapÕlacak uygulamalarda yeni sorunlara (örne÷in, hisse çözümünün yapÕlamamasÕ gibi)
yol açacaktÕr.
øMAR PLANI UYGULAMASI YÖNTEMLERø

ømar uygulamasÕ denilince akla hemen 3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 18. Madde uygulamasÕ
gelmektedir. Ancak gerek konu ile ilgili (sayÕsal ve niteliksel) personel yetersizli÷i, gerekse
daha önce yapÕlan imar planÕ uygulamalarÕ nedeniyle imar parseli üretimi ve kamuya
kazandÕrÕlmasÕ gereken alanlar için 3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 15. ve 16. Maddesi
çerçevesinde talebe ba÷lÕ olarak yapÕlan ayÕrma, birleútirme, yola terk ve yoldan ihdas
iúlemlerinden oluúan imar planÕ uygulamalarÕ ülkemizde yaygÕn úekilde devam etmektedir.
Üstelik birçok Belediyemizde imar planÕ uygulamasÕ sadece ømar Kanununun 15. ve 16.
Maddesi çerçevesinde yürütülmekte olup kamu eline geçmesi gereken alanlar için
kamulaútÕrma yöntemine baúvurulmaktadÕr.
Sonuç olarak imar planÕ uygulamasÕ yöntemlerini 3 ana baúlÕkta incelemek mümkündür.
1- 3194 sayÕlÕ yasanÕn 15. ve 16. Maddelerine göre yapÕlan iste÷e ba÷lÕ uygulamalar.
2- 3194 sayÕlÕ yasanÕn 18. Maddesine göre Belediyesince re'sen yapÕlan uygulamalar.
3- KamulaútÕrma (uygulama yapÕlamadÕ÷Õ durumlarda kamu eline geçmesi gereken alanlar
için)
Bildirimizde iste÷e ba÷lÕ imar uygulamasÕ ve kamulaútÕrma yönteminden kÕsaca söz edilecek
imar uygulamasÕnÕn ana konusu olarak ise 3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 18. Maddesi ele
alÕnacaktÕr.
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1- øste÷e Ba÷lÕ Uygulamalar
3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 15. ve 16. Maddesi do÷rultusunda talebe ba÷lÕ olarak
gerçekleútirilen imar uygulamalarÕdÕr. BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ Teknik AraútÕrma ve
Uygulama Genel Müdürlü÷ünün 05/04/2004 tarihli genelgesinde yer alan “ ..... 3194 sayÕlÕ
ømar Kanununun 18. Maddesinin uygulanmasÕ gereken alanlarda 18. Madde hükümleri yerine
getirilmeden 3194 sayÕlÕ ømar Kanunu hükümleri do÷rultusunda 15. ve 16. Maddelere göre
parselasyon planlarÕ kesinlikle yapÕlmamalÕdÕr......” ibaresi ile ømar Kanununun 15. ve 16.
Maddelerine göre yapÕlacak imar planÕ uygulamasÕnÕn hangi durumlarda ve nasÕl yapÕlaca÷Õ
belirtilmiútir. AyrÕca PlanlÕ Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷inin “Parselasyon planÕ, ifraz-tevhid
ve istisnalar” baúlÕ÷Õ altÕndaki 19. Maddesinde de konuya de÷inilmiú olup Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü÷ünün 1994/5 sayÕlÕ genelgesi gibi birçok genelgesinde bu iúlemlerle ilgili
kontrol ve tescil hizmetinin nasÕl yürütülece÷i tariflenmiútir.
Belediyelerce ço÷unlukla parsel bazÕnda ve talebe ba÷lÕ olarak verilen imar durumu belgesine
istinaden 15. ve 16. maddeye göre yapÕlan imar planÕ uygulamalarÕ sonucu imar parseli
üretilmesi ve bunun yanÕnda yol, yeúil alan, park gibi alanlarÕn kamunun eline geçmesi
sa÷lanmasÕna ra÷men aynÕ bölgede yapÕlan bu tür uygulamalar sonucu taúÕnmazlardan eúit
zaiyat alÕnamamakta ve uygulama süresi uzamakta olup zorunluluk halinde kamulaútÕrma
devreye girmektedir.
2- KamulaútÕrma
KamulaútÕrma; 2942 sayÕlÕ Kanunda belirtildi÷i üzere bir idarenin, kamu yararÕ düúüncesi ile
gerçek ve hukuk tüzel kiúilerinin mülkiyetinde bulunan ve muvafakatÕna bakÕlmaksÕzÕn zor
alÕmlÕ mal edinmesidir.
08/11/1983 tarih 18215 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕnlanarak yürürlü÷e giren 2942 sayÕlÕ
KamulaútÕrma Kanununun 24/04/2001 kabul tarihli 4650 sayÕlÕ kanun ile bazÕ maddeleri
yürürlükten kaldÕrÕlmÕú, birçok maddesinde de de÷iúiklikler yapÕlarak 05/05/2001 tarih 24393
sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕnlanarak yürürlü÷e girmiútir.
Daha sonraki süreçte yine de÷iúik tarihlerde yürürlü÷e giren kanunlarla (örne÷in, 5177, 5999
vs.) KamulaútÕrma Kanununun bazÕ maddeleri de÷iútirilmiútir.
Belediyelerin imar planÕ uygulamasÕ yöntemi olarak kamulaútÕrma yöntemine baúvurmasÕna
neden olan durumlar aúa÷Õdaki úekilde sÕralanabilir.
ømar planÕnÕn bütününde:
1- Ana arterler esas alÕnmadan yapÕlan imar uygulamalarÕ
2- Parsel bazÕnda yapÕlan imar uygulamalarÕ
3- Düzenleme sahalarÕnÕn birbirine yakÕn D.O.P oranÕ esas alÕnmadan çevrilmesi
4- Önceden yapÕlan uygulamalar
5- ømar planÕ uygulamasÕ sÕrasÕnda D.O.P.O’nun %40’Õn üzerinde olmasÕ
6- Mevcut yapÕlaúmalar
AyrÕca imar planlarÕ ve ilgili yasalardaki de÷iúiklikler ile mahkemelerce verilen konuya
iliúkin kararlar nedeniyle de bazÕ meskun alanlarda imar uygulamasÕ yapÕlamadÕ÷Õndan
kamulaútÕrma iúlemi zorunlu hale gelmektedir.
* Bu bildiri Harita ve Kadastro Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Öte yandan imar planlarÕnda Belediye Hizmet AlanÕ, Sosyal Tesis vs. olarak ayrÕlan ve kamu
eline geçmesi gereken di÷er alanlar için de kamulaútÕrma bir imar planÕ uygulama aracÕ olarak
devreye girmektedir. Bu süreç belediyelerde imar programÕ çerçevesinde yürütülmektedir.
2- ømar Kanununun 18. Madde UygulamasÕ
3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 10. Maddesine göre Belediyelerce 5 yÕllÕk imar programlarÕ
hazÕrlanmakta olup bu programlarÕn özünde “kentin inúaat ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak kadar imar
parseli yanÕnda yeúil alan, park, otopark, okul, ibadet yeri, karakol, resmi tesis gibi alanlarÕn
kentliye kazandÕrÕlarak sa÷lÕklÕ yaúanabilir kentler kurma” hedefi yer almaktadÕr.
5 yÕllÕk imar programÕ çerçevesinde 18. madde uygulama yönetmeli÷inin 5. Maddesine göre
düzenleme sahalarÕnÕ belirlemek ve bu alanlarda imar planÕ uygulamalarÕ yaparak imar parseli
yani “arsa” üretmek Belediyelerin en önemli görevlerindendir.
ødarelerce, imar uygulamasÕnÕn altlÕ÷ÕnÕ oluúturan düzenleme sahalarÕ 3194 sayÕlÕ ømar
Kanununun 18. Maddesine ait uygulama yönetmeli÷inin 5. ve 6. Maddesinde belirtilen
kriterler esas alÕnarak DOP oranÕ %40'a yakÕn olacak úekilde belirlenmelidir. SahanÕn en az
bir imar adasÕnÕ kapsamasÕna özen gösterilmeli, e÷er kÕsmi saha belirlenecekse de mevzuat
gere÷i düzenleme dÕúÕnda bÕrakÕlabilecek parseller do÷ru tespit edilmelidir. Çünkü her ne
kadar seçili düzenleme sahalarÕnÕn iptali istemiyle açÕlan davalarda mahkemeler düzenleme
sahalarÕnÕ yürütülmesi zorunlu olmayan iúlem olarak de÷erlendirse de seçili sahadaki
parselasyonun onanmasÕ sonrasÕnda açÕlan davalarda imar planÕ uygulamasÕ, düzenleme
sahasÕ seçimi baúta olmak üzere tüm aúamalarÕ ile birlikte incelenmektedir.
18. Maddenin 3. fÕkrasÕ “Düzenleme ortaklÕk paylarÕ, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin
ihtiyacÕ olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeúil saha, cami ve karakol gibi
umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden baúka maksatlarla kullanÕlamaz.”
úeklinde iken “cami” ibaresi 15/07/2003 tarihli 4928 sayÕlÕ kanunun 9. maddesi ile “ibadet
yeri” olarak de÷iútirilmiú, yasada %35 olan DOP oranÕ üst sÕnÕrÕ da 03/12/2003 tarih 5006
sayÕlÕ kanunla %40'a çÕkartÕlarak Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ ilk ve ortaö÷retim kurumlarÕ
DOP'tan karúÕlanacak alanlara dahil edilmiútir.
18. Maddeye ait uygulama yönetmeli÷inin 12. Maddesi ise “Düzenleme sahasÕnda bulunan
hastane, kreú, belediye hizmet veya di÷er resmi tesis alanÕ gibi umumi tesislere ayrÕlan
alanlarÕn parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanlarÕ oranÕnda pay verilmek suretiyle
hisselendirilir.” úeklindedir.
Bu hükümler do÷rultusunda 18. madde uygulamalarÕnda yol, yeúil alan, park, otopark, okul,
karakol, ibadet yeri gibi alanlar Düzenleme OrtaklÕk PayÕndan (DOP) karúÕlanarak, di÷er
kamu hizmetlerinin yürütülece÷i yapÕlarÕn üzerinde yer alaca÷Õ alanlar da Kamu OrtaklÕk
PayÕndan (KOP) karúÕlanarak üretilmektedir.
Ancak imar planlarÕnda kamusal alanlar için belirlenen lejantlar çok çeúitli olmasÕna (örne÷in,
Rekreasyon AlanÕ, Park ve Piknik AlanÕ, Mesire Yeri vs.) karúÕn 18. Madde yönetmeli÷inin
12. Maddesinde KOP'tan karúÕlanacak alanlar ayrÕntÕlÕ olarak sayÕlmadÕ÷Õ için imar planÕ
uygulamalarÕ hazÕrlanÕrken yapÕlacak iúlem hakkÕnda tereddüte düúülmektedir. Bu ve benzer
alanlarda iúlemin sorunsuz yürütülebilmesi amacÕyla öncelikle (varsa) mahkeme kararlarÕ
incelenmekte olup emsal alÕnabilecek bir yargÕ kararÕnÕn bulunmamasÕ halinde ise konu
mevzuat çerçevesinde de÷erlendirilmektedir.
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øMAR PLANI UYGULAMALARINDA KARùILAùILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERøLERø
ømar uygulamalarÕnda en sÕk karúÕlaúÕlan sorunlarÕ 4 ana baúlÕkta sÕralamak mümkündür.
1- Tapu-Kadastro Verilerinden Kaynaklanan ve/veya Tescil AúamasÕnda ÇÕkan Sorunlar
z Arsa ve arazi düzenleme çalÕúmalarÕ için ilk ihtiyaç duyulan ve geçmiúte grafik ve
klasik yöntemle yapÕlan mülkiyet haritalarÕnda ölçüm, çizim ve hesaptan kaynaklanan
alan ve geometrik úekil hatalarÕnÕn bulunmasÕ.
(22/02/2005 tarihinde yürürlü÷e giren 5304 sayÕlÕ kanunla 3402 sayÕlÕ Kadastro
Kanununun konuya iliúkin 22. ve 41. Maddesi de÷iútirilmiútir. Bu de÷iúiklik
kadastrodan kaynaklÕ bazÕ hatalarÕn daha kolay giderilebilmesine olanak sa÷lasa da
sorun halen devam etmektedir.)
z Kadastral parsellerin tecvizi aúan alan hatalarÕnÕn giderilmesinin Tapu Sicil ve
Kadastro mevzuatÕ açÕsÕndan büyük zaman ve kaynak kaybÕna neden olmasÕ.
z Seçili düzenleme sahasÕnda bulunan kadastro parsellerinin 1984 yÕlÕ öncesi hisseli
satÕúÕ sÕrasÕnda yapÕlan hatalar nedeniyle hisse toplamlarÕnÕn parsel alanÕndan farklÕ
çÕkmasÕ durumunda bu hatanÕn ilgilisinden onay alÕnmak suretiyle veya dava açÕlarak
düzeltilmesi nedeniyle uygulamanÕn gecikmesi.
z øptal edilen 18. Madde uygulamalarÕnÕn mahkeme kararÕna göre yapÕlan geri dönüúüm
iúleminin, yeni uygulama ile aynÕ anda yapÕlmasÕ gerekti÷inden bahisle tescil
edilmemesi.
(Ancak mahkemelerce iptal edilen imar planÕ uygulamalarÕna ait düzenleme
sahalarÕnda ilk uygulama tarihindeki kriterlerin zaman içerisinde de÷iúmesi nedeniyle
yeni koúullara göre (geri dönüúüm sonrasÕ) iúlem yapÕlabilmesi bazen mümkün
olamamaktadÕr.)
z DOP oranÕnÕn %40'Õ aúan kÕsmÕnÕn ilgilisinin muvafakatÕ ile karúÕlanmasÕ durumunda
izlenecek yolun tescil aúamasÕnda sorun olmasÕ vs.
2- Uygulama ømar PlanÕndan Kaynaklanan Sorunlar
z Uygulama imar planlarÕ yapÕlÕrken genellikle DOP yasal üst sÕnÕrÕnÕn dikkate
alÕnmamasÕ.
z Uygulama imar planlarÕnÕn ço÷u zaman güncel mülkiyet ve halihazÕr veri üzerine
çizilmemesi.
z AynÕ imar adasÕnda birden fazla arazi kullanÕm kararÕ bulunmasÕ.
z ømar adalarÕnÕn geometrik úekli nedeniyle parsel üretiminde sorun yaúanmasÕ.
(örne÷in, imar adasÕ derinli÷inin yönetmelikte belirtilen mimimum derinlik ölçülerinin
altÕnda olmasÕ gibi)
z ømar planÕ de÷iúikliklerinin kimi zaman zorunlu haller dÕúÕnda da yapÕlmasÕ, yapÕlan
de÷iúiklikte DOP ve KOP oranlarÕnÕn korunmamasÕ.
z ømar planÕnda benzer amaca hizmet etmek üzere ayrÕlan alanlarÕn de÷iúik lejandlarla
adlandÕrÕlmasÕ
z ømar planÕ uygulama sahasÕnÕn “Birlikte Hareket Edilecek Alan” lejandÕ ile imar planÕ
üzerine iúlendi÷i ve/veya imar uygulamasÕnda izlenecek yöntemin plan notlarÕnda
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ayrÕntÕlandÕrÕldÕ÷Õ durumlarda uygulamanÕn belediyeler ve di÷er kurumlardaki
kontrolü sÕrasÕnda çÕkan problemlerin çözülmesi için yeniden bir plan tadilatÕ
yapÕlmasÕ gerekmesi, dolayÕsÕyla sürecin uzamasÕ vs.
3-Uygulama AúamasÕnda ødareden Kaynaklanan Sorunlar
z Düzenleme sahasÕ tespit edilirken 5 yÕllÕk imar programlarÕna öncelik verilmemesi.
z Sadece kamu hizmetine ayrÕlan parsellerin düzenleme sahasÕ olarak belirlenmesi ya da
18. Maddenin kamuya taúÕnmaz kazandÕrmak amacÕyla uygulanmasÕ.
z KÕsmi düzenleme sahalarÕnÕn mevzuatta belirtilen kriterleri sa÷layacak úekilde
seçilmemesi.
z ødarelerin sadece baúka parsellerdeki kendi hisselerini birleútirmek ve ba÷ÕmsÕz parsel
oluúturmak sureti ile imar uygulamasÕ yapmasÕ.
z Uygulama sÕrasÕnda, düzenlemeye giren parsellerin önceki terkin iúlemlerinin dikkate
alÕnmamasÕ.
z Mutlak surette 18. Maddenin uygulanmasÕ gereken alanlarda 15. ve 16. Maddeye göre
iste÷e ba÷lÕ uygulama yaptÕrÕlmasÕ
z Uygulama yapÕlÕrken (varsa) benzer iúlemlere iliúkin yerleúmiú ve emsal alÕnabilecek
mahkeme kararlarÕndaki iptal gerekçeleri dikkate alÕnmadan iúlem tesis edilmesi
(örne÷in, ihdaslarÕn zaiyata verilmesi konusu)
z Maliklerin askÕ aúamasÕnda bilgilendirilmemesi.
z Özel parselasyon ile belirlenmiú bulunan umumi hizmet alanlarÕnÕn karúÕlÕ÷Õ olarak
tapuda ana parsel maliki adÕna kayÕtlÕ olarak kalmÕú hisselerin Õslah imar planÕ
uygulamasÕ sÕrasÕnda tapu sicilinden bedelsiz olarak terkin edilmeyerek ana mal sahibi
lehine ipotekle bedele dönüútürülmesi vs.
4- Yasa ve Yönetmeliklerden Kaynaklanan Sorunlar
z 2981 sayÕlÕ yasaya göre yapÕlan Õslah imar planÕ uygulamasÕ sonucu oluúan
parsellerden 2. kez (tamamlayan oranda) DOP alÕnamamasÕ.
z øhdas alanlarÕnÕn
tariflenmemesi.

uygulama

kapsamÕnda

nasÕl

de÷erlendirilece÷inin

yasada

z Üzerindeki yapÕ nedeniyle tescillenen veya ruhsata ba÷lanan parsellerden uygulama
sÕrasÕnda DOP kesilmesi nedeniyle bu parsellere úuyulandÕrma yapÕlmak zorunda
kalÕnmasÕ
z Seçili düzenleme sahasÕ içerisinde yer alan ve yasa gere÷i Maliye Hazinesi adÕna tescil
edilmesi gereken tapulama ve kadastro harici kalan yerler (cebel) ile dere vasfÕnÕ
kaybetmiú yerlerin, imar planÕnda yol ve yeúil alan gibi kamu alanlarÕna isabet etmesi
durumunda, konu ile ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlü÷ü genelgelerine istinaden
tamamen düzenleme ortaklÕk payÕ olarak terk edilmesi gerekirken yine 3194 sayÕlÕ
ømar Kanununun 18. Maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeli÷inde bu konularla
ilgili açÕklayÕcÕ bölümlerin bulunmamasÕ.
z DOP oranÕ %40'Õ aúan alanlarda fazla miktarÕn nasÕl karúÕlanaca÷Õna iliúkin 18. Madde
uygulama yönetmeli÷inin 32. Maddesinin çok açÕk olmamasÕ nedeniyle iúletilememesi
vs.
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Bu ve benzer sorunlar nedeniyle imar planÕ uygulamalarÕnÕn tamamlanmasÕ uzun yÕllar
sürebildi÷i gibi bazen de uygulamanÕn tescili sonrasÕnda açÕlan davalar sonucu mahkemelerce
iptal kararlarÕ verilmekte olup bu da do÷al olarak imar hizmetinden yararlanacak olan
vatandaúlarÕn ve kamunun aleyhine bir durum oluúturmaktadÕr.
Bu çerçevede; imar uygulamasÕ sürecine yönelik bazÕ çözüm önerileri aúa÷Õda belirtilmiútir.
z Çevrili düzenleme sahasÕ kapsamÕnda farklÕ arazi kullanÕm kararÕ veya yapÕ yo÷unlu÷u
getirilmiú imar adalarÕnÕn bulunmasÕ durumunda, tahsis iúleminin uygulama ile oluúan
de÷er artÕúÕna karúÕlÕk eúit oranda DOP alÕnmasÕ sonrasÕ yapÕlmasÕ yeterli
olmamaktadÕr. Bu nedenle imar parsellerine tahsis iúleminde, yeni hukuksal sorunlara
neden olunmadan, inúaat alanÕ üzerinden de eúitli÷in sa÷lanabilece÷i, arada fark
çÕkmasÕ durumunda ise de÷er faktörünün devreye girece÷i yol ve yöntemlerin
geliútirilmesinin artÕk kaçÕnÕlmaz oldu÷u açÕkça görülmektedir.
z ømar uygulamalarÕ askÕ aúamasÕnda iken maliklerce en çok itiraz edilen ve uygulama
aleyhine dava açÕlmasÕna en çok neden olan konu parselasyon iúlemi ile yapÕlan
úuyulandÕrmalardÕr. Konunun çözümüne yönelik olarak;
- 3194 sayÕlÕ Kanunun 18. Madde uygulama yönetmeli÷inin 8. maddesinde, üzerinde
korunacak yapÕ bulunan parselin (imar, kadastro) yol, meydan, otopark ve yeúil saha
gibi
yerlere giren kÕsÕmlarÕ ile bitiúi÷inde düzgün imar parseli teúkil etmek için bahçelerinden
gerekli miktar ifraz edilerek düzenleme ortaklÕk payÕ alÕnabilece÷i,
ancak bu payÕn
düzenleme ortaklÕk payÕndan fazla olamayaca÷Õ,
- 10/b maddesinde, plan ve mevzuata göre korunmasÕ mümkün olan yapÕlarÕn tam ve hissesiz
bir imar parseline intibak ettirilmesinin sa÷lanmasÕ,
- 10/c maddesi düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapÕnÕn
özelli÷i itibari ile DOP alÕnmayan hallerde ilgilisinin muvafakatÕ ile DOP miktarÕnÕn bedele
dönüútürülebilece÷i belirtilmiú ise de bu maddelerin yeterince açÕk olmamasÕ nedeniyle
meskun sahalarda yapÕlan imar planÕ uygulamalarÕ öngörülen sürede
bitirilememektedir.
Konuya iliúkin yapÕlacak yasal düzenlemelerde bu maddelerin iúlerlik kazanmasÕ
hedeflenmelidir.
z AyrÕca ihdas alanlarÕnÕn, 18. madde uygulamalarÕ kapsamÕnda mahkeme kararlarÕna
istinaden düzenleme ortaklÕk payÕ olarak de÷erlendirilmesi mümkünse de düzenleme
sahasÕna ait DOP oranÕnÕn yasal üst sÕnÕrÕn altÕnda kalmasÕ ve uygulama kapsamÕnda
Belediye Hizmet AlanÕ, Resmi Tesis AlanÕ, Sosyal ve Kültürel Tesis AlanÕ gibi 18.
Madde uygulama yönetmeli÷inin 12. Maddesi hükmüne göre KOP'tan karúÕlanan
kamusal alanlarÕn bulunmasÕ durumunda ihdas alanlarÕnÕn öncelikle bu adalara tahsis
edilmesi, imar planlarÕnda kamu kullanÕmÕna ayrÕlan alanlarÕn kamu eline geçmesi
sürecinin hÕzlandÕrÕlmasÕ yönünden uygun olacaktÕr. AyrÕca ihdas alanlarÕ için önerilen
bu yol, imar planÕnda DOP'tan (okul, ibadet yeri, karakol) ya da KOP'tan karúÕlanan
bir kamusal alana isabet eden kamu mülkiyetindeki parseller için de (örne÷in, imar
planÕnda okul alanÕna isabet eden Hazine mülkiyetindeki bir parselin alanÕndan DOP
kesilmeden bu adaya verilmesi gibi) izlenebilir.
z ømar planlarÕnda belirlenen ve farklÕ lejandlÕ olmasÕna ra÷men aynÕ hizmet için ayrÕlan
alanlarÕn sadeleútirilerek tekleútirilmesi ile bir kamusal alanÕn DOP'tan mÕ, KOP'tan mÕ
karúÕlanaca÷Õ hususunun uygulama sÕrasÕnda problem oluúturmamasÕ için mevzuattaki
ilgili maddelerin detaylandÕrÕlmasÕ önemlidir.
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z AyrÕca 2981 sayÕlÕ yasaya tabi tutulan bölgelerde yapÕlacak imar planÕ
uygulamalarÕnÕn önünün açÕlabilmesi için 3194 sayÕlÕ yasanÕn 18. maddesinde, 2981
sayÕlÕ yasaya göre oluúan parsellerden düzenleme ortaklÕk payÕ üst sÕnÕrÕna
tamamlanacak kadar DOP alÕnabilece÷i yönünde yasal düzenleme yapÕlmalÕdÕr. Hatta
bu düzenleme, uygulama görmüú, ancak imar planÕ de÷iúikli÷i sonrasÕ kullanÕm kararÕ
de÷iúen veya yapÕ yo÷unlu÷unda artÕú meydana gelen parsellerin tümü için
geniúletilmelidir.
3194 sayÕlÕ ømar Kanununun 18. Maddesi kapsamÕnda yapÕlan imar planÕ uygulamalarÕ
nedeniyle açÕlan davalar sonucu verilen iptal kararlarÕ, uygulamalar sÕrasÕnda tespit edilen
eksiklikler, mevcut durum ve kentlerin ihtiyaçlarÕ bir bütün olarak de÷erlendirildi÷inde;
uygulama sürecinin daha sa÷lÕklÕ yürütülebilmesi için öncelikle idarelerce mevzuata ve
mahkeme kararlarÕna uygun iúlem tesis edilmesinin gerekti÷i ve merkezi hükümet tarafÕndan
da imar mevzuatÕnÕn ilgili kÕsÕmlarÕnÕn, konuya iliúkin sorunlarÕ/tereddütleri giderecek úekilde
yeniden düzenlemesinin uygun olaca÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.

SONUÇ
ømar uygulamalarÕna altlÕk teúkil eden imar planlarÕ, arazi kullanÕm kararlarÕnÕ da içeren plan,
rapor ve plan notlarÕndan oluúmaktadÕr. Ülkemizde imar uygulamasÕna imar planlarÕnÕn
yapÕmÕndan sonra gündeme gelen bir süreç olarak bakÕlmaktadÕr. Halbuki imar uygulamasÕ
halihazÕr haritalarÕn de÷erlendirilmesiyle baúlamakta, önce parsel üretilmesi sonra parsel
ölçe÷inde yapÕlan iúlemlerle devam etmekte olup kat mülkiyeti yasasÕna göre (cins tashihi vs.)
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince yapÕlan iúlemle tamamlanmaktadÕr.
Demek ki; imar planlarÕ disiplinler arasÕ bir ortaklÕk projesidir.
Bu nedenle klasik planlama anlayÕúÕna göre hazÕrlanan imar planlarÕnÕn yerine kentin planlÕ
geliúimine olanak sa÷layan imar planlarÕ üretmek ise artÕk gerekli ve zorunlu bir eylemdir.
øhtiyaç duyulan ekonomik kaynaklarÕn oluúturulmasÕ, plana uygun yerleúim alanlarÕnÕn tespit
edilerek yaúama kazandÕrÕlmasÕ da, ancak kararlÕ uygulamalarla, planlama ve planlarÕn etkili
uygulanmasÕnÕ sa÷lamakla mümkün olabilecektir.
Bu çerçevede; Belediyelerce kentlerde, plansÕz bir alan bÕrakÕlmayarak uygulanabilir imar
planlarÕnÕn yapÕlmasÕ ve ödünsüz olarak hayata geçirilmesi sa÷lanmalÕdÕr. Uygulama zorlu÷u
çekilen sa÷lÕksÕz kent dokularÕnÕn bulundu÷u alanlarda ise bütüncül planlama çerçevesinde
kentsel dönüúüm ve geliúim projelerinin devreye sokulmasÕ gerekmektedir. Ancak bugünlerde
her ne kadar kentin tüm sorunlarÕnÕn ilacÕ olarak kentsel dönüúüm uygulamalarÕ görünse de;
iúin sosyal, ekonomik ve toplumsal iliúkiler bölümü de göz ardÕ edilmemelidir. Çünkü olay
sadece iyi ve çok katlÕ konut yapmak de÷ildir.
Öte yandan imar mevzuatÕnÕn günümüzün ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda ele alÕnarak yeniden
düzenlenmesi, úüphesiz ki imar uygulamalarÕna bir ivme kazandÕracak, imar planÕ
uygulamalarÕ hem vatandaúlar hem de kamu kurumlarÕ için daha pratik çözümler sunabilecektir.
Nitekim Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õnca aralarÕnda 3194 sayÕlÕ ømar Kanununun da
bulundu÷u bazÕ kanunlarda de÷iúiklik yapÕlmasÕna dair kanun çalÕúmasÕ hazÕrlanmaktadÕr.
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ømar planÕ uygulamasÕnÕn, zaman aúÕmÕnÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde yÕllar sonra bile iptal
edilebilece÷i dikkate alÕnarak mutlak suretle yasa ve yönetmeliklere, tereddüte düúülen
konularda (varsa) mahkeme kararlarÕna uygun olarak hazÕrlanmasÕ gerekmektedir.
ømar planÕ uygulamalarÕnÕn sosyal açÕdan gerçekli÷e kavuúabilmesi, uygulama kapsamÕndaki
parsel maliklerinin askÕ aúamasÕnda ayrÕntÕlÕ olarak bilgilendirilmesi ile mümkündür. Her ne
kadar 18 uygulamalarÕ Belediyelerce re'sen yürütülen iúlemler de olsa düzenleme alanÕnda
yeri olan insanlarÕn bu iúlemden do÷rudan etkilendi÷i unutulmamalÕdÕr.
Bir çeúit kamu hizmeti sayÕlan 18. Madde uygulamasÕ sürecinde yer alan tüm kurumlarÕn
koordinasyon ve iúbirli÷i içerisinde çalÕúmasÕ ve mevcut sorunlarÕn tartÕúÕlarak çözüm
önerilerinin üretilebilece÷i platformlarÕn oluúturulmasÕ ile uygulamadaki problemlerin bir
kÕsmÕnÕn do÷rudan ortadan kalkaca÷Õ açÕkça görülmektedir.
Son olarak; idarelerin kentin vizyonunu belirlerken, aynÕ zamanda kentlinin yaúam úeklini ve
alÕúkanlÕklarÕnÕ da etkiledi÷ini farkederek “ben yaptÕm, oldu” anlayÕúÕnÕ terketmesi ile imar
planÕ ve imar uygulamasÕ iúlemlerini, halkÕn kentleúme sürecine katÕlmasÕ için bir fÕrsat olarak
görmesi ça÷daú bir yaklaúÕm olacaktÕr.
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KENT BøLGø SøSTEMø VE ÜLKEMøZDEKø DURUMUNA BøR BAKIù

Zafer BEYDøLLø
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
zaferbeydilli@izmir.bel.tr

GøRøù
Kent Bilgi Sistemi günümüz teknolojisinde kimsenin yabancÕ olmadÕ÷Õ hatta bir sebeple
içerisinde yer aldÕ÷Õ sistemler bütünüdür. Bu tanÕmlamayÕ Co÷rafi Bilgi Sistemi ve Yönetim
Bilgi Sisteminin uzman bir ekip ve yeterli personeller yardÕmÕ ile bütünleúmesi olarak da
destekleyebiliriz. Baúka bir deyiúle Kent Bilgi Sistemleri (KBS), kentsel faaliyetlerin yerine
getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapÕ, mühendislik,
temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hÕzlÕ ve sa÷lÕklÕ bir úekilde irdelemek amacÕyla
oluúturulan, konumsal bilgi sistemlerinden biridir (YomralÕo÷lu, 2000).
Bu tanÕmlardan anlaúÕlaca÷Õ üzere Kent Bilgi Sistemi oluúturmak ciddi bir yazÕlÕm ve
donanÕm altyapÕsÕ ile ciddi bir veri deposunun varlÕ÷Õ sayesinde gerçekleútirilebilir.
Ülkemizde son yÕllarda bu konu ile ilgili adÕmlar atÕlmaktadÕr. Bunlardan birisi de T.C. Çevre
ve ùehircilik BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ kurulan Co÷rafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlü÷üdür. Bu
kurum; Ulusal Co÷rafi Bilgi Sisteminin kurulmasÕna, kullanÕlmasÕna ve geliútirilmesine dair iú
ve iúlemleri yapmak, yaptÕrmak, yerel yönetimlerin planlama, harita, altyapÕ ve üstyapÕya
iliúkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin standartlarÕnÕn belirlenmesi ve yaygÕn bir
úekilde kullanÕlmasÕnÕ teúvik ve Ulusal Co÷rafi Bilgi PortalÕ’nÕ iúletmekle görevlidir
(http://www.csb.gov.tr/gm/cbs/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=ustmenu&Id=62).
Kent Bilgi Sistemi ile neler yapÕlabilir? Bu soruyu örneklere açÕklayabiliriz. Büyükúehir
Belediyeleri, kanunun kendilerine verdi÷i yetki ile “Co÷rafi ve Kent Bilgi Sistemlerini
Kurmak” ile yükümlüdürler. Bu sayede yerel yönetimlerde Adres Bilgi Sistemi oluúturularak
(ilçe, mahalle, sokak, bina, numarataj ve mülkiyet bilgileri) bunu her türlü yönetimsel veri ile
iliúkilendirip her türlü sorgu ve analizler yapÕlÕp grafiksel gösterimler gerçekleútirilebilir.
RuhsatlÕ veya ruhsatsÕz binalarÕn takibi, altyapÕ bilgilerinin konumsal olarak izlenmesi ve kazÕ
ruhsatlarÕ için altlÕk teúkil etmesi, mahallede yaúayan nüfus, ilçe veya mahallelerdeki
hastalÕk/sa÷lÕk da÷ÕlÕmÕ, 2/3 boyutlu kent rehberleri uygulamalarÕ ve kentin izlenmesi gibi çok
çeúitli temalarda Kent Bilgi Sistemleri oluúturulabilmekte ve yöneticilerin karar aúamalarÕnda
çok hÕzlÕ ve do÷ru karar vermelerine yardÕmcÕ olmaktadÕr.
Kentlerin yönetiminde etkin olarak rol almaya baúlayan kent bilgi sistemlerini oluúturabilmek
için YazÕlÕm, DonanÕm, Yetiúmiú Personel, Do÷ru ve Güncel Veriler gibi birçok bileúenin bir
araya gelmesi gereklidir. YazÕlÕm, DonanÕm bileúenleri kÕsmen de olsa bazÕ standartlar
oluúmasÕna ra÷men verilerle ilgili çok büyük eksiklikler oldu÷u gibi standartlar da
oluúmamÕútÕr.
Bu sebepten kent bilgi sistemleri kurulurken bu sistemin en önemli kÕsmÕ olan veri boyutunu
çok detaylÕ olarak irdelemek gerekiyor.
Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmasÕnÕn toplam maliyetine baktÕ÷ÕmÕzda;
bu çalÕúmalarÕn temel bileúenleri içerisinde veri maliyetin %70 veya %80 lik kÕsmÕnÕ
oluúturmaktadÕr.
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Kadastral veriler, halihazÕr haritalar, imar planlarÕ, hava foto÷raflarÕ gibi birçok veriye
ulaúmak, projeyi gerçekleútirecek kiúiler için en büyük sorunlardan birini teúkil etmektedir.
Her kurumun sorumlu oldu÷u, üretmesi ve güncellemesi gereken konumsal ya da konumsal
olmayan veriler bulunmaktadÕr.
Her iki sistemin olmazsa olmazÕ olan bu verileri; harita verileri, imar verileri, tapu ve kadastro
verileri, uydu görüntüleri, uzaktan algÕlama esas veriler ile adres ve numaralamaya esas
sistemi oluúturan di÷er toplam veriler olarak gruplandÕrmak mümkündür.
AyrÕca bu verilerin bu sistemler içerisinde kullanÕlabilirli÷inin sa÷lanmasÕ da konuyu en az bu
verilerin varlÕ÷Õ kadar önemli hale getirmektedir. Bu gün için bu verileri;.mevcut durumu,
güncelli÷i, üretim esaslarÕ ve standardÕ açÕsÕndan ve hangi ihtiyaç ve nasÕl üretilip kullanÕma
sunuldu÷unun bu verilerin maliyeti ile de iliúkilendirilerek irdelenmesi gerekmektedir.
Bu temel verilerden haritalarÕn üretimi, 2005 yÕlÕndan beri Bakanlar Kurulu KararÕ ile
yayÕmlanan 2005/9070 sayÕlÕ Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeli÷ine göre yapÕlmaktadÕr. Bu yönetmeli÷e göre haritalarÕ üreten baúlÕca kurumlar
ise;
Harita Genel KomutanlÕ÷Õ
øller BankasÕ (ølbank A.ù.)
Tapu Kadastro Genel Müdürlü÷ü
Belediyeler
Orman Genel Müdürlü÷ü
Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü
Özel sektör
Di÷erleri olarak gruplamak mümkündür.
Burada asÕl üzerinde durulmasÕ gereken üretilen ve maliyeti çok yüksek olan bir verinin
birçok alanda kullanÕla bilirli÷inin sa÷lanmasÕdÕr. Bunun olabilmesi içinde hem yasal anlamda
hem de veri standardÕ anlamÕnda ortaklaúmayÕ sa÷lamaya yönelik süreci do÷ru yönetmek
gerekmektedir.
Uzak geçmiúteki verilerin irdelenmesinde bunlarÕn bu tür sistemlerde kullanÕlmasÕnÕn çok da
mümkün olmadÕ÷ÕnÕ yakÕn geçmiúte üretilenlerin ise yine çok maliyetli ve zaman isteyen bir
çalÕúmayla kÕsmen kullanÕla bilece÷ini zorda olsa söyleye biliriz.
AsÕl üzerinde durulmasÕ gereken ise, bugün için üretilen haritalarÕn da yine Co÷rafi Bilgi
Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnÕn veri yapÕsÕna uyumlu olmamasÕdÕr.
YukarÕda bahsedildi÷i gibi merkezi idarece genel müdürlük düzeyinde bir kurumsal
yapÕlanmaya gidilirken, yine mevcut durumun analizinin çok sa÷lÕklÕ yapÕlamadÕ÷Õ ve yapÕlan
analizlerin ise yeterince kamuoyunca paylaúÕlarak çözüme yönelik paydaúlarÕn
oluúturulamadÕ÷ÕnÕ görmekteyiz.
E÷er bir sistemi oluúturmak ve iúleyiúi de kurumsallaútÕrmak istiyorsak her konuda açÕk,úeffaf
ve mevcut durumu net olarak ortaya koymamÕz gerekiyor.
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Önerimiz; Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ Co÷rafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlü÷ünün mevcut haritalara iliúki çalÕúmalarÕna esas durumu ve mevcut verilerin bu
sistem içinde kullanÕlÕp kullanÕlamayaca÷ÕnÕ ve bundan sonraki sürece iliúkin yol haritasÕnÕn
ne oldu÷unu kamuoyu ile hemen paylaúmalÕdÕr.
Benzer úekilde Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnÕn di÷er önemli bir
verisini oluúturan Tapu ve Kadastro verilerine baktÕ÷ÕmÕzda da benzer úeyleri görmekteyiz.
Mutlaka bu kurumun çok uzun bir geçmiúi ve bu süreleri kapsayan çalÕúmalarÕ vardÕr.
DolayÕsÕ ile kuruma ait ve bir çok disiplini ilgilendiren bu verilerin oluúturulma nedenleri ve
zamanlarÕnÕ do÷ru okumak gerekiyor. Ancak bugün için de mevcut duruma ve kurumdan
beklentilere baktÕ÷ÕmÕzda da çok ciddi eleútirel yönlerinin oldu÷u da görülecektir.
Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnÕn olmazsa olmaz verilerinden
biride bu kurumun üretti÷i veriler oluúturuyor ve buna da ihtiyaç duyuluyorsa, bununda
kurumca do÷ru de÷erlendirilip kendisini buna göre dönüútürmeye de÷iútirmeye
ve
beklentilere cevap verecek yapÕyÕ oluúturmaya çaba harcamalÕdÕr.
Bu gün için kamuoyunda Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi olarak bilinen (TAKBøS) sistem
içerisindeki verilerin paylaúÕlmasÕ veya paylaúÕlamamasÕ tartÕúmalarÕ artÕk bir netlik
kazanmalÕdÕr. E÷er yukarÕda bahsedilen bir yapÕlanma ve Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent
Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnda bir yol alÕnacaksa, bu alandaki sÕkÕntÕ ve tÕkanÕklÕ÷Õnda aúÕlmasÕ
önem arz etmektedir.
Burada oluúturulan verilerin standardÕ ve bu verilerin bir Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent
Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnda kullanÕla bilecek nitelikte olmasÕna esas yasal ve teknik sürecin
baúlatÕlmasÕ tartÕúÕlmasÕ ve sonuç olarak ihtiyaca uygun verinin paylaúÕmÕ sa÷lanmalÕdÕr.
Yine yukarÕda bahsetti÷imiz gibi Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ Co÷rafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlü÷ünün mevcut Tapu ve Kadastro bilgilerinin Co÷rafi Bilgi Sistemi
veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnda mevcut verilerin bu sistem içinde kullanÕlÕp
kullanÕlamayaca÷ÕnÕ ve bundan sonraki sürece iliúkin yol haritasÕnÕn ne oldu÷unu kamuoyu ile
hemen paylaúmalÕdÕr.
Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnÕn yine en önemli verilerinden
birisini de ømar Bilgileri oluúturmaktadÕr. ømar ve planlamaya iliúkin verileri ise daha çok
yerelde her belediyedeki mevcut durumu açÕsÕndan de÷erlendirmek gerekiyor. Mutlaka her
meslek diplini veya uygulamaya iliúkin yasal mevzuat ve buna iliúkin belli bir standart ve
esaslar vardÕr. Ancak bunlarÕn her belediyede benzerlikler göstermedi÷ini de bilmekteyiz.
KÕsacasÕ tam anlamÕ ile standartlar ve çerçevesi net de÷ildir. DolayÕsÕ ile de üretilen verilerde
de bu verilerin Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnda kullanÕla
bilirli÷inde de çok ciddi sorunlar mevcuttur.
Ülkemizde daha çok bu veriler üretildikten sonra yapÕlan ilave ve maliyetli bir çalÕúma
sonrasÕnda bu verilerin Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnda kullanÕla
bilirli÷i sa÷lanmaktadÕr.
E÷er Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnÕ belli bir noktaya taúÕmak
istiyorsak bu alanda da yasal ve standartlarÕn belirlenmesine yönelik çalÕúma ve düzenlemeler
yapÕlmalÕdÕr. Bu düzenleme ve çalÕúmalar yapÕlmadan oluúturulacak bir yapÕnÕn sa÷lÕklÕ
olmayaca÷Õ ortadadÕr.
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YukarÕda baúlÕklar halinde verdi÷imiz bir Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi
çalÕúmalarÕnÕn en önemli kÕsmÕnÕ oluúturan verilerden bir di÷eri olan uydu görüntüleri için ise
eriúiminin daha kolay olaca÷Õ ve bununda yasal altlÕ÷ÕnÕn do÷ru tanÕmlanmasÕ gerekti÷ini
söyleye biliriz.
Sonuç olarak Co÷rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnÕn önemli bir kÕsmÕnÕ
oluúturan veriler ile ilgili bölümün çok daha detaylÕ ve yeterli tartÕúma ortamlarÕnÕn
yaratÕlmasÕndan sonra veri üretim ve paylaúÕlmasÕ esaslarÕ belirlenmelidir.
Bu sa÷lanamadÕ÷Õ sürece da hem maliyet açÕsÕndan hem de verilerin standardÕnÕn belirli
olmamasÕndan dolayÕ, bu sistemlerin hayata geçirilmesinde farklÕ durumlarÕn oluúaca÷Õ da
önümüzde bir gerçek olarak durmaktadÕr.
E÷er BakanlÕk ve buna ba÷lÕ Genel Müdürlükler düzeyinde bir kurumsallaúma ve bu
kurumsallaúmanÕn da yasal altlÕklarla desteklenmesi planlanÕyor ve Co÷rafi Bilgi Sistemi veya
Kent Bilgi Sistemi çalÕúmalarÕnda bir sonuç almak istiyorsak, mutlaka ve mutlaka bu sürecin
bileúenleriyle ortaklaúÕlmasÕ gerekmektedir.
Bu sürece en çok ve önemli katkÕnÕn da Türk Mühendis ve Mimar OdalarÕ Birli÷inden
(TMMOB) gelece÷inin unutulmamasÕ dile÷i ile, sürecinde ülke kaynaklarÕnÕn heba
edilmeden kullanÕlmasÕ için yakÕndan takip edilece÷inin de bilinmesinde fayda vardÕr.

.
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øZMøR øLøNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEù ENERJøSø NEDEN BøR
GEREKSøNøM?

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
ali.gungor@ege.edu.tr

ÖZET
Ülkemizin güneú enerjisi potansiyeli açÕsÕndan bulundu÷u enlemler açÕsÕndan uygun yeri,
øzmir ili için de geçerlidir. øzmir il ve ilçelerinin güneú enerjisi potansiyeli vurgulanacak ve
tablolar verilecektir. Bu potansiyel termal uygulamalarda nerelerde kullanabilir. SÕcak su
ÕsÕtma, buhar üretimi ve di÷er çalÕúma akÕúkanlarÕ ile ulaúÕlabilecek sÕcaklÕklar tartÕúÕlacaktÕr.
Evsel bu enerjinin ÕsÕtma ve so÷utma uygulamalarÕndaki kullanÕm olanaklarÕ verilecektir.
Endüstriyel termal uygulama olanaklarÕ tartÕúÕlacaktÕr. Bu kullanÕmlarÕn çevresel kirlenme
etkilerine katkÕlarÕ verilecektir. Di÷er ÕsÕtma yöntemleri ile çarpÕcÕ karúÕlaútÕrmalarÕ
verilecektir. øzmir ilinde güneú enerjisi kullanÕcÕlarÕnÕn úehre çevresel katkÕlarÕ verilecektir.
Yerel yönetimlerin güneú enerjisi kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕndaki görevleri ve olmasÕ
gereken bakÕú açÕlarÕ tartÕúÕlacaktÕr.

GøRøù
Güneú enerjisinin uygulama alanlarÕna bakÕldÕ÷Õnda özellikle evsel uygulamalarda sÕcak su
hazÕrlama, ÕsÕtma, serinletmede baúarÕlÕ uygulamalar gerçekleútirilebilmektedir. Buna karúÕlÕk
Ülkemizdeki yaygÕn kullanÕmÕn yalnÕzca su ÕsÕtmaya yönelik oldu÷u açÕktÕr.
Son zamanlarda özellikle güneú enerjili foto voltaik (PV) sistemlerle elektrik üretimi
gerçekleútiren sistem uygulamalarÕ tüm Dünya’da oldu÷u gibi Ülkemizde ve øzmir’de de
yaygÕnlaúma e÷ilimindedir. Bu sunumda önemli güneú enerjisi uygulamalarÕndan PV
sistemler üzerinde çok fazla durulmayacaktÕr. UmarÕm bu konudaki sunumlarda di÷er
konuúmacÕlar tarafÕndan yapÕlacaktÕr. øzmir’de azÕmsanmayacak PV sistem uygulamasÕ gerek
yerel yönetimler, gerekse özel kullanÕcÕlar, øZKA 2013 destekleri ve bazÕ toplu konut
uygulamalarÕnda bile projelere de uygulama biçiminde yaygÕnlaúmaktadÕr. Bu proje ve
uygulamalarÕn baúarÕlarÕnÕn yaygÕnlaúmaya önemli katkÕlarÕ da olacaktÕr.
Günümüz üretim teknolojilerine yerli ve yabancÕ firmalar olarak bakÕldÕ÷Õnda gerek toplayÕcÕ
çeúitlili÷inde ve gerekse de selektif yüzey özellikleriyle çok verimli toplayÕcÕlar
bulunabilmektedir. Örne÷in de÷iúik tip ve özeliklerde toplayÕcÕlarÕn bazÕ tipik özellikleri
Tablo.1’de verilmiútir. Tablo 2.’de de de÷iúik bazÕ selektif yüzeyler ve özellikleri
belirtilmiútir.
Güneú enerjisinin ÕsÕl uygulamalarÕnda sÕklÕkla düzlemsel sÕvÕlÕ ve havalÕ toplayÕcÕlar
kullanÕlÕr. Ülkemizde sÕvÕlÕ toplayÕcÕlar çok yaygÕn üretilmekle birlikte, havalÕ toplayÕcÕ
üretimine yeterince a÷ÕrlÕk verilmemiútir. BazÕ havalÕ toplayÕcÕ akÕú biçimleri ùekil 1.’de ùekil
2.’de ve ùekil 3.’de gösterilmiútir.
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Tablo 1. Güneú Enerjisi ToplayÕcÕlarÕ ve KullanÕm ÇalÕúma SÕcaklÕk AralÕklarÕ.
ToplayÕcÕ tipi
Düzlemsel toplayÕcÕ
Yüksek verimli düzlemsel toplayÕcÕ
Sabit yo÷unlaútÕrÕcÕ
Parabolik oluk tipi yansÕtÕcÕlÕ toplayÕcÕ
Parabolik çanak tipi yansÕtÕcÕlÕ toplayÕcÕlÕ
Merkezi alÕcÕlÕ kule tipi toplayÕcÕ

Güneú ÕúÕnÕmÕnÕ yo÷unlaútÕrma
(konsantrasyon) oranÕ
1
1
2í5
10í50
200í2000
200í2000

ÇalÕúma sÕcaklÕk aralÕ÷Õ
o
C
70
60í120
100í150
150í350
250í700
400í1000

Tablo 2. Çok Uygulanan Selektif Yüzeylerin Yutma (Absorpsiyon) ve Yayma (Emisyon)
KatsayÕlarÕ.
Yüzey
Siyah krom
Siyah nikel
BakÕr oksit
Kurúun sülfit
Normal siyah boya

Yutma (absorpsiyon) katsayÕsÕ
0,95
0,9
0,9
0,89
0,98

Yayma (emisyon) katsayÕsÕ
0,1
0,08
0,17
0,2
0,98

ùekil 1. BazÕ HavalÕ Güneú Enerjisi ToplayÕcÕ Örnekleri.
Son yÕllarda yaygÕnlaúan camsÕz güneú enerjili hava toplayÕcÕlarÕ veya hava sÕzdÕrmalÕ güneú
toplayÕcÕlarÕ ise ùekil 2, (f)’de ve ùekil 3.’te gösterilmiútir. Genel olarak ticari binalarda,
sanayide, hayvancÕlÕk ve tarÕm sektöründe ve endüstriyel proseslerde ihtiyaç duyulan dÕú
havanÕn ÕsÕtÕlmasÕnda kullanÕlmaktadÕr.
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Güneúle hava ÕsÕtma sistemi bir metal duvar sistemi olup yeni veya eski binalarÕn iç
hacimlerini havalandÕrmak ve ÕsÕtmak için güneú enerjisini kullanÕr. Bu sistemin temel
elemanÕ güneú enerjisini emen panelleridir. Panellerin üzerinde, yÕllarca süren araútÕrmalar
sonucu geliútirilmiú delikler mevcuttur; panellerin arkasÕnda oluúturulan negatif basÕnç
sayesinde deliklerden sÕzan dÕú hava, paneller tarafÕndan so÷urulan güneú enerjisi sayesinde
ÕsÕtÕlÕr. BinalarÕn güney, güney-do÷u, güney-batÕ, do÷u, batÕ cepheleri paneller için uygundur.
IsÕtÕlan hava, binanÕn mevcut havalandÕrma sistemine ba÷lantÕ yapÕlarak veya ayrÕ bir fan
kanal sistemiyle binaya gönderilir. Böylece binanÕn mevcut ÕsÕtma sistemi daha az çalÕúÕr;
önemli oranda yakÕt ve para tasarrufu yapÕlabilir. Bu tür sistemlerin özellikle güneúli uygun
bölgelerimizde fabrika ortamlarÕnÕn ÕsÕtÕlmasÕnda ve havalandÕrÕlmasÕnda yaygÕnlaúmasÕ
olanaklÕdÕr (Mançuhan C. ve Shukla A. v.a.)

ùekil 2. De÷iúik havalÕ güneú enerjisi toplayÕcÕlarÕ ve hava akÕú biçimleri (Shukla A. v.d.).

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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SÕvÕlÕ toplayÕcÕ tipleri de ùekil 4.’de gösterilmiútir. SÕvÕlÕ toplayÕcÕlar basit kaynaklÕ
olabilece÷i gibi, sürekli dikiú kaynaklÕ, ekstrüzyon, roll-bond, ÕsÕ borulu, vakumlu v.b.
teknolojilerle üretilebilmektedir. KullanÕlan teknoloji ve kaplamalarla de÷iúik amaçlÕ sÕcaklÕk
uygulamalarÕ için üretilen toplayÕcÕlar ürün çeúitlili÷i olarak bulunabilmektedir.

ùekil 3. Hava sÕzdÕrmalÕ güneú enerjisi toplayÕcÕsÕ ve hava akÕúÕ (Shukla A. v.d.).

ùekil 4. BazÕ SÕvÕlÕ Güneú Enerjisi ToplayÕcÕsÕ Absorber, AkÕú KanallarÕ Yerleúimi ve Tipleri
(Duffie And Beckman).
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7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

381

Gerek havalÕ güneú enerjisi toplayÕcÕlarÕ ve gerekse sÕvÕlÕ güneú enerjisi toplayÕcÕlarÕ farklÕ
verimlilik ve özelliklerde üretimleri gerçekleútirilebilmektedir. Uygulama özelliklerine uygun
tiplerin seçimi ile sÕcak su ÕsÕtma, hacim ÕsÕtma ve so÷utma için ekonomik proje tasarÕmlarÕ
gerçekleútirilebilmektedir. Bunlara ilaveten parabolik oluk tipi yansÕtÕcÕlÕ odaklÕ toplayÕcÕlarÕn
kullanÕmÕ ile yüksek sÕcaklÕklara ulaúÕlabilmektedir. Bu ise özellikle merkezi ÕsÕ etkili çalÕúan
absorpsiyonlu veya adsorpsiyonlu su so÷utma gruplarÕnÕn çok baúarÕlÕ çalÕútÕrÕlabilmelerini
olanaklÕ kÕlmaktadÕr.
Güneú enerjisinin kesikli karakterine ra÷men, dünyamÕzÕn büyük bir kÕsmÕnda yararlanabilme
potansiyeli ve di÷er enerji rezervlerinin katlarca miktarÕnÕn bir yÕlda dünyamÕza geldi÷ini
ùekil 5. açÕklamaktadÕr. Bu enerjiden yapay sistemlerle daha çok yararlanÕlmasÕ gereklidir.
Ülkelerin Güneú Enerjisinden yüksek oranlarda yararlanÕlaca÷ÕnÕ enerji politikalarÕnda
belirtmeleri, ve bu amaca ulaúmak için uygulamalarÕ gerçekleútirmeleri gerekli ve zorunludur.

ùekil 5. Dünya enerji kaynaklarÕnÕn ölçekli bir úekilde karúÕlaútÕrÕlmasÕ.
Ülkemizin büyük bir bölümü gerek güneú ÕúÕnÕmÕ ve gerekse güneúlenme süreleri yönünden
çok uygun de÷erlere sahiptir. Devlet Meteoroloji øúleri ve Elektrik øúleri Etüt ødaresi
tarafÕndan gerçekleútirilen ölçüm ve de÷erlendirmelerde de bu potansiyel belirlenmiútir.
Özellikle EøE tarafÕndan hazÕrlanan GEPA (Güneú Enerjisi Potansiyeli AtlasÕ) tüm il ve
ilçelerimizin bu potansiyellerini ayrÕntÕlÕ göstermektedir. Bu atlas ve tablolardan yararlanarak
hazÕrlanan Tablo 3.’te gösterildi÷i gibi, øzmir ili de güneú enerjisi potansiyeli olarak uygun
de÷erlere sahip olup, güneú enerjili de÷iúik uygulamalarÕn gerçekleútirilmesine uygundur.
øzmir ili yenilenebilir enerji kaynaklarÕ olarak çok iyi bir potansiyele sahip bölgededir. Rüzgar
enerjisi uygulamalarÕnÕn ilk gerçekleútirildi÷i bölge øzmir-Çeúme bu potansiyelini çok iyi
de÷erlendirmektedir. Balçova, Dikili bölgesi baúta olmak üzere jeotermal enerji potansiyelini
de÷erlendirmekte ve geliútirmektedir. Önümüzdeki yÕllarda Seferihisar bölgesinin
potansiyelinin de kullanÕma sunulaca÷Õ çalÕúmalar baúlatÕlmÕútÕr. Bunlara ilave olarak bu çok
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uygun güneú enerjisi potansiyelinin de÷erlendirilmesi ile, øzmir’in özellikle ÕsÕtma amaçlÕ
enerji gereksiniminin çok önemli bir bölümünün güneú enerjisi destekli proje
uygulamalarÕndan sa÷lanmasÕ olanaklÕdÕr.
Tablo 3. øzmir ve ølçelerinin Güneú Enerjisi Potansiyeli (AylÕk Ortalama Günlük Yatay Yüzey
Toplam IúÕnÕm De÷erleri kWh/(m2·Gün)), (EøE, GEPA).
Yerleúim
Yeri
øzmir øli
genel
ortalama

Ocak

ùubat

Mart

Nisan

MayÕs

Haz.

Tem.

A÷us.

Eylül

Ekim

Kas.

Aral.

1,81

2,16

3,79

4,99

5,94

6,50

6,27

5,76

4,63

3,54

2,20

1,62

Bornova
Urla
Ödemiú
Bergama
Çeúme
Dikili
Karaburun
Selçuk
Kemalpaúa
Seferihisar
TorbalÕ
KÕnÕk
Foça
Alia÷a
Menemen
Çi÷li
KarúÕyaka
Konak
Güzelbahçe
NarlÕdere
Kiraz
Tire
Beyda÷
BayÕndÕr
Buca
Balçova
Gaziemir

1,83
1,72
1,90
1,74
2,03
1,70
1,56
1,92
1,82
1,82
1,90
1,73
1,74
1,78
1,80
1,80
1,87
1,83
1,62
1,79
1,92
1,91
1,89
1,89
1,90
1,80
1,90

2,19
2,14
2,27
2,13
2,12
2,09
2,18
2,21
2,17
2,15
2,13
2,05
2,11
2,10
2,13
2,13
2,30
2,09
2,07
1,94
2,38
2,14
2,08
2,25
2,22
1,99
2,15

3,79
3,81
3,90
3,65
3,71
3,65
3,81
3,90
3,82
3,81
3,83
3,65
3,71
3,70
3,73
3,79
3,81
3,79
3,78
3,74
3,93
3,89
3,89
3,86
3,82
3,76
3,80

5,00
5,08
5,06
4,88
4,50
4,87
4,94
5,09
5,02
5,07
5,03
4,87
4,96
4,90
4,97
4,99
5,02
5,01
5,02
5,00
5,10
5,06
5,07
5,04
5,02
5,00
5,00

5,93
5,98
6,01
5,89
5,94
5,87
6,00
5,95
5,97
5,94
5,92
5,88
5,90
5,88
5,91
5,90
5,96
5,96
5,94
5,88
6,06
5,97
6,00
5,96
5,95
5,90
5,91

6,49
6,62
6,53
6,40
6,42
6,41
6,59
6,55
6,52
6,58
6,51
6,39
6,48
6,42
6,47
6,49
6,51
6,54
6,54
6,51
6,55
6,54
6,54
6,51
6,52
6,50
6,50

6,30
6,33
6,38
6,10
6,40
6,08
6,35
6,28
6,35
6,30
6,28
6,10
6,23
6,24
6,26
6,24
6,29
6,33
6,31
6,24
6,46
6,31
6,39
6,30
6,32
6,24
6,30

5,77
5,82
5,84
5,62
5,73
5,62
5,72
5,86
5,77
5,84
5,83
5,63
5,67
5,67
5,71
5,71
5,78
5,80
5,80
5,74
5,87
5,83
5,83
5,82
5,83
5,76
5,82

4,63
4,66
4,75
4,48
4,47
4,46
4,61
4,75
4,66
4,69
4,69
4,48
4,56
4,52
4,58
4,60
4,66
4,62
4,63
4,56
4,80
4,72
4,72
4,72
4,67
4,58
4,64

3,56
3,59
3,63
3,33
3,17
3,35
3,44
3,70
3,59
3,60
3,65
3,38
3,49
3,44
3,50
3,50
3,50
3,60
3,60
3,60
3,60
3,69
3,67
3,61
3,60
3,60
3,60

2,20
2,20
2,29
2,05
1,97
2,09
2,12
2,30
2,21
2,26
2,28
2,09
2,18
2,11
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,29
2,30
2,30
2,27
2,21
2,20
2,20

1,61
1,63
1,70
1,49
1,47
1,49
1,56
1,72
1,63
1,67
1,70
1,50
1,57
1,54
1,59
1,60
1,61
1,62
1,61
1,60
1,70
1,71
1,69
1,70
1,66
1,60
1,67

Güneúlenme süreleri yönünden de øzmir, güneú enerjisi uygulamalarÕna uygun illerimizdendir.
Tablo 4.’te de øzmir ilinin ve ilçelerinin güneúlenme süreleri (saat/gün) olarak
belirtilmektedir.
Güneú enerjisinin sÕvÕlÕ ve havalÕ toplayÕcÕlar kullanÕmÕ ile sÕcak su ve hava üretiminin baúarÕlÕ
bir biçimde gerçekleútirilmesi sa÷lanabilmektedir. KullanÕm amacÕna uygun olarak de÷iúik
verimlilik ve sÕcaklÕklarda üretimler gerçekleútiren toplayÕcÕlar seçilerek tasarÕmlar
gerçekleútirilebilmektedir. Güneú enerjisi uygulamalarÕna uygun ilimizde ne tür uygulamalara
a÷ÕrlÕk verilebilir, bu teknolojilere kÕsaca sonraki bölümlerde Tablolarla de÷inilmiútir.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 4. øzmir ve ølçelerinin Güneúlenme Süreleri (AylÕk Ortalama Günlük saat/gün), (EøE,
GEPA).
Yerleúim
Yeri
øzmir øli
genel
ortalama
Bornova
Urla
Ödemiú
Bergama
Çeúme
Dikili
Karaburun
Selçuk
Kemalpaúa
Seferihisar
TorbalÕ
KÕnÕk
Foça
Alia÷a
Menemen
Çi÷li
KarúÕyaka
Konak
Güzelbahçe
NarlÕdere
Kiraz
Tire
Beyda÷
BayÕndÕr
Buca
Balçova
Gaziemir

Ocak

ùubat

Mart

Nisan

May.

Haz.

Tem.

A÷us.

Eylül

Ek.

Kas.

Ar.

4,86

5,86

6,96

8,03

9,77

11,89

12,20

11,48

9,67

7,61

5,55

4,21

4,84
4,97
4,96
4,59
4,92
4,80
4,86
5,03
4,74
5,07
4,97
4,48
4,90
4,84
4,87
4,98
4,89
4,99
5,01
4,94
4,98
4,98
4,99
4,86
4,94
4,99
5,01

5,89
6,13
5,78
5,62
6,21
5,75
6,04
6,08
5,77
6,11
6,01
5,59
5,95
5,84
5,91
5,99
5,91
5,97
6,03
5,92
5,69
5,92
5,71
5,88
5,96
5,97
6,03

7,03
7,32
6,85
6,58
7,39
6,89
7,27
7,17
6,92
7,29
7,12
6,51
7,16
7,00
7,08
7,17
7,05
7,16
7,25
7,15
6,82
6,98
6,84
6,94
7,07
7,15
7,17

8,06
8,36
7,89
7,78
8,50
8,04
8,29
8,21
7,95
8,31
8,15
7,70
8,20
8,07
8,11
8,19
8,06
8,19
8,27
8,17
7,82
8,04
7,90
7,96
8,09
8,19
8,20

9,77
10,09
9,60
9,63
10,26
9,74
10,05
9,85
9,71
10,06
9,79
9,57
9,87
9,76
9,80
9,88
9,75
10,04
10,05
10,00
9,54
9,74
9,64
9,65
9,83
10,01
10,00

11,97
12,11
11,68
11,73
12,22
11,89
12,06
12,01
11,86
12,08
12,03
11,73
12,06
11,99
12,02
12,07
11,94
12,06
12,08
12,04
11,46
11,92
11,66
11,83
11,99
12,09
12,02

12,26
12,31
12,06
12,01
12,34
12,15
12,21
12,31
12,10
12,37
12,35
12,09
12,32
12,29
12,34
12,38
12,26
12,42
12,37
12,38
11,89
12,27
12,07
12,19
12,32
12,44
12,40

11,57
11,58
11,41
11,27
11,60
11,40
11,50
11,64
11,41
11,63
11,65
11,33
11,59
11,55
11,58
11,60
11,56
11,66
11,62
11,63
11,27
11,57
11,39
11,53
11,61
11,68
11,69

9,65
10,07
9,63
9,31
10,25
9,47
10,01
9,90
9,61
9,98
9,82
9,26
9,75
9,57
9,67
9,80
9,65
9,83
9,91
9,79
9,58
9,75
9,65
9,68
9,71
9,79
9,81

7,70
7,84
7,51
7,34
8,04
7,45
7,76
7,88
7,56
7,85
7,77
7,31
7,67
7,59
7,67
7,78
7,70
7,76
7,78
7,71
7,39
7,67
7,45
7,60
7,76
7,77
7,81

5,59
5,75
5,52
5,27
5,74
5,38
5,60
5,83
5,52
5,82
5,71
5,27
5,59
5,50
5,59
5,69
5,61
5,69
5,72
5,63
5,45
5,63
5,47
5,61
5,68
5,68
5,75

4,26
4,53
4,20
4,07
4,61
4,19
4,47
4,46
4,15
4,55
4,36
3,98
4,36
4,22
4,28
4,39
4,29
4,40
4,44
4,33
4,18
4,28
4,13
4,25
4,36
4,38
4,44

øzmir ilinin DøE enerji istatistikleri 1998 yÕlÕ verileri incelendi÷inde evsel kullanÕmlarda enerji
kaynaklarÕ da÷ÕlÕmÕ Tablo 5.’te verilmiútir. øzmir’de yeni yaygÕnlaúan do÷al gaz ve jeotermal
enerji kullanÕmÕ bu istatistiklerde yer almamaktadÕr. Enerji giderlerinin artmasÕ, konumlarÕ
uygun olan evlerde özellikle su ÕsÕtÕlmasÕnda güneú enerjisi kullanÕmÕnÕ özendirmiútir. Her
kullanÕlan konutta dört kiúilik bir aile için kurulu sistem (iki toplayÕcÕlÕ sÕcak su hazÕrlama
sistemi) yÕlda 2500 kWh mertebelerinde enerji kazancÕ sa÷lamaktadÕr.
øzmir ilinde güneú enerjisi kullanÕmÕnÕn sÕcak su ÕsÕtma yanÕnda ÕsÕtma uygulamalarÕ için
kullanÕlabilirli÷i yaygÕnlaútÕrÕlÕrsa, özellikle, kömür, elektrik, fuel-oil, motorin, LPG, odun,
do÷al gaz, talaú gibi tüketimlerde önemli azalmalar sa÷lanabilir. Bu da özellikle kÕú aylarÕnda
yo÷un hissedilen hava kirlili÷i problemlerine de önemli yararlar sa÷lar.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 5. øzmir øli DøE KonutlarÕn IsÕtma ve AydÕnlatmada YakÕt Tüketimleri (1998)
Elektrik, (kWh)
Do÷al gaz (m3)
LPG (ton)
Taúkömür (ton)
ithal kömür (ton)
Kok (ton)
Kömür (ton)
Linyit (ton)
Odun (ton)
Talaú (ton)
Fuel-oil (ton)
Gazya÷Õ (ton)
Mazot (ton)
Bitkisel ve hayvansal atÕk (kabuk) (ton)
Bitkisel ve hayvansal atÕk (tezek) (ton)
Di÷er

824 238 178
í
4 778
165 056
74 459
4 712
32 374
269 201
461 550
447
22 735
6 017
26 862
370
370
6 358

KullanÕm yerlerine göre Türkiye geneli ve øzmir için elektrik tüketimi Tablo 6.’da verilmiútir.
Tablo 6. Türkiye geneli ve øzmir için yÕllara göre elektrik tüketimi (TÜøK).

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 7. Türkiye’nin de÷iúik illerinin ve øzmir’in kiúi baúÕna 2011 yÕlÕ toplam elektrik tüketimi
(kWh).
ùekil 7.’de Türkiye’nin de÷iúik illerinin ve øzmir’in kiúi baúÕna 2011 yÕlÕ toplam elektrik
tüketimi verilmektedir, bu de÷er øzmir için 4147 kWh ve Türkiye ortalamasÕ ise 2490
kWh’tir. øzmir ilinde 2011 istatistiklerine göre konutlarÕn yüzde 9,7’si kat kaloriferlidir.
Binalarda güneú enerjisinin kullanÕmÕ Ülkemizde sÕcak su hazÕrlama sistemleri olarak çok
yaygÕnlaúmÕútÕr. EøE kaynaklarÕnda Ülkemizde kurulu güneú enerjisi toplayÕcÕlarÕnÕn toplam
potansiyeli 18-20 milyon m2 ve yÕllÕk üretim kapasitesi ise 1-1,5 milyon m2 olarak
belirtilmektedir. Türkiye ortalamasÕ olarak 1311 kWh/(yÕlām2) veya 3,6 kWh/(günām2)
de÷erleri verilmektedir. Bu kullanÕmÕn Ülkemiz enerji kullanÕmÕna katkÕsÕ ise 2007 yÕlÕ için
420 bin TEP olarak belirlenmiútir. Konutlarda 2006 verileriyle toplam enerji tüketimi 23860
bin TEP oldu÷u belirtilirse bu potansiyelin önemi daha iyi anlaúÕlacaktÕr. Bu de÷erlerle sÕcak
su kullanÕmÕnda güneú enerjisi toplayÕcÕlarÕnÕn kullanÕmÕnÕn yararÕ tartÕúÕlamaz.
Günümüzde evrensel çevre bilinci öylesine geliúmektedir ki, güneú enerjisi sistemlerinin
negatif çevresel etkileri de sorgulanmaktadÕr. Örne÷in bu konuda øtalya’da yapÕlan bir
araútÕrmada (Ardente F. v.d.) evsel kullanÕlan bir güneúli sÕcak su hazÕrlama sistemi,
bileúenlerinin üretiminde, taúÕnmasÕnda, montajÕnda, bakÕmÕnda enerji ve hammadde
kullanÕmlarÕ çevre emisyonlarÕ açÕsÕndan irdelenmiútir. Güneú enerjili sistemin yapmÕú oldu÷u
enerji tasarruflarÕ ve dolayÕsÕyla konvansiyonel yakÕt tüketimlerindeki azalmayla, ömür boyu
kullanÕm aúamalarÕnda (20 yÕl mertebelerinde) üretebilece÷i CO2 emisyonunu (Bir normal
toplayÕcÕlÕ 160 lt sÕcak su depolu sistem için hesaplanan global ÕsÕnma etkisi 721 kg-CO2
eúde÷eri olarak belirlenmiútir.), 2 yÕldaki tasarruflarÕyla sa÷layabildi÷i belirlenmiútir.

BøNALARDA GÜNEù ENERJøSøNøN TERMAL ISITMA ve SOöUTMA AMAÇLI
KULLANIMI
Güneú enerjisinin binalarÕn ÕsÕtÕlmasÕ amacÕyla kullanÕm teknolojileri ve uygulamalarÕ da
geliútirilmiútir. Bu tür uygulamalarÕn ise günümüzde ülkemizde ve øzmir’de çok fazla oldu÷u
söylenemez. Bu uygulama potansiyelleri ùekil 8.’de gösterilmiútir. ùekil 8. incelenecek olursa
hacim ÕsÕtma amaçlÕ kullanÕlabilecek birçok seçenek oldu÷u gözlenebilir. Do÷aldÕr ki her
projede bu uygulamalardan ancak en uygun olan birkaçÕnÕn gerçekleútirilmesi yeterli

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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olabilmektedir. Böylesi çeúitlilik, mühendislere ve mimarlara do÷ru analizlerle, güneú evleri
oluúturmalarÕna olanak sa÷lar. Bu nedenle güneú evleri uygulamalarÕ incelendi÷inde, her
birinde özgün koúullarÕna göre çözümler içerdi÷i görülür.
Enerji krizi, sera etkileri, global ÕsÕnma yeniden yaúadÕ÷ÕmÕz yÕllarÕ “güneú ve yenilenebilir
enerjiler ça÷Õ” konumuna getirmiútir. Yenilenebilir enerji konularÕnda araútÕrmalara da a÷ÕrlÕk
verilmesi zorunlulu÷u ortadadÕr.
B7NA ISITILMASINDA GÜNEb ENERJ7S7 KULLANIM TEKNOLOJ7LER7

PAS7F S7STEMLER

AKT7F S7STEMLER

Direkt kazanç yöntemi
ToplayŦcŦ-depolama duvarŦ
uygulamasŦ (Trombe duvarŦ
veya Trombe-Michel
duvarŦ)
BitiƔik sera uygulamasŦ (sun
space)
Hareketli yalŦtŦm ve
kontrollar
Gölgeleme elmanlarŦ
Geçirgen yalŦtŦm
uygulamalarŦ (transparent
i l ti )
DoŒal dolaƔŦmlŦ havalŦ
toplayŦcŦlar
IsŦ borulu konvektör
kullanŦmŦ

SŦcak HavalŦ
FanlŦ havalŦ toplayŦcŦlar
HavalŦ toplayŦcŦlar ve kanal
sistemi ile çevresel ŦsŦtma
Enerji depolamalŦ
uygulamalar

SŦcak Sulu
DöƔemeden ŦsŦtma
Konvektörlü ŦsŦtma
7klimlendirme
ünitesi hava ŦsŦtma
serpantinine ŦsŦ
saŒlama
Yüzme havuzu
ŦsŦtma teknolojileri

H7BR7T S7STEMLER
Belirtilen pasif veya
aktif sistemlerin bir
kaçŦnŦn birlikte
uygulandŦŒŦ sistemler
Enerji depolamalŦ
uygulamalar (çakŦl –dolgulu
it l )
Faz deŒiƔtiren
malzemelerde enerji
depolamalŦ sistemler
Akümülatör (sŦcak
su) depolu
it l
SŦcak su kazanŦ,
kombi ile birlikte
sŦvŦlŦ güneƔ enerjisi
toplayŦcŦlarŦnŦn
kullanŦmŦ
IsŦ pompalŦ, güneƔ
enerjili hibrit
sistemle sŦcak su
üretimi ve hacim
ŦsŦtŦlmasŦ

ùekil 8. Bina IsÕtÕlmasÕnda Güneú Enerjisi KullanÕm Teknolojileri.
Güneú enerjisinin so÷utma, serinletme veya havalandÕrma amaçlÕ evsel kullanÕm teknolojileri
de geliútirilmiútir ve geliútirilmektedir. ùekil 9.’da bu teknolojiler gösterilmiútir. Bu úekilde en
koyu renklerde gösterilen teknolojiler ticari olarak uygulamasÕ gerçekleútirilenleri, az koyu
olan ticari potansiyele ulaúabilecek teknolojileri göstermektedir. Di÷er teknolojiler laboratuar
ve deneysel olarak çalÕúÕlan geliútirilmekte olan teknolojileri göstermektedir. Bu
teknolojilerden adsorpsiyonlu su so÷utma gruplarÕ nispeten düúük sÕcaklÕklarda (50í80oC
aralÕ÷Õ) çalÕúmalarÕ nedeniyle, güneú enerjisi ile çalÕútÕrÕlmalarÕ ve binalarÕn iklimlendirilme
uygulamalarÕnda yaygÕnlaúmasÕ beklenmektedir. Bu teknolojilerin uygulamalarÕ ve sistem
özellikleri ilgili kaynaklarda kapsamlÕ olarak bulunabilir. Dünya genelinde bu tür belirtilen
ÕsÕtma ve so÷utma teknolojilerini kullanan on binlerce farklÕ uygulama gerçekleútirilmiútir. Bu
uygulamalar tek katlÕ, iki katlÕ binalara uygulanabildi÷i gibi çok katlÕ yapÕlarda da
gerçekleútirilebilmektedir.
* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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GüneƔ Enerjisi KullanŦmŦ ile SoŒutma Teknolojileri

Mekanik enerji veya Elektrik enerjisi Üretimi

Buhar sŦkŦƔtŦrmalŦ soŒutma çevrimi

IsŦ etkilerini kullanan teknolojiler

IsŦ dönüƔüm prosesi

AçŦk çevrimler, nem almalŦ

KapalŦ çevrimler

SŦvŦ sorbent
Ters akŦƔlŦ absorber

KatŦ sorbent
Sabit yataklŦ
Ters akŦƔlŦ rotor

SŦvŦ sorbent

DoŒal
HavalandŦrma

Su-Lityumbromid

Amonyak-Su
KatŦ sorbent
Adsorpsiyon

Yeniden dolaƔŦmlŦ

ÖrneŒin

TamamŦyla taze havalŦ

Kuru
Absorpsiyon

Hibrit sistem

Buhar Üretimi
ve Buhar Jeti
Ç i i

GüneƔ bacalŦ
havalandŦrma
DoŒu ve batŦ
cephelerine
Trombe duvarŦ

Gece ŦƔŦmasŦ
ile soŒutma
teknolojisi

-TamamŦyla taze
havalŦ ve

ùekil 9. BinalarÕn So÷utulmasÕnda KullanÕlabilecek So÷utma Teknolojileri.
GÜNEù ENERJøSø TERMAL UYGULAMALARINDA BAZI YENø TEKNOLOJøLER
Güneú enerjili sÕcak su hazÕrlama sistemlerinde sürekli yeni geliúmeler olmaktadÕr. Bu tür
sistemlerin izlenmesi, teknolojilerinin ve uygulamalarÕnÕn ö÷renilmesi, yeni sistem ve
teknoloji üretim düzeylerine yerel firmalarÕmÕzÕn da getirilmesinin sa÷lanmasÕ
gerçekleútirilmelidir. Aúa÷Õda bu yeni uygulama ve teknolojilerden bir kaçÕ verilmiútir.
ùekil 10.’da PV-T olarak adlandÕrÕlan sÕcak su ve elektrik üretimini birlikte gerçekleútiren
sistem gösterilmektedir. Bu tür üretimler yerli firmalarÕmÕz ar-ge çalÕúmalarÕ sonrasÕnda da
ülkemizde de yapÕlmaktadÕr.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 10. Foto voltaik-termal (PV-T) sÕcak su ve elektrik üretim sistemi (Oussama Ibrahim
v.a).
ùekil 11.’de toplayÕcÕlardaki sÕcak su sÕcaklÕ÷ÕnÕ düzenli hale getirmek amaçlÕ geliútirilen bir
güneú enerjisi toplayÕcÕsÕ gösterilmektedir.

ùekil 11. Faz de÷iútiren malzemeli (PCM) güneú enerjisi toplayÕcÕsÕ (Oussama Ibrahim v.a).
ùekil 12.’de ise ÕsÕ borulu cephelere uygulanabilen bir sÕcak su hazÕrlama sistemi ve çalÕúma
prensibi gösterilmektedir.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 12. IsÕ Borulu sÕcak su hazÕrlama sistemi çalÕúma prensibi için.
(a) DolaúÕmlÕ ÕsÕ borulu sÕcak su hazÕrlama sistemi
(b) IsÕ borusu akÕú mekanizmasÕ için büyütülmüú kesit görünüúü (Oussama Ibrahim v.a).
ùekil 13.(a) ve (b)’de ise ÕsÕ pompalÕ bir sistemle çift evaporatörlü ve çift kondenserli bir
birleúik sistem görülmektedir. Bu sistemle PV elektrik üretim verimi artÕrÕlabildi÷i gibi, so÷uk
hava, ÕlÕk hava, sÕcak su üretimi de gerçekleútirilebilir.

ùekil 13. (a) IsÕ pompalÕ hibrit bir elektrik-ÕsÕtma ve so÷utma üreten sistem (Oussama Ibrahim
v.a)..

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 13. (b) IsÕ pompalÕ hibrit bir elektrik-ÕsÕtma ve so÷utma üreten sistemin evaporatör
güneú enerjisi toplayÕcÕsÕ (Oussama Ibrahim v.a)..
AraútÕrÕldÕ÷Õnda Ülkemizde az uygulanan güneú enerjili sÕcak su hazÕrlama alanÕnda bir çok
yeni teknoloji bulunabilir. BunlarÕ bulup prati÷e aktarmada Üniversitelerimize, FirmalarÕmÕza,
Ar-ge birimlerine, ilgili oda ve kurumlarÕmÕza görev düúmektedir. AyrÕca ve önemle bu
teknoloji ve uygulamalara sÕcak bakan gerçek yenilenebilir enerji politikalarÕna sahip yerel
yönetimlerimize gereksinim var. Do÷aldÕr ki ülke genel yönetimleri de Ülkemiz gelece÷i
ba÷lamÕnda aynÕ politikada olmalÕdÕr.

SONUÇ VE ÖNERøLER
Güneú enerjisinin toplayÕcÕlarda çalÕúma akÕúkanlarÕnÕ bina ÕsÕtÕlmasÕnda kullanÕlabilecek
sÕcaklÕklara ulaútÕrabilmesi kullanÕm potansiyelini artÕrmaktadÕr. Günümüzde sÕcak su ÕsÕtma
yanÕnda güneú enerjisinin yo÷un kullanÕldÕ÷Õ ve de÷iúik isimlerle anÕlan “güneú evleri”, “sÕfÕr
enerjili bina”, “yeúil evler” örnekleri çok sayÕda gerçekleútirilmiútir. BazÕ illerimizde kamu ve
üniversite giriúimleriyle, proje destekleriyle gerçekleútirilen örnek baúarÕlÕ uygulamalar
gerçekleútirilmiútir. øzmir ilinde bu uygulamalarÕn artÕrÕlmasÕna ve örnek uygulamalarÕn
özellikle Kültürpark v.b ortamlarda gerçekleútirilerek halkÕn bilinçlendirilmesine katkÕda
bulunulmasÕ gerekir.
Günümüzde gelinen enerji darbo÷azÕ, global ÕsÕnma etkilerinin yo÷un hissedilmesi, tüm
ülkelerin yenilenebilir enerji uygulamalarÕna daha çok a÷ÕrlÕk vermelerini zorunlu
kÕlmaktadÕr. Bu zorunluluk güneú enerjisi teknolojilerinin geliútirilmesini de gerektirmektedir.
Ülkemizde henüz çok verimli ÕsÕtma amaçlÕ havalÕ toplayÕcÕlarÕn geliútirilmesine yönelik
firmalarÕn giriúimde bulunmamasÕ úaúÕrtÕcÕdÕr. Yine ülkemizde henüz üretimleri
gerçekleútirilmeyen birçok yeni teknoloji mevcuttur. Sanayicilerimizin do÷ru yöneliúlerle bu
gereksinimleri karúÕlamalarÕ da gereklidir. Ülkemizde de çÕkarÕlan enerji verimlili÷i kanunu,
yenilenebilir enerji kullanÕmÕ kanunu, enerji kaynaklarÕnÕn ve enerjinin kullanÕmÕnda
verimlili÷in artÕrÕlmasÕna dair yönetmelik, binalarda enerji kullanÕmlarÕnda yenilenebilir
enerjilere gerekli a÷ÕrlÕ÷Õn verilmesini zorunlu kÕlmaktadÕr. Ülkemizde de bu konudaki
yatÕrÕm ve uygulamalarÕn teúvik görmesi de kaçÕnÕlmaz hale gelmektedir.
Mühendislerin ve MimarlarÕ’nda bu tür teknolojileri ö÷renmesi, projelerinde de÷erlendirmesi
ve uygulamasÕ gereklidir. Bu kapsamda odalarÕmÕza, üniversitelerimize, ilgili kamu
kuruluúlarÕmÕza da yenilenebilir enerji teknolojilerinin izlenmesi, yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ,
* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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tartÕúÕlmasÕ kapsamÕnda kurslar, konferanslar, kongreler, çalÕútaylar düzenlemesi, yayÕnlar
çÕkarmasÕ ve böylelikle e÷itim çalÕúmalarÕna katkÕlarÕna devam etme görevi düúmektedir.
øl yönetimlerinin, yerel yönetimlerimizin ve üniversitelerimizin de yenilenebilir enerji, enerji
verimlili÷i konularÕnda halkÕn özellikle de genç ö÷rencilerimizin yetiúmelerini,
bilgilenmelerini sa÷lamaya yönelik, baúarÕlÕ örnek güneú evlerini gerçekleútirerek kullanÕlan
ve içerisinde yaúanÕlan örnek yapÕlar oluúturmalarÕ ve bilinçlenmelerini sa÷lamalarÕ gereklidir.
UnutulmamalÕdÕr ki güneú enerjili ÕsÕtma ve so÷utma uygulamalarÕ gerçekleútirilen yapÕlarÕn
aynÕ zamanda çok iyi yalÕtÕlmÕú binalar olmasÕ gerekir. Sistemleri hibrit sistemler olarak
tasarÕmlamak, mevcut sistemlerle güneú enerjisi sistemlerini çok iyi koordine ederek kullanan
projeler gerçekleútirmek, konfordan ödün vermeden “enerji etkin” binalar oluúturabilmek
olanaklÕdÕr. Bu binalarda enerji yönetimi açÕsÕndan en uygun iklimlendirme sistemi seçildi÷i
gibi, güneú enerjisi, serbest so÷utma v.b. tasarruf uygulamalarÕ ile birlikte baúarÕlÕ çözümler
gerçekleútirilebilmektedir.
Mühendislerimizin geçmiúi ve gelece÷i görerek gerçekleútirece÷i projelerde enerji
kullanÕmlarÕnda güneú enerjisi potansiyelinin de÷erlendirmesine özen göstermesi zorunludur.
Burada belirtilmemekle birlikte yine güneú enerjisi uygulamalarÕndan güneú pili teknolojileri
geliúim ve uygulamalarÕ ile yaygÕnlaúacak teknolojilerdendir.
Yenilenebilir enerjilerden olan güneú enerjisi teknolojileri konularÕndaki araútÕrmalar
desteklenmelidir. Uygulamalarda kullanÕlabilecek ürün çeúitlili÷i artÕrÕlmak ve geliútirilmek
zorundadÕr.
Güneú enerjisi sistemleri çevresel etkileri ile araútÕrÕldÕ÷Õnda (Kalogirou), çevre dostu ve
çevreyi koruyan bir yapÕdadÕr. Güneú enerjisi kullanÕmÕnÕn önemli üstünlü÷ü sera gazlarÕ
kirleticili÷ini azaltmasÕdÕr. Bu nedenle sürdürülebilir bir gelecek için nerede olanaklÕysa
güneú enerjisi sistemleri uygulanmalÕdÕr.
Amerika’da DOE Güneú úehirleri oluúturma amaçlÕ bir güneú enerjisi uygulamalarÕnÕn
geliútirilmesi projesi baúlatmÕú ve 25 úehir bu amaçla seçilmiútir. Bu projeden beklenen amaç,
sürdürülebilir bir geliúme sa÷lamak, global ÕsÕnmaya engel olmak, örnek úehirler yaratarak bu
uygulamalarÕn yaygÕnlaúmasÕnÕ sa÷lamak, yeni ekonomik geliúmeler sa÷lamaktÕr.
Ülkemizde de Antalya Güneú Evi, DiyarbakÕr Güneú Evi baúta olmak üzere, de÷iúik
illerimizde e÷itime ve dolayÕsÕ ile yaygÕnlaúmaya yönelik uygulamalarda da artÕú vardÕr.
Ancak bu alanda øzmir ilimizde geri kalÕndÕ÷ÕnÕ söylemek gerekir. Geçti÷imiz yÕllarda bazÕ
belediyelerin mimari ve estetik kaygÕlarla güneú enerjili su ÕsÕtÕcÕlarÕnÕ yasakladÕ÷Õna tanÕk
olduk. Bunun yerine estetik tasarÕmlar ve uygulamalar projelendirilip, desteklenip
yaygÕnlaútÕrÕlamaz mÕ yerel yönetimlerce ve ilgili kuruluúlarÕmÕzca?
Belirtmek gerekir ki yenilenebilir enerji uygulamalarÕ yalnÕzca gösteri amaçlÕ uygulamalar
olmaktan çÕkarÕlmalÕdÕr. ùehrimizin özünde temiz enerji uygulamalarÕ kenti olabilme
potansiyeli vardÕr ve bu de÷erlendirilmelidir.
Rifkin ve Howard, entropi, dünyaya yeni bir bakÕú kitabÕnda “güneú ça÷Õ için yeni bir alt
yapÕ” baúlÕ÷Õnda úunlarÕ söylüyor: Ekonomik hakikatler, dünyanÕn geri dönülmez bir biçimde
Güneú Ça÷Õ’na ilerledi÷ini teyit ediyor. Güneú enerjisi uygulamalarÕnÕn giderek artÕú
e÷iliminde olmasÕna karúÕlÕk, mevcut sanayi ve úehirleúme yapÕmÕz bu kullanÕmlarÕ
sÕnÕrlamaktadÕr. Küçük yerleúimlerde tek katlÕ iki katlÕ evleri kolaylÕkla güneú enerjisi ile
ÕsÕtÕp so÷utabilirsiniz ancak çok katlÕ bir yapÕda mevcut yüzeyleriyle bunu gerçekleútirmek
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çok zordur. Bunun için güneú ça÷Õna geçiúle ilgili úehirleúme planlarÕnÕn da bu bakÕú altÕnda
yenilenmesi gerekmektedir.
Bu tür güneú enerjisi uygulamalarÕnÕn uzun dönemli planlamalarla ve geç kalmadan hedefler
konularak gerçekleútirilmesi de gerekir. Örne÷in ülkemiz için yÕllÕk üretim kapasitesi 1-1,5
milyon m2 oldu÷u belirtilen toplayÕcÕ uygulamalarÕnda zorlamalarla belki 2 milyon m2’lere
çÕkabilirsiniz ancak daha çok uygulama úansÕ yoktur. YÕllara yayÕlmÕú bilinçli uygulamalarla
güneú enerjisi uygulamalarÕnÕn termal katkÕsÕnÕn yüzde 10’lar mertebelerine çekilmesi gerekir.
Bunun için geç kalÕnmamalÕdÕr.
Ülkemizde de bu tür do÷ru seçim, karar ve yöneliúlerin uygulanmasÕnda øzmir öncülük
edebilme potansiyeline sahiptir. Örnek güneú úehirlerinden biri olmasÕ amaçlanmalÕdÕr.
Diyojen’inçok bilinen hikayesine atfen, güneú enerjili sistemlerin sa÷lÕklÕ yaygÕnlaúmasÕ için
gölge etmeyin baúka ihsan istenmez. Neler halen bir gölgedir bunun da netleútirilmesi gerek,
güneú enerjisi toplayÕcÕlarÕndaki KDV oranÕnÕn halen yüzde 18 olmasÕndan baúlayarak…
øzmir ilinin güneú enerjisi potansiyeli olarak bu özgün konumu çok iyi de÷erlendirilmelidir.
Bu konuda tüm kurum ve kuruluúlarÕmÕza görevler düúmektedir.
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ÖZET
Yenilenebilir enerji kaynaklarÕ arasÕnda maliyet ve verim parametreleri dikkate alÕndÕ÷Õnda
%92’lik deneyim e÷risi de÷erine sahip rüzgar enerjisi sistemleri araútÕrma geliútirme
aúamasÕnÕ tamamlamÕú bir ticari ürün olarak di÷erlerinden bir adÕm öndedir. Küresel ölçekte
2012 yÕlÕ içinde 44.711 MW yeni rüzgar enerjisi santrali (RES) iúletmeye alÕnmÕú ve 2012 yÕl
sonu itibariyle küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 282.430 MW’ ta yükselmiútir.
Türkiye 48.000 MW’lÕk rüzgar enerjisi potansiyeli ile Avrupa’daki önemli rüzgar enerjisi
potansiyeline sahip ülkeler arasÕnda yer almaktadÕr. Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyeli ve
gerçekleútirilen yatÕrÕmlarÕn da÷ÕlÕmÕ incelendi÷inde Ege Bölgesi dikkat çekici bir úekilde ön
plana çÕkmaktadÕr. Temmuz 2013 itibariyle Türkiye’deki kurulu rüzgar gücü 2.619 MW
düzeyine ulaúmÕútÕr ve 970 MW devam eden RES projesi bulunmaktadÕr. Türkiye’deki
iúletmede olan RES’lerin %40’Õ ve inúa halindeki RES’lerin %35’i Ege Bölgesinde yer
almaktadÕr. Ege Bölgesinde de øzmir RES yatÕrÕmlarÕ açÕsÕndan önemli bir merkez haline
gelmiú durumdadÕr. øzmir’de kurulu 498 MW RES ve inúa halinde olan 165 MW RES projesi
bulunmaktadÕr. øzmir’de iúletmede olan ve inúasÕ devam eden RES’lerin toplam yatÕrÕm de÷eri
665 milyon Euro civarÕndadÕr.
Bu bildirinin amacÕ küresel rüzgar enerji pazarÕndaki geliúmelerden ve øzmir merkezli olarak
Türkiye’deki rüzgar enerjisi pazarÕnda son yÕllarda yaúanan geliúmelerin açÕklanmasÕdÕr.

GøRøù
Enerji ekonomik ve sosyal kalkÕnmanÕn temel kaynaklarÕnÕn baúÕnda gelmektedir. Global ve
ulusal düzeyde ülkelerin enerji talepleri gün geçtikçe artmaktadÕr. Hali hazÕrda fosil yakÕtlara
dayalÕ bir teknoloji sarmalÕ içinde yaúamaktayÕz ancak fosil kaynak rezervleri gün geçtikçe
azalarak tükeniú noktasÕna do÷ru ilerlemektedir. Fosil kaynaklar tükeniú noktasÕna do÷ru
ilerlerken sera emisyonu kaynaklÕ baúta hÕzlÕ iklim de÷iúikli÷i olmak üzere çeúitli çevre
sorunlarÕnÕn da temel kayna÷ÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu noktada günümüzde yenilenebilir enerji
kaynaklarÕn kullanÕmlarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ pek çok dünya ulusunun gündeminde yer
almaktadÕr.
Yenilenebilir enerji kaynaklarÕ arasÕnda maliyet ve verim parametreleri dikkate alÕndÕ÷Õnda
%92’lik deneyim e÷risi de÷erine sahip rüzgar enerjisi sistemleri araútÕrma geliútirme
aúamasÕnÕ tamamlamÕú bir ticari ürün olarak di÷erlerinden bir adÕm öndedir
2012 yÕlsonu itibariyle Dünya birincil enerji tüketimi yaklaúÕk 12 milyar TEP düzeyinde
gerçekleúmiútir. Birincil enerji tüketimine kaynak olan enerji türleri incelendi÷inde,
kullanmakta oldu÷umuz enerjinin %33,1’nin petrol, %30’nun Kömür, %23,7’nin do÷al gaz,
%6,4’nün hidrolik enerjiden, %4,9’nun nükleer enerjiden ve %1,6’nÕn di÷er yenilenebilir
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enerji kaynaklarÕndan elde edildi÷i görülmektedir. Bu da÷ÕlÕma göre birincil enerji
tüketiminde %87 ile 3 fosil enerji kayna÷ÕnÕn baskÕn oluúu dikkat çekmektedir. Dünya
elektrik enerjisi üretimi de÷erlendirildi÷inde enerjinin % 40’Õ kömürden, % 20’si do÷al
gazdan, %7’si petrolden, %15’i nükleer enerjiden, %16’sÕ hidrolik enerjiden %2’si de di÷er
yenilenebilir enerji kaynaklarÕndan (rüzgar, jeotermal, güneú vb.) karúÕlandÕ÷Õ görülmektedir.
Söz konusu fosil enerji kaynaklarÕnÕn neden oldu÷u sera gazÕ salÕmlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda
yenilenebilir enerji kaynaklarÕna yönelinmesi insano÷lunun gelece÷i açÕsÕndan yaúamsal bir
zorunluluk halini almaktadÕr.

ùekil 1.Dünya Birincil Enerji Tüketimi [1]
1970’li yÕllarda OECD ülkeleri küresel enerji tüketiminin 2/3’nü gerçekleútirirken günümüzde
bu de÷er küresel enerji tüketiminin 1/3’ne do÷ru ilerlemektedir. Di÷er taraftan baúta Çin,
Hindistan ve Ortado÷u ülkeleri olmak üzere OECD dÕúÕ ülkelerin enerji tüketimleri büyük bir
hÕzla artmaktadÕr. Bu geliúmelerin ÕúÕ÷Õ altÕnda küresel enerji tüketim ekseninin do÷uya
kaydÕ÷Õ söylenebilir. øklim de÷iúikli÷i tehlike sÕnÕrÕnda bir e÷ilim göstermektedir. 2017 yÕlÕna
kadar CO2 emisyonlarÕ baúta olmak üzere di÷er sera gazlarÕnÕn emisyonunun kÕsÕtlanmasÕ
konusunda uluslararasÕ ba÷layÕcÕlÕ÷Õ olan bir anlaúma oluúturulamamasÕ halinde 2 oC’lik üst
sÕcaklÕk artÕú limiti aúÕlacaktÕr[2]. Bunun sonucunda 2030’a kadar dünyadaki küresel
sÕcaklÕ÷Õn 3,5-4,5 oC’lik bir artÕú gösterebilece÷i öngörülmektedir. Ancak yaúanmakta olan
finansal krizin gölgesinde iklim de÷iúikli÷i sorunu ülkelerin gündeminden düúmektedir.

RÜZGAR ENERJøSø
1970’li yÕllardaki petrol krizlerinin ve 1990’lardan sonra iklim de÷iúikli÷i merkezli olarak
küresel ölçekte çevresel duyarlÕlÕ÷ÕnÕn artmasÕ sonucu yenilenebilir enerji teknolojilerine olan
ilgi de artmÕútÕr. Yenilenebilir enerji teknolojileri arasÕnda %92’lik deneyim e÷risiyle rüzgar
enerji teknolojileri di÷er alternatiflerine göre günümüzde ön plana çÕkmaktadÕr.
Geliúen teknolojiye paralel olarak düúen yatÕrÕm maliyetleriyle rüzgar enerjisi teknolojisi
kÕsmen de olsa konvansiyonel enerji teknolojileri ile rekabet edebilir noktaya yaklaúmÕútÕr
(Tablo 1).


* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo1. Enerji Teknolojileri Maliyet KarúÕlaútÕrmasÕ [3]

Teknoloji

YatÕrÕm
Maliyeti

YakÕt
Maliyeti

øúletmeBakÕm
Maliyeti

Karbon
Maliyeti

Sosyal
Maliyetler

Yok

Düúük

Yok

Çok Düúük

Kömür

OrtaYüksek
Düúük

Orta

Düúük

Yüksek

Yüksek

Nükleer

Yüksek

Orta

Orta

Düúük

Yüksek

Do÷al Gaz

Düúük

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Rüzgar

Rüzgar santralleri projelerinde ortalama yatÕrÕm maliyeti 1000-1250 € /kW civarÕndadÕr. Söz
konusu yatÕrÕm maliyetinin yaklaúÕk %78’ni rüzgar türbini oluúturmaktadÕr.


KÜRESEL RÜZGAR ENERJøSø PAZARI
1996’dan beri kümülatif rüzgar kurulu gücü logaritmik olarak artÕú göstermektedir. 2012
yÕlÕnda 44.711 MW gücünde rüzgâr enerjisi santralÕnÕn (RES) devreye alÕnmasÕyla küresel
rüzgar enerjisi kurulu gücü 282.430 MW düzeyine ulaúmÕútÕr. (ùekil 2. ve ùekil 3.). 2012 yÕlÕ
sonu itibariyle global rüzgar enerjisi pazarÕnda %18’lik büyüme görülmüútür.

ùekil 2. Küresel Kümülatif Rüzgar Kurulu Gücü (1996-2012) [4]

ùekil 3. Küresel YÕllÕk Kurulan Rüzgâr Kurulu Gücü (1996-2012) [4]

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Dünya’da ki RES yatÕrÕmlarÕ Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da yo÷unlaúmÕú durumdadÕr.
2012 yÕlÕnda eklenen en büyük kurulu güç 13.200 MW ile Çin’de olmuú ve Çin’deki rüzgâr
enerjisi pazarÕ % 21 oranÕnda bir büyüme sergilemiútir. Çin’i 13.124. MW ile ABD ve 11.566
MW ile de Avrupa bölgesindeki yatÕrÕmlar izlemiútir. 2012 yÕlÕ sonu itibariyle dünyadaki en
büyük rüzgâr kurulu gücü 75.564 MW ile Çin’de bulunmakta ve onu 60.007 MW ile ABD’de
takip etmektedir (Tablo 3).
Tablo 2. Global Rüzgâr Enerjisi PazarÕndaki ølk On Ülke (2012) [4]


Kurulu Güç
(MW)

Ülkeler


Çin
ABD
Almanya
øspanya
Hindistan
øngiltere
øtalya
Fransa
Kanada
Portekiz
Di÷er Ülkeler
Toplam

75.564
60.007
31.332
22.736
18.421
8.445
8.144
7.196
6.200
4.525
39.853
282.485

Küresel Pazar
PayÕ
(%)
26,8
21,2
11,1
8,1
6,5
3
2,9
2,5
2,2
1,6
14,1
100

2012 kapasite artÕúÕ
13.200
13.124
2.439
1.122
2.336
1.897
1.273
404
935
145
7.836
44.711

TÜRKøYE’ DE VE øZMøR’ DE RÜZGAR ENERJøSø
Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli AtlasÕna göre Türkiye’deki teorik rüzgâr enerjisi potansiyeli
yaklaúÕk 48.000 MW civarÕndadÕr. Söz konusu potansiyelin 38.000 MW’ tÕ karasal bölgelerde
ve 10.000 MW’ da deniz üzerinde yer almaktadÕr.
2013’in ilk altÕ ayÕnda Türkiye’de 307 MW’lÕk yeni RES yatÕrÕmÕ devreye alÕnmÕú ve
Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü 2.619 MW’ta ulaúmÕútÕr (ùekil 4).

K u ru lu G ü ç (M W )

3000

2.619
2.312

2500
1.806

2000
1.329

1500
801

1000
500
9

19

19

19

20

20

20

65

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

207

333

0
2007

2008

2009

YÕl

ùekil 4. Türkiye Kümülatif Rüzgar Kurulu Gücü (1999-Temmuz 2013)

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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2013 yÕlÕnÕn ilk altÕ ayÕ itibariyle 2.619 MW olan kurulu rüzgar gücünün bölgelere göre
da÷ÕlÕmÕ %40,68 Ege Bölgesi, %37,19 Marmara Bölgesi, %16,32 Akdeniz Bölgesi, %3,05
Karadeniz Bölgesi, %2,75 øç Anadolu Bölgesi úeklinde gerçekleúmiútir (ùekil 5).

ùekil 5. øúletme’de Olan RES’lerin Kurulu Güç BakÕmÕndan Bölgelere Göre Da÷ÕlÕmÕ
(Temmuz 2013) [5]
Temmuz 2013 itibariyle iúletmede olan 2.619 MW RES’in 498 MW’lÕk bölümü øzmir’de
bulunmaktadÕr bu kurulu güç de÷eri Türkiye’deki kurulu rüzgar gücünün yaklaúÕk %19’na
karúÕlÕk gelmektedir (ùekil 6). Bugüne kadar øzmir’de yapÕlan RES’lerin yatÕrÕm de÷eri de
yaklaúÕk 500 milyon Euro civarÕndadÕr.

ùekil 6. øúletme’de Olan RES’lerin Kurulu Güç BakÕmÕndan øllere Göre Da÷ÕlÕmÕ (Temmuz
2013) [5]
2012 yÕlÕ sonu itibariyle Türkiye rüzgar enerjisi pazarÕnda %28’lik büyüme görülmüútür
(Tablo 3). 2012 yÕl sonu itibariyle Türkiye’deki enerji kompozisyonunda kurulu güç açÕsÕndan
rüzgar enerjisinin payÕ %4 seviyesindedir.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 3. YÕllara Göre Türkiye’deki Rüzgar Kurulu Gücünün Geliúimi (1999-2012)

YÕl
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Kurulu
Güç
(MW)
18,9
18,9
18,9
20,1
20,1
20,1
65,0
207,0
333,0
801,0
1.329,0
1.800
2.312

YÕllÕk Eklenen
Yeni Kapasite
(MW)
10,2
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
44,9
142,0
126,0
468,0
528,0
476
512

YÕllÕk Kurulu Güç
ArtÕú OranÕ (%)
117
0,0
0,0
6,3
0,0
0,0
223,4
218,5
60,9
140,5
65,9
35
28

ønúasÕ devam eden rüzgar enerjisi projelerinin bölgelere göre da÷ÕlÕmÕ%36,43 Marmara
Bölgesi, %34,2 Ege Bölgesi, %15,46 øç Anadolu Bölgesi, %11,08 Akdeniz Bölgesi, %2,83
Güneydo÷u Anadolu Bölgesi úeklinde gerçekleúmiútir (ùekil 7). ønúasÕ devam eden bu
projelerin tamamlanmasÕyla Türkiye’deki kurulu rüzgar gücüne 970 MW daha RES eklenmiú
olacaktÕr. AyrÕca 6.160 MW lisans almÕú RES projesi bulunmaktadÕr.

ùekil 7. ønúa Halinde RES’lerin Kurulu Güç BakÕmÕndan Bölgelere Göre Da÷ÕlÕmÕ (Temmuz
2013) [5]
Temmuz 2013 itibariyle inúasÕ devam eden 970 MW RES projesinin 165 MW’lÕk bölümü
øzmir’de bulunmaktadÕr. øzmir’de yatÕrÕmÕ devam eden RES projeleri Türkiye’deki devam
eden RES projelerinin yaklaúÕk %17’ne karúÕlÕk gelmektedir (ùekil 8). øzmir’de inúasÕ devam
eden RES projelerinin yatÕrÕm de÷eri de yaklaúÕk 165 milyon Euro civarÕndadÕr.


* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 8. ønúa Halinde RES’lerin Kurulu Güç BakÕmÕndan øllere Göre Da÷ÕlÕmÕ (Temmuz
2013) [5]

SONUÇ
Gelecekte rüzgar enerji teknolojisinde dört temel konu önemli baúlÕklarÕ oluúturmaktadÕr.
Bunlar, offshore rüzgar enerji santralleri, repowering uygulamalarÕ, direct drive teknolojisine
yönelim ve daha büyük nominal güce sahip rüzgar türbinlerinin üretimidir. Offshore rüzgar
enerji santraller uygulamalarÕnda inúaat maliyetini düúürebilecek konseptler üzerinde ve derin
deniz offshore RES’leri konularÕnda çalÕúmalar sürmektedir. Repowering uygulamalarÕ da
baúta Almanya olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerinde yaygÕn úekilde uygulanmaya
baúlanmÕú durumdadÕr. 2011 sonrasÕ küresel rüzgar enerji pazarÕnda teknik avantajlarÕ
nedeniyle direct drive teknolojinin kullanÕldÕ÷Õ RES’lerin yaygÕnlaúmasÕ beklenmektedir.
Günümüzde RES yatÕrÕmlarÕnda en çok tercih edilen rüzgar türbinleri 2-3 MW aralÕ÷Õnda yer
almakta olan rüzgar türbinleri olmaktadÕr bununla birlikte kullanÕm alanÕ kurulu güç oranÕnÕ
optimize edebilmek için baúka bir ifadeyle minimum alanda maksimum gücü elde edebilmek
için daha büyük nominal güce sahip rüzgar türbinlerinin üretimi için araútÕrma çalÕúmalarÕ
sürmektedir. Söz konusu çalÕúmalar kapsamÕnda özellikle rüzgar türbinlerinde kullanÕlan
malzeme teknolojisinde önemli geliúmeler beklenmektedir [6].
Haziran 2013 itibariyle Türkiye’de ki kurulu güç 60.000 MW düzeyindedir. Son dönemlere
ait e÷ilimler incelenerek Türkiye’nin önümüzdeki 10 yÕllÕk dönemde elektrik talebinin yÕllÕk
ölçekte %6-8 arasÕnda artaca÷Õ öngörülmektedir. 2023 yÕlÕna kadar kurulu gücün 100.000
MW civarÕna çÕkmasÕ hedeflenmektedir. Gerek elektrik talep artÕú projeksiyonlarÕ ve gerekse
kurulu güç hedefine göre Türkiye’de her yÕl 8-10 milyar dolar civarÕnda yeni yatÕrÕm
gereksinimi bulunmaktadÕr.
Mevcut elektrik úebeke alt yapÕsÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda ise elektrik úebekesine ba÷lanabilir
rüzgar enerjisi potansiyeli 10.000 MW düzeyinde hesaplanmÕútÕr. AyrÕca elektrik úebekesinde
yapÕlabilecek olasÕ revizyon çalÕúmalarÕ sonucu orta vadede elektrik úebekesine ba÷lanabilir
rüzgar enerjisi potansiyelinin 20.000 MW seviyesine yükselmesi olasÕ gözükmektedir ki 2023
yÕlÕna kadar Türkiye’de rüzgar kurulu gücünde 20.000 MW seviyelerine ulaúÕlmasÕ
öngörülmektedir.


* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Türkiye’deki reel rüzgar enerjisi pazarÕ 8-10 milyar Euro arasÕnda ve potansiyel rüzgar
enerjisi pazarÕ da 18-20 milyar Euro arasÕnda de÷ere sahiptir [7]. øzmir’de iúletmede olan ve
inúasÕ devam eden RES’lerin toplam yatÕrÕm de÷eri 665 milyon Euro civarÕndadÕr. Söz konusu
bu yatÕrÕm de÷erleri dikkate alÕndÕ÷Õnda øzmir’in rüzgar enerjisi açÕsÕndan önemli bir merkez
haline geldi÷i ortadadÕr. Türkiye’deki rüzgar enerjisi yatÕrÕmlarÕnÕn süreklili÷inin
sa÷lanabilmesi için rüzgar potansiyeli yüksek bölgelerdeki zayÕf úebekelerin güçlendirilmesi
ve enerjinin güçlü tüketim noktalarÕna taúÕnmasÕ için gereken yeni iletim hatlarÕnÕn yapÕlmasÕ
bir zorunluluktur.
Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasÕnda øspanya’dan sonra en büyük rüzgar enerjisi
potansiyeline sahip oldu÷u düúünüldü÷ünde, Türkiye’nin bu potansiyelini do÷ru yatÕrÕm ve
politikalarla kullanabilmesi halinde global rüzgar enerjisi pazarÕnda önemli bir oyuncu haline
gelmesi olasÕdÕr.
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øZMøR METROPOL øLÇELERøNDE YAPILAN ASANSÖR DENETøMLERø VE
GÜVENLøK SEVøYESøNDEKø GELøùMELERøN øNCELENMESø
M. Berkay ERøù, Halim AKIùIN, Zafer GÜNEù
Makina Mühendisleri OdasÕ
akm@mmo.org.tr

ÖZET
Kentimizde nüfus artÕúÕna ba÷lÕ olarak dikey yapÕlaúmadaki artÕú, bina içi insan
taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn önemini artÕrmÕútÕr. KullanÕcÕlarÕn güvenli÷ini sa÷lamak amacÕyla asansörlerin
montajÕ yapÕldÕktan ve iúletmeye alÕndÕktan sonra düzenli periyodik muayenelerinin ve aylÕk
bakÕmlarÕn yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bu bildiride, øzmir ve Manisa il sÕnÕrlarÕ içerisinde 1996
yÕlÕndan itibaren merkez ve metropol ilçe belediyeleri ile yapÕlan protokoller sonrasÕnda
gerçekleútirilen periyodik muayene çalÕúmalarÕn mevcut asansörlerin iyileútirilmesine ve
güvenlik úartlarÕnÕn yükseltilmesine katkÕsÕ anlatÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr.

1. ASANSÖR PERøYODøK MUAYENE SÜRECø
ÇalÕúmalar kÕsaca 6 ana aúamada gerçekleútirilmektedir.
Bu aúamalar incelendi÷inde;
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Protokolün ømzalanmasÕ.
HazÕrlÕk ÇalÕúmalarÕ.
a)
Yöneticilerin Bilgilendirilmesi.
b)
Doküman ÇalÕúmalarÕ.
c)
E÷itim Semineri.
d)
Bölgelere ayÕrma çalÕúmalarÕ.
Asansör Denetimleri
Asansör Takip Denetimleri
SonuçlarÕn De÷erlendirilmesi
KayÕtlarÕn SaklanmasÕ

Protokol imzalanmasÕ ve hazÕrlÕk çalÕúmalarÕndan sonra asansör denetimlerinde yetkili
mühendisler öncelikle bina sorumlusu ile temasa geçerek asansörün periyodik muayenesi için
ilk onayÕ alÕr. OnayÕn ardÕndan asansörün periyodik muayenesi baúlar. Periyodik
muayenelerde asansörlerde olmasÕ muhtemel çeúitli kazalarla ilgili güvenli÷i sa÷lanacak
kiúiler olarak;
a.
b.
c.

KullanÕcÕlarÕn,
Asansör Servis ve BakÕm Personelinin,
Asansör Kuyusu, Makine Dairesi veya Makara Dairesi DÕúÕndaki Kiúilerin,

güvenli÷i gözetilmektedir.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Muayenelerde kullanÕlan kontrol formu 111 maddeden oluúmakta, can ve mal güvenli÷i
yönünden ‘**’ lÕ 50 maddeden birinin dahi uygun olmamasÕ durumunda asansöre kÕrmÕzÕ
etiket yapÕútÕrÕlmaktadÕr. Eksik ve hatalarÕn giderilmesi yönünde ‘*’ lÕ 51 maddeden birinin
uygunsuzlu÷u durumunda asansöre sarÕ etiket yapÕútÕrÕlmaktadÕr. Asansörde hiçbir
uygunsuzluk olmamasÕ durumunda veya ‘**’ ve ‘*’ lÕ maddelerin dÕúÕnda kalan maddelerde
olan uygunsuzluklar öneri olarak de÷erlendirilmekte ve öneriler kÕsmÕna yazÕlarak asansöre
yeúil etiket yapÕútÕrÕlmaktadÕr.
Muayeneler sonrasÕ asansöre yapÕútÕrÕlan güvenlik seviyesini gösteren KÕrmÕzÕ, SarÕ ve Yeúil
etiketlerin içeri÷i;
x
x
x

KÕrmÕzÕ Etiket: KullanÕlmasÕnda can ve mal güvenli÷i açÕsÕndan tehlike içeren
SarÕ Etiket: Eksik ve hatalar olmasÕna ra÷men kullanÕcÕnÕn can ve mal güvenli÷i için
risk teúkil etmeyen fakat bakÕm personeli için riskler oluúturan
Yeúil Etiket: Tamamen uygun, hiçbir eksik ve hatasÕ olmayan úeklindedir.

Asansör muayene raporunu almaya gelen bina yöneticilerine “Asansör ve Yürüyen
Merdivenleri Güvenli Kullanma EsaslarÕ”nÕ içeren broúürler ücretsiz verilmektedir. Bu broúür
ile yöneticilerin hukuki sorumluluklarÕ, asansör ve yürüyen merdivenler ile ilgili yanlÕú
bilinenler, kullanÕm ile ilgili dikkat edilecek hususlar ve güvenlik kurallarÕ hakkÕnda bina
yöneticilerinin ve kullanÕcÕlarÕn bilinçlendirilmesi sa÷lanmaktadÕr. Birinci kontrol
çalÕúmalarÕndan sonra ücret karúÕlÕ÷Õnda muayene raporlarÕnÕ alan ve kÕrmÕzÕ etiket almÕú
asansörlere belirlenmiú bir süre sonrasÕnda eksikliklerin giderilip giderilmedi÷inin tespiti için
bina yöneticilerinin baúvurusu ile takip muayene yapÕlmakta, yeniden bir muayene asansör
raporu düzenlenmekte ve bunun için binadan herhangi bir ilave ücret talep edilmemektedir.
Muayene çalÕúmalarÕnÕn sonunda kÕrmÕzÕ etiketli can ve mal güvenli÷ini tehdit eden asansörler
kapatÕlmasÕ için ilgili belediyelere bildirilmektedir. Bildirim sonrasÕnda asansörlerin
kapatÕlmasÕ beklenmektedir.
2. øZMøR ve MANøSA’DA ASANSÖR PERøYODøK MUAYENELERøN TARøHSEL
SÜRECø
Türkiye’de ilk olarak çalÕúmalar øzmir’de 06 AralÕk 1992 yÕlÕnda KarúÕyaka Belediyesi ile
yapÕlan protokol ile baúlatÕlmÕútÕr. Ancak bu sürecin çeúitli nedenlerle fiili olarak baúlatÕlmasÕ
1996 yÕlÕnda olmuútur. Daha sonra di÷er Belediyelerinde konuya hassasiyet göstermesiyle
geliúerek süreklilik arz eden duruma gelmiútir. Bu Muayeneler halen de÷iúen mevzuat úartlarÕ
ile sürdürülmektedir.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 1. øzmir ve Manisa øl SÕnÕrlarÕndaki Belediyelere Ait Etiket Durum Raporu*
KONTROL SAYILARI
BELEDøYE ADI

Kontrol
2. ve 3.
Edilen
Kontrol
Asansör SayÕsÕ SayÕsÕ

ETøKET DURUMU
KIRMIZI
SayÕ
Oran
(Adet)
(%)

SARI
SayÕ
Oran
(Adet)
(%)

YEùøL
SayÕ
Oran
(Adet)
(%)

ALøAöA

259

23

214

82,6%

26

10,0%

19

7,3%

BALÇOVA

380

116

281

73,9%

26

6,8%

73

19,2%

ÇøöLø

1206

371

828

68,7%

230

19,1%

148

12,3%

GÜZELBAHÇE

45

16

32

71,1%

2

4,4%

11

24,4%

SELÇUK

60

10

48

80,0%

6

10,0%

6

10,0%

KARùIYAKA

2877

612

2349

81,6%

76

2,6%

452

15,7%

MENDERES

171

33

150

87,7%

0

0,0%

21

12,3%

BAYRAKLI

1498

430

1154

77,0%

46

3,1%

298

19,9%

SEFERøHøSAR

52

9

46

88,5%

2

3,8%

4

7,7%

GAZøEMøR

938

211

730

77,8%

77

8,2%

131

14,0%

SOMA

97

0

93

95,9%

4

4,1%

0

0,0%

NARLIDERE

731

274

516

70,6%

63

8,6%

152

20,8%

URLA

15

0

15

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

BORNOVA

1301

215

1061

81,6%

92

7,1%

148

11,4%

SALøHLø

368

5

349

94,8%

11

3,0%

8

2,2%

MANøSA

1516

252

1314

86,7%

19

1,3%

183

12,1%

TORBALI

557

153

475

85,3%

11

2,0%

71

12,7%

ÖDEMøù

374

7

360

96,3%

12

3,2%

2

0,5%

BERGAMA

76

12

62

81,6%

3

3,9%

11

14,5%

DøKøLø

30

15

15

50,0%

0

0,0%

15

50,0%

ALAùEHøR

37

0

37

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

GÖRDES

6

0

6

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

12594

2764

10135

80,5%

706

5,6%

1753

13,9%

GENEL

*Elde edilen veriler Mart 2012-KasÕm 2013 tarihleri arasÕnda MMO OBYS programÕnda alÕnmÕútÕr.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 2. øzmir ve Manisa øl SÕnÕrlarÕndaki Asansörlerin Rapor AlÕm OranÕ Durum Raporu*
RAPOR ALIM ORANI
BELEDøYE ADI

Raporu AlÕnan Asansör
SayÕsÕ
SayÕ
Oran
(Adet)
(%)

Raporu AlÕnmayan
Asansör SayÕsÕ
SayÕ
Oran
(Adet)
(%)

ALøAöA

184

71,0%

75

29,0%

BALÇOVA

306

80,5%

74

19,5%

ÇøöLø

1010

83,7%

196

16,3%

GÜZELBAHÇE

34

75,6%

11

24,4%

SELÇUK

51

85,0%

9

15,0%

KARùIYAKA

2180

75,8%

697

24,2%

MENDERES

120

70,2%

51

29,8%

BAYRAKLI

1109

74,0%

389

26,0%

SEFERøHøSAR

29

55,8%

23

44,2%

GAZøEMøR

609

64,9%

329

35,1%

SOMA

81

83,5%

16

16,5%

NARLIDERE

620

84,8%

111

15,2%

URLA

11

73,3%

4

26,7%

BORNOVA

980

75,3%

321

24,7%

SALøHLø

277

75,3%

91

24,7%

MANøSA

1050

69,3%

466

30,7%

TORBALI

507

91,0%

50

9,0%

ÖDEMøù

324

86,6%

50

13,4%

BERGAMA

42

55,3%

34

44,7%

DøKøLø

25

83,3%

5

16,7%

ALAùEHøR

30

81,1%

7

18,9%

GÖRDES

6

100,0%

0

0,0%

9585

76,1%

3009

23,9%

GENEL

*Elde edilen veriler Mart 2012-KasÕm 2013 tarihleri arasÕnda MMO OBYS programÕnda alÕnmÕútÕr.
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Tablo 3. øzmir ve Manisa øl SÕnÕrlarÕndaki Asansör Yetkili Servis Durum Raporu*
BAKIM YAPAN FøRMALAR
BELEDøYE ADI

ALøAöA

Yetkili FirmalarÕn BaktÕ÷Õ
Asansör SayÕsÕ
SayÕ
Oran
(Adet)
(%)
212
81,9%

Yetkili Olmayan FirmalarÕn
BaktÕ÷Õ Asansör SayÕsÕ
SayÕ
Oran
(Adet)
(%)
43
16,6%

BALÇOVA

264

69,5%

107

28,2%

ÇøöLø

1079

89,5%

95

7,9%

GÜZELBAHÇE

39

86,7%

6

13,3%

SELÇUK

46

76,7%

2

3,3%

KARùIYAKA

2649

92,1%

209

7,3%

MENDERES

150

87,7%

14

8,2%

BAYRAKLI

1141

76,2%

351

23,4%

SEFERøHøSAR

42

80,8%

9

17,3%

GAZøEMøR

798

85,1%

131

14,0%

SOMA

86

88,7%

10

10,3%

NARLIDERE

624

85,4%

92

12,6%

URLA

15

100,0%

0

0,0%

BORNOVA

1164

89,5%

102

7,8%

SALøHLø

321

87,2%

42

11,4%

MANøSA

1193

78,7%

272

17,9%

TORBALI

538

96,6%

18

3,2%

ÖDEMøù

216

57,8%

154

41,2%

BERGAMA

76

100,0%

0

0,0%

DøKøLø

30

100,0%

0

0,0%

ALAùEHøR

22

59,5%

11

29,7%

GÖRDES

6

100,0%

0

0,0%

10711

85,0%

1883

15,0%

GENEL

*Elde edilen veriler Mart 2012 KasÕm 2013 tarihleri arasÕnda MMO OBYS programÕnda alÕnmÕútÕr.

3. øZMøR øLø ASANSÖRLERøNøN DEöERLENDøRMESø
øzmir ve Manisa illerinde yapÕlan 12594 asansör muayenelerinde %80,5 oranÕnda kÕrmÕzÕ
etiketli, %5,6 oranÕnda sarÕ etiketli ve %13,9 oranÕnda yeúil etiketli asansör muayene
sonuçlarÕ ile karúÕlaúÕlmÕútÕr.
Bina yöneticileri %76,1 oranÕnda asansör muayene raporlarÕnÕ alÕrken, %23,9 oranÕnda
raporlar alÕnmamÕútÕr.
%85 oranÕnda Yetkili Servis asansör bakÕmÕ hizmeti verir iken, %15 oranÕnda yetkisiz
firmalar bakÕm hizmeti sunmaktadÕr.

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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4. GENEL OLARAK PERøYODøK KONTROLDE KARùILAùILAN
UYGUNSUZLUKLARIN SINIFLANDIRILMASI
ELEKTR7K TES7SATI VE ELEKTR7K PANOSU
KAB7N ÜSTÜ
ASANSÖR KUYUSU
KARbI A)IRLIK/DENGELEME A)IRLI)I /…
KAB7N VE AYDINLATMA
HIZ REGÜLATÖRÜ
REGÜLATÖR GERG7 MAKARASI
AbIRI YÜK S7STEM7
SINIR KES7C7LER

KAB7N KAPISI
KAT DIb KUMANDA BUTON VE GÖSTERGELER7
MOTOR FREN TEST7
P7STON VE BA)LANTILARI
ELEKTR7KL7 KAYMA DÜZELTME S7STEM7 TEST7
AbA)I YÖNDE ÖZEL DURUM ÇALIbMASI TEST7
KARbI/DENGELEME A)IRLI)I REGÜLATÖR-…
0
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30000

40000

50000

60000

5. SONUÇ
Bu çalÕúmalar, øzmir ve Manisa illerimizde Belediyelerin kentsel hizmetlerin yerine
getirilmesinde Meslek OdalarÕyla yaptÕ÷Õ iúbirli÷i ve dayanÕúmanÕn güzel bir örne÷ini
oluúturmuú, aynÕ zamanda Odalara mühendislik mesle÷inin toplum yararÕna sunulmasÕ
açÕsÕndan son derece önemli bir deneyim sa÷lamÕútÕr.
øzmir ve Manisa’da yapÕlan muayenelerde asansörlerin güvenli÷inde ciddi artÕú sa÷lamÕútÕr.
Muayene sonucu düzenlenen raporlarÕn alÕnmasÕ ve takip edilmesinde yöneticilerin
duyarlÕlÕklarÕ önemli rol oynamÕútÕr. Belediye adÕna uyarÕ yazÕlarÕ yazÕlmasÕna ra÷men
raporlarÕnÕ almayan veya eksiklerini gidermeyen yöneticiler de bulunmaktadÕr. RaporlarÕn
alÕnmamasÕ nedeni ile var olan olumsuzluklarÕn giderilmemesi sonucu, can ve mal
güvenli÷inin tehlikeye atÕldÕ÷Õ asansörler halen kullanÕlmaktadÕr. Bu tehlikenin ortadan
kaldÕrÕlmasÕ için belediyelerin ivedi olarak yaptÕrÕmlarÕnÕ arttÕrmalarÕ gerekmektedir.
Muayeneler kamu yararÕna yapÕlmaktadÕr. ÇalÕúmalarÕn kar amacÕ gütmemesi ve ticari
kaygÕlardan uzak olmasÕ kamu açÕsÕndan büyük öneme sahiptir. Bu sebeple ticari kaygÕlarÕ
bulunmayan meslek odalarÕ gibi ba÷ÕmsÕz kurumlarca muayeneler yaygÕnlaútÕrÕlmalÕ ve
süreklili÷i sa÷lanmalÕdÕr.
Asansör periyodik muayenelerde görülmüútür ki, asansörlerin sayÕsal de÷erleri (tip, kapasite,
hÕz vb.) ve güvenlik seviyeleri ile ilgili kesin veriler sa÷lamaktadÕr. AyrÕca yapÕlan
* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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muayeneler ve muayene raporlarÕnÕn yöneticiler aracÕlÕ÷Õ ile da÷ÕtÕlmasÕ, kullanÕcÕ bilincini
yükseltmiú ve toplumsal duyarlÕlÕ÷Õn artmasÕna neden olmuútur.

KAYNAKLAR
Asansör BakÕm ve øúletme Yönetmeli÷i 18/11/2011 tarih ve 26420 sayÕlÕ R.G.
MMO OBYS programÕ

* Bu bildiri Makina Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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BÜYÜKùEHøR YASASININ øZMøR KIRSALI ÜZERøNE OLASI ETKøLERø
Ferdan ÇøFTÇø

Ahmet TOMAR

Ziraat Yüksek Mühendisi
ferdanciftci@gmail.com

Ziraat Yüksek Mühendisi
tomarahmet@yahoo.com

GøRøù
AKP iktidarÕ 11 yÕllÕk iktidarlarÕ döneminde neoliberal piyasacÕ siyasetlerini kusursuz
uygulayabilmek için yo÷un mevzuat de÷iúikliklerine gitmiútir. Özellikle 2010 12 Eylül
Referandumu sonrasÕnda bu yöndeki çalÕúmalarÕnÕ hÕzlandÕrmÕútÕr. Torba Yasa, Kanun
Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu kararÕ gibi enstrümanlarla rant yaratmak için ihtiyaç
duyduklarÕ yasal düzenlemeleri yapmÕúlardÕr.
Türkiye'nin Merkezi ve idari olarak ikiye ayrÕlan idari yapÕlanmasÕnda önemli de÷iúiklikler
getiren ve bu incelemenin konusunu oluúturan ve Kamu da Yeni Büyükúehir yasasÕ ve
Bütünúehir YasasÕ olarak bilinen yasa da böyle bir anlayÕúÕn ürünüdür. ÇÕkarÕlma aúamasÕndan
itibaren sorunlarla dolu olan bu yas ile yerelleúme iddialarÕ ortadan kalkmÕú ve merkezileúme
otoriterleúmeye do÷ru bir büyük adÕm daha atÕlmÕútÕr.
6360 SayÕlÕ Yasa ve 3,5 ay sonra çÕkarÕlan ve bu yasada de÷iúiklik yapan yasa ile 16 olan
Büyükúehir 30'a çÕkarÕlmÕú ve 30 ildeki il özel idareleri kaldÕrÕlmÕú, 1076'sÕ büyükúehirlerde
olmak üzere 1579 belde belediyesi kapatÕlmÕú, büyükúehir olan 30 ilde 16577 köy
kapatÕlmÕútÕr. Görülece÷i gibi bu düzenlemeden en fazla etkilenecek kesim kÕrsalda yaúayan
yurttaúlarÕmÕz olmakla birlikte kentte ve kÕrda yaúayan üm halkÕmÕz yeni yasa yükümlülükler
ve vergi yükleri ile karúÕlaúacaktÕr.
Bu inceleme yasa çÕkÕú sürecinden itibaren hukuki, siyasal ve teknik açÕdan de÷erlendirilecek
ve olasÕ sonuçlarÕ ortaya konmaya çalÕúÕlacaktÕr.
Son olarak øzmir özelinde nasÕl de÷iúiklikler olacak ve kÕrsalda yaúayan ve bir gecede kentli
yapÕlan yurttaúlarÕmÕz nasÕl etkilenecektir ve ne yapÕlmalÕdÕr sorularÕnÕn yanÕtlarÕ bulunmaya
çalÕúÕlacaktÕr.

YENø BÜYÜKùEHøR YASASI NøYE ÇIKARILDI VE OLASI ETKøLERø
NELERDøR?
Onüç ilde Büyükúehir Belediyesi ve YirmialtÕ ølçe kurulmasÕ øle BazÕ Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair 6360 sayÕlÕ Kanun 6 AralÕk 2012
tarih 28489 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir. Böylece 13 ilde
Büyükúehir Belediyesi kurulmuútur.
Kanunda yapÕlan de÷iúiklikler ise 22 Mart 2013 tarih ve 28595 sayÕlÕ Resmi Gazetede
yayÕmlanarak yürürlü÷e ghil edilerek irmiú ve yeni Büyükúehir yapÕlan 13 ile Ordu øli'de dahil
edilerek yeni büyükúehir sayÕsÕ 14'e toplamda otuza çÕkarÕlmÕútÕr.
6360 SayÕlÕ yasa ile ( Yeni Büyükúehir YasasÕ) Büyükúehir yapÕlan iller AydÕn BalÕkesir,
Denizli Hatay Malatya, Manisa, Mardin, Mu÷la Tekirda÷, Trabzon ùanlÕurfa Van ve Ordu
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illerinde büyükúehir belediyesi kurulmuú ve belediye sÕnÕrlarÕ il mülki sÕnÕrlarÕ olmuútur. Yani
yine kamuda yaygÕn kullanÕlÕúÕ ile bütünúehir olmuútur.
Türkiye Büyükúehir ile yeni tanÕúmamaktadÕr. AnayasanÕn 127. maddesinde yer alan büyük
yerleúim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluúturulabilece÷i hükmünden hareketle, ølk olarak
1984 yÕlÕnda østanbul Ankara ve øzmir ile baúlayana bu sürece 1986'da Adana, 1987
yÕlÕnda Bursa Gaziantep ve Konya, 1988 Kayseri 1993 yÕlÕnda ise Antalya, DiyarbakÕr ,
Eskiúehir, Erzurum, Mersin, øzmit, Sakarya ve Samsun büyükúehir olmuúlardÕr.
Resim-1 Türkiye øl HaritasÕ

Bu büyükúehirler øzmit ve østanbul hariç nüfus sayÕlarÕna göre 20, 30, 50 km yarÕçaplÕ alanlar
ile belediye sÕnÕrlarÕ belirlenmiútir. Bu nedenle önceki yasalar Pergel yasasÕ olarak anÕlÕrlar.
øzmit ve østanbul 2004'te yapÕlan de÷iúiklikle bütünúehir yapÕlmÕútÕr. 6360 SayÕlÕ yasa ile tüm
büyükúehirler bütünúehire dönüútürülmüútür.
AKP iktidarÕ 6360 SayÕlÕ yasayÕ niye çÕkarmÕú ve 3,5 ay gibi bir sürede neden de÷iútirmiútir
sorusu cevaplanmasÕ gereken bir soru olarak karúÕmÕzda durmaktadÕr. AKP sözcülerine göre
bunun sebebi belediyelerdeki bütçe uygulamalarÕnda ve hizmette verimlili÷i artÕrmak ve
yerelleúmeyi güçlendirmektir.
Peki yasanÕn çÕkarÕlÕú biçimi ve uygulamada yarataca÷Õ sonuçlar bunu do÷ruluyor mu? Buna
cevap verebilmek için yasÕn çÕkarÕlÕú biçimini ve içeri÷ini irdelemek gerekir.
6360 SayÕlÕ Kanunun hazÕrlanma aúamasÕnda ve sonrasÕnda ne toplumda tartÕúÕlmÕú ne de
Mecliste görev yapan iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinin haberi olmuútur.
AKP'nin kozmik mutfa÷Õnda tek adam zihniyeti ve isteklerine göre hazÕrlanan ve demokrasi
katÕlÕmcÕlÕk yerelleúme gibi kavramlarÕ yerle bir eden bir yasa olarak meclisten hÕzla
geçirilmiútir. Türkiye'nin idari yapÕsÕnda büyük de÷iúiklik yapan en önemli idari ve yasal
tasarruflardan olan Yeni Büyükúehir YasasÕnÕn hazÕrlanÕú úekli ile asla demokratik de÷ildir ve
Türkiye'nin imza koydu÷u Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ùartÕnÕn 5.
maddesinin ''Yerel Yönetimlerin sÕnÕrlarÕnda mevzuatÕn elverdi÷i durumlarda ve mümkünse
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bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara danÕúÕlmadan de÷iúiklik yapÕlamaz'' hükmüne
aykÕrÕdÕr. Ülkemiz mevzuatlarÕ ve demokrasi gelene÷i açÕsÕndan referandum yapmaya uygun
olmasÕna ra÷men referandum yapÕlmamÕútÕr. Ancak Ana Muhalefet partisi Cumhuriyet Halk
Partisi tarafÕndan 168'i CHP'li, 152'si AKP'li, 63'ü MHP'li, 22'si DP'li ve 8 BDP'li olmak
üzere 430 belde de sandÕk kurarak halka beldelerinin kapatÕlmasÕnÕ isteyip istemedi÷ini
sormuú ve tamamÕnda büyük oy oranlarÕyla (%95-99'lar düzeyinde) hayÕr oyu çÕkmÕútÕr.
YasanÕn çÕkarÕlmasÕ aúamasÕndaki antidemokratikli÷in en önemli göstergelerinden biri de
øçiúleri BakanÕ ødris Naim ùahin'in yasanÕn yürürlü÷e giriú tarihinden ( 6 AralÕk 2012) 8 ay
önce 24.04.2012 tarihinde gönderdi÷i bir genelgeyle seçilmiú belediye baúkanÕ ve muhtarlarÕn
yetkilerini kullanmasÕ vali ve kaymakam onayÕna bÕrakÕlmÕú yani engellenmiútir.
HazÕrlanÕúÕ itibariyle sorunlu oldu÷u görülen yasa neler getirmektedir?
Yeni Büyükúehir YasasÕ ile
-Büyükúehir sayÕsÕ 30'a çÕkmÕú ve büyükúehirlerin sÕnÕrÕ il mülki sÕnÕrlarÕ olmuútur. Belediye
sÕnÕrlarÕnÕn il mülki sÕnÕr olmasÕ hizmetlerde aksamaya neden olacaktÕr. Örne÷in Antalya
ilinin 5216'ya göre 1,381 km2 olan Büyükúehir yüzölçümü, yeni yasa ile birlikte 20,909
km2'ye çÕkacak yaklaúÕk 20 kat artacaktÕr.
-Büyükúehir olan 30 ilde il özel idareleri kaldÕrÕlmÕútÕr.Büyükúehir olmayan di÷er 51 ilde ise il
özel idareleri görev yapmaya devam edecektir. Bu da ülkenin idari yapÕsÕnda ikili bir yapÕnÕn
oluúmasÕna neden olacaktÕr. øl özel idareleri yerine Valinin sevk ve idaresi altÕnda YatÕrÕm
øzleme ve Koordinasyon BaúkanlÕ÷Õ kurulmuútur Böylece seçilmiú belediye baúkanÕ ile yetki
çatÕúmasÕna girecek bir yapÕ oluúturulmuútur.
øl Özel idareleri ile ilgili di÷er önemli bir konu ise varlÕklarÕnÕn devir ve tasfiyesine iliúkin
yaúanacak sÕkÕntÕlardÕr. Burada yetki Valinin baúkanlÕ÷Õnda kurulacak Devir ve Tasfiye
Komisyonuna bÕrakÕlmÕútÕr. Komisyon øl özel idarelerinin varlÕklarÕnÕ üstlendi÷i görev ve
sorumluluklarla birlikte bakanlÕklar ve taúra teúkilatlarÕna valili÷e, büyükúehir belediyelerine
ba÷lÕ kuruluúlarÕna ve ilçe belediyelerine devri söz konusu olacaktÕr
-1579 Belde Belediyesi kapatÕlmÕútÕr. Belde belediyeleri kapatÕlarak yerelleúme yok
edilmiútir. AyrÕca tarih, kültürel de÷erler ve turizm açÕsÕndan önemli ve uluslararasÕ tanÕnÕrlÕ÷Õ
olan AlaçatÕ, Birgi, Ölüdeniz gibi beldelerin kapatÕlmasÕ bu beldelerin bu kimliklerine
vurulmuú en büyük darbe olmuútur.
-Büyükúehirlerde 16.577 köy kapatÕlarak tüzel kiúili÷ini kaybetmiú ve mahalleye
dönüútürülmüútür.ølçe belediyelerinin sÕnÕrlarÕ da ilçe mülki sÕnÕrlarÕ olmuútur.
KÕrsal nüfusumuz bir gecede %23.2 den %9,4'e inmiú Kent Nüfusumuz ise %76;8 den
%90,6'ya çÕkmÕútÕr. Yani bir gecede kentleútik.
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Grafik-1 Köy Nüfusundaki De÷iúim
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Yeni Büyükúehir yasasÕndan en fazla etkilenecek kesim kÕrda yaúaya ve tarÕma u÷raúan kesim
olacaktÕr. Çünkü kÕrsalÕn en önemli geçim kayna÷Õ olan tarÕmsal üretimin yapÕldÕ÷Õ tarÕm
alanlarÕ artÕk yapÕlaúmaya ve ranta daha fazla açÕk hale gelecektir. Bu yasa çÕkmadan önce
5403 SayÕlÕ Toprak Kanunu'na ra÷men-dayanÕlarak tarÕm alanlarÕ hÕzlÕ bir úekilde tarÕm dÕúÕna
çÕkarÕlmÕútÕr. 2001-2010 YÕllarÕ arasÕnda TarÕm dÕúÕna çÕkarÕlmasÕna izin verilen 827.007
ha'dÕr.(TarÕm BakanlÕ÷Õ verileri)
Bu yasadan sonra kÕrsaldan çÕkÕp kent arazileri haline gelen tarÕm alanlarÕ daha fazla baskÕ
altÕnda olacaktÕr. Köyde yaúayan ve görece daha yoksul bir kesim olan köy halkÕ bu güne
kadar karúÕlaúmadÕ÷Õ yeni vergi yükü ve hizmeterin ücretlendirilmesi ile karúÕ karúÕya
kalacaktÕr. Bunun getirdi÷i siyasi sonuçlardan çekinen AKP iktidarÕ 5 yÕllÕk bir geçiú süreci
öngörmüú 1319 sayÕlÕ emlak vergisi ve 2464 SayÕlÕ Belediye Gelirleri YasasÕ uyarÕnca
alÕnmasÕ gereken vergi ve harçlarÕ 5 yÕl süreyle alÕnmaz hükmünü getirmiútir. Ancak
yurttaúlarÕmÕzÕn 5 yÕl sonra bu vergilerle karúÕ karúÕya kalacaktÕr. Bu nedenle uygulanan tarÕm
politikalarÕ ile yüksek maliyet düúük gelir kÕskacÕ altÕnda yaúamlarÕnÕ ekonomik zorlukla
sürdürmeye çalÕúÕrken ekonomik olarak daha da zorlanacak ve arazilerini elden çÕkarmak gibi
bir sonuçla karúÕlaúacakladÕr.
Yine kÕrsal iliúkin önemli sorunlardan bir tanesi de bugüne kadar içme ve kullanma suyuna
para ödemeyen köylülerimiz sularÕn ücretlendirilmesi ile karúÕlaúacaktÕr. AKP'nin çÕkarmÕú
oldu÷u bu yasanÕn Geçici 1. maddesi 15.fÕkrasÕna kapatÕlan ve mahalle yapÕlan köylerde içme
ve kullanma sularÕ için alÕnacak ücret5 yÕl süreyle en düúük tarifenin %25'ini geçemeyecek
hükmünü getirmiútir. YurttaúlarÕmÕz úunu bilmelilerdir ki 5 yÕl sonra birden bire %75 fazla
ücret ödemeye baúlayacaklardÕr. AKP iktidarÕ bu ücretlendirmeler anÕnda tarÕmsal sulamada
kullanÕlan kuyulara da sayaç zorunlulu÷u getirmiú ve köylü üretici üzerindeki baskÕyÕ biraz
daha artÕrmÕútÕr.
6360 SAYILI YASADAN øZMøR KIRSALI NASIL ETKøLENECEK?
6360 SayÕlÕ yasanÕn etkilerini yukarÕda ayrÕntÕlÕ olarak inceledik. YukarÕdaki saptamalar øzmir
içinde geçerli olan de÷erlendirmelerdir. Ancak øzmir özelinde ayrÕntÕya girdi÷imizde
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Büyükúehir'e yeni katÕlan 11 ølçe ili øzmir Büyükúehir Belediyesinin sorumlu oldu÷u ilçe
sayÕsÕ 30'a çÕkmÕútÕr.
Resim-2-øzmir ølçeler HaritasÕ



Õ

øzmir'e yeni katÕlan 9 ilçeye ( Karaburun, Çeúme, Bergama, Dikili, KÕnÕk, Tire Ödemiú,
Beyda÷, Kiraz) baktÕ÷ÕmÕzda kÕrsal nitelikleri a÷Õr basan tarÕmsal faaliyetlerin yo÷un oldu÷u
yerleúmelerdir.
Büyükúehir sÕnÕrlarÕnÕn il mülki sÕnÕrlarÕna yükselmesi ile birlikte tarÕmsal açÕdan önemli iki
havzamÕz Küçük Menderes ve BakÕrçay HavzalarÕ'da Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içersine
girmiútir.
øzmir bir liman kenti olmasÕnÕn yanÕnda bunu besleyen bir tarÕm kentidir aynÕ zamanda øzmir
yÕllÕk aúa÷Õdaki tablodan da görülece÷i gibi 2012 yÕlÕ itibariyle øzmir'in yÕllÕk tarÕmsal hasÕlasÕ
7.751.171.520 Tl'dir.
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Tablo-1 øZMøR øLø 2012 YILI TARIMSAL ÜRETøM DEöERø
Ürün

Üretim De÷eri
( TL )

GruplarÕ

TARLA ÜRÜNLERø

1.064.236.807

Toplam
Üretim
øçindeki PayÕ
(%)
13,73

SEBZELER

1.210.237.377

15,61

MEYVELER
SÜS BøTKøLERø (Kesme
Çiçekçilik)

1.567.088.740

20,22

98.851.949

1,28

BøTKøSEL ÜRETøM TOPLAMI 3.940.414.873

50,84

ET (KÕrmÕzÕ et+Beyaz et)

23,68

1.835.487.110

SÜT (SÕ÷Õr+Koyun+Keçi)

1.350.480.072

YUMURTA

292.366.375

3,77

BAL+BALMUMU

52.157.475

0,67

YAPAöI+KIL

2.026.252

0,03

HAYVANSAL ÜRETøM
TOPLAMI

3.532.517.284

DENøZ BALIKLARI

11.582.857

0,15

DøöER DENøZ ÜRÜNLERø

22.074.864

0,28

øÇ SU BALIKLARI (AvcÕlÕk)

0

0,00

KÜLTÜR BALIKLARI

244.581.642

3,16

278.239.363

3,59

7.751.171.520

100

SU URÜNLERø ÜRETøMø
TOPLAMI
TOPLAM TARIMSAL
ÜRETøM

17,42

45,57

øki önemli havza dedi÷imiz BakÕrçay ve Küçük Menderes HavzalarÕ bu üretimin
merkezleridir. BakÕçay'da Bergama ve Küçük Menderes'te Ödemiú ilçeleri de havzalarÕ
önemli ilçelerindedir. AyrÕca 114 Köy ve 5 Beldesi ile Bergama, 79 Köy ve 4 Beldesi ile
Ödemiú, 63 köyü ile Tire ilçeler arasÕnda öne çÕkmaktadÕr.
øzmir Büyükúehir Belediyesi bünyesinde kurmuú oldu÷u Türkiye'nin ilk TarÕm Park ve
Bahçeler Daire BaúkanlÕ÷Õ ile YasanÕn kendisine yükledi÷i tarÕmla ilgili görevlere daha
hazÕrlÕklÕ bir durumdadÕr. Ancak yeni sorumluluk alanÕna giren ilçelerin tarÕmsal niteli÷ini göz
önüne alarak master planlarÕnÕ revize etmeli Küçük Menderes ve BakÕrçay havzalarÕ Büyük
Ova Statüsüne aldÕrarak koruma altÕna alÕnmalÕ tarÕmsal üretimi öncelikli sektör olarak
belirleyip planlarÕnÕ buna göre yapmalÕdÕr. TarÕm alanlarÕ imar baskÕsÕna kurban
edilmemelidir.
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Tablo-2 øzmir øli Genel Arazi da÷ÕlÕmÕ (2012)
øLÇELER



Yüzölçümü
(da)

TarÕm AlanÕ Oran
( da)
(%)

Orman ve
FundalÕk
Alan ( da)

Oran
(%)

ÇayÕr
Oran
Mera
(%)
AlanÕ (da)

Di÷er Arazi
( da. )

Oran
(%)

Merkez

854.000

101.516

12

387.720

45,4

49.550

5,8

315.214

36,9

Alia÷a

274.000

120.842

44,1

57.420

21,0

54.550

19,9

41.188

15,0

BayÕndÕr

540.000

305.350

56,5

216.180

40,0

5.750

1,1

12.720

2,4

Bergama

1.720.000

421.144

24,5

571.350

33,2

147.110

8,6

580.396

33,7

Beyda÷

184.000

49.613

27,0

64.330

35,0

0

0,0

70.057

38,1

Çeúme

257.000

18.499

7,2

41.965

16,3

11.520

4,5

185.016

72,0

Dikili

510.000

120.859

23,7

209.540

41,1

50.210

9,8

129.391

25,4

Foça

205.000

50.874

24,8

64.995

31,7

20.090

9,8

69.041

33,7

Karaburun

484.000

38.971

8,1

258.245

53,4

1.000

0,2

185.784

38,4

Kemalpaúa

655.000

229.227

35,0

322.030

49,2

2.600

0,4

101.143

15,4

KÕnÕk

446.000

91.915

20,6

288.325

64,6

1.060

0,2

64.700

14,5

Kiraz

572.000

185.568

32,4

214.255

37,5

92.000

16,1

80.177

14,0

Menderes

775.000

233.866

30,2

451.540

58,3

4.860

0,6

84.734

10,9

Menemen

694.000

202.374

29,2

160.700

23,2

27.570

4,0

303.356

43,7

Ödemiú

1.016.000

348.596

34,3

385.690

38,0

10.480

1,0

271.235

26,7

Seferihisar

386.000

77.078

20,0

192.830

50,0

3.580

0,9

112.512

29,1

Selçuk

354.112

153.050

43,2

160.110

45,2

3.440

1,0

37.512

10,6

Tire

891.000

277.393

31,1

239.485

26,9

11.220

1,3

362.902

40,7

TorbalÕ

565.000

299.422

53,0

178.875

31,7

11.990

2,1

74.713

13,2

Urla

704.000

94.134

13,4

439.890

62,5

4.830

0,7

165.146

23,5

Toplam

12.086.112,0

3.420.292,2

28,3

4.905.475,0

40,6

513.410,0

4,2

3.246.934,8

26,9
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Tablo-3 øzmir øli Köy Bucak SayÕsÕ ve Nüfus Da÷ÕlÕmÕ(2012)
Köy SayÕsÕ

Nüfus

Belde SayÕsÕ

ølçeler
Belediyli

Belediyesiz

ølçe

Köy ve

Merkezi

Bucak

Toplam
Toplam

Belediyeli

Belediyesiz

Toplam

Balçova

77.941

BayraklÕ

309.147

77.941
309.147

Bornova

12

12

411.910

6.927

418.837

Buca

4

4

433.541

3.448

436.989

163.774

Çi÷li

163.774

126.737

Gaziemir

126.737

Güzelbahçe

3

3

23.838

1.497

25.335

KarúÕyaka

2

2

311.931

282

312.213

Karaba÷lar

2

2

462.368

911

463.279

Konak

397.201

397.201

NarlÕdere

65.478

65.478

Merkez top.
Alia÷a

1

23

23

2.783.866

13.065

2.796.931

18

19

56.440

11.992

68.432

21.701

19.404

41.105

60.559

40.599

101.158

BayÕndÕr

1

36

37

Bergama

3

111

114

Beyda÷

21

21

5.640

7.169

12.809

Çeúme

4

4

1

1

21.394

12.537

33.931

Dikili

25

25

1

1

17.895

16.463

34.358

Foça

4

4

28.629

3.847

32.476

Karaburun

12

12

2.728

6.120

8.848

2

1

3

1

5

2

29

29

73.423

20.008

93.431

29

31

11.737

16.367

28.104

Kiraz

52

52

8.721

35.866

44.587

Menderes

18

18

57.568

15.623

73.191

20

20

122.722

12.167

134.889

74

79

75.299

54.669

129.968

8

8

27.422

3.468

30.890

8

9

28.158

6.485

34.643

Tire

63

63

TorbalÕ

21

Urla

14
590

603

Kemalpaúa
KÕnÕk

2

Menemen
Ödemiú

5

Seferihisar
Selçuk

Toplam

1

13

4

1

4

1

2

52.620

26.355

78.975

21

1

1

121.984

11.105

133.089

14

1

1

45.034

8.383

53.417

7

17

3.623.540

341.692

3.965.232

10

SONUÇ
Yasa øle,
Büyükúehir Belediyesi olgusu, merkezi politikalarÕn en küçük birimlere kadar yayÕlmasÕnÕn
aracÕna dönüúmekte, merkezi idarenin gücünü yerel düzeyde etkinleútirmenin mekanizmasÕ
olarak etkili bir araç konumuna gelmiútir.
Yasa yönetimin tek elde toplanmasÕnÕ sa÷layan, yereldeki farklÕlÕklarÕ görmeyen,
özgünlüklerini göz ardÕ eden bir düzenlemeyi getiriyor. KÕrsal yaúamÕn kendine özgü
niteliklerini, de÷erlerini aúÕndÕrÕyor.
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Yasa ile köylere yönelik yürütülecek hizmetler kentin öncelikleri içinde geri planda
kalacaktÕr.
Kent-kÕr ayrÕmÕnÕ ortadan kaldÕran yasa ile geniúleyen belediyenin hizmet alanÕnÕn büyük bir
kÕsmÕnÕ, yerleúim bölgesi olmayan tarÕm arazileri, meralar, orman alanlarÕ ve ekolojik
hassasiyeti bulunan bölgeler oluúturacaktÕr.
KÕrÕn planlanmasÕ, temel olarak tarÕmsal üretimin planlanmasÕnÕ da beraberinde taúÕmasÕ
gerekti÷i için imar mevzuatÕ ve planlama prati÷i yetersiz ve belirsiz kalacaktÕr. GÕda, TarÕm ve
HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn, belediyenin planlama yetkisi olan ve tarÕmsal faaliyet yürütülen
arazilerde nasÕl etkin olaca÷ÕnÕn tartÕúÕlmasÕ ve geliútirilmesi gereklidir.
Yasa, üretim için kullanÕlmasÕ gereken verimli tarÕm arazilerinin, kentsel alan kapsamÕna
alÕnÕp arsaya dönüútürülmesinin yolunu açmÕútÕr.
Yasa ile tüzel kiúili÷i sona eren köylerde rantçÕlarÕn gözünü dikti÷i kÕyÕ alanlarÕ ve meralar,
tüzel kiúilikler tarafÕndan korunamayaca÷Õ için “amaç dÕúÕ kullanÕma” açÕlacak ve böylece
do÷al varlÕklar ve kÕr yaúamÕ, ekosistem dengesi gözetilmeksizin tahribata u÷rayacaktÕr.
Yasa ile Türkiye’de yeni bir göç dalgasÕ ile oluúacaktÕr. Üretim kaynaklarÕ sÕnÕrlanan, yaúam
biçimine müdahale edilen kÕrsaldaki yurttaú kentlerde daha zor koúullarda yaúamaya, iú
bulmaya ve barÕnmaya zorlanacaktÕr.
Köylerde yaúayan vatandaúlarÕmÕz yeni vergi yükü ve ücretlendirmelerle karúÕ karúÕya
kalacaktÕr.
Bu yasa bir politika setinin parçasÕdÕr. AKP iktidarÕnÕn uygulaya geldi÷i neoliberal piyasacÕ
rantçÕ politikalarÕn uygulama araçlarÕndandÕr.
Bu yasa,
Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ kuruluú ve görevleri,
Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu’nun de÷iútirilmesi,
Milli parklar Kanunu’nun kaldÕrÕlarak Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ'na ba÷lÕ Ulusal Biyolojik
Çeúitlilik Kurulu oluúturulmasÕ giriúimi,
Kentsel dönüúüm yasasÕ olarak da bilinen Afet Riski AltÕndaki AlanlarÕn Dönüútürülmesi
HakkÕnda Kanun,
KÕyÕ Kanunu’nda yapÕlan de÷iúiklikler,
‘2B YasasÕ’ olarak bilinen "Orman Köylülerinin KalkÕnmalarÕnÕn Desteklenmesi ve Hazine
AdÕna Orman SÕnÕrlarÕ DÕúÕna ÇÕkarÕlan Yerlerin De÷erlendirilmesi ile Hazineye ait TarÕm
Arazilerinin SatÕúÕ HakkÕnda Kanun’
TMMOB YasasÕ de÷iúikli÷i giriúimi,
gibi yasal düzenlemeler ve giriúimlerle birlikte de÷erlendirilmelidir. Ancak böyle foto÷rafÕn
tamamÕnÕ görebilir ve buna göre bir tutum geliútirebiliriz.





* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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KENTLERDE YOKSULLUK VE ATIKLARIN DEöERLENDøRøLMESøNDE
KENTSEL TARIM

Ahmet TOMAR
Ziraat Yüksek Mühendisi
tomarahmet@yahoo.com

1. GøRøù
Kentleúme, günümüz toplumlarÕnÕn baúlÕca özelliklerinden birini oluúturmakta ve toplumlarÕn
kentleúme oranlarÕ geliúmiúlik düzeyinin önemli bir göstergesi olarak görülmektedir. Çünkü
sanayi devrimi sonrasÕ kentleúme, sanayileúmenin sonuçlarÕndan biri hatta en önemli
sonuçlarÕndan biri olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Bu ba÷lamda da kentleúme ve sanayileúme
birbiriyle yakÕndan iliúkili iki olgu olarak kabul edilmektedir. Kentleúme sorunu, sadece
teknik boyutu fiziksel çevredeki de÷iúim ile gündeme gelmemektedir. Kentleúme sadece
fiziksel çevrenin ve nüfusun büyümesi de÷ildir. DolayÕsÕyla kentleúme ve göç insan hayatÕnda
köklü ve derin de÷iúimler meydana getirmektedir. Bu de÷iúimlerin baúÕnda yoksulluk olgusu
gelmektedir.
Sanayileúme ve kentleúmenin planlÕ geliúti÷i toplumlarda kentlere olan göçün sÕkÕntÕlarÕ daha
sorunsuz atlatÕlÕrken, toplumsal planlamanÕn sonradan gerçekleúti÷i ve kentleúmenin
kendili÷inden geliúti÷i toplumlarda büyük sorunlar yaúanmaktadÕr. Kentsel yoksullu÷un ve
do÷urdu÷u parçalanmÕúlÕ÷Õn giderilmesi öncelikli olarak bir sosyal planlama konusudur.
Temel altyapÕ sorunlarÕ aúÕldÕktan sonra kentle bütünleúemeyenlerin kentsel toplumsal
sistemle bütünleútirilerek, her alanda üretken, kendine yeten, dolayÕsÕyla her türlü sosyal
úiddet ve yÕkÕmdan arÕnmÕú bir kimli÷e büründürmeleri için katÕlÕmcÕ ve demokratik bir sosyal
planlamanÕn kÕsa ve uzun dönemli olarak gerçekleútirilmesi gerekmektir.


Kentlerin kÕrsal alanlarÕndan ayrÕmÕ bugün dünyada karúÕ karúÕya kaldÕ÷ÕmÕz çok sayÕda
sorunun temel kayna÷ÕnÕ oluúturmaktadÕr. Çevre sorunlarÕ, iklim de÷iúiklikleri, afetler, enerji
sorunu, güvenlik sorunu, yoksulluk ve sa÷lÕk sorunlarÕ bunlarÕndan bazÕlarÕdÕr. Mevcut
endüstriyel besin üretim sistemlerinde do÷al çevrenin zarar görmesi, tarÕmsal ürünlerin düúük
besin kalitesi ve gÕda taúÕmacÕlÕ÷Õnda kat edilen uzun mesafelerden dolayÕ yüksek oranda
enerji tüketimi bu sistemlere yönelik endiúelere ve eleútirilere neden olmaktadÕr. Besin
üretimini giderek zorlaútÕ÷Õ, üretimin pahalÕ oldu÷u ve taúÕmacÕlÕk yöntemlerinin çevreye
zarar verdi÷inden dolayÕ yerel üretim sistemlerinin desteklenmesi, kentlerin beslenme
sorunlarÕna ve krizlere karúÕ kalmalarÕnÕ önlemektedir.

2. GEÇMøùTEN GÜNÜMÜZE KENTSEL TARIM
Geçmiúten günümüze bakÕldÕ÷Õnda, kentsel tarÕmÕn yüzyÕllarca kentler ile bütünleúmiú bir
biçimde uygulandÕ÷Õ, hatta ilk úehirlerin tarÕmdan gelen üretim fazlasÕ ve pazar
ekonomisinden dolayÕ ortaya çÕktÕ÷Õ görülmektedir. Sanayileúme ile kent içi arazi de÷erinin
artmasÕ ve tarÕmÕn ekonomik olarak düúük gelir sa÷lamasÕ, kent merkezi ve kent
kenarlarÕndaki arazilerin daha yüksek ekonomik getirisi olan faaliyetlere tahsis edilmesine
neden olmuútur. Sonuç olarak tarÕmsal arazÕ günümüzde kent kenarlarÕnda ve hatta yüzlerce
kilometre uzaklÕkta olan alanlara kayarak, kent merkezlerinde yaúayanlarÕn sa÷lÕklÕ ve taze
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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besinlere eriúimini zorlaútÕrmakta, ekonomik olarak da yüksek maliyet taúÕmaktadÕr. Bugün
metropollerde yaúayan düúük gelirli aileler ise sa÷lÕklÕ beslenmekten mahrum kalmÕú olarak,
çevresel ve fiziksel açÕdan düúük standartlar taúÕyan ortamlarda yaúamaya mahkum kaldÕklarÕ
bilinmektedir.
Oysa, kent kenarlarÕnda, kentin varoúlarÕnda yaúayan ve yoksullukla karúÕ karúÕya olan
kesimlerin kentsel atÕklarÕ kullanarak tarÕmsal faaliyetlerde bulunabileceklerini ve bu yolla
öncelikle kendi ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacaklarÕ gibi gelir elde ederek yoksullu÷u biraz olsun
azaltabilecekleri, bu yolla çevrenin korunmasÕna da katkÕ koyacaklarÕ görülmektedir.
Günümüzde özellikle geliúmekte olan ülkelerde yerel yönetimlerin gündemlerine alÕnan
kentsel tarÕm, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da uzun yÕllardan beri desteklenerek
çeúitli uygulama ve araútÕrmalara konu olmaktadÕr. Ülkemiz ve ilimiz koúullarÕ itibariyle
kentsel tarÕmÕn yeni bir anlayÕúla ele alÕnmasÕ kaçÕnÕlmaz görünürken, hangi yöntemler ile ve
ne ölçüde kentlerle yeniden bütünleútirilmesi sorusu akla gelmekte, tartÕúÕlarak projelere konu
edilmesi, desteklenmesi gerekmektedir.
TarÕm tarihine bakÕldÕ÷Õnda, tarÕmÕn 20. yüzyÕldan itibaren kentlerde kaybolmaya baúlamÕú ve
küçük tarÕmsal faaliyetler kentliler tarafÕndan göz ardÕ edilerek kent dÕúÕna taúÕnmÕútÕr. Büyük
kent merkezlerinin en yo÷un bölgelerinde bile çok sayÕda kentsel tarÕm faaliyetleri için
potansiyel alanlarÕn bulunmasÕna ra÷men, taze besinlerin yüzlerce ve hatta binlerce kilometre
yol kat ederek tüketicilere ulaúmasÕ, tazeli÷ini ve besin de÷erinin yitirilmesine neden
olmaktadÕr.
GÕda eriúilebilirli÷i insan yerleúiminde her zaman en önemli etkenlerden biri olmuútur ve
bundan dolayÕ gÕda kaynaklarÕ ilkel yerleúimlerde kentsel yapÕyla do÷rudan ba÷lantÕlÕ olarak
yer almÕútÕr. Endüstriyel geliúmeler, tarÕm ticareti, ucuz taúÕmacÕlÕk ve gÕda koruma
teknolojilerinin ortaya çÕkmasÕyla birlikte tarÕmsal arazi ve pazarlar arasÕndaki mesafe hÕzla
artarak bugün mevcut yapÕlaúmÕú çevrenin biçiminden dolayÕ, gÕda üretim sistemlerine kentsel
alan içinde yer verilmemektedir (Gorgolewski ve di÷erleri, 2011).
ønsan yerleúimlerinde tarÕmsal ürünlere eriúmek yanÕnda suya eriúimde önemli bir rol
oynamÕútÕr. Eski medeniyetlerin su kenarlarÕnda ve verimli ve geniú tarÕm alanlarÕnÕn
bulundu÷u yerlerde Mezopotamya örne÷inde görüldü÷ü gibi kuruldu÷u görülmektedir.
Kentsel planlama tarihine bakÕldÕ÷Õnda, sayÕlarÕ azda olsa hazÕrlanan akÕlcÕ ve modern
planlamalarda besin üretimi yani kentsel tarÕmÕn sorgulandÕ÷Õ görülmektedir. YapÕlan bu
yöndeki planlamalarda arazinin 5/6’i tarÕmsal faaliyetlere ayrÕlmÕú oldu÷u, bahçeúehir
tanÕmlamalarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ görülmektedir. Kent / ùehir ve tarÕmÕn karÕúÕmÕndan oluúan bir
kent ideal kent olarak gösterilmektedir. Arazi kullanÕmÕ yaklaúÕmlarÕnda, üretim alanlarÕ ve
úehir merkezlerinin iliúkisine açÕklÕk getirmek amacÕyla çeúitli teorilerin geliútirildi÷i
görülmektedir.

3. KENTLERDE YOKSULLUK
Son yÕllarda gerek Dünyada gerekse ülkemizde yoksulluk çok konuúulmaya baúlanmÕú, hatta
giderilmesine yönelikte birbiriyle tutarlÕ olmayan yaklaúÕmlar ortaya atÕlmaktadÕr. Bu
yaklaúÕmlarÕn baúÕnda ülkemizde ortaya atÕlan mikro proje yaklaúÕmÕdÕr. Yoksulluk
kavramÕna, yoksullu÷un nedenlerini ve giderilmesine yönelik yaklaúÕmlara de÷inmeden önce
yoksullu÷a neden olanlarÕn yoksullu÷u daha çok gündeme getirmeleri gerçe÷ini ifade etmek
gerekir.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

421

Birleúmiú Milletler KalkÕnma ProgramÕ UNDP'nin hazÕrlamÕú oldu÷u ønsanî Geliúme
RaporlarÕnda yoksulluk geniú bir úekilde yer almakla birlikte, net bir tanÕma sahip de÷ildir.
Bu, yoksullu÷un zaman ve mekân görelili÷inin getirdi÷i bir ola÷an durumdur. AyrÕca, kavram
çok boyutlulu÷u da içermektedir. YalnÕzca kiúi baúÕna millî gelire göre varÕlacak bir yargÕ
desteksiz olacaktÕr. DolayÕsÕyla, kalkÕnma kavramÕnÕn niteliksel boyutuna iliúkin birtakÕm
göstergeler de yoksullu÷un anlamÕnÕ vurgulamaktadÕr. Buna göre yoksulluk; "düúük gelir
düzeyi", "yetersiz ve dengesiz beslenme ile sa÷lÕksÕzlÕk", "psikolojik ve ekonomik bireysel
güvensizlik", "úoklara açÕklÕk ve risk ve belirsizli÷e cevap verememe", "do÷al çevrenin
bozulmasÕ ve sosyal çevrede kÕsÕr döngü" gibi bazÕ aksaklÕklarÕn bir bütün olarak algÕlanmasÕ
gere÷ine iúaret etmektedir. Ne var ki; bu gibi bakÕú açÕlarÕ ülkeden ülkeye, hatta aynÕ ülkenin
farklÕ dönemlere iliúkin analizlerinde de farklÕlÕklar taúÕyabilmektedir.
Bu noktada, yoksullukla ilgili birtakÕm kavramlar ba÷lamÕnda yoksullu÷un türlerine
de÷inmekte yarar vardÕr:
Mutlak yoksulluk-Göreli yoksulluk,Objektif yoksulluk-Sübjektif yoksulluk,
Gelir
yoksullu÷u-ønsanî yoksulluk, Sosyo-ekonomik Güçsüzlük, KÕrsal yoksulluk-Kentsel
Yoksulluk,
KÕrsal yoksulluk daha çok, ba÷ÕmsÕzlÕk, güvenlik, öz-saygÕ, sosyal kimlik, sosyal iliúkilerin
sÕklÕ÷Õ ve sa÷lamlÕ÷Õ, karar alma özgürlü÷ü, hukukî ve siyasî haklar gibi niteliksel beklentiler
ve yoksunluklar üzerine odaklanÕrken; kentsel yoksulluk, gelir ve tüketim úeklinde niceliksel
beklentiler ve yoksunluklar konusuna e÷ilmektedir.
Yoksulluk, belirgin bir tanÕmlamaya sahip olmayan bir kavram olarak çeúitli göstergelerle ele
alÕndÕ÷Õnda üzerindeki belirsizlik perdesi kalkan bir olgudur:
Bir ülkede yoksulluk sÕnÕrÕnÕn ne düzeyde oldu÷u ile ilgili göstergeler, daha çok gelir düzeyi
ile tüketim düzeyini iliúkilendiren göstergelerdir: "Temel ihtiyaçlar yaklaúÕmÕ", "gÕda-gelir
oranÕ yaklaúÕmÕ", "ortalama gelirin yüzdesi yaklaúÕmÕ" ve "yüzdelik dilimler yaklaúÕmÕ" gibi
yöntemler, yoksulluk sÕnÕrÕnÕn belirlenmesinde kullanÕlmaktadÕr.
Yoksulluk sÕnÕrÕ ile ilgili çalÕúmalarda genelde, kiúinin yaúamÕnÕ sürdürebilmesi için gereken
en düúük standart geçinme düzeyi belirlenmektedir. Yaú, cinsiyet ve yaúanÕlan yerleúim yerine
göre bu tür gereksinimlerin belirlenmesinde, kiúinin günlük almasÕ gereken en düúük kalori
miktarÕ ve bu kaloriyi alabilmesi için yapmasÕ gereken harcama dikkate alÕnmaktadÕr.
Yoksullukla ilgili olarak birçok kavram kullanÕlmaktadÕr.
“Mutlak yoksulluk, bir insanÕn yaúamÕnÕ en düúük düzeyde sürdürebilmesine, yani biyolojik
olarak gerekli kalori ve di÷er besin bileúenlerini sa÷layacak beslenmeyi gerçekleútirmesine
dayalÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr. Ayni ve nakdi gelirleri bu temel gereksinimleri karúÕlamakta
yetersiz olanlar mutlak yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda kalmaktadÕr. Dünya BankasÕnca günlük
geliri bir insanÕn hayatta kalabilmesi için gerekli en düúük kalori miktarÕ olan 2400 kkal
besini almaya yetmeyen insanlar “mutlak yoksul” olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Yoksullu÷un çözümünde diyalektik düúünmek gerekir. Bu bakÕmdan da önce yoksullu÷un
nedenleri, sonra da bu nedenlerin hangi araçlarla giderilebilece÷i belirtilmelidir.
Yoksullu÷un Nedenleri; Yolsuzluk, Küreselleúme-Özelleútirme-Üretimsizleútirme, Sosyal
Devlet ølkesinden Uzaklaúma, Yüksek Nüfus ArtÕúÕ – Düúük TarÕmsal Üretim, Sanayide Geri
KalmÕúlÕk, Gelir Da÷ÕlÕmÕnda Adaletsizlik, østihdam Yetersizli÷i “iúsizlik”, TopraksÕz
Köylülük, Göç oldu÷u belirtilmektedir.
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TÜøK (Türkiye østatistik Kurumu) tarafÕndan yapÕlan Gelir ve Yaúam KoúullarÕ AraútÕrmasÕ,
(2012) sonuçlarÕna göre En zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 8 katÕ oldu÷u
ortaya konmuútur. Yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam
gelirden aldÕ÷Õ pay %46,6 iken, en düúük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldÕ÷Õ
pay %5,9’dÕr. Buna göre, son yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldÕ÷Õ pay, ilk yüzde 20’lik
gruba göre (P80/P20 göstergesi) 8 kat oldu. P80/P20 göstergesi hem kentsel yerler hem de
kÕrsal yerler için 7,2 olarak hesaplandÕ.
Tablo.1- HanehalkÕ KullanÕlabilir Gelire Göre SÕralÕ Yüzde 20’lik Gruplar, 2011-2012

Not: Gelir referans dönemi bir önceki takvim yÕlÕdÕr.
Tablolardaki sayÕlar yuvarlamadan dolayÕ toplamÕ vermeyebilir.
(*) Fertler eúde÷er hanehalkÕ kullanÕlabilir gelirine göre küçükten büyü÷e sÕralanarak 5 gruba ayrÕldÕ÷Õnda; “ølk yüzde 20’lik grup” geliri en düúük olan grubu, “Son yüzde
20’lik grup” ise geliri en yüksek olan grubu tanÕmlamaktadÕr.

Toplam gelir içinde maaú-ücret gelirleri en fazla payÕ aldÕ Maaú-ücret gelirleri %46,5’lik
oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahip oldu. Bunu %20,4 ile müteúebbis gelirleri ve
%20 ile sosyal transferler izledi. Sosyal transferlerin %92’sini emekli ve dul-yetim aylÕklarÕ
oluúturdu. Emekli ve dul-yetim aylÕklarÕ toplam gelir içinde %18,4’lük paya sahip iken, di÷er
sosyal transferlerin payÕ %1,6 olarak belirlendi. Müteúebbis gelirlerinin ise %66,7’si tarÕmdÕúÕ gelirlerden oluútu. Nüfusun %16,3’ü yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda kaldÕ÷Õ ifade
edilmektedir.
Eúde÷er hanehalkÕ kullanÕlabilir medyan gelirin %50’si dikkate alÕnarak belirlenen yoksulluk
sÕnÕrÕna göre nüfusun %16,3’ü yoksulluk riski altÕnda kaldÕ÷Õ, kentsel ve kÕrsal yerler için
hesaplanan yoksulluk sÕnÕrlarÕna göre, kentsel yerlerde bu oran %13,8 iken, kÕrsal yerlerde
%16,3 oldu. Sürekli yoksulluk riski altÕnda bulunanlarÕn oranÕ %16 olarak
hesaplanmÕútÕr.

4.ATIKLARIN DEöERLENDøRøLMESøNDE KENTSEL TARIM
Kentsel tarÕmÕn ilk modern örnekleri, bu bildirinin sunulmasÕndaki amaçta oldu÷u gibi
yoksullara gÕda üretimi için kamu deste÷i ile arazi sa÷lanmasÕ, kentsel tarÕm konusunda
e÷itilmesi ve öneminin anlatÕlmasÕ biçiminde ortaya çÕkmÕútÕr.
Kentsel tarÕm, atÕklar, çevre ve yoksulluk düúünüldü÷ünde söz konusu bu üç bileúenin de
yaúam kalitesini olumlu etkilemesi ve desteklemesi için kaynaklarÕ yok etmeden, kaynaklarÕn
geri dönüúümlü olarak de÷erlendirilmesi gerekmektedir. Kentleúme. Sanayileúme ve
tarÕmdaki geliúmelerin beraberinde do÷al kaynaklarÕ korunmasÕ için, do÷adaki en temel kural
olan madde akÕúÕ döngüsünün, dengeli bir úekilde sürdürülmesidir. Bu amaca yönelik olarak
gerek sanayi atÕklarÕnÕn, gerekse evsel ve tarÕmsal atÕklarÕn yeniden de÷erlendirilmesi için
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kullanÕlacak yöntemlerden birisi organik atÕklardan kompost üretilmesi ve üretilen bu
kompostun tarÕmsal üretimde kullanÕlmasÕdÕr.
Kompost; organik atÕklarÕn ayrÕúmasÕ sonucu toprak benzeri bir maddeye dönüúmesi olarak
tanÕmlanabilir. KompostlaútÕrma ise organik atÕklarÕn biyolojik olarak parçalanabilen kÕsmÕnÕn
geri kazanÕlmasÕ ve yeniden de÷erlendirilmesidir. KompostlaútÕrma ile toprak iyileútirici
özelli÷i ve gübre de÷eri yüksek olan bir ürün elde edilir.
Bugün ABD’de yapÕlan kentsel tarÕm faaliyetleri genellikle yerel ve úehir ölçekli olarak,
vergiden muaf ve kar amacÕ gütmeyen örgütler tarafÕndan yürütülmektedir. Söz konusu
örgütler úehir çapÕnda tarÕmÕ destekleyen programlar yürütmenin yanÕ sÕra, gerekli araç ve
malzemenin sa÷lanmasÕ, gençler için özel e÷itim programlarÕnÕn sunulmasÕ, yerel tarÕm ticaret
a÷ÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ ve göçmenlere yönelik tarÕmsal ve pazarlama becerilerinin geliútirilmesi
gibi alanlarda faaliyet göstermektedirler. Kentsel tarÕm bugün özel bahçeler ve toplum
bahçelerini kapsamanÕn dÕúÕnda, daha geniú çaplÕ bir alan olarak tanÕmlanmakta, genellikle
yerel tüketim ve satÕú amaçlÕ meyve, sebze, hayvan ve balÕk yetiútirme faaliyetlerini
içermektedir. Sistemin daha bütünsel bir yaklaúÕm çerçevesinde ele alÕnmasÕnÕn temel nedeni,
kentsel tarÕmÕn büyük bir gÕda a÷Õ ile iliúi÷i ve çeúitli ekonomik, sosyal ve çevresel
kaynaklarla etkileúimidir. Kentsel tarÕm; “Kent içinde ve kent çeperlerinde yapÕlan tarÕmsal
faaliyetleri, metropollerin merkezi alanlarÕnda gÕda ve di÷er ilgili ürünlerin üretim, da÷ÕtÕm ve
pazarlamasÕnÕ kapsamaktadÕr. Geniú çaplÕ bir bakÕúta ise, söz konusu çalÕúmalar toplumsal
gÕda güvenli÷ini, mahalle ve komúuluk geliúimini, çevresel sürdürülebilirli÷i, arazi kullanÕmÕ
planlamasÕnÕ, tarÕm ticaret a÷larÕ ve gÕda a÷larÕnÕ, tarÕmsal arazilerin korunmasÕnÕ ve di÷er
ilgili konularÕ içermektedir.” (Community Food Security Coalition, 2007)
Kentsel tarÕm çeúitli úekillerde yapÕlabilmektedir. Bu çalÕúma kapsamÕnda kentsel tarÕm ticari,
ticari olmayan ve hibrit /hobi uygulamalar olmak üzere üç grupta ele alÕnmaktadÕr. Hibrit
uygulamalar ise gÕdanÕn üretimi, iúlenmesi, da÷ÕtÕmÕ ve pazarlamasÕndan oluúan sosyal
faaliyetler, ayrÕca sosyal, ekonomik veya çevresel amaçlara yönelik çeúitli kurumlar
tarafÕndan yapÕlan ücretsiz e÷itim faaliyetlerini kapsamaktadÕr.
Kentsel tarÕm yerel ölçekte toplumun besin ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamanÕn yanÕ sÕra, çevresel
sürdürülebilirlik, sa÷lÕk, beslenme ve sosyal etkileúim gibi farklÕ boyutlarda da arttÕrÕcÕ
etkilere sahiptir. AyrÕca yerel ölçekte gÕda üretim faaliyetleriyle ilgili iú olanaklarÕ sa÷layarak,
ekonomik geliúimi, toplumsal katÕlÕmÕ, bütünleúmeyi ve güçlenmeyi desteklemektedir.
Son yÕllarda WHO, FAO, UNICEF ve APA gibi çeúitli örgüt ve kuruluúlar tarafÕndan
yürütülen araútÕrmalar, kentsel tarÕmÕn, taze sebze ve meyvelere eriúilebilirli÷i arttÕrarak,
özellikle besin eriúiminin sÕnÕrlÕ oldu÷u düúük gelirli aile ve kiúiler için, sa÷lÕklÕ ve maddi
olarak karúÕlanabilir gÕdanÕn sa÷ladÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Kentsel tarÕm sa÷lÕk programlarÕ ve
beslenme konularÕnda bilinçlendirme uygulamalarÕ vasÕtasÕyla ayrÕca toplumsal farkÕndalÕk
oluúturmaktadÕr (Bellows ve di÷erleri, 2004).
Kentsel tarÕm ayrÕca terepatik açÕdan da de÷er taúÕmaktadÕr. Örne÷in Manhattan’a 80km
uzaklÕkta New York’un kuzeyinde Garrison bölgesinde bulunan “Renewal Farm” bir kent
çeperi bahçesi olarak, uyuúturucu ba÷ÕmlÕlarÕ ve alkolik kiúilere yönelik iyileútirme
programlarÕ sunmanÕn yanÕ sÕra, etrafta bulunan restoranlara da gÕda sa÷lamak amacÕyla çeúitli
sebzeler yetiútirmektedir.
Kentsel tarÕm, do÷rudan pazarlama stratejileri ve toplum bahçeleri ile farklÕ etnik kökenler ve
yaú gruplarÕ arasÕnda bulunan iliúkileri, toplumsal katÕlÕmÕ, sosyal etkileúimi güçlendirerek,
sa÷lÕk ve çevre konularÕnda da sa÷ladÕ÷Õ e÷itimler ile pozitif etkiler yaratabilmektedir
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(Hodgson ve di÷erleri, 2011). Öte yandan do÷rudan pazarlama stratejileri, çiftçiler ve
tüketiciler arasÕnda iletiúim kurarak, toplumsal ölçekte ekonomik güvence sa÷lamaktadÕr.
Kentsel tarÕm toplumsal geliúmeye yönelik karúÕlÕklÕ sorumluluk, güven, paylaúÕm, huzur ve
dostluk sa÷layarak, ayrÕca boú arazilerin yeniden kullanÕlmasÕ açÕsÕndan da bir alternatif
oluúturmakta ve bundan dolayÕ suç iúleme, yasadÕúÕ çöp yÕ÷ma, yangÕn ve benzeri gibi
toplumda tehlike oluúturan olasÕlÕklarÕ azaltmaktadÕr (Lyson, 2005; Teig ve di÷erleri, 2009;
Bellows ve di÷erleri, 2004; Kaufman ve Bailkey, 2000; Veenhuizen, 2006).
Kentsel tarÕmla øzmir için gündeme getirilerek tartÕúÕlmakta olan Avrupa Yeúil Baúkent
ödülüne hak kazanmasÕnda önemli bir rol oynayacaktÕr. . Haritadan da görülece÷i gibi øzmir
kenti içinde ve kenarÕnda bu yönde de÷erlendirilecek boú alanlarÕn bulunmasÕ yanÕ sÕra,
kooperatif siteleri ve toplu konut alanlarÕnda yeúil alan olarak ayrÕlÕp, de÷erlendirilemeyen
alanlarÕn öncelikle bu amaçla planlanmasÕ yararlÕ olacaktÕr
Harita .1- øzmir Büyükúehir Belediyesi SÕnÕrlarÕnda Arazi KullanÕmÕ
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Aúa÷Õda verilen foto÷raflardan da görülece÷i gibi kentsel tarÕm aynÕ zamanda kentin
görünümünde de pozitif bir de÷er kazandÕrmaktadÕr.

Foto÷raf .1 Dakar'da Bir Hastahane ÇatÕsÕ




Foto÷raf.2 - Caracas' ta mikro bahçeler
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Özel
Bahçeler
Toplum
Bahçeleri

Küçük veya orta ölçekli gÕda üretme ve süs bitkileri yetiútirme bahçeleri olarak,
bitiúik veya ayrÕk parseller halinde konut bölgeleri, kamu veya özel araziler
üzerinde gruplar tarafÕndan ekilip, biçilmekte ve yönetilmektedir.

Küçük gÕda üretim bahçeleri olarak özel veya kamusal alanlarda topluma gösteriú
için yerel hükümet, kurum veya iúyerleri tarafÕndan yapÕlmaktadÕr. Üretilen ürünler
genel olarak ba÷Õú için toplanÕlmaktadÕr.
Konut, ticaret ve karma kullanÕmlÕ alanlarda gÕda üretim çalÕúmalarÕ dÕú mekanlarÕn
tasarÕmÕnda úahÕslar veya iúyerleri tarafÕndan peyzaj objeleri olarak
kullanÕlmaktadÕr. Üretilen ürünler genel olarak kiúiler tarafÕndan tüketilmektedir.

Gerilla
Bahçeleri

Peyzaj
TasarÕm

Gösteri
Bahçeler
i

Küçük, orta veya büyük gÕda üretme, süs bitkileri veya meyve bahçeleri olarak özel
veya kamuya ait kurumlarÕn arazilerinde kurum veya iúyeri tarafÕndan ekilip, biçilip
ve yönetilmektedir. ÇalÕúmalar e÷itim, terepatik veya kamusal hizmet amacÕyla
yapÕlÕp, üretilen ürünler ba÷Õú ve kiúisel tüketim için kullanÕlmaktadÕr. Yerel
yönetimin yasalarÕna ba÷lÕ olarak satÕú do÷rudan bahçe içinde, pazarlarda veya
kuruma ait ma÷azalarda yapÕlmaktadÕr.

Yenilebilir

Kurumsal
Bahçeler

Tek veya çok aile konutlarÕnÕn ön veya arka bahçe, çatÕ, balkon, duvar kenarÕ, cam
kenarÕ ve bodrumlarÕnda gÕda üretimi veya kiúisel çalÕúma olarak yapÕlan
faaliyetlerdir. Üretilen ürünler genellikle kiúisel tüketim için kullanÕlmaktadÕr.

Kiúi veya gruplar tarafÕndan izinsiz olarak, terkedilmiú veya boú alanlarda gÕda
üretimi veya süs bitkileri yetiútirme faaliyetleridir. Üretilen ürünler genellikle
mahallenin yeniden canlandÕrmasÕna yönelik kullanÕlmaktadÕr.

Hobi
AmaçlÕ
ArÕcÕlÕk

TøCARø OLMAYAN

Tablo.2-Kentsel TarÕm ùekilleri

Kiúisel kullanÕm için ufak boyutta özel bahçe, arsa, parklarda veya çatÕlarda
yapÕlmaktadÕr. Üretilen ürünler kiúisel tüketim, e÷itim veya ba÷Õú için
kullanÕlmaktadÕr.

Kent Çiftli÷i

TøCARø

Pazara
Yönelik
TarÕm

Özel veya kamusal arazilerde toprak içi, topraksÕz, konteynÕr ve hidroponik
sistemler gibi çeúitli üretim tekniklerini kullanarak ticaret amaçlÕ küçük, orta ve
büyük ölçekli gÕda üretimi veya süs bitkileri yetiútirme, arÕcÕlÕk, su ürünleri, kümes
hayvancÕlÕ÷Õ ve büyükbaú hayvancÕlÕk olarak yapÕlmaktadÕr. Üretilen ürünler alan
içi, pazarlarda veya ma÷azalarda satÕlmaktadÕr.
Genellikle Pazar çiftliklerinden daha büyük ölçekte gÕda üretiminin yanÕ sÕra süs
bitkilerinin yetiútirildi÷i, arÕcÕlÕk, su ürünleri üretimi, kümes ve küçük/orta
büyüklükte haynacÕlÕ÷Õn da yapÕldÕ÷Õ ve ürünlerin ticaret amacÕyla üretildi÷i
alanlardÕr. Üretim teknikleri çeúitli yatay ve dikey sistemlerden oluúarak toprakta,
topraksÕz, konteynÕr ve hidroponik yetiútirme sistemleri içermektedir. Üretilen
ürünler genel olarak çiftlikte veya çiftlik dÕúÕ tezgahlarda, pazarlarda veya
ma÷azalarda satÕlmaktadÕr. Çiftliklerin yeterli büyüklükte olduklarÕnda ise da÷ÕtÕm
modeli için, “Community Supported Agriculture’ (CSA) veya Toplum Destekli
TarÕm yapÕlabilmektedir. Söz konusu modelde tarÕmsal faaliyetler tüketicilerce
tarÕm sezonunda yapÕlmakta ve bu kiúilerin tarÕmÕnÕn içerdi÷i risklerede de ortak
olmalarÕ gerekmektedir.
2011 APA Raporu verileri kapsamÕnda düzenlenmiútir.
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Kentsel tarÕm birçok ekonomik fÕrsat sunabilmektedir. Kamusal alanlarÕn bakÕm giderlerinin
azaltÕlmasÕ, yerel istihdam ve gelir sa÷layÕcÕ fÕrsatlarÕn artmasÕ, kullanÕlmayan kaynaklarÕn
iúlenmesi (örne÷in; çatÕlar, yol kenarlarÕ, kamu hizmetlerine ayrÕlan yerler ve boú araziler),
mülk de÷erlerinin artmasÕ gibi konularda etkin olmakta, ayrÕca iúletme tesisleri, restoranlar,
çiftçi pazarlarÕ, ulaúÕm ve da÷ÕtÕm teçhizatlarÕ gibi unsurlar vasÕtasÕyla ço÷altÕcÕ etkiler
yaratabilmektedir (Veenhuizen, 2006; Kaufman ve Bailkey, 2000). Tüketime yönelik üretimin
yapÕlmasÕ, hane için gÕda masraflarÕnÕ azaltarak, gelirin farklÕ úekillerde harcanmasÕna izin
verebilmektedir. AyrÕca çevrelerindeki taúÕnmazlarÕn de÷erini arttÕrmaktadÕr. New York
kentindeki bahçelerle ilgili olarak yapÕlan bir araútÕrma, bahçelerin kurulmasÕndan yani kent
kenarÕ tarÕmdan sonra 5 yÕl içerisinde, çevredeki taúÕnmazlarÕn de÷erinin % 9.4’e kadar
arttÕ÷ÕnÕ ve artmaya devam etti÷ini göstermektedir.
Kentsel tarÕm çevre yönetimi açÕsÕndan, özellikle kirlenmiú arazilerin üretken bir biçimde
yeniden kazandÕrÕlmasÕnda katkÕda bulunabilmektedir. Artan bitki örtüsü sayesinde, kentsel
tarÕm ya÷mur suyu akÕntÕlarÕ ve hava kirlili÷inin azaltÕlmasÕna katkÕda bulunurken, kentsel
biyo çeúitlili÷i artÕrmakta olup, türlerin korunmasÕna yardÕmcÕ olmaktadÕr (Kaufman ve
Bailkey 2000; Veenhuizen 2006).
Birçok kentlerde do÷al ürünlere eriúim ve aile bütçesine katkÕ amacÕ ile kentsel tarÕmÕn
yapÕldÕ÷Õ görülmektedir. Kentlerde yaúayanlarÕn kentsel tarÕma yönelmeleri için yazÕlÕ ve görsel
basÕnda, sosyal medyada konu sürekli iúlenmektedir.

Foto÷raf.3- 3 Gezi ParkÕ direniú günlerinde bostan

Fot.4-Bir Kent Bahçesi ve Kentsel TarÕm

Do÷anÕn yÕkÕm,Õ kentsel yeúil alanlarÕn kentsel geliúim projelerine kurban edilmesi toplumda
ekolojik duyarlÕlÕ÷Õn geliúmesine neden olmaktadÕr. Gezi ParkÕ direniúi günlerinde parkta
d i k i l e n Gezl BostanÕ geçici olsa da kentte gÕdamÕzÕ üreterek kendimize yetebiliriz
mesajÕnÕ vermiútir. Kentte do÷al besinlere ulaúmada yeni bir kavram: Topluluk destekli
tarÕm, Bir topluluk oluúturularak ve tüketti÷iniz ürünlerin, nerede ve kimler tarafÕndan
üretildi÷ini bilerek, üretenleri destekleyerek, üreticilerde tüketiciler destekleyerek, ya da
sayÕlarÕ her geçen gün artan kentbahçelerinde bizzat tüketiciler bu ürünleri yetiútirmektedir.
Günümüzde kentsel tarÕma olan ilgi her geçen gün artmaya devam etmekle birlikte, yerel
yönetimler söz konusu faydalarÕn belgelendirilmesinde üniversitelerle iúbirli÷i yaparak, konu
ile ilgili araútÕrmalarÕn ilerlemesinde etkin rol alabilmektedirler.Türkiye’nin pek çok úehrinde
hobi bahçeleri var artÕk. Genellikle belediylerin alt yapÕsÕnÕ hazÕrlayÕp küçük parçalara
böldü÷ü alanda kiraladÕ÷ÕnÕz yerlerde sebze, çiçek hatta meyve yetiútirip serbest zamanlarÕnÕzÕ
do÷anÕn içinde hoúça geçirebiliyorsunuz.
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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KÕrsal alanlarda
yaúayanlar úanslÕ;
kendi gÕdalarÕnÕ
kendileri
yetiútirebilirler.
Apartmanlarda
yaúayan úehirliler
için durum daha
zor ama imkansÕz
de÷il.
BalkonlarÕnÕ
küçük bir tarla
gibi tasarlayÕp
iúleyebilirler.
Foto÷raf.5-Evde TarÕm/ Balkondaki Tarla
ølimizde bu alanda sevindirici uygulamalarÕn oldu÷u görülmektedir. EÜ Ziraat Fakültesinin
gerek Bornova kampüsünde gerekse Menemen Uygulama çiftli÷indeki hobi bahçeleri,
Bornova Belediyesinin Atatürk mahallesindeki hobi bahçeleri, Buca ve Menemende özel
kiúilerin oluúturup kiraladÕ÷Õ hobi bahçeleri bu kapsamda olumlu geliúmeler olarak
de÷erlendirilmektedir.

Foto÷raf.3 – Buca Göletteki hobi bahçesi

Kentlerde yaúayan ve bahçesi olmayan kiúiler , balkonlarÕnda hatta pencerelerinin önünde de
saksÕlarla küçük bahçeler kurabilirler. Kendi yetiútirdikleri bitkileriyle u÷raúarak, geliúme /
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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büyümelerini seyreterek, dalÕndan toplayarak, ne yazÕk ki úehirlerde bulamadÕklarÕ stresten
uzak huzuru, streslerini alan ve onlarÕ sizi mutlu edebilen tatlÕ bir heyecan yaratarak hem
bütçelerine katkÕda bulunmalarÕna olanak yaratmak kentsel tarÕmla mümkündür.

5. SONUÇ ve ÖNERøLERøMøZ
TarÕm ve tarÕma ba÷lÕ faaliyetler günümüzde büyük ölçüde kentlerden uzak tutuldu÷undan
dolayÕ, özellikle yüksek yo÷unluklu kent merkezleri ve banliyöler, tarÕmsal gÕda üretimi
alanlarÕndan yoksun kalmÕútÕr. Söz konusu kentsel alanlarÕn en yo÷un bölgelerinde bile belirli
sayÕ ve çeúitli ölçülerde kentsel tarÕm faaliyetleri açÕsÕndan potansiyel boú arazilerin
bulunmasÕna ra÷men, kentlilerin günlük gÕda tüketim ihtiyaçlarÕ, kimyasal, koruyucu, iúleme
ve taúÕma gibi çeúitli nedenlerden dolayÕ besin de÷eri ve tazeli÷ini yitirmiú úekilde uzak
mesafelerden kentlere ulaútÕrÕlmaktadÕr.
Kentsel tarÕm toplumsal gÕda sisteminin bir parçasÕ olarak kÕrsal alanlar, kent çeperleri,
banliyöler ve kentsel alanlarÕn bütünleútirilmesinde önemli role sahip olmaktadÕr. Topluma
dayalÕ besin sistemleri toplum içinde besin güvenli÷i, toplumsal sa÷lÕk ve eúitlik, çevresel
sa÷lÕk ve iyileútirmenin yanÕ sÕra ekonomik olarak da verimli ve dayanÕklÕ ekonomik faaliyet
olanaklarÕ sa÷lamaktadÕr. Kentsel tarÕmÕn mekana dayalÕ olmasÕ, ekolojik açÕdan duyarlÕlÕ÷Õ,
ekonomik olarak verimlili÷i, sosyal açÕdan bütünleútiricili÷i ve besin üretimi ve eriúimi
konusunda güven sa÷lamasÕ, söz konusu yaklaúÕmÕn çeúitli yönlerini ortaya çÕkarmaktadÕr.
Kentsel tarÕmÕn arazi kullanÕm planlamasÕ gibi çeúitli uzmanlÕk alanlarÕ ile bulunan güçlü
ba÷lantÕlarÕ kentsel tarÕmÕn sosyo-ekonomik ve mekansal boyutlarÕnÕ bütüncül biçimde
destekleyerek, sa÷lÕklÕ ve karúÕlanabilir besin eriúimi gibi sa÷lÕk konularÕnda de÷erli bir araç
ve yenilikçi bir yaklaúÕm olarak görülmeli ve çeúitli fiziksel, mekansal, sosyal, ekonomik ve
çevresel boyutlarÕ plancÕ, tasarÕmcÕ ve besin üreticileri için ortak faaliyet alanlarÕ sa÷layarak,
etkin bir planlama ve tasarÕm aracÕ olarak de÷erlendirilmelidir.
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ÖZET

1927 yÕlÕnda gerçekleútirilen ilk nüfus sayÕm verisine göre; Türkiye’de yaúayan 13 milyon
648 bin 270 kiúinin %75’i köylerde yaúamaktaydÕ. Türkiye’de de÷iúen sosyo-ekonomik
koúullar ve sanayileúmeyle birlikte kentsel alandaki iúgücü ihtiyacÕ köy-kent dengesini tersine
çevirdi. Bugün Türkiye’de yaúayan nüfusun %70’i kentlerde yaúamaktadÕr. 1924 yÕlÕnda
çÕkarÕlan 442 SayÕlÕ Köy Kanunu; 1930 yÕlÕnda Belediyelerle ilgili ilk yasal düzenleme olan
1580 SayÕlÕ Belediye Kanunu, 1984 yÕlÕnda 3030 SayÕlÕ Büyükúehir Belediyeleri Kanunu ile 2
kademeli belediyecilik anlayÕúÕna geçiú ve ilk üç büyükúehrin kuruluúu ve son olarak 2004
yÕlÕnda 5216 SayÕlÕ Büyükúehir Belediyeleri Kanununun ardÕndan 8 Ekim 2012’de
Büyükúehir Belediyelerinin sorumluluk sahasÕnÕ il mülki sÕnÕrlarÕna geniúleten ve Büyükúehir
Belediyelerinin yetki alanÕ ile hizmet götürmesi gereken alanÕ arttÕran yeni bir düzenleme
meclise sunuldu.
12.11.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yürürlü÷e giren 6360 SayÕlÕ “On üç ilde
büyükúehir belediyesi ve yirmi altÕ ilçe kurulmasÕ ile bazÕ kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde de÷iúiklik yapÕlmasÕna dair kanun”la birlikte Büyükúehir Belediyesi ilan
edilen kentlerde; köylerin tüzel kiúili÷inin ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve Büyükúehir Belediye
sÕnÕrlarÕnÕn øl mülki sÕnÕrlarÕ olarak kabul edilmesi gündeme geldi.
Kanunun genel gerekçesi; “(1) yerel yönetimlerin küçük ölçekli planlar yapabilmesine
ra÷men; Büyükúehir Belediyeleri’nde yerleúim merkezlerinin fazla olmasÕnÕn tüm bölgeye
bütüncül bakÕúÕ ihtiyaç haline getirmesi; (2) yeterli mali kaynaktan yoksun küçük ölçekli
mahalli idarelerce sanayileúme, çevre ve ulaúÕm gibi problemlere çözüm üretilememesi, (3)
nüfus yo÷unluklarÕ ve co÷rafik koúullarÕ dikkate alÕnarak 5216 SayÕlÕ Yasa ile sÕnÕrlarÕ il
mülki sÕnÕrlarÕ olan østanbul ve Kocaeli ølleri’nde imar, planlama, ulaúÕm ve itfaiye vb.
hizmetlerde görülen etkinlik” olarak ifade edildi. DolayÕsÕyla yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi hedeflenerek büyükúehir belediye sÕnÕrlarÕnÕn il mülki sÕnÕrlarÕ olmasÕ
önerildi.
Büyükúehir Belediyeleri’nin yetki ve sorumluluk alanlarÕnÕ geniúleten bu yasayla birlikte pek
çok yeni düzenleme de birarada gelmekte olup; bu çalÕúmanÕn amacÕ; (1) söz konusu yasayla
birlikte Büyükúehir olarak tanÕmlanan illerde tüzel kiúili÷i kaldÕrÕlan ve yasa öncesinde “köy”
olarak tanÕmladÕ÷ÕmÕz alanlarÕn üstlenece÷i kavramÕ ve bu alanlara karúÕ geliútirilmesi gereken
planlama dilinin yeterlili÷ini tartÕúmak ve (2) 2004 yÕlÕnda onaylanarak yürürlü÷e giren 5216
SayÕlÕ Büyükúehir Belediyesi Kanunu’yla birlikte sayÕsÕ 9’dan 21’e çÕkan Büyükúehir
Belediyesi’nin sorumlulu÷undaki ilçelerle ilgili olarak bugüne kadar planlama çalÕúmalarÕ ve
planlamanÕn bütünselli÷inin sa÷lanmasÕ ba÷lamÕnda yapÕlanlarÕ ve 2014 yÕlÕnÕn Mart ayÕna
kadar Büyükúehir Belediyesi’nin yapmasÕ gerekenleri øzmir prati÷i üzerinden
de÷erlendirmektir.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk sahasÕnda meydana gelen de÷iúikliklere
gerçekleútirilmesi 30-40 yÕllarÕ bulan ve üzerindeki her kararÕn yapÕldÕ÷Õ dönemin koúullarÕna
uygun hesaplarla elde edilmiú oldu÷u planlama çalÕúmalarÕnÕn ne úekilde adapte
edilebilece÷iyle ilgili de÷erlendirmeler bu çalÕúmanÕn bilime katkÕsÕnÕ oluúturacaktÕr.

1.GøRøù
Literatürde pek çok farklÕ kÕsÕtÕ ve bakÕú açÕsÕ olmasÕnÕn yanÕsÕra genel olarak sÕnÕrlarÕ içinde
yaúayan nüfusun geçim kaynaklarÕnÕ tarÕm ve hayvancÕlÕk dÕúÕ u÷raúÕlarÕn oluúturdu÷u,
toplumsal iliúkiler, kültürel alanlar, nüfus yo÷unlu÷u vb. birçok yönden kÕrsal alanlardan
farklÕ olan yerler “kent” olarak tanÕmlanmaktadÕr (Kaya, 2005).
Kentin ve kentlinin ortak ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak üzere yerel bazda kamu yönetimi
organizasyonlarÕ aracÕlÕ÷Õyla yürütülen iúlere ise “kent yönetimi” adÕ verilmektedir.
Kentleúme ise sanayileúme ve ekonomik geliúmeyle birlikte toplum yapÕsÕnda örgütlenmenin,
iúbölümü ve uzmanlaúmanÕn arttÕ÷Õ bir nüfus birikim sürecidir (Kaya, 2005).
Kentleúmenin bir sonucu olarak “sa÷lÕklÕ kentleúme” arayÕúlarÕna girilmiú olup; kentte
yaúayan insanlara huzur, güven ve umut veren, insan olmanÕn gerektirdi÷i ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlayabilecekleri kentlere sa÷lÕklÕ kentler adÕ verilmiútir (Kaya, 2005).
ùehir Planlama disiplini pek çok farklÕ bileúenden meydana gelen kent sistemlerinin her bir
elemanÕ için analizler ve modelleme çalÕúmalarÕ yaparak; kentleri mevcut problemlerini
çözerken eksik ya da geliútirilebilecek yönlerini tanÕmlayarak gelece÷e taúÕmayÕ hedefler.
DolayÕsÕyla kent olarak tanÕmlanan mekânsal örüntünün çerçevesini çizmek amacÕyla
kullanÕlacak her bir kÕstas; úehir planlama sürecinde dikkate alÕnacak temel veriyi oluúturmasÕ
açÕsÕndan; yapÕlan hesaplarÕn güvenilirli÷ini ve geçerlili÷ini arttÕracaktÕr. Planlama
çalÕúmalarÕnÕn baz aldÕ÷Õ veri gerçe÷e ne kadar yakÕn olursa; planÕ yapÕlan kentin projekte
edilen tarihteki izdüúümü geçmiúte yapÕlan plana o kadar uygun olacaktÕr.
Ancak; Türkiye’de hÕzla de÷iúen yasal/yönetsel çerçeveye paralel olarak kurumlarÕn dönüúen
ve de÷iúen yetki alanlarÕndaki belirsiz ortam; úehir planlama çalÕúmalarÕnÕn kaygan bir zemin
üzerinde gerçekleútirilmesine neden olmaktadÕr.
Türkiye’nin idari sisteminde kanunlarla gerçekleútirilen de÷iúimi incelemek gerekirse; 1924
yÕlÕnda çÕkarÕlan 442 SayÕlÕ Köy Kanunu ile baúlayan süreç; 1930 yÕlÕnda Belediyelerle ilgili
ilk yasal düzenleme olan 1580 SayÕlÕ Belediye Kanunu, 1984 yÕlÕnda 3030 SayÕlÕ Büyükúehir
Belediyeleri Kanunu ile 2 kademeli belediyecilik anlayÕúÕna geçiú ve ilk üç büyükúehrin
kuruluúu ve son olarak 2004 yÕlÕnda 5216 SayÕlÕ Büyükúehir Belediyeleri Kanunu ile
sürmektedir. 8 Ekim 2012’de Büyükúehir Belediyelerinin sorumluluk sahasÕnÕ il mülki
sÕnÕrlarÕna geniúleten ve Büyükúehir Belediyelerinin yetki alanÕ ile hizmet götürmesi gereken
alanÕ arttÕran yeni düzenleme ise Büyükúehir Belediye sayÕsÕnÕ arttÕrÕrken; büyükúehirlerdeki
yönetim birimlerinde de önemli de÷iúiklikleri beraberinde getirmektedir.
12.11.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yürürlü÷e giren 6360 SayÕlÕ “On üç ilde
büyükúehir belediyesi ve yirmi altÕ ilçe kurulmasÕ ile bazÕ kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde de÷iúiklik yapÕlmasÕna dair kanun”la birlikte Büyükúehir Belediyesi ilan
edilen kentlerde; köylerin tüzel kiúili÷inin ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve Büyükúehir Belediye
sÕnÕrlarÕnÕn øl mülki sÕnÕrlarÕ olarak kabul edilmesi gündeme gelmiútir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Kanunun genel gerekçesi; “(1) yerel yönetimlerin küçük ölçekli planlar yapabilmesine
ra÷men; Büyükúehir Belediyeleri’nde yerleúim merkezlerinin fazla olmasÕnÕn tüm bölgeye
bütüncül bakÕúÕ ihtiyaç haline getirmesi; (2) yeterli mali kaynaktan yoksun küçük ölçekli
mahalli idarelerce sanayileúme, çevre ve ulaúÕm gibi problemlere çözüm üretilememesi, (3)
nüfus yo÷unluklarÕ ve co÷rafik koúullarÕ dikkate alÕnarak 5216 SayÕlÕ Yasa ile sÕnÕrlarÕ il
mülki sÕnÕrlarÕ olan østanbul ve Kocaeli ølleri’nde imar, planlama, ulaúÕm ve itfaiye vb.
hizmetlerde görülen etkinlik” olarak ifade edilmiútir. DolayÕsÕyla yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi hedeflenerek büyükúehir belediye sÕnÕrlarÕnÕn il mülki sÕnÕrlarÕ olmasÕ
önerilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiútir.
Büyükúehir Belediyeleri’nin yetki ve sorumluluk alanlarÕnÕ geniúleten bu yasayla birlikte pek
çok yeni düzenleme de birarada gelmekte olup; bu çalÕúmanÕn amacÕ; (1) sözkonusu yasayla
birlikte Büyükúehir olarak tanÕmlanan illerde tüzel kiúili÷i kaldÕrÕlan ve yasa öncesinde “köy”
olarak tanÕmladÕ÷ÕmÕz alanlarÕn üstlenece÷i kavramÕ ve bu alanlara karúÕ geliútirilmesi gereken
planlama dilinin yeterlili÷ini tartÕúmak ve (2) 2004 yÕlÕnda onaylanarak yürürlü÷e giren 5216
SayÕlÕ Büyükúehir Belediyesi Kanunu’yla birlikte sayÕsÕ 9’dan 21’e çÕkan Büyükúehir
Belediyesi’nin sorumlulu÷undaki ilçelerle ilgili olarak bugüne kadar planlama çalÕúmalarÕ ve
planlamanÕn bütünselli÷inin sa÷lanmasÕ ba÷lamÕnda yapÕlanlarÕ ve 2014 yÕlÕnÕn Mart ayÕna
kadar Büyükúehir Belediyesi’nin yapmasÕ gerekenleri øzmir prati÷i üzerinden
de÷erlendirmektir.
Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk sahasÕnda meydana gelen de÷iúikliklere
gerçekleútirilmesi 30-40 yÕllarÕ bulan ve üzerindeki her kararÕn yapÕldÕ÷Õ dönemin koúullarÕna
uygun hesaplarla elde edilmiú oldu÷u planlama çalÕúmalarÕnÕn ne úekilde adapte
edilebilece÷iyle ilgili de÷erlendirmeler bu çalÕúmanÕn bilime katkÕsÕnÕ oluúturacaktÕr.
ÇalÕúma kapsamÕnda öncelikle Türk ødari Sistemi’nin geçirdi÷i evreler incelenecek, 6360
sayÕlÕ kanunun 5216 sayÕlÕ yasayla arasÕndaki farklara dikkat çekilecek, yasanÕn ba÷layÕcÕ
oldu÷u di÷er yasalardan bahsedilecek ve øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin 5216 sayÕlÕ yasanÕn
yürürlü÷e girmesiyle birlikte yapamadÕklarÕ ile 6360 sayÕlÕ yasa nedeniyle Mart ayÕna kadar
yapmasÕ gerekenler tartÕúÕlacaktÕr.
Kaya’nÕn (2005) çalÕúmasÕnda da belirtti÷i üzere ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi
ülkelerde baúlayan “Yeni Kamu Yönetimi” anlayÕúÕ bugün Türkiye’de de varlÕ÷ÕnÕ
hissettirmekte olup; yeni anlayÕúla birlikte katÕlÕmcÕ, performans esaslÕ, stratejik planlara
dayalÕ, vatandaú memnuniyetini esas alan bir yapÕ öngörülürken; úeffaf ve hesap verebilir bir
yönetim anlayÕúÕ önemsenmektedir. 6360 sayÕlÕ kanunla birlikte sÕnÕrlarÕ ve do÷al olarak
sorumluluk alanlarÕ geniúleyen Büyükúehir Belediyeleri’nden øzmir’de sözkonusu katÕlÕmcÕ,
performans esaslÕ, stratejik planlara dayalÕ, vatandaú memnuniyetini esas alan, úeffaf ve hesap
verebilir bir kent yönetiminin, nasÕl bir kontrol mekanizmasÕyla sa÷lanabilece÷i bu çalÕúma
kapsamÕnda ele alÕnacak konulardan bir di÷eridir.
2. TÜRK øDARø SøSTEMø’NøN GEÇøRDøöø EVRELER VE 6360 SAYILI KANUNUN
GETøRDøKLERø
Merkezi ve yerel yönetimlerden oluúan sistemin en temel birimi olan köylere iliúkin
hükümler ilk defa vilayet nizamnamesinde; belediyecilik kavramÕ ise KÕrÕm SavaúÕ
sonrasÕnda ortaya çÕkmÕútÕr (Öner, 2008:1).
1855 yÕlÕnda ilk belediye örgütü (mahalli idare birimi) olan østanbul ùehremaneti (Öner,
2008:1); 1857 yÕlÕnda ise kurulmasÕ tasarlanan on dört daireden ilki olan Galata-Beyo÷lu’nda
AltÕncÕ Belediye-i Daire (SeyitdanlÕo÷lu; 1996) ve ardÕndan 1864 yÕlÕnda büyük ölçüde
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Fransa’nÕn uygulamalarÕnÕ esas alan “Vilayet Nizamnamesi” ile vilayetten (eyalet), sancak
(il), kaza (ilçe), nahiye ve kariyeye (kÕrsal topluluk) kadar inen düzen benimsenmiútir
(Zürcher, 1993). Bununla birlikte bugünkü kanun ile Büyükúehir Belediyeleri’nde
kaldÕrÕlmasÕ planlanan “øl Özel ødareleri” de bu nizamname ile kurulmuútur. 1913 yÕlÕnda
idare-i umumiye-i vilayette il özel idareleriyle ilgili genel hükümlere yer verilmiútir (Öner,
2008:1).
1924 yÕlÕnda 442 SayÕlÕ Köy Kanunu; 1930 yÕlÕnda Belediyelerle ilgili ilk yasal düzenleme
1580 SayÕlÕ Belediye Kanunu ve hemen arkasÕndan Umumi HÕfzÕsÕhha; Belediyeler YapÕ ve
Yollar; øller BankasÕ’nÕn kurulmasÕ ve Belediye østimlak Kanunu ve 1960 yÕlÕnda ise Devlet
Planlama TeúkilatÕ kurulmuútur (Urhan, V. F.; 2008).
1984 yÕlÕnda 3030 SayÕlÕ Büyükúehir Belediyeleri Kanunu ile 2 kademeli belediyecilik
anlayÕúÕna geçiú ve ilk üç büyükúehrin kuruluúu (østanbul, Ankara, øzmir) gerçekleúmiú.
1987 yÕlÕnda il özel idareleriyle ilgili hükümler 3360 SayÕlÕ øl Özel ødaresi Kanunu ile yeniden
düzenlenmiú ve son olarak 2004 yÕlÕnda bugünkü 5216 SayÕlÕ Büyükúehir Belediyeleri
Kanunu, øl Özel ødare Kanunu ve Belediye Kanunu kabul edilmiútir (Urhan, V. F.; 2008).
Avrupa Birli÷i’ne (AB) uyum sürecine yönelik olarak; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
ùartÕ (1985) imzalanarak; “AtanmÕúlar; Seçilmiúler karúÕsÕnda Bir AdÕm Geri Çekilmiú”;
5393 SayÕlÕ Belediye Kanunu ile belediye olabilmek için nüfus úartÕ 2000’den 5000’e
çÕkarÕlarak büyük yerleúimler özendirilmiú (Urhan, V. F.; 2008); mülki idare amirlerine
tanÕnan haklar ise daha da azaltÕlmÕútÕr.
5216 SayÕlÕ Büyükúehir Belediyeleri Kanunu ile ise;
x
x
x

Nüfusu 750.000 olan belediyelerin büyükúehir olmasÕna;
østanbul ve Kocaeli ølleri’nin nüfus yo÷unluklarÕnÕn yüksek; co÷rafik alanlarÕnÕn
yo÷unlu÷a göre küçük olmasÕ nedeniyle sÕnÕrlarÕnÕn il mülki sÕnÕrlarÕ olarak
kabulüne;
Di÷er büyükúehirler için Valilik BinasÕ Merkezli belirlenen 50 km.lik yarÕçap
içerisinde kalan alanÕn sÕnÕr olarak kabulüne karar verilmiútir.

Bu yasayla birlikte; bütçe dahil Büyükúehir Belediye Meclisi kararlarÕnÕn Vali tarafÕndan
onayÕna son verilmesine ve yazÕúmalarÕn mülki idare amirine u÷ramaksÕzÕn do÷rudan
Büyükúehir Belediyesi kanalÕyla yapÕlmasÕna karar verilmiútir. DolayÕsÕyla Büyükúehir
Belediyeleri üzerindeki “ødari Vesayet” yani hükümet denetimi hafiflemiútir (Urhan, V. F.;
2008).
5216 S
ayÕlÕ Büyükúehir Belediye YasasÕyla birlikte; ilk sekiz Büyükúehir’de bulunan (østanbul,
øzmir, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri) øçiúleri örgütleri (kaymakamlÕklar)
ikinci sekiz büyükúehirde (Antalya, DiyarbakÕr, Eskiúehir, Erzurum, Mersin, Kocaeli (øzmit),
Samsun) bulunmadÕ÷Õndan; bu belediyeler ilk kademe belediyesi ilan edilmiútir. 2008 yÕlÕnda
ise 5747 SayÕlÕ Yasa (Büyükúehir Belediyesi SÕnÕrlarÕ øçerisinde ølçe KurulmasÕ ve BazÕ
Kanunlarda De÷iúiklik YapÕlmasÕ HakkÕnda Kanun) ile sekiz ilçede kaymakamlÕklar
kurularak
ilk
kademe
belediyeleri
ilçe
belediyelerine
dönüútürülmüútür
(http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye'de_b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_bele
diyeleri ).
Bu yasayla birlikte yetki ve sorumluluk alanlarÕ geniúleyen Büyükúehir Belediyeleri;
hizmetleri karúÕlayabilmek için çok ciddi çalÕúmalar içerisine girmiútir. Bugünse; baúta 5216
SayÕlÕ Büyükúehir Belediye YasasÕ olmak üzere; 5393 SayÕlÕ Belediye YasasÕ, 5302 SayÕlÕ øl

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Özel ødaresi Kanunu, 5779 SayÕlÕ øl Özel ødarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi HakkÕnda Kanun, 2464 SayÕlÕ Belediye Gelirleri Kanunu, 5682
SayÕlÕ Pasaport Kanunu, 197 SayÕlÕ Motorlu TaúÕtlar Vergisi Kanunu ve 2972 SayÕlÕ Mahalli
ødareler ile Mahalle MuhtarlÕklarÕ ve øhtiyar Heyeti Seçimiyle ilgili Kanunda da bazÕ
de÷iúikliklere neden olacak “6360 SayÕlÕ On Üç ølde Büyükúehir Belediyesi Ve Yirmi AltÕ
ølçe KurulmasÕ øle BazÕ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik
YapÕlmasÕna Dair Kanun” tartÕúma konusudur.
6360 SayÕlÕ Kanunun genel gerekçesi;
x
x
x

yerel yönetimlerin küçük ölçekli planlar yapabilse de; Büyükúehir Belediyeleri’nde
yerleúim merkezlerinin fazla olmasÕnÕn tüm bölgeye bütüncül bir bakÕúÕ ihtiyaç haline
getirmesi ve,
sanayileúme, çevre ve ulaúÕm gibi artan sorunlara hizmet üretimi vb. problemlere;
yeterli mali kaynaktan yoksun küçük ölçekli mahalli idarelerce çözüm üretilememesi
olarak sunulmuútur.
5216 SayÕlÕ Yasa ile sÕnÕrlarÕ il mülki sÕnÕrlarÕ olan østanbul ve Kocaeli ølleri’nde imar,
planlama, ulaúÕm ve itfaiye vb. hizmetlerde görülen etkinlik ifade edilen di÷er bir
husustur.

Bu nedenle; daha güçlü yerel yönetimler için büyükúehir belediye sÕnÕrlarÕnÕn il mülki sÕnÕrlarÕ
olmasÕ önerilerek kabul edilmiútir.
x
x
x
x
x

elli altÕ milyon kiúinin Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içerisinde yaúayacak olmasÕ;
büyükúehir belediye sÕnÕrlarÕ içerisindeki belde belediyeleri ve orman köyleri dahil
köylerin tüzel kiúili÷inin kaldÕrÕlmasÕ;
büyükúehir belediyelerinde en az bir ilçe kurulmasÕ;
büyükúehir belediyesi olmayan elli iki ilde nüfusu 2000’in altÕndaki belde
belediyelerinin tüzel kiúili÷inin kaldÕrÕlmasÕ;
düzenleyici üst imar planlarÕ çerçevesinde il çapÕnda uyumlu imar planlarÕ
gerçekleútirilmesi ise

bu yasa kapsamÕnda karúÕlaúÕlan di÷er düzenlemelerdir.
Bu yasayla birlikte Türkiye’deki büyükúehir sayÕsÕ; on dört büyükúehir belediyesi önceden
olmak üzere; iki tane de 5216 SayÕlÕ Yasa ile il sÕnÕrÕ büyükúehir sÕnÕrÕ olan østanbul ve
Kocaeli ølleri’ne ek olarak; on üç adet daha (BalÕkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa,
Kahramanmaraú, Mardin, Mu÷la, Tekirda÷, Trabzon, ùanlÕurfa, Van) büyükúehir
eklenerek; yirmi dokuza yükselmiútir.
5216 SayÕlÕ Yasa kapsamÕnda valilik binasÕ merkez olmak üzere çizilen büyükúehir
belediyesi sÕnÕrlarÕnÕn (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, DiyarbakÕr, Eskiúehir, Erzurum,
Gaziantep, øzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun) iptali ve büyükúehir
belediye sÕnÕrÕnÕn il mülki sÕnÕrÕ olmasÕ gündeme gelmiútir.
Yirmi dokuz ildeki il özel idarelerinin kaldÕrÕlmasÕ; köylerin tüzel kiúili÷i kaldÕrÕlarak
mahallelere dönüútürmesi; belde belediyelerinin mahalleleriyle birlikte ba÷lÕ bulunduklarÕ
ilçe belediyelerine aktarÕlmasÕ; bucak ve bucak teúkilatlarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ ifade edilen
de÷iúiklikler arasÕndadÕr.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

436

Merkez ilçe statüsü kalmakla birlikte; merkez ilçede yer alÕp; köy iken mahalleye dönüúen
yerler ve mahalleleriyle birlikte ilçe belediyelerine devrolunan belde belediyelerinden
oluúan yeni bir ilçenin kurulmasÕna karar verilmiútir.
6360 SayÕlÕ Kanunla birlikte;
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

Anakent Belediyesi adÕyla yeni bir kavram ortaya çÕkmakta;
Eski yasadaki (5216) ilk kademe belediyeleri ifadeleri kaldÕrÕlarak; yerini ilçe
belediyeleri almakta;
Mücavir alan kavramÕ; orman köylerinin varlÕ÷ÕnÕ sürdürmesi durumunda
varlÕ÷ÕnÕ sürdürmekte;
Belediye meclisi; ilçe belediyelerine devretti÷i görevleri; kayna÷Õyla birlikte
devretmek durumunda kalmaktadÕr.
Köy korucularÕ; mahalleye dönüúen köylerde görevlerini sürdürmeye devam
etmekte;
Özel Bütçeli YatÕrÕm øzleme ve Koordinasyon Merkezleri kurulmakta;
Büyükúehir Belediye BaúkanlarÕnÕn seçiminde; seçim çevresi Büyükúehir
Belediye SÕnÕrÕndan oluúmakta;
Fazla personelin kurumlara yerleútirilene kadar mali vb. her türlü ihtiyacÕ
karúÕlanmakta;
Mahalli idarelerin taúÕtlarÕna; 197 sayÕlÕ Motorlu TaúÕtlar Vergisi Kanunu’nda
yapÕlan de÷iúiklikle vergi muafiyeti getirilmektedir.
ølçe Belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmesi durumunda Büyükúehir
Belediyeleri; bu kanunla tüzel kiúili÷i kaldÕrÕlarak mahalleye dönüúen köylerde
yapÕlacak ticari amaç taúÕmayan yapÕlar için yürürlükteki imar mevzuatÕ
do÷rultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip
mimari projeler yapmakta/yaptÕrmakta;
Bu kanunla mahalleye dönüúen köylerde; ulusal adres bilgi sistemine kayÕtlÕ konut,
entegre tesis niteli÷inde olmayan ve imar planÕ gerektirmeyen tarÕm ve hayvancÕlÕk
amaçlÕ yapÕlar ile bu yerlerde oturanlarÕn ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacak bakkal, manav,
berber, fÕrÕn, kahve, lokanta, tanÕtÕm ve teúhir büfeleri ve yerleúim yeri halkÕ
tarafÕndan kurulan ve iúletilen kooperatiflerin iúletme binasÕ gibi yapÕlar; usulüne
göre ruhsatlandÕrÕlmÕú sayÕlmakta;
Tüzel kiúili÷i kaldÕrÕlan köylerde; 2464 SayÕlÕ Belediye Gelirleri Kanunu uyarÕnca
alÕnmasÕ gereken vergi, harç ve katÕlÕm paylarÕ beú yÕl süreyle alÕnmamakta;
içme ve kullanma suyu için alÕnacak ücret ise beú yÕl süreyle en düúük
tarifelerin %25’ini geçememekte;
østanbul ve Kocaeli hariç; büyükúehir, büyükúehir ilçe belediyeleri ve ba÷lÕ
idareler yatÕrÕm bütçelerinin en az %10’unu 10 yÕl süre ile bu kanun
kapsamÕnda belediye sÕnÕrlarÕna dahil olan yerleúim yerlerinin altyapÕ
hizmetleri için ayÕrmakta/kullanmakta;
Özel ødare TeúkilatÕ kaldÕrÕlan illerde 3212 SayÕlÕ Maden Kanununda köylere
hizmet götürme birliklerine yapÕlan atÕflar ilgili ilçe belediyesine yapÕlmÕú
sayÕlmakta;
2011 nüfus sayÕmÕnda nüfusu 2000’in altÕnda kalan belediyeler ilk mahalli idare
seçiminde köye dönüútürülmekte;
Belediye sÕnÕrÕnÕn il mülki idare sÕnÕrÕ olmasÕnÕn bir sonucu olarak 5216 sayÕlÕ
yasadaki belediye ve köylerin büyükúehir belediyesine katÕlma talebiyle ilgili 6.
madde yürürlükten kaldÕrÕlmakta;
g) bendindeki büyükúehir belediyesinin yetki alanÕndaki mahallelerin ilçe
merkezine ba÷lanmasÕyla ilgili ifadenin maddeye eklenmesi ise; belediyelerin
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hizmet götürmekle yükümlü olduklarÕ alan sÕnÕrlarÕnÕn geniúlemesiyle birlikte; yol
özellikleri vb. nedeniyle yerleúmelerin hizmet alÕmÕnda karúÕlaúÕlabilecek
sorunlarÕn önlenmesi olup; bununla birlikte yollarÕn temizlenmesi, karla mücadele
çalÕúmalarÕ ile kentsel tasarÕm kavramÕ da eklenen di÷er ifadeler arasÕnda
yeralmakta;
Madencilik faaliyetleri için iúyeri açma ve çalÕúma ruhsatlarÕ düzenlemek;
UlaúÕmla ilgili hizmetlerin koordinasyonuna iliúkin yapÕlan toplantÕlara ulaúÕmla
ilgili kamu kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕnÕn davet edilmesi;
Büyükúehir belediyelerinin ilçe belediyelerine afet riski taúÕyan alanlarla ilgili
yardÕm talep etmesi durumunda her türlü deste÷i sa÷lamakla yükümlü olmasÕ;
Mabetlerin yapÕmÕ, onarÕmÕ, bakÕmÕ ve içme ve kullanma suyundan
indirimli/ücretsiz yararlanmasÕna iliúkin maddeler;
Büyükúehir Belediyelerin Co÷rafi Bilgi Sistemlerinin yanÕ sÕra elektronik
haberleúme altyapÕsÕ oluúturmasÕ;
Otopark gelirlerinin kamulaútÕrma ve bölge ve genel otoparklarÕn inúasÕnda
kullanÕlmak üzere Büyükúehir Belediyeleri’nde toplanmasÕ;
5393 SayÕlÕ Belediye Kanunu’nda yapÕlan de÷iúiklikle nüfusu 500’ün altÕnda
mahalle kurulamamasÕ ilkesi; nüfusu 100.000’in üzerindeki yerleúmelerde
kadÕnlar ve çocuklar için konukevi açma úartÕ; elektronik haberleúme tesislerine
yerseçim belgesi verilmesi ve özürlü dernek ve vakÕflar ibaresi yerine kamu
yararÕna çalÕúan dernekler ibaresinin getirilmesi;
Son olarak; 2464 sayÕlÕ belediye gelirleri kanunu ile ise yeni yol açÕlmasÕ,
kanalizasyon ve su tesislerine iliúkin olarak eski yasada “katkÕ payÕ alÕnÕr”
ibaresinin “katkÕ payÕ alÕnabilir” úeklinde de÷iútirilmesi hükme ba÷lanan
ifadelerdir.

4. DEöøùEN YASA/YÖNETMELøKLER VE YETKø ALANLARINA øSTøNADEN
øZMøR øLø PLANLAMA SÜRECøNøN øNCELENMESø
øzmir ili planlama sürecini irdelemek gerekirse; öncelikle øzmir’in Büyükúehir Belediyesi ilan
edildi÷i tarihten baúlamak gerekecektir. øzmir Büyükúehir Belediyesi 3030 sayÕlÕ Büyükúehir
Belediyesi Kanunuyla birlikte 1984 yÕlÕnda Büyükúehir Belediyesi ilan edilmiútir. O dönemde
øzmir’de kuzeyden güneye do÷ru sÕralamak gerekirse Çi÷li, KarúÕyaka, Bornova, Buca,
Konak, Gaziemir, Balçova, NarlÕdere ve Güzelbahçe olmak üzere øzmir Körfezi’nin çevresini
saran ve Büyükúehir Belediyesi’nin sorumlulu÷unda olan 9 tane ilçe bulunmakta olup;
bunlara merkez ilçeler adÕ verilmiútir.
øzmir øli Büyükúehir ilan edildikten sonra 1985 yÕlÕnda 3194 sayÕlÕ imar kanununun yürürlü÷e
girmesiyle birlikte; üst ölçekli nazÕm imar planÕ çalÕúmalarÕ yapÕlmasÕ gerekmiútir. Ancak
1985-1987 yÕllarÕ arasÕnda kalan süreçte a÷ÕrlÕkta olmak üzere henüz 1/5000 ölçekli nazÕm
imar planlarÕ ve imar planlarÕna esas jeolojik-jeoteknik etüdler yapÕlmadan merkez ilçelerin
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarÕ gerçekleútirilmiútir. Sözkonusu planlarÕn bir kÕsmÕnÕn
2981 sayÕlÕ kanuna göre düzenlenen Õslah planlarÕnÕn üzerine yapÕlmÕú olmasÕ øzmir
Büyükúehir Belediyesi’nin 1990’lÕ yÕllara gelindi÷inde üst ölçekli bir ana planÕ olmayan,
uygulama sÕkÕntÕlarÕnÕn had safhada oldu÷u uygulama imar planlarÕyla baú baúa kalmasÕna
neden olmuú; dolayÕsÕyla bu durum øzmir’i plansÕz geliúen ve kaçak yapÕlaúmanÕn giderek
arttÕ÷Õ bir yerleúme haline getirmiútir.
Bu süreç 90’lÕ yÕllar ve 2000’li yÕllarÕnda baúÕnda da devam etmiú; öyle ki mahkemeler
tarafÕndan talep edilen 1/5000 imar planlarÕ olmadÕ÷Õ için 1/1000 imar planlarÕ küçültülüp,
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birleútirilerek 1/5000 nazÕm imar planÕ gibi sunulmak durumunda kalmÕútÕr. Bununla birlikte
sözkonusu planlarÕn hukuki bir geçerlili÷i olmadÕ÷Õ mahkeme süreçlerinde ortaya çÕkmÕútÕr.
2004 yÕlÕna gelindi÷inde; 5216 sayÕlÕ büyükúehir yasasÕyla birlikte büyükúehir belediyesi
sÕnÕrlarÕ 50 km’lik bir yarÕçap øzmir Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕnÕ belirlemiú; øzmir
Büyükúehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasÕndaki ilçe sayÕsÕ zaman içerisinde 21’e (Çi÷li,
KarúÕyaka, Bornova, Buca, Konak, Gaziemir, Balçova, NarlÕdere, Güzelbahçe’ye ek olarak
BayraklÕ, Karaba÷lar, Urla, Selçuk, Tire, Kemalpaúa, Seferihisar, TorbalÕ, Menemen, Foça,
Alia÷a ve Menderes) yükselmiútir. Her ne kadar 5216 sayÕlÕ yasa kamuoyunda daha önceden
tartÕúÕlmaya baúlansa da øzmir Büyükúehir Belediyesi’ne ba÷lanacak ilçelerle ilgili herhangi
bir planlama çalÕúmasÕ yapÕlamamÕútÕr.
Özellikle sonradan ba÷lanan ilçelerin ve belde belediyelerinin planlama kararlarÕnda ba÷ÕmsÕz
olmalarÕ ve denetim eksikli÷inden dolayÕ øzmir Büyükúehir Belediyesi planlama
çalÕúmalarÕnÕn entegrasyonunda ciddi sÕkÕntÕlar ortaya çÕkmÕútÕr. Örne÷in Koyundere’de
bulunan 4 adet imar paftasÕndan hangisinin geçerli oldu÷u tartÕúma yaratÕrken; Yelki
Belediyesi’nde imar plan tadilatlarÕnÕn büyük ço÷unlu÷unun imar paftalarÕna iúlenmedi÷i
görülmüútür.
En önemli sorun yasal ama yasal dayanaklarÕ eksik olan imar uygulamalarÕ konusunda karar
vermek olup; en zoru ise bu bilgiler ve kararlar neticesinde øzmir Büyükúehir Belediyesi
sÕnÕrlarÕ içerisinde 1973 yÕlÕndan sonra ilk kez üst ölçekli ana planÕ yapmaktÕr.
5216 sayÕlÕ yasanÕn geçici 1. maddesinde “Büyükúehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlü÷e
girdi÷i tarihten itibaren en geç iki yÕl içinde büyükúehrin 1/25.000 ölçekli nazÕm imar
plânlarÕnÕ yapar veya yaptÕrÕr” denilmektedir. øzmir Büyükúehir Belediyesi (øBùB) bu
kapsamda çalÕúmalarÕna baúlamÕú ve 1/25000 ölçekli øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕnÕ
2007 yÕlÕnda geç de olsa onaylamÕútÕr. Ancak bu plan pek çok tartÕúmayÕ da beraberinde
getirmiú, øzmir øli üst ölçekli planlara alÕúÕk olmadÕ÷Õ için herkes planÕ kendi açÕsÕndan
eleútirmiú ve de÷iútirilmesini istemiútir. De÷iúikli÷in temel gerekçesi ise alt ölçekli planlara
uygun üst ölçekli bir plan istenmesidir.
2009 yÕlÕnda yeni kurulan ilçelerde dikkate alÕnarak 1/25000 ölçekli øzmir Kentsel Bölge
NazÕm ømar PlanÕ Revizyonu onaylanmÕú olup; üst ölçekli plan tartÕúmalarÕ halen daha
sürmektedir. Üst ölçekli bir plandan beklenen úehrin bütünü için bir vizyon ve hedefler ortaya
koymakken; bu plan vizyon ve hedefler ortaya koyulmadan aceleyle tamamlanmÕútÕr.
ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi’nin açtÕ÷Õ dava ile iptal edilen planla ilgili ùehir PlancÕlarÕ
OdasÕ øzmir ùubesi’nin basÕn açÕklamasÕ ise úu úekildedir;
“TMMOB örgütlülü÷ünün bir parçasÕ olan øzmir ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ, meslek alanÕnda
yaúanan sorunlara karúÕ, Anayasal görev bilinciyle hareket etmekte ve øzmir’de yaúamÕnÕ
sürdüren geniú halk kesimleri adÕna çaba harcamakta ve kentin sa÷lÕklÕ ve düzenli geliúmesi
için gerekli uyarÕlarÕ yapmaktadÕr.”
Kamu adÕna görev yürüten, alanÕnda tek meslek odasÕ olan, yaúanacak olumsuz geliúmelerden
etkilenme olasÕlÕ÷Õ nedeniyle vatandaúlarÕ bilgilendirme sorumlulu÷u bulunan, geri dönüúü
olanaksÕz yanlÕúlara karúÕ, kamu yararÕndan yana tavÕr alan, bu amaçla hukuk sÕnÕrlarÕ içinde
mücadele yürüten OdamÕzÕn, øzmir’in gelece÷ini yönlendiren temel stratejilerin ve mekansal
da÷ÕlÕmÕn belirlendi÷i ve yargÕya taúÕnmak zorunda kaldÕ÷Õ øKNøP planÕnÕn iptali ile yargÕ
tarafÕndan da haklÕlÕ÷Õ bir kez daha kanÕtlanmÕútÕr.
YargÕ KararÕn da ‘Hangi ölçekte olursa olsun planlama gelece÷e dönük öneri, önlem ve
kararlar dizisidir. Bir takÕm varsayÕm ve kestirimlere dayanÕr. PlanlamanÕn do÷ru
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olmasÕ ve ihtiyaçlara cevap vermesi için yörenin bugünkü durumunun, ihtiyaçlarÕnÕn
tespiti ve ileride ki geliúmesinin gerçe÷e en yakÕn bir biçimde saptanmasÕ gerekir. PlanÕn
en belirleyici verilerinin baúÕnda ise nüfus tahminleri gelir. Çünkü, bir kentin imar planÕ
hazÕrlanÕrken 20-25 yÕllÕk bir gelecek için orada yaúayacak nüfus ve bu nüfusun yaúama,
çalÕúma, dinlenme ve ulaúÕm ihtiyaçlarÕ tahmin ve hesap edilerek konut, sanayi, ticaret,
yeúil ve sosyo-kültürel alanlar, ulaúÕm için gerekli yol, otopark ve di÷er sosyal ve teknik
altyapÕ oluúturacak alan ve tesislere plan üzerinde yer verilir.’ denmekte ve davaya konu
etti÷imiz, bir anlamda gelece÷imizi ipotek altÕna alan belge olmasÕ niteli÷iyle yaúanabilir bir
øzmir için øKNøP’nÕn önemi vurgulanmaktadÕr.
øzmir Büyükúehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 gün ve 01.904 sayÕlÕ kararÕyla onanan
1/25000 ölçekli øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ Revizyonuna iliúkin yaptÕ÷ÕmÕz
itirazlarÕn dikkate alÕnmamasÕ sonucunda açmak zorunda kaldÕ÷ÕmÕz dava sonucunda, øzmir 1.
Idare Mahkemesi’nin 2012/743 sayÕlÕ kararÕyla, olumsuzluklarÕn bir kÕsmÕnÕn plan bütününde,
bir kÕsmÕnÕn ise lokal bazda oldu÷unu, lokal bazda tespit edilen bir kÕsÕm eksikliklerin ve
yanlÕú planlama kararlarÕnÕn, revizyon imar planÕnÕn yeniden ele alÕnarak düzeltilip,
giderilmesi mümkün olmakla birlikte, kararda ayrÕntÕlÕ olarak açÕklanan ve aúa÷Õda belirtilen
eksiklik ve yanlÕúlÕklarÕn ise planÕn bütünüyle yeniden gözden geçirilmesi gereklili÷ini
do÷urdu÷u saptanmÕútÕr:
1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕnda øzmir Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içinde
2025 yÕlÕnda oluúacak kentsel nüfus yaklaúÕk 4.449.200 kiúi olarak kabul edilmiútir.
øzmir Kentsel, Bölge NazÕm ømar PlanÕnda öngörülen kapasite nüfus ise 2030 yÕlÕ için
5.764.314 kiúi olarak belirlenmiútir. Aradaki bu farkÕn nedeni “projeksiyon nüfusu” ile
“kapasite nüfusu” kavramlarÕnÕn iç içe kullanÕlmasÕndan kaynaklanmaktadÕr.
Söz konusu planÕn neden birincisini de÷il de ikincisini yani kapasite nüfusu temel
aldÕ÷ÕnÕn bilimsel bir açÕklamasÕnÕn yapÕlmadÕ÷Õ, planÕn en belirleyici verilerinin
baúÕnda gelen nüfus tahminlerinin veri olarak alÕnan planlarda öngörülen ve ço÷u kez
gerçek dÕúÕ abartÕlÕ nüfus verileri ile buna göre abartÕlÕ olarak belirlenen
kullanÕm alanlarÕnÕn; tartÕúmasÕz üst ölçekli nazÕm plana aktarÕlmasÕ; dava
konusu planÕn bu konuda hiçbir politika ve hedefinin olmadÕ÷Õ anlamÕna gelir ki;
1/25.000 ölçekli bir nazÕm plan için bunun kabul edilebilir bir durum olmadÕ÷Õ
ortadadÕr.
2. 1/25000 ölçekli planÕn Alia÷a’daki mevcut sanayi kapasitesini, istihdamÕ ve nüfusu
çok daha artÕrarak planladÕ÷Õ, buna göre 2005 yÕlÕnda 45.000 olan Alia÷a
yerleúmesinin 2030 yÕlÕ için 246.847 gibi son derece yüksek bir düzeye ulaútÕ÷Õ
gözlenmektedir. Di÷er bir deyiúle, dava konusu plan ile 25 yÕl gibi bir sürede øzmir
kentsel bölge bütününde 1,85 kat, merkez kentte 1,5 kat nüfus artÕúÕ beklenirken;
Alia÷a için bu oran 5,5 kattÕr. Böyle bir nüfus yüklemesi kuúkusuz sanayi alanlarÕnÕn
büyük oranlarda geniúletilmesini de beraberinde getirecek; plan raporunda da
belirtildi÷i üzere hakim rüzgar yönlerinin de etkisiyle Alia÷a ve güneyindeki mevcut
sanayi tesisleri øzmir kentini hÕzla kirletecektir. Planla öngörülen ve mevcut nüfusu 5,5
katÕna çÕkartan bununla birlikte yeni sanayi yüklemelerini öneren planÕn neden
olaca÷Õ hava, su ve toprak kirlili÷inin øzmir kent bütünü ve Gediz OvasÕ ve
Menemen’deki tarÕm topraklarÕnÕ büyük ölçüde tarÕmsal kullanÕmÕn dÕúÕna
itece÷i açÕktÕr.
3. Yeni Foça Beldesi’nin bulundu÷u alanda yeni geliúme alanÕ olarak öngörülen bölgenin
yapÕlaúmasÕ durumunda kuzeyindeki do÷al karakteri korunacak alan ile güney ve
batÕsÕndaki mera alanlarÕ üzerinde ciddi bir yapÕlaúma baskÕsÕ yarataca÷Õ ve zaman
içinde bu alanlarÕn yitirilmesine yol açaca÷Õ, bu nedenle, nüfus verilerinin yeniden
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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gözden geçirilmesi gerekti÷i tespit edilmiútir. Yeni Foça’nÕn güneyindeki yeni
geliúme alanÕnÕn gereklili÷inin yeniden ayrÕntÕlÕ bir çalÕúma ile irdelenmesinde
yarar görülmektedir. AyrÕca Maltepe Serbest Bölgesi ve Villakent Mahallesi
arasÕnda kalan alan nazÕm plan ilke ve temel kararlarÕnÕ olumsuz yönde
etkilemeyecek biçimde yeniden yapÕlmalÕ ve yo÷unluk de÷erlerinin düúürülmesi
gerekmektedir.
4. øzmir metropol kentini kuzeyde øzmir-østanbul Otoyolu ve Ankara-øzmir Karayolu ile;
güneyde øzmir-AydÕn Otoyolu’na ba÷layacak olan bu önemli ve gerekli kuzey–güney
ba÷lantÕsÕnÕn Kunduz BarajÕ bölgesinde mevcut yolun geniúletilerek tarÕm topraklarÕna
verece÷i zararÕn önlenmesi gerekmektedir. Sözkonusu ba÷lantÕnÕn; batÕda Dereköy,
Gökkaya, Yeúilköy köylerinin de bulundu÷u orman sÕnÕrÕndan geçirilmesi durumunda
maliyet kÕsmen yükselse de ileriye yönelik olarak tarÕm topraklarÕnÕn korunmasÕ
bakÕmÕndan son derece olumlu bir düzeltme olaca÷Õ ortadadÕr.
5. øzmir kentsel alanÕ tümüyle 1. derece deprem bölgesinde kalmaktadÕr. UluslararasÕ
araútÕrmalara göre dünyada deprem riski taúÕyan kentler arasÕnda øzmir kentinin de
bulundu÷u ortadadÕr. øzmir’de tehlike arz eden 3 fay bulunmakta olup; bunlar øzmir,
Seferihisar ve Foça faylarÕdÕr.
a. Do÷al afetlerle ilgili olarak risklerin azaltÕlmasÕna yönelik planlama önlem ve
kararlarÕnÕn a÷ÕrlÕklÕ olarak alt ölçekli planlara bÕrakÕldÕ÷Õ,
b. kuúkusuz alt ölçekli planlar düzeyinde, yer temelli olarak alÕnacak kararlarda
hazÕrlanacak jeolojik/jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarÕnÕn ada ve parsel
bazÕnda hassas de÷erlendirme yapÕlabilmesi için son derece önemli oldu÷u,
c. ancak üst ölçekli bir nazÕm planÕn da bu planlama kademesinde yerine
getirmesi gereken daha üst ölçekli, makro düzeyde planlama kararlarÕ olmasÕ
gerekti÷i,
i. örne÷in, kent ölçe÷inde yerleri belirlenmiú olan aktif fay hatlarÕnÕn
yapÕlaúma dÕúÕnda tutulmasÕ,
ii. kentsel altyapÕnÕn almaúÕklarÕnÕn oluúturulmasÕ,
iii. kent içinde açÕk alanlarÕn da÷ÕlÕmÕnÕn, bu alanlarÕn do÷al afetlerin
yaúanmasÕ durumunda toplanma alanlarÕ olarak kullanÕlaca÷Õ öngörüsü
ile yapÕlmasÕ,
iv. okul ve hastane gibi kamusal yapÕlarÕn kent içindeki mekansal
da÷ÕlÕmÕnÕn dengeli olmasÕnÕn gözetilmesi gerekmektedir.
6. Dava konusu planla kentin gelecek on yÕllardaki temel stratejilerinin belirlenmesi
amaçlanmÕútÕr. Bu temel stratejilerin en önemlilerinden biri Alsancak LimanÕ’na
iliúkin benimsenen stratejidir. Alsancak LimanÕ’nÕn hangi döneme dek bugünkü
iúlevini sürdürece÷i, hangi dönemden itibaren Manisa-Kütahya-øzmir Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ ile de belirlenmiú olan ÇandarlÕ
LimanÕ’nÕn devreye girece÷i, Alsancak LimanÕ’nÕn geniúletilip geniúletilmeyece÷ine
iliúkin kararlar bu planda verilmeli iken planda bu konuya iliúkin kararlar
üretilmemiútir.
7. Urla ve Seferihisar'da gere÷inden fazla yapÕlaúma alanÕ açÕlmakta olup; her ne
kadar tarÕm alanlarÕ konusunda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere iliúkin olarak
aykÕrÕ uygulamalar mevzuat açÕsÕndan olanaklÕ olmasa da parsel ve ada düzeyinde bu
mevzuata aykÕrÕ alt ölçekli uygulamalar nazÕm plan düzeyinde tersi gösterilmiú dahi
olsa tekrar dava konusu olabilecektir.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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8. Planlama çalÕúmasÕnda metropolitan alan bütününde kapsamlÕ bir sanayi inceleme ve
araútÕrmasÕ yapÕlmamasÕ nedeniyle; dava konusu nazÕm imar planÕnÕn kentsel sanayi
alanlarÕnÕn niteli÷i, büyüklü÷ü, yön ve mekansal da÷ÕlÕmÕna iliúkin sistemli bir
planlama tutumu olmadÕ÷Õndan; planÕn sanayi ile ilgili bölümünün yeniden gözden
geçirilerek planlama kararlarÕnÕn kapsamlÕ çalÕúma verilerine göre yeniden
de÷erlendirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda 1/25.000 ölçekli øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ Revizyonunda
úehircilik ilkeleri, planlama esaslarÕ ve kamu yararÕ yönlerinden hukuka uyarlÕk
bulunmadÕ÷ÕnÕ ve dava konusu planÕn iptaline karar verilme nedenini açÕklamaktadÕr.
øzmir Büyükúehir Belediyesince, øzmir kentinin lehine olacak, mevzuata, bilime, kamu
yararÕna uygun, katÕlÕmcÕ bir yaklaúÕmla odamÕzÕn itirazlarÕ ve yargÕ kararlarÕ
do÷rultusunda en kÕsa sürede yeni bir plan hazÕrlama sürecine destek vermeyi
sürdürece÷imizi, ancak kamu yararÕna ve øzmir'in lehine olmayan tüm düzenlemelere karúÕ
duraca÷ÕmÕzÕ, øzmir’in korunacak de÷erlerine, hukuka, kamu yararÕna uygun hareket
etme konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”
Bu arada Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õnca hazÕrlanan 1/100.000 Ölçekli Manisa–Kütahya–øzmir
Çevre Düzeni PlanÕna ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi 2009 yÕlÕnda dava açmÕú ve 2011
yÕlÕnda yürütmeyi durdurma kararÕ alÕnmÕútÕr. Dava süreci hala devam etmektedir. BakanlÕk
ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi'nin itirazÕna konu olan sebepleri ortadan kaldÕracak bir
çalÕúma içerisine girmemiú, yasal sürecin sonunu beklemeye baúlamÕútÕr. Bu da øzmir’in bir
bölge planÕ ve strateji planÕ olmaksÕzÕn üst ölçekli plan çalÕúmalarÕna baúlamasÕna sebep
olmuútur.
Büyükúehir belediyesi, 1/25000 ölçekli øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ Revizyonu
iptal edilince 644 sayÕlÕ K.H.K’nÕn 3-a maddesine istinaden øzmir Büyükúehir Belediyesi
sÕnÕrlarÕ içerisinde hazÕrlanan 1/25000 ölçekli øzmir Büyükúehir Bütünü Çevre Düzeni
PlanÕ’nÕ hazÕrlayarak 12.09.2012 gün ve 05/843sayÕlÕ meclis kararÕyla onaylamÕútÕr. Ne yazÕk
ki øKNøPR dava gerekçesi konular aynen devam etmektedir. DolayÕsÕyla ùehir PlancÕlarÕ
OdasÕ øzmir ùubesi itiraz etmiú ancak itiraz reddedilince 2013 yÕlÕnda dava açÕlmÕútÕr. Dava
halen devam etmektedir.

5. SONUÇ
øzmir planlama konusunda ciddi talihsizlikler yaúamÕú, öngörülen, planlama ilkeleri ve
esaslarÕna göre geliúmesi gereken bir kent, plansÕz olarak geliúmiútir. øyi niyetle yapÕlan üst
ölçekli planlara ise eksikliklerinden dolayÕ uzman meslek odasÕ olan ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ
øzmir ùubesi tarafÕndan dava açÕlmÕútÕr. øzmir’in üst ölçekli planlarÕ olsun istenmekte, ancak
daha büyük problemlere yol açaca÷Õ görülerek dava açÕlmasÕ planlama alanÕnda ciddi
sÕkÕntÕlara sebep olmaktadÕr.
Bütün bu süreçle birlikte 6360 sayÕlÕ Kanunla birlikte yeni tartÕúma konularÕ gündeme
gelmiútir. Bunlar arasÕnda;
x
x

Yeni oluúan sÕnÕrlara göre acilen üst ölçekli planlarÕn hazÕrlanmasÕ konusu,
Üst ölçekli planlar onaylandÕktan sonra üst ölçekli plana uygun olarak 1/5000 ölçekli
nazÕm imar planlarÕnÕ yapÕlmasÕ, ilçe belediyelerin ise 1/5000 ölçekli nazÕm imar
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x
x
x
x
x

planlarÕna uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarÕnÕ revize ederek
uygulama sorunlarÕnÕ çözme konusu,
Alan ve sorumlulu÷un artmasÕndan dolayÕ, imar planlarÕnÕn hÕzlÕ hazÕrlanabilmesi ve
sorgulanabilir olmasÕ için co÷rafi bilgi sistemine geçilmesi konusu,
Tüm planlarÕn yeni oluúturulan sÕnÕrlar dikkate alÕnarak hukuki olarak gözden
geçirilmesi ve idari yapÕlanmaya uygun olarak düzenlenmesi, revize edilmesi konusu,
Mahalleye dönüúen köylerin kentsel alanlarla aynÕ kategoride düúünülmesi; bu
alanlarda mevzuatta belirtilen donatÕ alanlarÕna iliúkin standartlarÕn karúÕlanmasÕ
konusu,
Yeniden planlanmasÕ sonucunda mahalleye dönüúen köylerde atÕl durumda
kalabilecek donatÕ alanlarÕnÕn kanunun gerekçesinde sunulan kamu yatÕrÕmlarÕnÕn daha
etkin kullanÕmÕ ilkesiyle çeliúmemesi konusu,
Köyken mahalle olacak yerleúmelerde hazÕrlanacak tip projeler,
ømar affÕnÕ akÕllara getiren köylerdeki bazÕ birimlerin ruhsatlandÕrÕlmasÕ konusu

yer almaktadÕr.
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma haklarÕyla ilgili olarak anayasanÕn 67.
maddesinde; “seçim kanunlarÕnda yapÕlan de÷iúiklikler; yürürlü÷e girdi÷i tarihten
itibaren bir yÕl içinde yapÕlacak seçimlerde uygulanmaz” denilerek yerel ve merkezi
yönetimlere bir hazÕrlÕk süreci verilmektedir. 1984 yÕlÕnda ve 2004 yÕlÕnda øzmir Büyükúehir
Belediyesi’nin sorumluluk alanÕnÕn büyümesiyle birlikte yaúanan sÕkÕntÕlarÕn benzer úekilde
6360 sayÕlÕ yasanÕn hayata geçece÷i 2014 yÕlÕnda tekrar yaúanmamasÕ için çalÕúmalara
úimdiden baúlanmasÕ gerekmektedir. Üst ölçekli plan, büyümeyi fÕrsata dönüútürerek
eleútirileri dikkate alarak hÕzlÕca yeniden hazÕrlanmalÕdÕr.
Yerel yönetimlerin topra÷a sÕkÕ sÕkÕya ba÷landÕ÷Õ böyle bir sistem; en uzak yerleúim biriminin
dahi yönetimde temsil olana÷Õ bulmasÕ açÕsÕndan; mesafeleri kÕsaltan hatta önemsiz hale
getiren çok güçlü bir organizasyon yapÕsÕ ve yine çok güçlü iletiúim kanallarÕ gerektirecektir.
Bununla birlikte her bir yerel yönetim arasÕnda oluúturulacak iliúkilerde; Türkiye’de her
belediyenin kendine özgü ve birbirinden çok farklÕ, eúitsiz, adaletsiz düzenlemelere (vergi,
harç vb.) sahip bir yapÕya neden olmasÕnÕn önüne geçecek olmasÕ ve yerel yönetimler
arasÕndaki iliúkileri güçlendirmesi açÕsÕndan önemlidir.
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1. GøRøù
Ortaya çÕkÕúlarÕndan itibaren yenileme ve dönüúüm içerisinde olan kentler, son yÕllarda
planlamadan tasarÕma, depremden çevre sorunlarÕna uzanan karmaúÕk ve çok boyutlu
sorunlarÕ barÕndÕrmakta, baúta planlama ve imar olmak üzere uygulamaya konulan rant temelli
yanlÕú kentsel politikalarÕn, artan yoksullu÷un ve kutuplaúmanÕn dayattÕ÷Õ birçok konu ile
birlikte ‘Kentsel Dönüúüm’ 1990’larÕn baúÕndan itibaren, hÕzla büyüyen kentlerin çok yönlü
ve karmaúÕk problemlerini çözecek sihirli bir politika olarak gösterilmekte
Kentsel dönüúüm, “fiziksel/tasarÕm, sosyal, ekonomik ve yasal/yönetsel boyut” olmak
üzere birbirini tamamlayan dört boyutu içinde barÕndÕran bir kavram ve gerekli oldu÷u yerde
kullanÕlacak bir mekanizmadÕr. AslÕnda kentsel dönüúüm ekonomik, toplumsal ve mekansal
pek çok planlama eylemini, yasalarÕ, politikalarÕ, ekonomik karar ve tercihleri içeren çok
çeúitli aktörlerin yer alabildi÷i bir eylemler bütünüdür. Kamu sektörü, Merkezi yönetim, Yerel
yönetim, Özel sektör, Sivil toplum kuruluúlarÕ ve yerel halkÕn kentsel dönüúüm sürecinde
katÕlÕmcÕ olmasÕ beklenmektedir. Kentsel yenileme ana baúlÕ÷Õ altÕna toplanabilecek olan bu
müdahaleler arasÕnda, kentsel dönüúüm de dahil olmak üzere, farklÕ kentsel sorunlarÕn
çözümüne yönelik “kentsel iyileútirme, sa÷lÕklaútÕrma, koruma, canlandÕrma, mutenalaútÕrma
(soylulaútÕrma), tasfiye, önleme, yeniden iúlevlendirme, sakÕnÕm, geliúim, vb” müdahale
biçimleri bulunmaktadÕr.
Her projenin kendine özgü özellikleri bulunmaktadÕr. Süreçler benzerlik gösterse de her yerin,
zamanÕn ve aktörlerin farklÕlÕ÷Õ, her kentsel dönüúüm projesini farklÕ kÕlmaktadÕr. DolayÕsÕyla
tek bir proje üzerinden düúünmek de÷il, o bölgenin analizinin çok iyi yapÕlmasÕ ve ihtiyaçlarÕn
belirlenmesi gerekmektedir. Bunu da, çok büyük bir úeffaflÕkla, orada yaúayanlarla,
kullanÕcÕlarla birlikte tartÕúarak, onlarÕ da ikna ederek oluúturulan bir modelle yani yerel
potansiyelleri göz önüne alarak, sadece fiziki çevrenin de÷il sosyal ve kültürel çevrenin yaúam
kalitesinin yükseltilmesi úeklinde yapÕlmalÕdÕr.
Günümüz örneklerinde ise, arsa de÷eri artan kentsel yerleúimlerin kentsel dönüúüme konu
edilmesi, büyük oranda ekonomik rant ortaya çÕkarmaktadÕr. Kentsel dönüúümün bugünkü
biçiminde temel sorun alanÕ, ortaya çÕkan bu rantÕn kamuya ve kente dönüúünü sa÷lamaktÕr.
Oysa, örnekler göstermektedir ki, ortaya çÕkan rant büyük oranda gayrimenkul sektörüne
aktarÕlmakta, adil bir bölüúüm siyaseti uygulanamamaktadÕr.
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2. KENTSEL DÖNÜùÜM
2.1. KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TANIMI
Dönüúüm (TDK Sözlü÷ü); Oldu÷undan baúka bir biçime girme, baúka bir durum alma.
Kentsel Dönüúüm; Kentsel mekanlarÕn var olan durumundan baúka bir durum almasÕ.
Bu kapsamda; Kentsel mekanda olumlu ya da olumsuz her tür de÷iúim, yapÕsal de÷iúim,
iúlevsel de÷iúim dönüúüme karúÕlÕk gelmektedir.
“Kentsel sorunlarÕn çözümünü sa÷layan ve de÷iúime u÷rayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel,
sosyal ve çevresel koúullarÕna kalÕcÕ bir çözüm sa÷lamaya çalÕúan kapsamlÕ bir vizyon ve
eylem” (Thomas, 2003).
Kentsel Dönüúüm kentsel bozulma süreçlerini daha iyi anlama ihtiyacÕndan do÷an ve
gerçekleútirilecek dönüúümde elde edilecek sonuçlarÕn üzerinde bir uzlaúmadÕr. Bir baúka
de÷iúle, yitirilen bir ekonomik etkinli÷in yeniden geliútirilmesi ve canlandÕrÕlmasÕ, iúlemeyen
bir toplumsal iúlevin iúler hale getirilmesi; toplumsal dÕúlanma olan alanlarda, toplumsal
bütünleúmenin sa÷lanmasÕ; çevresel kalitenin veya çevresel dengenin bozuldu÷u anlarda, bu
dengenin tekrar sa÷lanmasÕdÕr. (Roberts, 2000)
Fiziksel çevrede gerçekleúecek bir dönüúümden çok daha geniú kapsamlÕ bir eylem
alanÕdÕr.BM Habitat programlarÕnÕn temel ilkeleri etrafÕnda úekillenmesi ve sosyal geliúim,
ekonomik kalkÕnma ve çevre koruma ile birlikte bütüncül bir biçimde ele alÕnmasÕ gerekir.
Kentsel dönüúüm esasÕnda úehir planlama biliminin müdahale araçlarÕndan bir tanesidir.
Kentsel yenileme ana baúlÕ÷Õ altÕna toplanabilecek olan bu müdahaleler arasÕnda, kentsel
dönüúüm de dahil olmak üzere, farklÕ kentsel sorunlarÕn çözümüne yönelik “kentsel
iyileútirme, sa÷lÕklaútÕrma, koruma, canlandÕrma, mutenalaútÕrma (soylulaútÕrma), tasfiye,
önleme, yeniden iúlevlendirme, sakÕnÕm, geliúim, vb” müdahale biçimleri bulunmaktadÕr.
Genel olarak kentsel dönüúüm; bozulma ve çökme olan kentsel alanlarÕn, sorunlarÕnÕn
çözümünü sa÷lamanÕn yanÕ sÕra, de÷iúme u÷rayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve
çevresel koúullarÕnÕn kapsamlÕ ve bütünleúik yaklaúÕmlarla iyileútirilmesine yönelik kalÕcÕ bir
çözüm sa÷lamaya çalÕúan kapsamlÕ strateji ve eylemlerin bütünü olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Kentsel Dönüúüm, günümüzde Kent planlamasÕnÕn en önemli sorunu haline getirilmiú ve son
yÕllarda bir dizi özel yasalara konu olarak gerçekleútirilen ya da gerçekleútirilmeye çalÕúÕlan
projeler ile, kentlerimizin tarihi, kültürel ve kimliksel dokularÕnÕ bozan, úehircilik bilimi
açÕsÕndan tanÕmlandÕ÷Õ gerçek içeri÷e ve yasada yer verilmiú olan yapÕlÕú amacÕna aykÕrÕ,
sermaye ve rant odaklÕ konut üreterek halkÕn katÕlÕmÕnÕ dÕúlayan kavramlardan biri olarak
gerçekleúmektedir.

2.2. TÜRKøYEDE KENTSEL DÖNÜùÜM SÜREÇLERø
Türkiye’deki kentleúme süreçlerini dönemlere ayÕrdÕ÷ÕmÕzda, karúÕmÕza 1923 -1950, 19501980 ve 1980 sonrasÕ olarak üç temel dönem ortaya çÕkmaktadÕr.
-1950’lerle baúlayan süreçte göçlere hazÕrlÕksÕz yakalandÕ. Kente yönelen göçler, kentsel
mekanda önemli ve kapsamlÕ bir dönüúüme neden oldu. Yoksul, emekçi kesimlerin barÕnma
sorununun devlet eliyle çözülmemesi, gecekondulaúma kavramÕnÕ ve gecekondulu kente
dönüúümü gündeme taúÕdÕ. Gecekondular ve hisseli parsel satÕúÕ yapÕlan alanlarda kaçak
yapÕlaúmalarla kentler yeni bir biçim aldÕ.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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-1980’lerde gündeme gelen imar affÕ uygulamalarÕ ve Õslah imar planlarÕ ile gecekondu
alanlarÕnda ve hisseli alanlarda yo÷unlaúma ile yeni bir dönüúüm gerçekleúti.
-Kentsel mekanda yaúanan de÷iúim, 2000’li yÕllarla birlikte boyut de÷iútirmiú, “imar rantÕ”
kavramÕ “deprem korkusu” ile birleútirilerek yeni düzenlemelerin gerekçesi oluúturulmuú,
-Kent içinde oluúan rantlara el koyma arayÕúÕnda olanlarÕn var olan kullanÕcÕlarÕ tasfiye etmek
için baúlattÕklarÕ arayÕú “Kentsel Dönüúüm” kavramÕ ile somutlaúmÕú ve “Kuzey Ankara
Giriúi Kentsel Dönüúüm Projesi Kanunu” 4 Mart 2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiú,
-Kentsel Dönüúüm “Belediye Kanunu” (5272 ve 5393) içinde 24 AralÕk 2004 tarihinden
baúlayarak yer almÕú,
- 16.6.2005 tarihinde 5366 SayÕlÕ YÕpranan Tarihi Ve Kültürel TaúÕnmaz VarlÕklarÕn
Yenilenerek KorunmasÕ Ve YaúatÕlarak KullanÕlmasÕ HakkÕnda Kanun ile tarihi alanlarda
koruma amacÕndan uzaklaúÕlmÕú,
-“Dönüúüm AlanlarÕ HakkÕnda Kanun TasarÕsÕ” 22 KasÕm 2006 tarihinde Komisyonda kabul
edildi÷i halde yasalaúmamÕú,
-Baúlayan ve yasal dayanaktan yoksun olan “kentsel dönüúüm” giriúimlerinin yargÕda
bozulmasÕ, engellenmesi, alan içinde yaúanan direniúler iktidarÕ yeni arayÕúlara yöneltmiú ve
Dönüúüm AlanlarÕ HakkÕnda Kanun, yasalaútÕrÕlmazken, 2010 yÕlÕ içinde Belediye
Kanunu’nun 73. maddesinde de÷iúiklik yapÕlmÕú ve “Kentsel Dönüúüme “Anayasaya aykÕrÕ”
içerikte geniúletilmiú biçimde yasal dayanak (!) oluúturulmuú,
-6306 sayÕlÕ Afet Riski AltÕndaki AlanlarÕn Dönüútürülmesi HakkÕnda Kanun, 16.05.2012
tarihinde kabul edilerek yasalaúmÕútÕr.

2.3. DEöøùEN YASALAR VE UYGULAYICI KURUMLARIN ARTAN GÜCÜ
Siyasi alanda yasama yetkisinin hiçbir engele takÕlmadan ve tartÕúÕlmadan kullanÕlmasÕyla
birlikte, tehlikeli bir güç yo÷unlaúmasÕ ve merkezileúmesi. Meúruiyet çerçevesi yapÕlanlarÕn
yasal oldu÷u gerekçesiyle kurulmaktadÕr. Birbirini tamamlamasÕ en azÕndan birbirine
yaklaúmasÕ beklenen yasallÕk ve meúruiyet çerçeveleri arasÕnda ciddi bir uçurum ortaya
çÕkmÕú durumdadÕr
Toplu Konut ødaresi (TOKø) ve Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õ gibi önemli kamu kurumlarÕ
5273 sayÕlÕ “Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanunu'nda De÷iúiklik YapÕlmasÕ ile Arsa
Ofisi Genel Müdürlü÷ü'nün KaldÕrÕlmasÕ HakkÕnda Kanun ve 5609 sayÕlÕ “Gecekondu
Kanunu’nda De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair KanunlarÕn da çÕkartÕlmasÕyla çok ciddi yetki
aktarÕmlarÕ gerçekleútirilmiútir.
•
•

•

5393 sayÕlÕ “Belediye YasasÕ”nÕn 73. maddesi: nüfusu 50.000’in üzerindeki
belediyelere kentsel dönüúüm proje alanlarÕnÕ ilan etme ve uygulama yetkisi,
5366 sayÕlÕ “YÕpranan Tarihi ve Kültürel TaúÕnmaz VarlÕklarÕn Yenilenerek
KorunmasÕ ve YaúatÕlarak KullanÕlmasÕ HakkÕndaki Kanun” (5 Temmuz 2005) acele
kamulaútÕrma yetkisi ve yenileme kurullarÕ,
5793 sayÕlÕ “BazÕ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik
YapÕlmasÕna Dair Kanun” (24. Temmuz 2008): Büyükúehir Belediyelerine yetki,
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•
•
•

•

5393 sayÕlÕ Belediye YasasÕ’nÕn 73. maddesinde de÷iúlik yapÕlmasÕnÕ sa÷layan 5998
sayÕlÕ Belediye Kanununda De÷iúiklik YapÕlmasÕna øliúkin Kanun (24 Haziran 2010)
644 sayÕlÕ Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷ÕnÕn Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun
Hükmünde Kararname (4 Temmuz 2011)
648 sayÕlÕ Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷ÕnÕn Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun
Hükmünde Kararname øle BazÕ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Kanun Hükmünde Kararname (17 A÷ustos 2011)
6306 sayÕlÕ Afet Riski AltÕndaki AlanlarÕn Dönüútürülmesi HakkÕnda Kanun: Çevre
ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ ve TOKø gibi birçok kurum ve kuruluúa yetkiler verildi.

2.4. øZMøR’DE KENTSEL DÖNÜùÜM UYGULAMALARI
øzmir’de kentsel dönüúüm projeleri øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan 2006 yÕlÕnda
baúlatÕlmÕútÕr. Bu projeler aúa÷Õdaki tablolarda gösterildi÷i üzere; Afet Riskini Azaltma
AmacÕyla Tamamlanan Kentsel Yenileme Projeleri ve Yerinde Dönüúüm AmacÕyla
Sürdürülen Kentsel Dönüúüm ve Geliúim Projeleri úeklinde ikiye ayrÕlmaktadÕr.

Afet Riskini Azaltma AmacÕyla Tamamlanan Kentsel Yenileme Projeler;
Kadifekale
Yeúildere
Gürçeúme

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Yerinde Dönüúüm AmacÕyla Sürdürülen Kentsel Dönüúüm ve Geliúim Projeler;
BayraklÕ
Uzundere
Ege Mahallesi
BallÕkuyu
Aktepe – Emrez
Örnekköy
TorbalÕ
BayÕndÕr

60 Hektar
32 Hektar
7 Hektar
48 Hektar
122 Hektar
18 Hektar
6 Hektar
13 Hektar

øzmir’in ilk kentsel dönüúüm uygulamalarÕndan biri olan Kadifekale Türkiye’deki kentsel
dönüúümün uygulamalarÕ bakÕmÕndan önem arz etmektedir. Türkiye’nin de, afet risklerini
taúÕyan geliúmekte olan bir ülke olmasÕ sebebiyle kentsel dönüúüm uygulamalarÕ, afetle ilgili
kentsel dönüúüm uygulamalarÕnÕn yapÕlmasÕnÕ gerektirmiútir. øzmir’de do÷al afet riski taúÕyan
Kadifekale Bölgesi’ne yönelik yapÕlan “Kadifekale Kentsel Dönüúüm Projesi ”, afet riski
altÕndaki alanlarÕn dönüútürülmesinde önemli uygulamalarÕndan biridir.

Yine yapÕmÕna baúlanmÕú ve devam etmekte olan Yeúildere ve Gürçeúme bölgelerindeki
Kentsel Yenileme projeleri øzmir’deki di÷er uygulamalardÕr. 04.05.1998 tarihli Bakanlar
Kurulu kararÕ ile ‘Afete Maruz Bölge’ olarak ilan edilmiú Yeúildere Kentsel Yenileme
Bölgesi’nde gerçekleútirilen proje yÕkÕm aúamasÕ devam etmektedir. Bu projede ulaúma
sa÷lanÕp konut talep eden hak sahiplerine Uzundere Toplu KonutlarÕ’ndan konut tahsis
edilirken, bedel talep eden hak sahiplerine ise kamulaútÕrma bedelleri ödenmiútir. AynÕ tarihte
yine Bakanlar Kurulu kararÕyla ilan edilen Gürçeúme bölgesinde de 2011’de yÕkÕm çalÕúmalarÕ
baúlamÕú devam etmektedir. øki proje kapsamÕnda bölgede yaúayan halkÕn taleperline göre
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Uzundere Toplu KonutlarÕ’ndan konut tahsis veya bedel talep eden hak sahiplerine ise
kamulaútÕrma bedelleri ödenmesi yöntemi uygulanmÕútÕr.

Yeúildere Kentsel Yenileme Bölgesi

Gürçeúme Kentsel Yenileme Bölgesi

2.4.1. KADøFEKALE’DE KENTSEL DÖNÜùÜM UYGULAMASI
MÖ 4.YüzyÕl'da kurulan Kadifekale; Hellen, Roma, Bizans ve OsmanlÕ dönemlerine ait
kalÕntÕlarla arkeolojik eserlerin bulundu÷u, 186 m. yükseklikte bir tepe üzerine kurulmuú,
úehrin hemen her yerinden görünebilen, özel bir noktasÕnda konumlanmÕútÕr. Kadifekale
bulundu÷u konum itibariyle turistlerin çekim merkezidir. Ancak özellikle 80’ li yÕllardan
sonra ülkemizin en önemli sorunlarÕndan biri haline gelen göç nedeniyle, øzmir de tüm
anakentler gibi olumsuz yönde etkilenmiútir. Kadifekale etekleri de göç ve sonucunda geliúen
çarpÕk kentleúme sebebiyle bugün imarsÕz ve sa÷lÕksÕz yapÕlaúma bölgesi haline gelmiútir. Bu
olgu, tarihi kalÕntÕlarÕn gün yüzüne çÕkarÕlmasÕna yönelik çalÕúmalarÕ da engellemektedir.
øzmir bütünü için de tarihi de÷er taúÕyan ve øzmir'e en hakim noktada bulunan bu alan, kent
halkÕ tarafÕndan da yeterince yaúanamamaktadÕr. Kadifekale eteklerinde yaúam, fiziksel olarak
sa÷lÕksÕz koúullarda sürdürülmekte, kentin tam ortasÕnda olunmasÕna karúÕn, kent yaúamÕ ile
kopukluklar yaúanmaktadÕr. Bölgenin sosyo-ekonomik yapÕsÕ, ço÷unlukla göçle gelen, “Alt
Sosyal Gelir Grubu” vatandaúlardan oluúmakta, geçimini yaygÕn olarak “Midyecilik” ile
sa÷lamaktadÕr.
Kentin yoksul mahallelerini barÕndÕran Kadifekale etekleri aynÕ zamanda heyelan bölgesidir.
Bölgede görülen en büyük olumsuzluk; heyelan tehlikesi altÕnda olan, zaman zaman oluúan
zemin kaymalarÕ nedeniyle yüzeysel ve yapÕsal zarar görmüú gecekondu tipi yapÕlar ve düúük
cephe, sokak ve çevre kalitesidir. Bölgede yakÕn zamana kadar hayati tehlike taúÕyan evler,
hatta okullar boúaltÕlmak zorunda kalÕnmÕú, ancak soruna kalÕcÕ bir çözüm bulunamamÕútÕr.
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Kadifekale Heyelan Bölgesi ile ilgili, 1962- 2005 tarihleri arasÕnda belirli aralÕklarla 8 adet
jeolojik etüt raporu hazÕrlanmÕú; 1978, 1981, 1998 ve 2003 tarihlerinde Bakanlar Kurulu
kararÕ ile “Afete Maruz Bölge” olarak ilan edilmiú; 20.07.2006 tarihinde ise øzmir Büyükúehir
Belediyesince KamulaútÕrma KararÕ alÕnmÕútÕr. Kadifekale bölgesinde jeolojik olarak uygun
olmayan araziler üzerine, kalitesiz malzemelerle ve yapÕm tekni÷ine aykÕrÕ olarak, temel
mühendislik ölçütlerinden yoksun, plan gözetilmeksizin yapÕlan gecekondu tipi yapÕlar, her an
oluúabilecek heyelan tehlikesinde büyük can kayÕplarÕna ve hasarlara yol açacaktÕr. Bu
amaçla, øzmir Büyükúehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Toplu Konut ødaresi arasÕnda
yapÕlan protokolle; “Afete Maruz Bölge” ilan edilen, ømariye, Ondokuz MayÕs, Vezira÷a,
Hasan Özdemir, Yeúildere, Kosova, 1. Kadriye, Altay, Kadifekale ve BayraklÕ Mahallelerinde
yer alan gecekondu tipi yapÕlarÕn boúaltÕlmÕú ve hak sahiplerinin Uzundere’de yapÕlan
konutlara tasfiye edilmiútir. Uzundere konurlarÕna yerlúen halkÕn merkezden uzaklaúmasÕ tüm
yaúantÕsÕnÕ de÷iútirirken, TOKø konutlarÕnÕn ikinci senesinde eskimeye baúlamasÕ, alanÕn
sosyal donatÕ ihtiyacÕnÕn ve toplu taúÕma olanaklarÕnÕn yetersiz olmasÕ gibi sorunlarla yüzüze
oldu÷u bilinmektedir.

3. SONUÇ
Türkiye’de baúta østanbul olmak üzere, kentlerde büyük ulaúÕm projeleri gündeme taúÕnmÕú,
kent bütçesinin önemli bir bölümü bu projelere aktarÕlmaya baúlanmÕútÕr.
ønúaat sektörü üzerinden yaúama geçirilmek istenen neo-liberal politikalarÕn bir aúamasÕ
olarak kentsel dönüúüm gündeme tüm a÷ÕrlÕ÷Õyla taúÕnmÕútÕr.
Kentin rantÕ yükselen bölgelerine yönelik geliútirilen yÕkÕm ve yeniden yapÕm süreçleriyle bir
yandan kent yoksullarÕ yerlerinden edilirken, di÷er yandan kentsel dönüúüm projeleri
üzerinden sermayeye kaynak aktarÕmÕ hÕz kazanmÕútÕr.
Kentsel mekana yatÕrÕm temel sermaye birikim aracÕ olarak görülür ve bu çerçevede kentin
belirli bölümleri orta ve üst sÕnÕflar için temizlenip (!) yeniden yaratÕlÕrken, kent yoksullarÕnÕn
bu döneme de÷in türlü bedeller ödeyerek elde ettikleri kazanÕmlar ellerinden alÕnmaya
baúlanmÕútÕr.
øzmir’de yaúam alanlarÕnÕn, özenle, o yerin sakinleriyle birlikte, gereksiz yÕkÕmlar olmadan,
bögede yaúayan insanlarÕn gereksinimlerini karúÕlamaya yönelik dönüúüm modelinin hayata
geçirilmesi için, öncelikle 1/25000 øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ Revizyonu plan
kararlarÕ ile belirlenen ‘Sa÷lÕklaútÕrma- Yenileme Program AlanlarÕ’ çerçevesinde belirlenen
alanlarÕn, kapsamlÕ ve bütüncül bir planlamanÕn parçasÕ olarak, mevzuat ve planlama
açÕsÕndan bütünsellik içinde ele alÕnmasÕ do÷ru bir yaklaúÕm olacaktÕr.
øzmir Büyükúehir Belediyesi Kentsel Dönüúüm Daire BaúkanlÕ÷Õ kapsamÕnda baúlatÕlan
çalÕúmalarda; “Ça÷daú kentlerde, standardÕ yüksek bir yaúam sürmek her kentlinin hakkÕdÕr.
PlansÕz ve sa÷lÕksÕz yerleúme nedeniyle hizmetlerin güçlükle götürülebildi÷i, kentsel
donatÕlarÕn yetersiz kaldÕ÷Õ veya olmadÕ÷Õ yerleúim birimlerinde kentsel çözümleri halkla
birlikte üreterek uyguluyoruz. Kentsel dönüúüm projelerinde uzlaúma, paylaúma ve yerinde
dönüúüm ilkeleri göz önünde tutuluyor.” denilmektedir. Bu çalÕúmalar "halk için yerinde
kentsel dönüúüm" temelinde yürütülmelidir.
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Bir kentsel alandaki kullanÕm biçimini de÷iútirmeyen, aynÕ kullanÕmla yenilenmesini veya
rehabilite edilmesini öngören bu projelerin “Kentsel øyileútirme” veya “Kentsel Yenileme”
projeleri olarak isimlendirilmeleri gerekirken, “Kentsel Dönüúüm Projeleri” olarak
adlandÕrÕlmalarÕnÕn nedeni, projelerin içinde saklÕ olan “bir kesime” rant sa÷lama amacÕnÕn,
dönüúüm kelimesinin içinde yatan popüler ve olumlu ideolojik anlamÕn ardÕnda saklanÕlmak
istenilmesinden kaynaklanmaktadÕr. Bir gecekondu alanÕnÕn çok katlÕ konut alanÕ haline
getirilmesinin dönüúümle bir iliúkisi bulunmadÕ÷ÕnÕ, yapÕlanÕn rantÕ yükselen alanlarda rantÕn
artÕrÕlmasÕ ve aktarÕmÕ, yaúayanlarÕn bölgelerden tasfiyesi, bölgenin soylulaútÕrÕlmasÕ ve
yeniden paylaútÕrÕlmasÕ yoluyla yenilenmenin sa÷lanmasÕ için bir araç haline geldi÷ini
görmekteyiz.
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øZMøR’DE TEHLøKELø ATIKLARIN YÖNETøMø
Yard. Doç. Dr. Enver Yaser KÜÇÜKGÜL
enver.kucukgul@deu.edu.tr

TEHLøKELø VE ZARARLI ATIK NEDøR?
Dünyada 1960 yÕlÕna kadar “Tehlikeli ve ZararlÕ Madde” kavramÕ çok sÕklÕkla
kullanÕlmamaktaydÕ. Birinci dünya savaúÕ sonrasÕnda ve, özellikle ikinci dünya savaúÕ
döneminde çok çeúitli amaçlara hizmet eden ve kapitalizmin ve sömürü sisteminin
yaygÕnlaúmasÕ için ço÷u kez yüksek öldürücü ve yok edici kapasiteye sahip kimyasal madde
üretimi hÕzlanmÕútÕr. 1940-1950 yÕllarÕnda yaúanan bu olgu sentezlenen kimyasallarÕn pek çok
alana aynÕ ve/veya farklÕ amaçlarda sÕnÕrsÕz kullanÕmÕ sonucunda ilk etkiler 1960’larda
görülmeye baúlanmÕútÕr. SÕnÕrsÕz ve sorumsuz kapital ve ona hizmet eden yönetimlerin eliyle
bu kimyasallarÕn hava, su, toprak ve canlÕlarda yol açtÕ÷Õ geri dönüúümsüz etkiler dünyanÕn
ilgisini çekmeye baúlamÕútÕr. Yaúanan felaketler sonucunda bu etkiye yol açan ve/veya
açabilecek olan maddelerin yeni bir gurup ad altÕnda toplanmasÕ ve bunlarÕn etkilerinin
azaltÕlmasÕ veya yok edilmesi için alÕnacak önlemler öncelikle geliúmiú ülkelerde yasal
yaptÕrÕmlarÕn uygulanmasÕ için yönetmelikler kapsamÕna alÕnmÕútÕr. Genel anlamÕyla
“Tehlikeli ve ZararlÕ Maddelerin AtÕklarÕ”, katÕ, sÕvÕ, gaz veya karÕúÕmlarÕ formunda olan;
¾ Düúük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü,
¾ ønsan ve di÷er canlÕ formlar için toksik, kanserojen, mutajen ve teratojen etkiye sahip,
¾ Düúük sÕcaklÕklarda alevlenebilme özelli÷i olan,
¾ PatlayÕcÕ, korozif ve reaktif maddelerdir.
Tehlikeli ve zararlÕ maddelerin bu etkilerinin azaltÕlmasÕ veya ortadan kaldÕrÕlmasÕ için,
onlarÕn; geri dönüútürülebilir, tehlikeli olmayan formlara dönüútürülebilir ve depolanabilme
özelliklerine göre ele alÕnmasÕ gerekir. Tehlikeli ve zararlÕ atÕklar korozif, reaktif, yanabilir
(tutuúabilen/ patlayabilen), toksik kimyasal bileúenlerdir. Günümüzde 74 milyonu aúan do÷al
ve sentetik kimyasal maddenin oldu÷u hatÕrlanacak olursa, hangi konu ile nasÕl
u÷raúaca÷ÕmÕzÕ bir kez daha dikkatle gözden geçirmemiz gerekir. Tehlikeli ve zararlÕ atÕklar
ço÷unlukla reaktiftir ve patlama potansiyeli olan ya da atÕk iúleme prosesi esnasÕnda toksik
gaz çÕkÕúÕna neden olan atÕklardÕr. Tehlikeli ve zararlÕ atÕklar hakkÕnda kesin bilgi ve yasal
olarak düzenlenmiú yorumlar ile tanÕmlanÕr. Normalde kararsÕz, hava ve su ile önlenemez
úekilde tepkimeye giren, su ile patlayÕcÕ karÕúÕmlar meydana getiren, basÕnç altÕnda veya
ÕsÕtÕldÕklarÕnda patlayÕcÕ olan atÕklar yasal normlarda reaktif tehlikeli ve zararlÕ atÕklar olarak
tanÕmlanÕr. Tehlikeli ve zararlÕ atÕklar toksiktirler ve tutuúabilme, patlayabilme olasÕlÕklarÕ
yüksek yanÕcÕ maddelerdir. CanlÕlara, malzemelere, çevreye zarar verebilecek her türden
maddeye “tehlikeli ve zararlÕ” madde adÕ verilir. Genel anlamda tehlikesiz veya zararsÕz
diye bir madde yoktur. Tehlikelilik ve zararlÕlÕk madde miktarÕna, temas edilen; zamana,
türe, miktara ve di÷er maddelerin varlÕ÷Õna göre yorumlanacak bir kavramdÕr.
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Tehlikeli ve ZararlÕ AtÕklar Konusunda Temel TanÕmlamalar
Ülkemizde yayÕnlanan (TAKY) “Tehlikeli AtÕklarÕn Kontrolü Yönetmeli÷i’ndeki (2005)”
tanÕmlamada; “Madde: Do÷al halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlÕlÕ÷ÕnÕ
ve yapÕsÕnÕ etkilemeden uzaklaútÕrÕlabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak
üzere kullanÕlan katkÕ maddeleri ile üretim iúleminden kaynaklanan safsÕzlÕ÷Õ ihtiva eden
kimyasal element ve bunlarÕn bileúiklerini ifade etmektedir”, denilmektedir. Bu tanÕmÕn
tümüne katÕlmak mümkün de÷ildir. Bu alanda izlemekte yarar gördü÷ümüz en iyi kaynaklarÕn
baúÕnda ABD-EPA yayÕnlarÕ gelmektedir. KÕsaca bir hatÕrlatma yapacak olursak, ambalajÕnda
“DANGER-TEHLøKELø” veya “POISON-ZEHøRLø” yazÕsÕ olan maddeler çok toksik,
korozif ve alev alabilenleri, “WARNING-øKAZ” veya “CAUTION-UYARI” yazÕsÕ olan
maddeler ise orta ve düúük toksisitede olan maddeleri göstermektedir. YukarÕda yazÕlan
tanÕmlamalara iliúkin oluúacak atÕklarÕ kabaca dört grupta toplayabiliriz;
a) Toksik AtÕklar
b) Korozif AtÕklar
c) YanÕcÕ - ParlayÕcÕ AtÕklar
d) Reaktif AtÕklar
Tehlikeli ve ZararlÕ AtÕklarÕn Üretimi MikarlarÕ ve BertarafÕ
Tehlikeli ve ZaralÕ AtÕklar (TZA) yakÕn tarihlere kadar di÷er atÕklardan ayrÕ olarak
toplanmamaktaydÕ. DolayÕsÕyla bu tür atÕklarÕn genel atÕklar içerisinde da÷ÕlÕm paylarÕ üretim
ve bertaraf alanlarÕna göre farklÕ oranlar sergilemektedir. Günümüz için üretilen atÕk miktarÕnÕ
tam olarak söylemek imkansÕzdÕr. Do÷ru sayÕsal de÷erlere ulaúmada hali hazÕrda yasal
yaptÕrÕmlar ve yönetmeliklerin yetersizli÷inden dolayÕ zorluklar vardÕr. Sanayici beyanlarÕna
dayanÕlarak yapÕlan tahminler sa÷lÕklÕ bir de÷erlendirmeye olanak tanÕmamaktadÕr. Tehlikeli
atÕklarÕn miktarÕ çeúitli faktörler ba÷lÕdÕr. BunlarÕn baúÕnda üretim sektöründe kullanÕlan
kimyasal madde miktarÕna ve türlerine bakmakta yarar vardÕr. 29 Ekim 2013 tarihi itibarÕ ile
CAS patent numarasÕ almÕú 74.497.380 kimyasal bileúi÷in 70.691.923 tanesi ticari olarak
satÕlmakta ve sanayi tarafÕndan kullanÕlmaktadÕr (Kaynak: http://www.acs.org). Ülkemizde ve
dünyada yayÕnlanan yasal yönetmeliklere baktÕ÷ÕmÕzda bu yönetmeliklerin yayÕna girdi÷i
yÕllarda sanayide kullanÕlan kimyasal bileúik sayÕsÕ 5 milyon civarÕndaydÕ. Bu nedenle mevcut
standartlarda yer alan parametreler geçerlili÷ini yitirmiútir. KÕsaca sanayi bu gün için atÕk
bileúimini de÷iútirmiú olup bu durumu olumlu yorumlamak için elimizde hiçbir veri yoktur.
Bu maddelerden bazÕlarÕ dünya genelinde milyon ton mertebesinde üretilmektedir. BaúlÕca
sülfirik asit, sodyum hidroksit, amonyak, kireç ve etilen ilk sÕrayÕ almaktadÕr.
Ülkemizde üretilen tehlikeli atÕk miktarÕ için net bir rakam vermek olanaklÕ de÷ildir. Bu
alanda yetkili makam olan Çevre ve Orman BakanlÕ÷ÕmÕz úu sÕralarda sürdürmekte oldu÷u
“Life ‘Hawaman’ projesi kapsamÕnda (Türkiye’de endüstriden kaynaklanan tehlikeli atÕklarÕn
yönetiminin iyileútirilmesi projesi, 3 temmuz 2007 tarihli tanÕtÕm toplantÕsÕnda) resmi
açÕklama Türkiye’deki TZA miktarÕ olarak 1.120.000 ton/yÕl olarak açÕklamÕútÕr.Bu alanda
yetkin kuruluúlardan biri olan Kimya sanayicileri Derne÷i ise; ømalat Sanayinden gelen TZA
miktarÕ: 1.2 - 2 milyon ton olarak belirtmektedir. Bu atÕ÷Õn; % 47’si satÕlmakta, % 35’i
atÕlmakta, % 13’ü tekrar kullanÕlmakta, % 5’i bilinmemektedir. Di÷er kaynaklara göre: 1.2
milyon ton/yÕl olarak üretilen TZA : % 8 Geri kazanÕm, % 47 Bertaraf, % 45 SatÕlmaktadÕr.
Ülkemizde yÕllÕk katÕ atÕk miktarÕ: 25-30 milyon ton (TUøK, 2006) oldu÷u dikkate alÕnÕrsa;
katÕ, sÕvÕ gaz ve di÷er formlarÕ ile TZA miktarÕ tahmini sayÕlarÕn çok üzerinde olacaktÕr. Çevre
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BakanlÕ÷ÕmÕzÕn danÕúmanÕ, Dr. Gunnar Benter (AB Özel AtÕklar Eúleútirme Projesi Yerleúik
Eúleútirme DanÕúmanÕ), ùubat-2008: Türkiyede 839 tür atÕk vardÕr. Bu türlerin 405’i
tehlikelidir (bu sayÕnÕn 173’ü muallaklÕ atÕk sÕnÕfÕndadÕr) . KÕsacasÕ ülkemiz için net bir
rakamÕ resmi olarak söylemek kolay de÷ildir.
TZA miktarÕnÕ ülkemiz için ABD’de belirlenen de÷erin;
¾ 1/4’ünü alÕrsak 0.25 ton/yÕl/kiúi * 70 milyon =17.5 milyon ton
¾ 1/5’ini alÕrsak 0.2 ton/yÕl/kiúi * 70 milyon = 14 milyon ton
olarak ifade edebiliriz (MuallaklÕ ve özel atÕklar hariçtir, dikkat maden ve petrol sanayi
atÕklarÕ bu sayÕya dahil de÷ildir). Ortalama bir maden iúletmesi yÕlda 3-5 milyon ton tehlikeli
atÕk oluúturdu÷u da dikkate alÕnÕrsa bu sayÕnÕn nereler varaca÷ÕnÕ tahmin edebiliriz. Buna
karúÕn Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷ÕmÕzÕn resmi web sayfasÕnda verilen bilgiler ( Ekim 2013)
aúa÷Õda aynen iletilmiútir.
TEHLøKELø ATIK BÜLTENø, TEHLøKELø ATIK øSTATøSTøKLERø (2011)
HazÕrlayan: Çevre Yönetimi Genel Müdürlü÷ü - AtÕk Yönetimi Dairesi BaúkanlÕ÷Õ
Tehlikeli AtÕklarÕn Kontrolü Yönetmeli÷i kapsamÕnda AtÕk Beyan FormlarÕ do÷rultusunda
toplanan verilere göre Tehlikeli AtÕk miktarÕ belirlenmiútir (11.10.2013). Ülke geneli tehlikeli
atÕk üretim miktarÕ ve bu atÕklarÕn geri kazanÕm/bertaraf yöntemlerine göre da÷ÕlÕmÕnÕ
belirlemek üzere AtÕk Beyan Sistemi oluúturulmuú ve atÕk üreticilerinden Tehlikeli AtÕklarÕn
Kontrolü Yönetmeli÷i kapsamÕnda beyanlar alÕnmÕútÕr (www.csb.gov.tr/gm/cygm/ ). AtÕk
beyan Sistemi kullanÕcÕlarÕ Türkiye geneli tehlikeli atÕk üreten tüm sanayi tesisleri olarak
belirlenmiútir. Sistemde tesis özlük bilgileri ile sektör, kapasite ve çalÕúan sayÕlarÕ da kayÕt
altÕna alÕnmÕútÕr. Sistemde atÕklara iliúkin olarak; AtÕk Yönetimi Genel EsaslarÕna øliúkin
Yönetmelik (AYGEøY) Ek-IV’de verilen kodlar kullanÕlmÕú olup, tesiste üretilen her atÕk
kodu için miktar, atÕk ya÷ ise kategorisi, ölçü birimi, atÕ÷Õn iúlem gördü÷ü yer bilgisi (tesis içitesis dÕúÕ-ihracat ve stok), atÕk geri kazanÕm/ bertaraf Yöntemi (AYGEøY Ek-II/A ve Ek-II/B)
ve çevre lisanslÕ geri kazanÕm/bertaraf tesisi bilgisi alÕnmÕútÕr.
2012 yÕlÕnda 2011 yÕlÕ atÕk üretimine iliúkin bilgi talep edilmiú olup, ülke geneli 18.428 tesis
tarafÕndan beyan formunu doldurdu÷u belirlenmiútir. Do÷rulanmÕú sonuçlara göre 2011 yÕlÕ
Türkiye geneli iúlem gören Tehlikeli AtÕk MiktarÕ: 938,498 ton olarak belirlenmiútir. Bu
atÕklara maden sektörü atÕk miktarlarÕ dahil edilmemiútir.
Tehlikeli AtÕklarÕn Yönetimine iliúkin 2011 yÕlÕna ait istatistik sonuçlarÕ na baktÕ÷ÕmÕzda
toplam 983.498 ton atÕk beyan edilmiútir. Bu miktarÕn 714.446 tonu geri kazanÕlmÕú (%70),
91.035 tonu bertaraf edilmiú (%9), 122.915 tonu tesis içi ? (%20), 9.943 tonu stok (%1), 139
tonu ihraç ( % ?) edilmiútir.
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øzmir için bir de÷erlendirme yapacak olursak; úehrimiz yo÷un bir sanayi kentidir. Üretilen
tehlikeli atÕk miktarÕ yÕlda en az 1-2 milyon ton mertebesindedir ve bu miktarÕn % 10’u dahi
düzenli olarak iúleme konulmamaktadÕr. Ülke genelinde berteraf edilen miktar ve ilgili
tesislerin kapasitesi dikkate alÕndÕ÷Õnda durumun ciddiyeti daha iyi anlaúÕlacaktÕr. Berteraf
edilecek yÕllÕk atÕk miktarÕ toplamÕ depolama dahil bir milyon ton civarÕndadÕr, geri kalan
kÕsÕm TUøK verilerinde de gösterildi÷i gibi havaya suya ve topra÷a karÕúmaktadÕr.
Tehlikeli atÕk miktarlarÕ konusundaki bu belirsizlik ve net rakam veremeyiúimizin asÕl
nedenleri ise durumu daha da vahim hale getirmektedir. Bu nedenler;
¾ Resmi bir envanter çalÕúmasÕ yapÕlmamÕú olup tahminlere dayanÕlmaktadÕr
¾ GSM ruhsatÕ olmayan kaçak çalÕúan sanayi kuruluúlarÕnÕn sayÕsÕ az de÷ildir
¾ UluslararasÕ standartlara sahip olan az sayÕda sanayi kuruluúu vardÕr
¾ Gerek halkÕmÕz gerekse de sanayicimiz henüz tam olarak TZA kavramÕnÕ
bilmemektedir,
¾ Denetim ve izleme eksikli÷i vardÕr
¾ Bu atÕklar için yeterli bertaraf tesisi ve etkili bertaraf yöntemleri uygulanmayÕp kanun
dÕúÕ yollara heveslenen uygulayÕcÕlar ço÷unluktadÕr.

TEHLøKELø VE ZARARLI ATIKLAR VE YASAL DURUM
TZA kapsamÕnda çÕkarÕlan yasalarÕ inceledi÷imizde, bu yasalarÕn di÷er çevre yasalarÕndan
sonra ortaya çÕktÕ÷ÕnÕ görmekteyiz. Bu çevreye artan duyarlÕlÕ÷Õn ve bilgi düzeyinin yanÕ sÕra
yaúanan olaylarÕn bir sonucudur. Teknolojik geliúmenin yanÕ sÕra sanayinin çevre üzerindeki
baskÕlarÕnÕn azaltÕlabilmesi için her geçen gün daha çok sayÕda yönetmelik yürürlü÷e
konulmaktadÕr. Ülkemizde ilk yasal süreç 1982 AnayasasÕnda 56. maddesinde yer aldÕ÷Õ
görülmektedir. Bu yasalardan öncelikle çÕkarÕlan yasanÕn hava kalitesinin korunmasÕna
yönelik oldu÷u görülmektedir.
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Çevresel açÕdan bir konuda çÕkarÕlan yasa ve yönetmeliklerin de sürekli geliútirilmesi ve
güncellenmesi gerekmektedir. Gerek ABD ve gerekse AB ülkeleri bu konuda önderlik
etmektedir. Ancak bizim de için de bulundu÷umuz statüdeki ülkelerde ne yazÕk ki aynÕ oranda
bir yeniden düzenleme çalÕúmasÕ yapÕlamamaktadÕr. 1982 sonrasÕ anayasal zorunluluk olarak
getirilen çevre korunmasÕ hak ve görevleri için yasal düzenlemelerimiz oldukça yavaú
ilerlemektedir. De÷iútirilen yönetmeliklerin kapsamÕ incelendi÷inde, bazen yeni
düzenlemenin bölgesel veya kurumsal olarak belirli kesimlerin lehine olan düzenlemeler
görülmektedir. Bu da çevre duyarlÕlÕ÷ÕnÕn gelece÷e umutla bakmamÕzÕ engelliyecek kadar
karamsarlaútÕrmaktadÕr. Sadece yasa çÕkarmanÕn yetersizli÷i kadar bu yasalarÕn
güncelleútirilmemesi de aynÕ ihmali ortaya çÕkarÕr. Ülkemizde bu konuda ile ilgili olarak
çÕkarÕlan yönetmelikleri gözden geçirmekte yarar vardÕr. Konu ile direkt ve dolaylÕ olan
birkaç yasayÕ úöyle sÕralayabiliriz.
Tehlikeli AtÕklarÕn Kontrolü Yönetmeli÷i; bu yönetmelik, 27 A÷ustos 1995 tarih ve 22387
sayÕlÕ Resmî Gazete’de yayÕnlanarak yürürlü÷e girmiútir. Tehlikeli AtÕklarÕn Kontrolü
Yönetmeli÷ine yÕllardÕr de÷iúiklikler yapÕlarak geliútirilmeye çalÕúÕlmaktadÕr. YapÕlan
de÷iúiklikler sÕrasÕyla;
x

25 AralÕk 1996 tarih ve 22858 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan

x

15 Haziran 1997 tarih ve 23020 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan

x

25 Eylül 1999 tarih ve 23827 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan

x

10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan

x

En son de÷iúiklik 14 Mart 2005 de yayÕnlanmÕútÕr

úekilde de÷iúikli÷e u÷ramÕútÕr.
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli÷i; bu Yönetmelik, 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayÕlÕ
Resmî Gazete’de yayÕnlanmÕútÕr. AyrÕca ÇalÕúma BakanlÕ÷Õ bünyesinde øú yeri ve iúçi sa÷lÕ÷Õ
kapsamÕnda “Tehlikeli Kimyasallar ile ÇalÕúmaYönetmeli÷i”’ni de bu guruba almakta yarar
vardÕr.
øZMøR KENTø øÇøN DEöERLENDøRME
øzmir’de bu konuda yeterli envanter çalÕúmasÕ ülke genelinde oldu÷u gibi henüz
yapÕlamamÕútÕr. Yo÷un sanayi kenti olan øzmir baúta Alia÷a Demir Çelik tesisleri, Petrol
rafinerisi ve Petkim gibi kimyasal atÕ÷Õ yo÷un üreten ve yÕlda milyon tonun üzerinde atÕk
üreten tesislerdir. AyrÕca bölgedeki Gemi söküm tesisleri halen baúlÕca ilgi oda÷ÕdÕr. Kent
civarÕnda Kemalpaúa ve TorbalÕ bölgesi Organize sanayi bölgesi niteli÷inde olmalarÕna
ra÷men AOSB gibi yo÷un üretim sonucu çevresel olarak en büyük risk bölgeleridir. Bu
düzenli sanayi tesislerinde bile net TZA miktarÕ resmi olarak belirlenmedi÷i gibi
bertarafedilen miktarlar yukarÕda da belirtti÷imiz gibi çok azdÕr. Öte yandan kentsel katÕ atÕk
yönetim modeli geliúmiú ülke standartlarÕndan çok uzaktadÕr. Bu úekilde katÕ atÕ÷Õ yeterli
bertaraf edemiyen bir kentte TZA bertarafÕndan bahsetmek anlamlÕ de÷ildir. Benzeri bir husus
Kentsel AtÕksu ArÕtma Tesislerinden kaynaklanan milyonlarca tonluk arÕtma çamurlarÕ baúlÕca
sorundur. ølimizde sadece katÕ formda olan TZA konuúulmasÕna ra÷men bu miktarlara henüz
sÕvÕ ve gaz formlar dahil edilmemiútir. øzmir ülkemizde çok çeúitli sanayi dallarÕnda yo÷un
üretimlerin oldu÷u bir úehirdir. øl sÕnÕrlarÕ içerisinde sayÕsÕz tehlikeli atÕk üreten sektörler
vardÕr. Bu iúletmelerin atÕklarÕnÕ iyi bir úekilde yönetti÷ini söyleyebilmek bir hayli zordur. øl
sÕnÕrlarÕ içinde baúlÕca dikkati çeken iúletmeleri úu úekilde sÕralayabiliriz;
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a) AltÕn Madencili÷i: Bergama-OvacÕk, Efemçukuru
b) Nikel Madencili÷i: Turgutlu-Çalda÷, Gördes,
c) Petrokimya tesisleri,
d) Onlarca Sanayi Bölgesi; AOSB, Kemalpaúa, TorbalÕ, Alia÷a vb.
e) Hurda metal iúleyen Demir-Çelik tesisleri,
f) Termik Santraller,
g) Gemi Söküm tesisleri,
h) AtÕk Geri KazanÕm tesisleri,
i) AtÕksu ArÕtma Tesisleri
j) Radyoaktif atÕklar
yukarÕda sÕralanan tesislerin bir ço÷unun atÕklarÕ bakanlÕk tarafÕndan tehlikeli atÕk
kapsamÕndan çÕkarÕlmÕútÕr. Milyon tona varan bu atÕklar bölgede sonsuza kadar etkilerine
devam edeceklerdir.

ÖNERøLER
Öncelikle yasalarÕn etkinli÷i sa÷lanÕp denetim ve düzenlem çalÕúmalarÕ yapÕlmalÕdÕr. Çevre
Mühendisli÷i Bilmi açÕsÕndan TZA bertarafÕnda depolama ve yakma kavramlarÕ ve
uygulamalarÕ en son olarak düúünülmelidir. Çünkü her iki yöntemde sorunu çözemez. Bu
nedenle ilk olarak TEHLøKELø ATIK KøRLøLøöøNøN AZALTILMASI gerkir.
AtÕk AzaltÕmÕ: Ço÷u tehlikeli ve zararlÕ madde problemi erken dönemlerde atÕk indirgeme ve
atÕk azaltÕmÕ ile önlenebilir. AtÕk azaltÕmÕ arÕtma iúlemlerini de içerir.
Kaynaklar atÕkla mücadeleyi 4R ile tanÕmlar:
•

Reduction: AtÕklarÕn AzaltÕmÕ

•

Reuse: AtÕklarÕn Tekrar KullanÕmÕ

•

Recovery: AtÕklarÕn Geri KazanÕmÕ

•

Recycle: AtÕklarÕn Geri Dönüúümü

AtÕklarÕn AzaltÕmÕnda Öncelik SÕrasÕ;
AtÕk azaltÕmÕnda çeúitli yollar vardÕr. Bu; kaynak kullanÕmÕnÕn azaltÕlmasÕ, atÕk ayÕrÕmÕ ve atÕk
miktarÕnÕn azaltÕlmasÕdÕr. BazÕ atÕklar tekrar kullanÕlabilir ve geri dönüútürülebilir. En etkili
çalÕúma ise üretim iúlemlerinde dikkatli kontrolü sa÷lamak üzere atÕk azaltÕm merkezlerinin
kurulmasÕ, atÕklarÕn incelenmesi ve üretimin her basama÷Õnda atÕk azaltÕmÕnÕn sa÷lanmasÕdÕr.
AtÕk azaltÕmÕ üretim prosesi dizayn edilirken göz önünde tutulursa daha ekonomik olur. Çevre
koruma konusunda 1970'lerde baúlayan çözüm arayÕúlarÕ daha çok kirlili÷in önlenmesi
temeline dayanÕyordu. Bu ilkeye dayanÕlarak geliútirilen teknolojiler, kirleticilerin havaya,
suya ya da topra÷a salÕnmadan önce azaltÕlmasÕnÕ öngörüyordu. Ancak bunlar, üretim
sonrasÕnda ve ürünün ömrünü tamamlamasÕndan sonra baúvurulan teknolojilerdi. Bu nedenle
de yüksek enerji ve malzemeye gereksinim duyan, görece daha düúük verimli teknolojilerdir.
AyrÕca, mevcut üretim sistemlerinin de÷iútirilmesinde ve iyileútirilmesinde pek etkili
olamamÕúlardÕr. 1980'lerin baúÕnda "çevre yönetimi" yaklaúÕmÕ birçok firma tarafÕndan
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benimsendi. Bu firmalar, etkinliklerini çevre ve enerji performanslarÕnÕ artÕracak biçimde
yeniden tasarlamÕúlardÕr. 1980'lerin ortalarÕna gelindi÷indeyse bir baúka yaklaúÕm gündeme
geldi: Endüstriyel ekoloji. Bu yaklaúÕm, endüstriyel sistemlerdeki madde ve enerji akÕúÕnÕ,
akÕúÕn çevre üzerindeki etkilerini, teknoloji ve uygulamalarÕnÕn bu akÕú üzerindeki et kilerini
anlama ya çalÕúÕr. Bunun yanÕ sÕra endüstriyel ekoloji üretim aúamalarÕnÕ inceleyerek atÕklarÕn
girdi olarak geri döndürülmesini, ürünün çevresel etkileri de düúünülerek yeniden
tasarlanmasÕnÕ kapsar. 1990'larÕn baúÕnda bu yaklaúÕmlara toplam kalite yaklaúÕmÕ da eklendi.
Çevre e÷itimi, ölçümleri ve yönetim stratejilerinin belirlenmesinde firmalarÕn ve tüketicilerin
ortak tavÕr takÕnmalarÕ bu yaklaúÕmda temeldir. Toplam kalite yaklaúÕmÕ, atÕklarÕn azaltÕlmasÕ,
enerji verimlili÷i ve malzemelerin yeniden kullanÕlmasÕ ve geri kazanÕmÕ alanlarÕnda yeni
olanaklar yaratmayÕ içerir. ùimdilerdeyse bu yaklaúÕmlara bir yenisi eklendi: Temiz üretim.
Endüstriyel üretim sistemleri, ürünün hammaddesine, taúÕnma ve iúlenme için enerjiye, suya
ve havaya gereksinim duyar. Günümüz üretim sistemlerinde, genellikle geri dönüúümsüz ya
da "beúikten mezara" diye adlandÕrÕlan, zararlÕ maddeler ve kÕsÕtlÕ kaynaklar çok büyük ölçüde
kullanÕlÕr. Örne÷in; 40-50 yÕl öncesine kadar ahúap bir masanÕn ömrü yüz yÕl kadardÕ. Ahúap
masa veya benzeri bir malzeme, kullanÕlma ömrünü tamamladÕ÷Õnda ya baúka bir amaçla
kullanÕlÕr ya da parçalanÕp yakÕlÕrdÕ. Bugünse, alüminyum kutular gibi tek kullanÕmlÕk
ürünlerin ömürleri yalnÕzca birkaç haftadÕr. Bu, hem hammaddenin hem de enerjinin boúa
harcanmasÕ anlamÕna gelir. AyrÕca bu teneke kutular ömürleri sona erdi÷inde de bazÕ sorunlar
yaratÕr. Bu tür maddelerin geri dönüúüm iúlemlerinden geçirilip tekrar kullanÕlabilir hale
getirilmeleri de gerçekte bir çözüm de÷ildir. Çünkü bu maddelerin merkezi geri dönüúüm
ünitelerine taúÕnmasÕ enerji sarfiyatÕnÕ gerektirdi÷i gibi, kutularÕn üstünün tekrar kaplanmasÕ
için kullanÕlan maddeler de do÷aya zarar verebilir ve sonunda birçok toksik atÕk açÕ÷a
çÕkarabilir. Bu durumda, yeniden kullanÕm, tüketim sonrasÕ açÕ÷a çÕkan zehirli atÕklarÕn idaresi
ya da aúÕrÕ tüketim konusunda bir çözüm sayÕlmaz. Bir üretim veya sürecin tüm boyutlarÕ ile
ele alÕnmasÕ gerekir. Üretilen ürünün sürekli geliútirilmesi iúleminde, prosesi, ambalajlamayÕ,
satÕú-da÷ÕtÕm hizmetlerini, tüketicinin kullanÕmÕnÕ ve nihai bertarafÕnÕ düúünerek hazÕrlÕk ve
üretim yapmak gerekir. Bu kavrama yaúam döngüsü (Life cycle assessement) adÕnÕ
vermekteyiz. Önceleri bu kavramÕ kÕsmen karúÕlayan beúikten-mezara kavramÕ bu gün için
yetersiz kalmaktadÕr. Daha az atÕk üretimi için aúa÷Õdaki hususlarÕ dikkate almakta yarar
vardÕr;
- Evde ve endüstride akÕllÕ atÕk yönetim sürecini uygulamak
- Daha az tehlikeli maddelerin kullanÕlmasÕ
- Geri dönüúüm ve tekrar kullanÕm
- øúlem modifikasyonlarÕ
- Bertaraf
1992'de Rio de Janerio'da yapÕlan Çevre ve KalkÕnma KonferansÕ'nda benimsenen eylem
programÕ Gündem 21 'de sürdürülebilir kalkÕnmanÕn gerçekleúmesi için yapÕlmasÕ gerekenler
arasÕnda temiz üretim de yerini almÕútÕr. AyrÕca Avrupa Toplulu÷u 5. Çevre Eylem
ProgramÕ'nda, OECD'nin temiz üretim ve atÕklarÕn en aza indirilmesi için benimsedi÷i
yaklaúÕmlarda, ABD'nin Ulusal Çevre Teknolojileri Stratejisi'nde sürdürülebilir çevre ve
toplum için temiz üretim ilkelerinin benimsenmesinin ve bir an önce uygulanmaya
geçilmesinin zorunlu oldu÷u konusunda görüú birlikleri vardÕr.
Çevre yönetiminde 1970-1980 dönemlerinde üretim sürecinde yasalar, boru-sonu kontrolü
(end-of-pipe control) ve çevre-sa÷lÕk-güvenlik kavramlarÕ 1990’lardan itibaren yerini
kirlili÷in önlenmesi, yaúam-döngüsü (life-cycle approach) ve çok fonksiyonlu entegrasyon
kavram ve yaptÕrÕmlarÕna terk etmektedir. Depolanan maddeler ve materyaller içeriklerindeki
tehlikeli maddelerin incelenmesi ve bazÕ durumlarda tehlikeli maddelerin oluúumunun

* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

460

engellenmesine çalÕúÕlmalÕdÕr. Bu amaçla üretici tarafÕndan Material Safety Data Sheeets
(MSDS) çok kullanÕúlÕdÕr. Tehlikeli ve zararlÕ maddelerin indirgenmesine örnek olarak;
mürekkepteki kadminyumun çÕkartÕlmasÕ, boya banyolarÕnda kromun kullanÕlmamasÕ bunun
yerine su bazlÕ kimyasallarÕn boya ve yapÕútÕrÕcÕ sanayisinde kullanÕlmasÕ verilebilir. AtÕk
azaltÕmÕnda mümkünse geri dönüúüm ve tekrar kullanÕm atÕ÷Õn oluútu÷u yerde sa÷lanmalÕdÕr.
Geri dönüútürülebilen maddelerin iúlenmesi onlarÕn tekrar kullanÕlmasÕnÕ sa÷lar. Metaller atÕk
iúleme çözeltilerinden ayrÕútÕrÕlÕr ve iúletmelerde geri dönüútürülür, boyama proseslerinde
kullanÕlmak üzere çözeltiler elde edilir ve çözeltiler distile edilerek veya çözelti buharlarÕ
yo÷unlaútÕrÕlarak geri dönüútürülür.
AtÕklarÕn AzaltÕmÕnda Geri Dönüúüm
AtÕklarÕ geri kazandÕrabilmek için úu 4 baúlÕk altÕda çalÕúmalar yapÕlabilir. Bunlar :
•

AtÕklarÕ aynÕ ürünü elde etmek için kullanmak

•

AtÕklarÕ farklÕ bir ürünün hammadesi olarak kullanmak

•

Kirlilikle mücadele ve atÕklarÕn muhtemel tehlikelerini giderme

•

Enerji dönüúümü

Geri dönüúüm, atÕk maddenin kimyasal yapÕsÕnÕ bozmadÕysa direk olarak hammadde gibi
kullanÕlabilir. AtÕk madde farklÕ bir endüstri alanÕnda kullanÕlmak üzere farklÕ bir
maddenin üretiminde iúlenebilir. BazÕ atÕk ürünler ise di÷er atÕklarÕn tehlikelerini
gidermede veya kirlilikle mücadelede örne÷in atÕk haldeki kireç iúlenerek atÕk asitleri
nötürlleútirmede kullanÕlabilir. AtÕklarÕn iúlenebilirli÷i üzerinde çalÕúÕrken enerji
dönüúümü de göz önünde bulundurulmalÕ atÕk ürünlerin tek baúÕna enerji dönüúümü için
yeterli olmasÕ gereklidir. Birçok çeúit atÕk genelde geri dönüútürülebilir ve bunlarÕn
baúÕnda metal ve metal bileúikleri vardÕr. Hidrolik ve ya÷lamada kullanÕlan ya÷lar gibi
bazÕ organik maddelerin büyük bir miktarÕ geri dönüútürülerek elde edilir. Kimya ve
petrol endüstrisinde katalizörler geri dönüútürülür. BazÕ kimyasallar özelli÷ini kaybederse
ve raf ömürlerini bitirirlerse geri dönüútürülebilirler. Metaller atÕk ya÷larÕn baúlÕca
içeri÷ini oluúturur. Alüminyum, krom ve metal parçalarÕn ya÷la kaplanmasÕ sonucu ya÷a
karÕúÕr. Baryum ve çinkoda ya÷Õn içinde yer alÕr. Kurúun motor ya÷Õnda kurúunlu benzin
ile kontamine olur. Fakat bu durum kurúunlu benzinin yasaklanmasÕ ile azalmÕútÕr.
Arsenik ile kadmiyum kullanÕlmasÕna getirilen kÕsÕtlamalarla bu materyallerde geri
dönüútürülen ya÷da azalmÕútÕr.
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GøRøù
Tehlikeli atÕklar tüm dünyada oldu÷u gibi Türkiye'de de ciddi boyutlarda ekolojik sorunlara
neden olmaktadÕrlar. Bu sorunlar, sanayi devrimini gerçekleútirmiú, sibernasyon devrimini
yaúayan egemen devletlerde ve onlarÕn tahakkümündeki ülkelerde farklÕ nedenlerle ve farklÕ
sonuçlarla görülmektedirler. Tehlikeli atÕklar sorunu, Türkiye'de, egemen ülkelerin verdi÷i rol
gere÷i yaúanmaktadÕr** : Ya bu egemenlerin ekolojik - ekonomik nedenlerle üretmedikleri
ürünlerin üretimi yapÕlmaktadÕr ya da kullanmadÕklarÕ, köhnemiú teknolojileri, sökülmüú
fabrikalarÕ, satÕn alÕnmaktadÕr. Sorunun bir baúka nedeni de, tüm uluslararasÕ sözleúmelere
karúÕn, bu devletlerden Türkiye'ye çeúitli yol ve yöntemlerle sokulan tehlikeli atÕklar veya
bulaúÕklarÕdÕr. Dünyadaki tehlikeli atÕk sorunundan, Türkiye'nin oldu÷u gibi, øzmir'in de
ba÷ÕúÕk olmadÕ÷Õ açÕk bir gerçektir. øzmir'de hem ekolojik yÕkÕma neden olan tehlikeli atÕk
üreten yatÕrÕmlar yo÷uúturulmaktadÕr, hem de çeúitli yollardan tehlikeli atÕk giriúi olmaktadÕr.
Sorumlu yöneticiler de farkÕnda olduklarÕ bu sorunlarÕ, devlet ve hükümetlerce izlenen
politikalar gere÷i, saklamakta, hafife almakta veya çözüyormuú gibi yapmaktadÕrlar.
Makalede atÕklar ve tehlikeli atÕklarÕn tanÕmlarÕ yapÕlmakta, T.A.K Yönetmeli÷i'ndeki listeleri
verilmektedir. Sektörlere göre de hangi atÕklarÕn oluútu÷u örneklenmektedir. øzmir'in
ekonomik ve sanayi yapÕsÕna kÕsaca de÷inilerek, kentteki tehlikeli atÕk kaynaklarÕnÕn
bazÕlarÕndan ve øzmir'de oluúturduklarÕ tehlikelerinden de sözedilmiútir. AyrÕca, denetçilerin
ve denetimlerin yetersizli÷ine vurgu yapÕlmÕútÕr.

ATIK NEDøR?
“Elinde bulunduran kiúinin atmak istedi÷i veya atmayÕ plânladÕ÷Õ vaya atmak zorunda oldu÷u
madde ya da objedir.” Standart dÕúÕ ürünler, dökülmüú, niteli÷i bozulmuú ya da kullanÕma
maruz kalmÕú olan maddeler, kullanÕlmayan kÕsÕmlar (bitik piller, katalizörler v.b.), yararlÕ
verim alÕnamayan maddeler, endüstriyel iúlem kalÕntÕlarÕ (örne÷in cüruflar, dip tortusu v.b.),
makine/yüzey iúlem kalÕntÕlarÕ (torna atÕklarÕ, frezeleme kÕrÕntÕlarÕ v.b.), hammadde
çÕkarÕlmasÕ ve iúlenmesinden kaynaklanan kalÕntÕlar (petrol sahasÕ sloplarÕ, madencilik atÕklarÕ
v.b.), yasa ile kullanÕmÕ yasaklanmÕú olan ürün, madde ve materyaller, sahibince artÕk
kullanÕlmayan ve kullanÕlmayacak olan nesneler (tarÕmsal, evsel, iúyeri, pazar kalÕntÕlarÕ v.b.),
iúlemler sonucu kontamine olmuú ya da kirlenmiú maddeler, son kullanÕm tarihi geçmiú
ürünler, atÕklara örnek olarak gösterilebilirler.
”Geliúmiú ülkeler, 1970’li yÕllardan itibaren deri sanayinde ortaya çÕkan çevre kirlili÷i,
sanayide suyun fazla kullanÕmÕ, artan üretim ve iúçilik maliyetleri nedeniyle deri iúleme
sanayini bÕrakmaya baúlamÕúlardÕr. Bu ülkelerin düúük maliyetli deri ithalatÕnÕ artÕrmalarÕ ve
giderek artan çevre koruma önlemleri, bunun sonucunda ortaya çÕkan yüksek maliyetler
nedeniyle bu alanÕ terk etmeye baúlamÕúlar, ham deri iúletmecili÷i az geliúmiú ve geliúmekte
olan ülkelere do÷ru kaymaya baúlamÕútÕr. 1980’li yÕllarÕn ikinci yarÕsÕndan sonra, Sovyetler
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Birli÷i’nin ve Do÷u Bloku’nun da÷ÕlmasÕ serbest piyasa ekonomisinin giderek önem
kazanmasÕ ve yaygÕnlaúmasÕ, deri ticareti ve sanayinde dengelerin de÷iúmesine neden
olmuútur. Deri üretim merkezi, Avrupa’dan do÷uya do÷ru kaymaya baúlamÕútÕr.
AtÕk tanÕmlamasÕ için Avrupa Birli÷i AtÕk Konseyi'nin 12 AralÕk 1991 tarihli 91/689/EEC
sayÕlÕ direktifinin esas alÕnmasÕ do÷ru olur.

TEHLøKELø ATIK NEDøR?
Tehlikeli atÕklar; çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ için tehlikeli olan, yanÕcÕ, yakÕcÕ, kanserojen, patlayÕcÕ,
radyoaktif, aúÕndÕrÕcÕ ve zehirli atÕklarÕn tümüne verilen genel bir isimdir.
“Miktar, konsantrasyon veya fiziksel, kimyasal veya enfeksiyöz özellikleri nedeniyle:
1. Mortalite artÕmÕna neden olan veya önemli boyutlarda katkÕda bulunan, ciddi, irreversibl
yetersizlik yaratÕcÕ, düúürücü hastalÕk yapan,
2. Uygun biçimde iúlenip, depolanÕp, taúÕnÕp veya yok edilmedi÷i durumlarda insan sa÷lÕ÷Õ
veya çevre için zararlÕ olabilme potansiyeline sahip katÕ atÕklar veya katÕ atÕk bileúimlerine
tehlikeli atÕk denmektedir.”

HANGø ATIKLAR TEHLøKELøDøR?
Hangi atÕklarÕn tehlikeli olarak kabul edildi÷i, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayÕlÕ Resmi
Gazete'de Tehlikeli AtÕklarÕn Kontrolü Yönetmeli÷i'nde belirtilmiútir:

EK 3: DOöAL KARAKTERLERøNE YA DA ONLARI OLUùTURAN AKTøVøTE’YE
GÖRE TEHLøKELø ATIK KATEGORøLERø (ATIK, SIVI, ÇAMUR YA DA KATI
HALDE OLABøLøR)
A) (Ek 5) te sÕralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve aúa÷Õdakilerden oluúan
atÕklar;
1) Hastanelerden, tÕp merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan tÕbbi atÕklar,
2) Farmasotik ürünlerin üretiminden ve hazÕrlanmasÕndan kaynaklanan atÕklar, farmasotik ve
ilaç atÕklarÕ,
3) Ahúap koruyucularÕ,
4) Biositler ve fito-farmakolojik maddelerin üretiminden, hazÕrlanmasÕndan ve kullanÕmÕndan
kaynaklanan atÕklar,
5) Solvent (çözücü) olarak kullanÕlan maddelerin kalÕntÕlarÕ,
6) ønert polimerize malzemeler hariç solvent (çözücü) olarak kullanÕlmayan halojenli organik
maddeler,
7) Siyanür içeren ÕsÕl iúlemler ile sertleútirme iúlemlerinden kaynaklanan atÕklar tuzlar,
8) Hedeflenen kullanÕma uygun olmayan mineral ya÷lar ve ya÷lÕ maddeler,
9) Ya÷ / su, hidrokarbon / su karÕúÕmlarÕ, emülsiyonlar,
10) PCB (Poliklorbubifeniller) ve / veya PCT (Poliklorluterfeniller) ve/veya PBB

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

465

(Polibromlubifeniller) içeren maddeler,
11) Rafine etme, distilasyon (imbikleme) ve her türlü pirolitik(ÕsÕl) iúlem sonucu ortaya çÕkan
katranlÕ maddeler,
12) Mürekkepler, boyalar, pigmentler, boyalar, lakeler, (cilalar) vernikler,
13) Reçineler, lateks, plastize edici maddeler, zamklar / yapÕútÕrÕcÕlar,
14) TanÕmlanmamÕú ve/veya yeni ve insan ve / veya çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen,
araútÕrma ve geliútirme ya da e÷itsel aktivitelerden kaynaklanan kimyasal maddeler,
15) Piroteknikler ve di÷er patlayÕcÕ malzemeler,
16) Foto÷rafçÕlÕk kimyasal malzemeleri ve prosesleme malzemeleri,
17) Poliklorlü dibenzo-furanÕn herhangi bir türevi ile kirlenmiú her türlü malzeme,
18) Poliklorlü dibenzo–p-dioksinin herhangi bir türevi ile kirlenmiú her türlü malzeme,
B) (EK 4) de sÕralanan ö÷elerin herhangi birini içeren ve (EK 5) te sÕralanan
özelliklerden herhangi birine sahip olan ve aúa÷Õdakilerden oluúan atÕklar;
19) Hayvansal veya bitkisel sabunlar, ya÷lar, balmumlarÕ,
20) Solvent olarak kullanÕlmayan, halojenli olmayan organik maddeler,
21) Metal veya metal bileúikleri içermeyen inorganik maddeler,
22) Küller ve / veya cüruflar,
23) Tarama atÕklarÕnÕ (spoiller) içeren toprak, kum ve kil,
24) Siyanitsiz ÕsÕl iúlem tuzlarÕ,
25) Metalik tozlar,
26) KullanÕlmÕú katalist malzemeler,
27) Metal veya metal bileúikleri içeren sÕvÕ veya çamurlar,
28) (29), (30) ve (33) dÕúÕndaki kirlilik kontrol iúlemlerinden kalan artÕklar (bakiyeler),
29) Islak arÕtÕcÕ çamurlarÕ,
30) Su arÕtma tesisleri çamurlarÕ,
31) Dekarbonizasyon artÕ÷Õ(bakiyesi),
32) øyon-de÷iútirici kolon artÕ÷Õ,
33) ArÕtÕlmamÕú veya tarÕmda kullanÕlmaya uygun olmayan atÕksu arÕtma çamurlarÕ,
34) TanklarÕn ve / veya ekipmanlarÕnÕn temizli÷inden kalan artÕklar,
35) Kirlenmiú ekipman,
36) (Ek 4)’de sÕralanan bileúiklerin bir Ya da daha fazlasÕ ile kirlenmiú konteynÕrlar,
37) Piller ve di÷er elektrikli üniteler,
38) Bitkisel ya÷lar,
39) Evsel nitelikli ayrÕ toplama iúlemlerinden kaynaklanan ve (Ek 5) te sÕralanan özelliklerden
herhangi birini gösteren malzemeler,
40) (Ek 4)de sÕralanan bileúiklerin herhangi birini ve (Ek 5)te sÕralanan özelliklerin herhangi
birini içeren di÷er herhangi bir atÕk.
EK- 4:
(EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELLøKLERE SAHøP OLDUöUNDA

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

466

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

TEHLøKELø OLAN EK3-B’DEKø ATIKLARIN øÇERøKLERø
AtÕklarÕn içeri÷inde bulunan bileúikler;
(C1) Berilyum ve Berilyum bileúikleri,
(C2) Vanadyum bileúikleri,
(C3) Krom (VI) bileúikleri,
(C4) Kobalt bileúikleri,
(C5) Nikel bileúikleri,
(C6) BakÕr bileúikleri,
(C7) Çinko bileúikleri,
(C8) Arsenik ve Arsenik bileúikleri,
(C9) Selenyum ve Selenyum bileúikleri,
(C10) Gümüú bileúikleri,
(C11) Kadmiyum ve kadmiyum bileúikleri,
(C12) Kalay bileúikleri,
(C13) Antimuan ve antimuan bileúikleri,
(C14) Tellür ve tellür bileúikleri,
(C15) Baryum sülfat hariç baryum bileúikleri,
(C16) CÕva ve cÕva bileúikleri,
(C17) Talyum ve talyum bileúikleri,
(C18) Kurúun ve kurúun bileúikleri,
(C19) ønorganik sülfürler,
(C20) Kalsiyum Florür hariç inorganik flor bileúikleri,
(C21) ønorganik siyanürler,
(C22) Belirtilen alkali veya alkali toprak metalleri : lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum,
magnezyum (bileúik halde de÷il),
(C23) Asitli çözeltiler veya katÕ haldeki asitler,
(C24) Bazik çözeltiler veya katÕ haldeki bazlar,
(C25) Asbest (toz ve lifler),
(C26) Fosfor: mineralfosfatlar hariç fosfor bileúikler,
(C27) Metal karbonilleri,
(C28) Peroksitler,
(C29) Kloratlar,
(C30) Perkloratlar,
(C31) Azidler,
(C32) PCB ve / veya PCT ‘ler,
(C33) EczacÕlÕk veya veterinerlik bileúikleri,
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(C34) Biositler ve fito-farmakolojik bileúikler (örne÷in.; pestisitler),
(C35) Enfeksiyonel maddeler,
(C36) Kreozotlar,
(C37) øsosiyanatlar; tiyosiyanatlar,
(C38) Organik siyanürler (örne÷in; nitriller,ve benzeri.),
(C39) Fenoller;klorofenollerdahil fenol bileúikleri,
(C40) Halojenli çözücüler,
(C41) Halojenli çözücüler haricindeki organik çözücüler,
(C42) Organohalojen bileúikleri (ønert polimerize malzemeler ve bu Ek’te belirtilen di÷er
maddeler hariç),
(C43) Aromatik bileúikler; polisiklik ve heterosiklik organik bileúikleri,
(C44) Alifatik aminler,
(C45) Aromatik aminler,
(C46) Eterler,
(C47) PatlayÕcÕ karakterdeki maddeler( Bu ekin herhangi bir yerinde listelenenler hariç),
(C48) Kükürt organik bileúikleri,
(C49) Poliklorlu dibenzo furanÕn herhangi bir türevi,
(C50) Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi,
(C51) Bu listede belirtilen maddelerin haricinde hidrokarbonlar ve oksijenleri, azot ve/veya
kükürt bileúikleri.
øZMøR'DE SANAYø
Liman kenti ve civarÕnda da liman olanaklarÕnÕn bulunmasÕ yanÕnda; verimli tarÕm
topraklarÕyla çevrili oluúu, hammadde kaynaklarÕ, nitelikli iúgücü ve ulaúÕm a÷ÕnÕn
elveriúlili÷i, sanayinin geliúmesine olanak vererek øzmir’i Ege Bölgesi'nin ticaret merkezi
konumuna getirmiútir. øzmir'deki sanayinin baúlangÕç ve geliúiminden kÕsaca söz edilecekse;
önce tarÕma dayalÕ; tütün, incir, üzüm iúletmeleri; zeytinya÷Õ tasirhaneleri, sabun iúlikleri;
dokuma, gÕda, içki, bira, sigara, yem, gübre, dericilik, tarÕm makineleri, v.b sanayi yatÕrÕmlarÕ
yapÕldÕ÷ÕnÕ belirtmek gerekir. Sonraki yÕllarda ise Türkiye'ye biçilen rol ve yerel koúullara
göre; çok enerji ve su tüketen, ekolojik yÕkÕmlara neden olan, sanayi yatÕrÕmlarÕna devam
edilmiútir: Petrokimya, petrol rafinerisi, demir-çelik, gemi sökümü, çimento, toprak sanayi,
seramik, otomotif, boya, madeni eúya gibi sanayi kollarÕyla enerji ve madencilik alanÕndaki
yatÕrÕmlar bu tür yatÕrÕmlardÕr.
øzmir'deki ilk sanayi yerleúim alanÕ, Alsancak LimanÕ'nÕn arka tarafÕndaki Dara÷acÕ (Alsancak
Stadyumu civarÕ) bölgesidir. TARøù'in yatÕrÕmlarÕ, Sümerbank Basma, ETAS Meyankökü
iúleme, ESHOT HavagazÕ, Gomeller ya÷ fabrikasÕ, T.E.K. Santrali gibi yatÕrÕmlar bu
bölgedeydiler. Daha sonralarÕ ise, Bornova, Kemalpaúa, Turgutlu; Çi÷li, Menemen, Alia÷a;
TorbalÕ, Tire, Ödemiú hatlarÕna do÷ru OSB'lerine ve KSS'lerine veya tek olarak yerleúildi.
Yerleúmelerin hemen hepsi en verimli ovalarda, tarÕm topraklarÕnda ve suya eriúim
olanaklarÕnÕn yüksek oldu÷u bölgelerde gerçekleútirildi. Böylece en önemli tarÕm topraklarÕ
tam anlamÕyla yok edilirken, mevcut sular da hÕzla tüketiliyor ve bu sanayi kuruluúlarÕnca
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kirletiliyordu.
Ek 1' de øzmir'deki ilk 100 büyük sanayi kuruluúunun listesinden, øzmir'in tehlikeli atÕk üreten
sanayilerin büyüklükleri hakkÕnda bir fikir edinilebilir.

HANGø SEKTÖRLERDE HANGø TEHLøKELø ATIKLAR OLUùMAKTADIR?
BazÕ sektörlerin oluúturdu÷u tehlikeli atÕklardan örnekler verilecek olursa:
1. Kimya sanayi: Kuvvetli asit ve bazlar, solventler, reaktif atÕklar;
2. Metal sanayi: A÷Õr metallerle birlikte boya atÕklarÕ, kuvvetli asit ve bazlar, siyanürlü
atÕklar, a÷Õr metal içeren kalÕntÕlar;
3. Temizlik maddeleri ve kozmetik üretimi: A÷Õr metal tozlarÕ, yanabilen ve parlayabilen
maddeler, yanabilen solventler, kuvvetli asit ve bazlar;
4. MobilyacÕlÕk: Solventler, yanabilen maddeler;
5. ønúaat sanayi: Yanabilen boya atÕklarÕ, solventler, kuvvetli asit ve bazlar;
6. TaúÕt onarÕm ve bakÕm iúlikleri: A÷Õr metal içeren boya atÕklarÕ, yanabilen atÕklar,
kullanÕlmÕú kurúun piller ve bataryalar, akü kalÕntÕlarÕ, solventler;
7. MatbaacÕlÕk sanayi: A÷Õr metal çözeltileri, atÕk mürekkepler, solventler, elektro kaplama
atÕklarÕ, a÷Õr metaller içeren mürekkep çamuru;
8. Kâ÷Õt sanayi: A÷Õr metaller içeren boya kalÕntÕlarÕ, parlayabilen solventler, kuvvetli asit ve
bazlar;
9. Dericilik ve deri iúleme: A÷Õr metaller, toluen ve benzen;
10. Gemi Söküm Sanayi: A÷Õr metaller, ya÷lar, PCB, PAH;
11. Yakma Tesisleri: Dioksin, Furanlar, Klor ve PCB’ler bilinen baúlÕca KalÕcÕ Organik
Kirleticiler. ”Dioksin’’ veya ‘’dioksinler ve furanlar’’ terimleri genellikle 210 adet klorlu
kirletici, poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve dibenzo furanlar’dan oluúan bir grup oldu÷u ve en
toksik klorlu organik bileúikler olarak kabul edilir;

MADENCøLøKTEN KAYNAKLANAN TEHLøKELø MADDELER
øzmir ve yöresinde; kömür, altÕn, bakÕr, kurúun, çinko, demir, antimuan, perlit, grafit,
titenyum, dolomit ve mermer madenleri çÕkarÕlÕp iúlenmektedir. Sanayi kadar, madencilik
faaliyetleri sÕrasÕnda da tehlikeli atÕklar üretilmektedir.
Madencilik Faaliyetleri Tehlikeli AtÕklarÕ: A÷Õr metaller, siyanür, a÷Õrya÷lar, bu tehlikeli
atÕklara verilebilecek örneklerin bir kÕsmÕdÕr.
Burada, özellikle Bergama ve Efemçukuru'ndaki altÕn madencili÷i faaliyetlerinin yo÷un a÷Õr
metal kirliliklerine dikkat çekilmelidir.
Elbette tehlikeli atÕklar ve kaynaklarÕ yukarÕdakilerle ve sektörlerle sÕnÕrlÕ de÷ildir.
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TIBBÎ ATIKLAR
øzmir ve ilçelerinden günde yaklaúÕk olarak 15 ton tÕbbî toplanmaktadÕr. Bu atÕklar, 53
hastane, 184 poliklinik ve 540 küçük ölçekli sa÷lÕk merkezinde üremektedir. Bu atÕklar
øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan toplanarak HarmandalÕ katÕ atÕk dökü alanÕnda
gömülmektedir. Ancak özel hekim muayenehanelerinden, veteriner ve diú hekimi
klinikleri gibi küçük sa÷lÕk birimlerinde oluúan atÕklar bu sisteme dahil
edilememektedir.
øZMøR'DEKø TEHLøKELø ATIKLAR NE OLUYOR?
Ülkemizin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan øzmir'de tehlikeli atÕklarÕn bertarafÕ, geri
dönüútürülmesi, giderilmesine yönelik tesis yoktur diyebiliriz. Oluúan tehlikeli atÕklarÕn bir
bölümünün øzmit'teki lisanslÕ tesis øZAYDAù'a gönderildi÷i söylenilmektedir. Oysa
øZAYDAù, bulundu÷u bölge dÕúÕndan atÕk kabul etmemektedir. Bir kÕsÕm tehlikeli atÕk ise,
e÷er kapasitesi kendi tehlikeli atÕklarÕna yeter ve kabul edebilir koúullar olursa, PETKøM'in
Alia÷a'daki yakma tesisinde bertaraf edilmektedir. øzmir'in tehlikeli atÕklarÕnÕn büyük bir
bölümü ise evsel atÕklarla birlikte bertaraf edilmektedir. Örne÷in, Alia÷a'daki gemi söküm
tesislerinden HarmandalÕ katÕ atÕk dökü alanÕna atÕklar gönderilmektedir. Bu atÕklarÕn bu dökü
alanÕna kabullerinin yapÕlmamasÕ gerekirken, niteliklerini denetleyecek uzman da
bulunmamaktadÕr.
Sanayi kenti olan øzmir, baúta Alia÷a Demir Çelik tesisleri, Petrol rafinerisi ve Petkim
gibi kimyasal atÕ÷Õ yo÷un olan ve yÕlda milyon tonun üzerinde atÕk üreten tesislere ev
sahipli÷i yapmaktadÕr.
AyrÕca, yanlÕú politikalar sonucu her ilçesi organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük
sanayi siteleri (KSS) ile donatÕlmÕútÕr. Bu düzenli sanayi tesislerinde bile net tehlikeli atÕk
miktarÕ resmi olarak belirlenmedi÷i gibi bertaraf edilen miktarlar da çok azdÕr. Kentsel AtÕksu
ArÕtma Tesislerinden kaynaklanan milyonlarca tonluk arÕtma çamurlarÕ ayrÕ bir sorundur.
ølimizde sadece katÕ olan tehlikeli atÕklar hakkÕnda konuúulmasÕna ra÷men, henüz sÕvÕ ve gaz
formlarda tehlikeli atÕk yokmuú gibi davranÕlmaktadÕr. ølimiz Alia÷a ilçesinde bulunan,
kapasiteleri her yÕl hÕzla artan elektrikli ark oca÷Õ (EAOT) ile üretim yapÕlan demir
çelik tesislerinde, bir ton çelik üretiminde Türkiye ve geliúmiú ülkelerde tehlikeli atÕk
olarak kabul edilen, %35 demir, %10-30 çinko ve %2-7 kurúun içeren, yaklaúÕk 14 kg
EAOT ve 100 kg cüruf açÕ÷a çÕkmaktadÕr. Çevresel ve ekolojik yÕkÕmlara neden olan
EAOT atÕ÷Õ Tehlikeli AtÕklarÕn Kontrolü Yönetmeli÷ine göre çevreye zarar vermeden güvenli
bir úekilde giderilmesi ve depolanmasÕnÕn sa÷lanabilmesi için özel iúlem ve depolama
teknikleri gerekmektedir. Ancak, Alia÷a'daki tesislerce bu yapÕlmamaktadÕr. Çözüm, ya bu
fabrikalarÕn civarÕndaki verimli tarÕm topraklarÕna Elektikli Ark Oca÷Õ TozlarÕnÕn
tepelenmesinde ya da vadilere dökülmesinde aranmÕútÕr. AyrÕca, bu tozlarÕn sÕkÕútÕrÕlarak parke
taúÕ yapÕldÕ÷Õ da bir gerçektir.
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øZMøR'DE NÜKLEER ATIK!
østanbul økitelli'de hurdacÕda rastlanan radyoaktif atÕktan sonra, øzmir'de de radyoaktif
Europium 152 atÕ÷Õna rastlandÕ:
3 Nisan 2007’de, øzmir, Gaziemir Aksoy Caddesi üzerindeki Aslan AvcÕ Döküm Sanayi ve
Tic. A.ù.'ye ait fabrikanÕn 70 dönümden fazla olan arazisinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK) tarafÕndan radyasyonlu atÕk saptandÕ. Bu fabrikada 40 yÕldan fazla süreyle, yarÕ açÕk
cezaevi mahkumlarÕ çalÕútÕrÕlarak, akü ve kurúun hurdalarÕndan kurúun üretimi yapÕldÕ. AyrÕca,
“Aslan AvcÕ” markalÕ saçma üretimi de bu tesiste gerçekleútiriliyordu. Külçe kurúun ve saçma
üretimi için teknik ömrünü tamamlayÕnca, bu tesisin makineleri, depolarÕ, asit havuzlarÕyla
birlikte terk edildi ùirketin içyazÕúmalarÕnda, radyasyonlu atÕk numunelerinin, TAEK’e ba÷lÕ
ÇNAM’ne gönderildi÷i belirtilmektedir. TAEK-ÇNAM'nde yapÕlan incelemede, “radyasyon
tespit edilen malzemelerin herhangi atÕk sÕnÕfÕnda de÷il, ‘radyoaktif kaynak’ oldu÷u ve
malzemelerin Türkiye’de bulunmadÕ÷Õ” belirleniyor. Radyasyonun ‘Europium 152’ adÕ
verilen bir malzemeden bulaúmÕú olabilece÷ini tespit eden ÇNAM, bu malzemenin de ancak
nükleer santrallerdeki nükleer çubuklardan bulaúabilece÷ini belirtiyor. AyrÕca Europuim 152
adÕ verilen malzemenin Türkiye’ye yasal giriúinin olmadÕ÷Õ da açÕkca ifade ediliyor.
8 Eylül 2008’de TAEK, Aslan AvcÕ’ya gönderilen yazÕsÕnda, fabrikada mayÕs, haziran,
temmuz ve a÷ustos’ta yapÕlan ölçümlerde depolama sahasÕnda, “...fÕrÕnlar bölgesinde, kapalÕ
istif sahasÕnda radyoaktif madde bulaúmÕú atÕk tespit edildi÷i...” ni belirtip, “Radyoaktif
maddelerin potalarda eritildi÷ini...” vurguluyor. “Radyasyonlu atÕklarÕn bulundu÷u yerin
karantina altÕna alÕnmasÕ gerekmektedir.”
17 Haziran
2008’de Çevre ve Orman Müdürlü÷ü bir depoda 200 ton atÕk tespit ediyor ve atÕklarÕn
bertarafa gönderilmesini istiyor. Bu arada, Aslan AvcÕ Döküm San. Ve Tic. A.ù'nin Teknik
Müdürü Özgür YarcÕ, ùirketin Genel Müdürü Hadi Gedik’e gönderdi÷i elektronik
mektuplarda “ radyasyon içeren tehlikeli atÕklarÕn øZAYDAù’a gönderilmesi durumunda
maliyetin 12 milyon lira olaca÷ÕnÕ, e÷er Çekmece Nükleer AraútÕrma Merkezi’ne (CNAM)
gönderilirse maliyetin daha da artaca÷ÕnÕ” belirtiyor. Denetçiler, Temmuz 2008’de tekrar
fabrikaya gitti÷inde 180 ton tehlikeli atÕk daha bulmuúlardÕr.
17 Eyül 2008’de, øzmir Valili÷i øl Çevre ve Orman Müdürlü÷ü yetkilileri firmaya, “9-10
Eylül 2008’de fabrikada 90x90x12 metrelik depolanmÕú atÕk sahasÕnda radyasyon tespit
edildi÷ini” bildiriyor. YazÕ, øzmir Büyükúehir Belediyesi'ne, Gaziemir KaymakamlÕ÷Õ’na
Gaziemir Belediyesi’ne, Gaziemir Sa÷lÕk Grup BaúkanlÕ÷Õ’na da gönderiliyor.
KasÕm 2008’ de TAEK, fabrikaya çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan alÕnmasÕ gereken tedbirleri
bir kez daha hatÕrlatÕyor. Bu uyarÕ yazÕsÕ Çevre BakanlÕ÷Õ ile øzmir Valili÷i'ne de gönderiliyor.
AralÕk 2008 ile Eylül 2009’de, Çevre ve orman BakanlÕ÷Õ fabrikayÕ tekrar denetliyor.
AralÕk 2012’ni itibariyle fabrikanÕn durumunu tüm sorumlu ve yetkili kurumlarÕn biliyor
olmasÕna ra÷men bugüne kadar radyoaktif çöple ilgili hiçbir iúlem yapÕlmamÕútÕr. Bölge
sakinlerinin ifadelerine göre, arazi el altÕndan satÕlmak isteniyor, iddiaya göre araziyi TOKø
alacaktÕr.
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TEHLøKELø ATIKLARIN SAöLIöA ETKøLERø
A÷Õr metallerin sa÷lÕk üzerine etkilerini úöyle sÕralayabiliriz: FarklÕ sistem ve organ
kanserleri, solunum ve dolaúÕm sistem hastalÕklarÕ, tiroid bezi hastalÕklarÕ, karaci÷er ve böbrek
iúlevi bozukluklarÕ, hipertansiyon, düúük a÷ÕrlÕklÕ bebek do÷umlarÕ, düúükler.
Radyoaktif atÕklar, kansere neden olmaktadÕrlar.
Dioksinler ve furanlar çevrede çok uzun süre kalÕcÕdÕrlar. UluslararasÕ Kanser AraútÕrmasÕ
AjansÕ tarafÕndan 1.Grupta (ønsanlarda kansere neden oldu÷u ispatlanmÕú maddeler)
gösterilmektedir. Bu konuda en geniú araútÕrmayÕ ABD Çevre Koruma AjansÕ (EPA) yürütmüú
ve bu araútÕrmanÕn tasla÷ÕnÕ 1994 yÕlÕnda yayÕnlamÕútÕr (USEPA 1994a). AraútÕrma
sonuçlarÕna göre, dioksin kanser yapmasÕnÕn yanÕnda, sinir, ba÷ÕúÕklÕk ve üreme sistemlerine
(sperm sayÕsÕnda azalma dahil) zarar verebilmekte, do÷mamÕú bebeklerde bozuk oluúumlara,
sakatlÕklara sebep olab
ilmekte, endokrin sistemini bozabilmekte ve daha bir çok olumsuz etkiye neden
olabilmektedir. AtÕklar yakÕldÕ÷Õnda, çok daha zehirli atÕklara dönüúerek havaya, suya ve
topra÷a oradan da besin zinciriyle insana ve di÷er canlÕ bedenlere taúÕnÕyor. Bu atÕklar insan
bedenine bir kez girdi÷inde on yÕllarÕ aúan süreler boyunca bedenden dÕúarÕ atÕlamÕyor.
Bedende biriken bu zehirler, zamanla baúta kanser olmak üzere, üreme sorunlarÕna ve akci÷er
hastalÕklarÕ gibi daha birçok sa÷lÕk sorununa neden oluyor.
Asbest: ILO 'nun verilerine göre; dünyada her yÕl, asbest ile iliúkili kanserlerden 100.000 –
140.000 çalÕúan kanserden ölmektedir.
Siyanürün sa÷lÕk etkilerini kÕsa süreli yüksek doz ve uzun süreli düúük doz olarak ayÕrmak
gerekir.
KÕsa süreli ve yüksek dozlarda sinir, solunum, dolaúÕm sistemi etkilenmesi söz konusudur.
Uzun süreli düúük dozlarda ise ruhsal dengede bozulma, iútahsÕzlÕk, guatr, do÷umsal anomali
görülür. ønsan için öldürücü doz 1mg./kg (beden a÷ÕrlÕ÷Õ)dÕr.

SONCA
Gemi sökümcüler, kapasitesi ve dolaysÕyla teknik kullanma süresi yÕllar önce dolmuú olan
HarmandalÕ çöp dökü alanÕna tehlikesiz oldu÷unu beyan ederek, atÕklarÕnÕ göndermektedirler.
AynÕ gemi sökümcüler, anÕmsayacaksÕnÕz, OTOPAN isimli gemide bir ton asbest
bulundu÷unu beyan etmiúlerdi. Oysa, Tehlikeli Gemi Sökümünü Önleme Giriúimi, tehlikeli
atÕk sÕnÕfÕndaki asbestin 77.4 ton oldu÷unu kanÕtlamÕú, geminin Hollanda’ya geri
gönderilerek, asbestinin orada temizlenmesini sa÷lamÕútÕ. ArtÕk gemi sökümünden gelen
atÕklarÕn içinde tehlikeli atÕk olmadÕ÷Õna inanÕlabilir mi? Sorumlular bu konuda güvence
verebilirler mi? Bu güvencelerini hangi uzmanlarÕyla yaptÕklarÕ denetimlerine
dayandÕrabilecekler? Böyle bir denetim hiç yapÕlmÕú mÕdÕr? KadrolarÕnda bu iúin uzmanlarÕ
var mÕdÕr?
Demir çelik fabrikalarÕnÕn Alia÷a’da birikmiú en az on beú milyon ton elektrikli ark oca÷Õ tozu
vardÕr. Fabrika sahalarÕnda, satÕn aldÕklarÕ verimli tarÕm topraklarÕnda depoladÕlar. Alia÷a’da
Bozköy civarÕnda bir vadiye yÕ÷Õyorlar. Bilimsel raporlarda ve araútÕrmalarda bu elektrikli ark
ocaklarÕ tozlarÕnÕ oluúturan kanserojen a÷Õr metallerin, yer altÕ ve yerüstü sularÕna karÕútÕ÷Õ
gibi rüzgâr ile de soludu÷umuz havaya da karÕútÕ÷Õ yazÕlmaktadÕr. Milyonlarca ton demir çelik
atÕ÷Õ toz ve ne yapÕlaca÷Õ bilinmiyor. Ama bunlar yedi÷imizden, içti÷imizden, soludu÷umuz
havaya kadar yaúam düzenimizin içindeler.
* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Sadece bu kadar mÕ? AltÕn madencili÷i, polimerik kompozit malzemelerle üretim yapanlar,
boya fabrikalarÕ tehlikeli atÕklarÕnÕ ne yapÕyorlar? øzmir’in, demir çelik, altÕn madencili÷i ve
gemi sökümünden kaynaklananlar dÕúÕnda, yÕlda en az 300 bin ton olan tehlikeli atÕ÷Õ
nerededir? øZAYDAù’Õn kapasitesi øzmir’in tehlikeli atÕk miktarÕnÕn onda biri kadar.
øZAYDAù, 35 bin ton/yÕllÕk kapasitesiyle tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. PETKøM 17.500 t/y
atÕk yakma kapasiteli bir tesise sahipken, TÜPRAù 7.500 t/y bir yakma tesisine sahiptir.
Türkiye'de üretilen tehlikeli atÕk miktarÕ TÜøK'e göre: 1.250.000 t/y; AB BazlÕ Tahmin:
2.600.000 t/y; Envest: 2.600.000 t/y; HAWAMAN: 1.350.000 t/y dÕr. Geriye kalan tehlikeli
atÕklar nerededir? KaldÕ ki; atÕk yakma tesisleri de baúlÕ baúÕna dioksinlerin ve furanÕn
kayna÷ÕdÕrlar.
Bir ilâç fabrikasÕnÕn atÕklarÕnÕ nasÕl da gömdü÷ünü çok yakÕnlarda TV’lerde gördük,
gazetelerde okuduk. Dünyada bugün en kârlÕ iúler, silâh, uyuúturucu, petrol ticaretleri gibi
tehlikeli atÕk ticaretidir. Somali kÕyÕlarÕna, Karadenize atÕlan, dökülen tehlikeli atÕklarÕ
biliyoruz. øtalyan mafyasÕnÕn Sicilya açÕklarÕna nükleer atÕk yüklü gemi batÕrdÕ÷ÕnÕ, Greenpeac
örgütü yaptÕ÷Õ ölçümlerle kanÕtladÕ. øskenderun Körfezi'ne, øspanya'nÕn tehlikeli atÕk
niteli÷indeki termik santral atÕ÷Õ yüklü ULLA isimli batÕrÕldÕ. Çimento fabrikalarÕnda tehlikeli
atÕklar yakÕlÕyor. Ülkemizde bu fabrikalarÕ øtalyan sermayesi satÕn almaktadÕr. øzmir'in
merkezindeki Gaziemir ølçesi'ne nükleer santral atÕ÷Õ Europium 152 getirilip
gömülebilmektedir. Sorumlu ve yetkili olanlar olayÕ saklamÕúlar, hafife almÕúlar ve
sürüncemede bÕrakarak, suçlularÕ tespit edip, yargÕlanarak cezalandÕrÕlmalarÕnÕ
sa÷lamamÕúlardÕr.

EKLER:
1. EGE BÖLGESø SANAYø ODASI'NA KAYITLI EGE BÖLGESø.2NDEKø 100 BÜYÜK
SANAYø KURULUùU:
TÜPRAù A.ù. øZMøR RAF. MÜD.
PETKøM PETROKøMYA A.ù.
PHILSA PHILIP MORRIS A.ù.
øZMøR DEMøR ÇELøK A.ù.
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERø A.ù.
KOCAER HADDECøLøK A.ù. ALøAöA ùB.
ÖZKAN DEMøR ÇELøK A.ù.
PINAR SÜT A.ù.
KÜÇÜKBAY YAö A.ù.
CMS JANT VE MAKøNA SANAYøø A.ù.
KARAKAù ATLANTøS A.ù.
PINAR ENTEGRE ET VE UN A.ù.
DELPHI AUTOMOTIVE LTD. ùTø. ESBAù ùB.
KARDEMøR LTD. ùTø. ALøAöA ùB.
KOZA ALTIN øùLETMELERø A.ù.
AKDENøZ KøMYA A.ù.
* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ANADOLU EFES A.ù. øZMøR ùB.
ÇEBøTAù DEMøR ÇELøK END. A.ù.
POLøNAS PLASTøK A.ù.
HøDROMEK A.ù. ESBAù ùB.
SCHNEIDER ELEKTRøK A.ù.
KANSAI ALTAN BOYA A.ù.
HUGO BOSS LTD. ùTø.
POLøBAK PLASTøK FøLM A.ù.
BATIÇøM A.ù.
EGE PROFøL TøC. VE SAN. A.ù.
øMBAT MADENCøLøK A.ù.
ÇAMLI YEM A.ù.
EGE SERAMøK SANAYø A.ù.
NORM CøVATA SAN. VE TøC. A.ù.
DYO BOYA FABRøKALARI A.ù.
ÇøMENTAù T.A.ù.
TÜRK TUBORG A.ù.
BAK AMBALAJ A.ù.
ALLIANCE ONE TÜTÜN A.ù.
OPET FUCHS MADENø YAö SAN. VE TøC. A.ù.
SUN TEKSTøL A.ù.
AGROMEY GIDA A.ù.
VE-GE HASSAS KAöIT A.ù.
T.T.L. TÜTÜN A.ù.
KLøMASAN KLøMA A.ù.
ALøAöA ÇAKMAKTEPE A.ù.
SOCOTAB SAN. VE TøC. A.ù.
CEVHER DÖKÜM SANAYø A.ù.
EGE ENDÜSTRø VE TøCARET A.ù.
ÖZGÖRKEY GIDA A.ù.
EGE GÜBRE SANAYøø A.ù.
S.S. TARøù ÜZÜM TSK. BøRLøöø
ESEN PLASTøK A.ù.
CEVHER JANT SAN. A.ù.
OSMAN AKÇA A.ù.
DALAN KøMYA A.ù.
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KATMERCøLER ARAÇ A.ù.
ALKøM KAöIT A.ù.
ÖRGEN GIDA SAN. TøC. A.ù.
BAö YAöLARI T.A.ù.
EKOTEN TEKSTøL A.ù.
ÇøMBETON A.ù.
ROTEKS TEKSTøL A.ù.
SUNEL TøCARET T.A.ù.
TYH TEKSTøL A.ù.
ÜNøTEKS A.ù.
TøCARET VE SANAYø KONT. T.A.ù.
VøKøNG KAöIT A.ù.
EGEPLAST A.ù.
PINAR SU A.ù.
EGE-TAV EGE TARIM A.ù.
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERø LTD. ùTø.
TEZOL TÜTÜN A.ù.
BTM BøTÜMLÜ TECRøT A.ù.
MAYTEKS ÖRME A.ù.
EGE FREN A.ù.
AGROBEST TARIM LTD. ùTø.
SPOT TEKSTøL A.ù.
DYO MATBAA MÜREKKEPLERø SAN. TøC. A.ù.
ÇAöLAYAN SAN. VE TøC. A.ù.
øZMøR SENKROMEÇ LTD. ùTø.
MøCHA GALVANøZLø ÇELøK A.ù.
S.S. TARøù PAMUK TSK. BøRLøöø
øZELTAù SAN. VE TøC. A.ù.
VøKøNG TEMøZLøK A.ù.
ATAER ENERJø A.ù.
KONFOR DAYANIKLI TÜKETøM MALL. A.ù.
K.F.C. GIDA A.ù.
ZF LEMFÖRDER AKS A.ù.
PÜTAù PAMUK SANAYø A.ù.
YATPA DAYANIKLI TÜKETøM MALL. A.ù.
SARIGÖZOöLU A.ù.
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YÜKSEL TEZCAN LTD. ùTø.
STP GIDA SAN. VE TøC. A.ù.
DB TARIMSAL ENERJø A.ù.
ANATOLIA TARIM A.ù.
TUKAù GIDA A.ù.
TEKNOPET PLASTøK A.ù.
ATøK METAL SAN. VE TøC. A.ù.
EZGø KONFEKSøYON TD. ùTø.
BARAN AMBALAJ A.ù.
BATI BASMA SANAYø A.ù.
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KENTSEL KATI ATIKLARIN BøYOENERJø VE GÜBRE ÜRETøMø øLE ÇEVRE
DOSTU KULLANIM SEÇENEKLERø

Prof. Dr. Nuri AZBAR
nuri.azbar@ege.edu.tr

GøRøù
Geliúmiú toplumlarda enerji-ekonomi–ekoloji dengesini özenle gözeten, kaynak çeúitlili÷ini
ve jeopolitik gerçekleri dikkate alan enerji güvenli÷i modelleri önem kazanmÕútÕr. Avrupa
Enerji Verimlili÷i ønisiyatifi kapsamÕndaki faaliyetlerin; rekabetin arttÕrÕlmasÕ, sürdürülebilir
kalkÕnma ve enerji arzÕ güvenli÷inin sa÷lanmasÕna katkÕda bulunabilece÷i öngörülmektedir.
Avrupa Birli÷i 2020 yÕlÕnda tüketiminin %20’sini tasarruf etmeyi hedeflemektedir. Öngörülen
hedefin baúarÕlmasÕ, 390 mtep enerji tasarrufuna, yÕllÕk 780 milyon ton CO2 azalÕmÕna, hane
baúÕna yÕllÕk 200–1000 € arasÕnda tasarrufa imkân sa÷lamaktadÕr. Tüm bu giriúimlerdeki ana
fikir, sürdürülebilir kalkÕnmanÕn sürdürülebilir enerji kullanÕmÕ ile gerçekleúece÷idir. Bu
yaklaúÕm ile enerjinin etkin kullanÕmÕ, düúük maliyetle ve sürekli olarak temini, üretimi ve
tüketiminde çevresel etkilerin en aza indirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn
kullanÕmÕnÕn arttÕrÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Enerji bakÕmÕndan dÕú ülkelere ba÷ÕmlÕ ve evsel katÕ atÕk içerisindeki organik madde yüzdesi
yüksek olan ülkemizde katÕ atÕklarÕn biyometanizasyonu Avrupa Birli÷i’nin düzenli depolama
alanlarÕna gönderilecek organik içerikli atÕklara uyguladÕ÷Õ kotalarÕn sa÷lanmasÕ ve
yenilenebilir enerji üretimi bakÕmÕndan uygun bir yöntem olarak görülmektedir. Yenilebilir
enerji kaynaklarÕndan elde edilen enerji için devlet tarafÕndan yeterince teúvik sa÷landÕ÷Õ
takdirde, yabancÕ ve özellikle yerli arÕtma firmalarÕ bu büyük pazardan pay alabilmek için
harekete geçecektir. Bu sayede hem ülkemizin enerji açÕ÷Õ azaltÕlabilecek hem de istihdam
sa÷lanabilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarÕ içinde biyogaz, biyohidrojen, biyoetanol ve
biyodizel gibi biyoenerji kaynaklarÕ önemli bir yer tutmaktadÕr. BiyoyakÕtlar olarak ta bilinen
bu enerji kaynaklarÕnÕn karúÕlaútÕ÷Õ bir sorun ise gÕda güvenli÷idir, zira fosil yakÕta alternatif
olarak önerilen biyoyakÕtlarÕn eúde÷er miktarlarÕnÕn üretimi için tarÕmsal arazilerin kullanÕmÕ
söz konusu oldu÷unda gÕda güvenli÷i tehdidi do÷abilmektedir. Ancak biyogazÕn kentsel
çöpler, tarÕmsal atÕklar ve arÕtma tesisi fazla çamurlarÕndan üretilebiliyor olmasÕ önemli bir
avantaj olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Zira, özellikle kentsel çöplerin, arazi fiyatlarÕ, ilk
yatÕrÕmÕ ve iúletme giderleri çok yüksek olan deponi sahalarÕna gönderilmesi yerine atÕktan
ekonomik de÷eri olan bir son ürün elde edilmesi ve çöpün ekonomimize kazandÕrÕlmasÕ
mümkün olmakta aynÕ zamanda kentsel ulaúÕmda karbon dioksit emisyonlarÕnÕ da önleyerek
küresel ÕsÕnma için çok önemli bir adÕm atÕlmÕú olunmaktadÕr. Ülkemizde yÕlda yaklaúÕk 35
milyon ton evsel katÕ atÕk üretilmektedir ve kiúi baúÕna üretilen evsel katÕ atÕk miktarÕ 1,3- 1,4
kg’dÕr. Bu miktarÕn % 64’ünü organik kökenli atÕklar, %12’lik kÕsmÕ geri kazanÕlabilir atÕklar
( % 46 kâ÷Õt-karton,
% 13 plastik, % 6 PET, PVC, %18.5 cam, %8.6 metal, %3.30 lastik
kauçuk, %4.80 tekstil ), %22,48’lik kÕsÕm da kül/ cüruf (soba atÕklarÕ) ve di÷er atÕklar
oluúturmaktadÕr. øzmir örne÷inde ise her gün ortalama 3000 ton kentsel atÕk ortaya
çÕkmaktadÕr. AyrÕca Çi÷li arÕtma tesisinden sadece günde 600 ton arÕtma çamuru meydana
gelmektedir ve hali hazÕrda bu çamurun bertarafÕ ile ilgili ciddi sÕkÕntÕlar yaúanmaktadÕr
(bertaraf maliyetleri, bertaraf için yer sÕkÕntÕsÕ v.b.). øzmir Büyükúehir Belediyesi bünyesinde
yaklaúÕk 2000 adet belediye otobüs vardÕr ve mevcut çöp ve çamurun metan içeri÷inin geri
kazanÕlmasÕ halinde belediye otobüslerinin önemli bir kÕsmÕnÕ bu biyogaz ile çalÕútÕrmak
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mümkün olabilir. Biyogaz tesisinden çÕkacak olan biyokütlenin de çok kaliteli gübre
özelli÷inden istifade edilerek biyodizel üretimine uygun bitkilerin yetiútirilmesi ve bu ya÷lÕk
bitkilerden elde edilecek biyodizelin de gerek otobüslerde ve gerekse körfez vapurlarÕnda
kullanÕlmasÕ mümkündür. Biyodizel üretimi esnasÕnda ortaya çÕkacak olan atÕk yan ürün
gliserin de biyometan üretimi için son derece kÕymetli bir hammadde olarak da kullanÕlabilir.
AtÕk gliserin aynÕ zamanda bakteriler yardÕmÕyla plastik hammaddesi üretimi için de
kullanÕlabilmektedir.
Kentsel katÕ atÕklarÕn organik fraksiyonu ile beraber tarÕmsal organik atÕklar enerji açÕsÕndan
önemli oranda yurt dÕúÕ ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ bulunan ülkemiz için biyogaz üretimi açÕsÕndan çok
önemli bir potansiyel oluúturdu÷u gibi aynÕ zamanda organik gübre fakiri olan ülkemiz için de
büyük bir fÕrsattÕr.
Bu çalÕúma kapsamÕnda dezavantaj olan bir büyük sorunun, organik atÕklarÕn uygun biyogaz
teknolojileri yardÕmÕ ile katma de÷eri olan kÕymetli ürünlere (biyoyakÕt ve organik gübre)
dönüútürülmesi ve ülkemiz için fÕrsatlar tartÕúÕlmaktadÕr.

KATI ATIKLARDAN BøYOTEKNOLOJøK YOLLA ENERJø ÜRETøMø
Biyogaz Üretimi øçin KullanÕlabilecek Hammaddeler ve Di÷er BiyoyakÕtlar ile
KarúÕlaútÕrma
øçerisinde organik karbon bulunan her türlü substrat rahatlÕkla biyogaz üretimi amacÕyla
kullanÕlabilir. Bu kategoride katÕ içeri÷i yüksek kentsel çöpler yer alabilece÷i gibi organik
madde açÕsÕndan zengin endüstriyel atÕk sular da dikkate alÕnabilir. Genel olarak
kullanÕlabilecek ham maddeleri 4 kategoriye ayÕrabiliriz: i) Bitkisel atÕklar: ønce kÕyÕlmÕú
sap, saman, mÕsÕr silaj, úeker pancarÕ atÕklarÕ, küspe atÕklarÕ, çotanak v.s. ii) Hayvansal
atÕklar: ønek, domuz, kanatlÕ hayvanlar gübresi, iii) GÕda sektörü atÕklarÕ: Yulaf posasÕ(Bira
sektörü), Bisküvi ve çikolata, Peynir altÕ suyu, zeytin ya÷Õ üretimi karasu atÕ÷Õ, zeytin küspesi,
meyve posasÕ (Meúrubat sektörü), meyve ve sebze atÕklarÕ, biyolojik mutfak atÕklarÕ, mezbaha
atÕklarÕ v.s. iv) Endüstri atÕklarÕ: ArÕtma çamurlarÕ, gliserin, organikçe zengin di÷er atÕksular
v.s. Hijyen açÕsÕndan sorunlu olabilecek bazÕ organik maddeler (Yüksek riskli hayvansal
materyal ve sÕnÕr ötesi mutfak/yemek atÕklarÕ) ya tesise kabul edilmezler ya da uygun bir
öniúlemden (133oC’de 3 bar basÕnç altÕnda 20 dakika iúlem) geçtikten sonra biyogaz tesisine
kabul edilir (SalgÕn ve hijyenik riske ait hayvansal materyaller: mezbahalardaki hastalÕklÕ
etler). Riski az salgÕn ve hijyenik hayvansal materyaller (yenilebilen hayvansal ürünler ve
kesim yan ürünleri örne÷in deri, kan, yumurta kabu÷u, kil, yün v.b., kullanma tarihi geçmiú
gÕda ürünleri AB-Hijyen (EU Hygine V) Yönetmeli÷i’ne göre ön hijyenleútirme iúleminden
geçirilir (70 derecede, 60 dakika).
Biyogaz üretiminde hammadde sorunu genellikle yoktur. Biyogaz üretimi için atÕklarÕn
içindeki organik hammaddeler temel alÕnabilece÷i gibi biyogaz üretimi amacÕyla tarÕmsal
arazilere özel olarak mÕsÕr ve benzeri bitkiler de ekilebilir. Tablo 1’de çeúitli hammaddeler ve
biyogaz de÷erleri verilmektedir. Özellikle Almanya’da çiftçiler elektrik üretimi amacÕyla
tarlalarÕna mÕsÕr ekmekte ve elde ettikleri mÕsÕr silajÕnÕ biyogaz tesislerine genellikle büyük
baú hayvan gübreleri ile beraber besleyerek elektrik ve ÕsÕ üretmektedirler. Ürettikleri elektri÷i
çok uygun rakamlara devlet deste÷i ile ana úebekeye satabilmektedirler. Bu çiftçilere
Almanya’da enerji çiftçisi adÕ verilmektedir. TarÕmsal alanlardaki tesislerde hayvan dÕúkÕsÕ
yanÕnda ana hammadde olarak tavuk atÕklarÕ ve di÷er gÕda kökenli organik atÕklarÕ kullanmak
mümkündür. Özellikle ülkemiz özelinde hammaddelere baktÕ÷ÕmÕzda kentsel çöplerin
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organik fraksiyonu yanÕnda, büyük baú hayvan ve kanatlÕ sektörüne ait tavuk atÕklarÕnÕn
önemli miktarlarda üretildikleri görülmektedir. AyrÕca zeytin karasuyu ve peynir altÕ suyu
gibi biyometan üretimi açÕsÕndan son derece zengin organik içeri÷ine sahip atÕk sularÕn ortak
kullanÕmÕ da avantajlÕ görülmektedir (Azbar ve ark., 2002; Azbar ve ark., 2008), zira
karasuyun azot eksikli÷ini tavuk atÕ÷Õndan sa÷lamak mümkündür. Peynir altÕ suyu da
anaerobik biyoprosesler için gerekli makro ve mikro nütrientleri içermektedir. Hali hazÕrda
ülkemizde bu atÕklar için maalesef genelde çevre ile dost bit uygulama yapÕlmamaktadÕr.
Organik madde bakÕmÕndan zengin bu atÕklarÕn biyoenerji içeri÷inin metan üretimi ile geri
kazanÕlmasÕ hem ekolojik hem de ekonomik bir çözüm olarak büyük potansiyel arz
etmektedir.

ùekil 1 BazÕ hammaddeler ve biyogaz içerikleri (m3 biyogaz/ton hammadde)
(Schmack Biogas AG, JRC workshop, 2007, Izmir, Turkey).
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1 ha’lÕk tarÕmsal araziden elde edilebilecek enerji ile katedilebilecek yol miktarÕ ùekil 2’de
gösterilmektedir.

ùekil 2 1 ha’lÕk tarÕmsal araziden elde edilecek enerji ile katedilebilecek yol miktarÕ
Tablo 2’de Avrupa’da katÕ atÕklarÕn biyobozunur kÕsÕmlarÕndan biyogaz üretimi için sÕklÕkla
kullanÕlan anaerobik teknolojiler ve ton baúÕna biyogaz üretim de÷erleri sunulmaktadÕr. Bu
tablodan görülece÷i gibi ton kat ÕatÕk baúÕna ortalama 118 m3 biyogaz üretimi beklenmektedir.
Tablo 2 Avrupa’daki Anaerobik KatÕ AtÕk Çürütme Tesislerinin Biyogaz Verimleri
(Rapport ve di÷., 2008)

Proses

VALORGA

DRANCO
KOMPOGAS
BTA
Ortalama

Bulundu÷u Yer
Fransa
Hollanda
Almanya
øtalya
øtalya
Fransa
Hollanda
Almanya
Almanya
Belçika
Avusturya
øsviçre
Almanya

Ortalama Biyogaz Verimi
(m3/ton katÕ atÕk)
144
93
127
180
60
145
92
126
147
103
135
90
92
118

Tablo 3’de Avrupa’da kullanÕlan di÷er büyük ölçekli anaerobik katÕ atÕk iúleme
teknolojilerine ait envanter, kapasite ve iúletme úartlarÕna ait bilgi sunulmaktadÕr.
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Tablo 3 2008 yÕlÕ itibari ile büyük ölçekli anaerobik tesislere ait bilgi
(California Integ. Waste Man. Board, 2008)
Proses
AdÕ

Tesis Kapasite
SayÕsÕ (ton / yÕl)
En az En çok

AAT
ArrowBio
BTA
Biocel
Biopercolat
Biostab
DBA-Wabio
DRANCO
Entec
Haase
Kompogas
LindeKCA/BRV
Preseco
SchwartingUhde
Valorga
Waasa

8
4
23
1
1
13
4
17
2
4
38
8

3.000
90.000
1.000
35.000
100.000
10.000
6.000
3.000
40.000
50.000
1.000
15.000

55.000
180.000
150.000

2
3

24.000
25.000

30.000
87.600

22
10+

10.000
3.000

270.000
230.000

90.000
60.000
120.000
150.000
200.000
110.000
150.000

Faz
SayÕsÕ
1
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Toplam
Madde
< % 20
x
x
x

x
x
x
x
x

KatÕ øúletme
SÕcaklÕ÷Õ
> % 20 35 oC 55 oC
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

Türkiye ve øzmir øçin Biyogaz Potansiyeli
Türkiye’nin 2005 yÕlÕ itibariyle do÷al gaz kullanÕmÕ 274 TWh (terrawat) mertebesindedir. 1
ha tarÕmsal araziden yÕlda 40.000 kwsaat enerji üretilebilme varsayÕmÕyla, 77.945.200 ha’lÕk
yüzölçümün 26.423.422 ha’lÕk zirai alanÕn sadece %20’si olan 5.284.684 ha’lÕk kÕsmÕna enerji
bitkileri ekilmesi ile elde edilebilecek enerji miktarÕ 211.4 TWh civarÕnda tahmin
edilmektedir. Büyükbaú hayvan gübresinde de 30.5 TWh’lÕk bir enerji üretimi mümkün
oldu÷u düúünüldü÷ünde Türkiye’nin do÷al ithalatÕnÕn %88’ine eúde÷er bir enerjinin kendi öz
kaynaklarÕmÕz ile üretilebildi÷i çok açÕktÕr (Karakuz, 2006). Bu de÷erlere kentsel çöplerden
(250-450 m3 biyogaz/ton uçucu kuru madde) elde edilebilecek miktarlarda ilave edildi÷inde
ihtiyaç fazlasÕ bile söz konusu olacaktÕr.
øzmir’de her gün ortalama 3000-4000 ton kentsel atÕk ortaya çÕkmaktadÕr ve bu atÕ÷Õn
ortalama % 50’si biyozunur özelliktedir. AyrÕca Çi÷li arÕtma tesisinden sadece günde 600 ton
arÕtma çamuru meydana gelmektedir ve geçmiúte bu çamurun bertarafÕ ile ilgili ciddi sÕkÕntÕlar
yaúanmÕútÕr (bertaraf maliyetleri, bertaraf için yer sÕkÕntÕsÕ v.b.) (Azbar ve ark., 2006). Buna
göre yaklaúÕk 2000 ton/gün organik katÕ atÕktan anaerobik çürütme prosesleri kullanÕlarak elde
edilebilecek biyogaz miktarÕ (1 ton organik katÕ atÕk için 100 m3/gün biyogaz üretim
kabulüyle) yaklaúÕk 73 milyon m3 / yÕl (200.000 m3 / gün) düzeyinde biyogaz
potansiyelinden söz edilebilir. øzmir Büyükúehir Belediyesi bünyesinde yaklaúÕk 2000 adet
belediye otobüs vardÕr ve mevcut çöp ve çamurun metan içeri÷inin geri kazanÕlmasÕ halinde
belediyenin önemli sayÕdaki otobüslerini bu biyogaz ile çalÕútÕrmak mümkün olabilir. Biyogaz
tesisinden çÕkacak olan biyokütlenin de çok kaliteli gübre özelli÷inden istifade edilerek
biyodizel üretimine uygun bitkilerin yetiútirilmesi ve bu ya÷lÕk bitkilerden elde edilecek
biyodizelin de gerek otobüslerde ve gerekse körfez vapurlarÕnda kullanÕlmasÕ mümkündür.
Biyodizel üretimi esnasÕnda ortaya çÕkacak olan atÕk yan ürün gliserin de biyometan üretimi
* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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için son derece kÕymetli bir hammadde olarak da kullanÕlabilir. AtÕk gliserin aynÕ zamanda
bakteriler yardÕmÕyla plastik hammaddesi üretimi için de kullanÕlabilmektedir (Papanikolaoua
ve ark., 2007).
Ülkemiz gerek biyogaz hammaddesi, gerekse etanol hammaddesi ve gerekse biyodizel
hammaddesi üretilebilirli÷i açÕsÕndan son derece uygun ve zengindir. Bu potansiyelin azami
derecede de÷erlendirilmesi úarttÕr.
Yurt DÕúÕndaki Uygulamalardan BazÕ Örnekler
Avrupa Birli÷i Düzenli Depolama Direktiflerine göre; biyobozunur kentsel atÕklarÕn mutlaka
geri kazanÕmÕ ve de÷erlendirilmesi için hedefler belirlenmiú ve düzenli katÕ atÕk depolama
alanlarÕnda atÕk depolama miktarlarÕ için, 1995 yÕlÕnda gerçekleúen seviyelerinin, 2010 yÕlÕnda
% 75’ine, 2013 yÕlÕnda % 50’sine, 2020 yÕlÕnda ise % 35’ine çekilmesi öngörülmüútür. Bir
baúka deyiúle, 2020 yÕlÕnda üretilen her 1 ton atÕ÷Õn en az 650 kg lÕk kÕsmÕ çeúitli alternatif
teknolojiler ile geri kazanÕlmalÕ veya enerjiye dönüútürülmesi öngörülmektedir. AyrÕca,
depolama sahalarÕna tehlikeli ve tÕbbi içerikli atÕklarÕn getirilmesi ya da tehlikesiz atÕklarla
karÕútÕrÕlmak suretiyle depolanmasÕ yasaklanmÕútÕr. Yunanistan’da düzenli atÕk depolama
yöntemiyle bertaraf edilen atÕklarÕn oranÕ % 90’Õn üzerindedir. Portekiz, øngiltere, ørlanda,
Finlandiya, øtalya ve øspanya gibi ülkelerde bu oran % 60 - % 75 arasÕnda de÷iúmekte,
Avusturya, Lüksemburg, Almanya, øsveç, Belçika, Danimarka, Hollanda gibi kuzey Avrupa
ülkelerinde % 2 - % 35 seviyelerine düúmektedir. Her bir ülke için, düzenli depolama dÕúÕna
kalan yüzdeler, kompost tesisleri ve “atÕktan enerji” konsept tesislerine aittir (Eurostat, 2012).
SÕvÕ ve gaz formdaki biyoyakÕtlarÕn kullanÕmÕnÕ teúvik amacÕyla Avrupa Birli÷i 2003/30/EC
yönetmeli÷ini 08.05.2003 tarihinde yayÕmlayarak 2010 yÕlÕna kadar fosil yakÕtlara %5.75
oranÕnda biyoyakÕt karÕútÕrÕlmasÕnÕ zorunlu hale getirmiútir. AslÕnda bu de÷er 2020 yÕlÕnda
%10 olarak hedeflenmiútir.
Özellikle Avrupa ülkelerinden Fransa, Almanya, ørlanda, øsveç, øsviçre ve øngiltere’de
biyoyakÕtlarÕn kentsel ulaútÕrmada kullanÕmÕ üzerine demo projeleri mevcuttur. Brezilya
1980’li yÕllardan abu yana etanolü taúÕmacÕlÕkta en temel yakÕt haline getirmiú ve fosil
yakÕtlardan uzaklaúmÕútÕr. ABD ve øsveç tarafÕndan da bu model benimsenmiútir. øsveç toplu
taúÕmacÕlÕkla ile beraber tüm taúÕtlarÕnÕ petrolden ba÷ÕmsÕz kÕlmak üzere önemli bir adÕm
atmÕú ve Brezilya’dakine benzer bir model ile etanol yo÷un bir úekilde taúÕmacÕlÕkta
kullanmaya baúlamÕútÕr ve temiz taúÕt satÕn alma için de referans geliútirmiúlerdir
(www.msr.se/en). AyrÕca øsveç’te 2002 verilerine göre 233 adet biyogaz tesisi bulunmaktadÕr.
135.000 nüfuslu Linköping úehrinde 14 MEuro’luk bir yatÕrÕmla hataya geçirilen projede
biyogaz ile çalÕúan 64 otobüsün toplu taúÕmacÕlÕkta kullanÕma baúlanmasÕyla yÕlda 5.5 milyon
litre dizelden tasarruf sa÷lanmÕútÕr. AyrÕca biyogazla çalÕúan taksi ve trenlerin de bulundu÷u
bilinmektedir (Johnson, 2006). Almanya’da, Fransa’da, ørlanda’da, øsviçre’de ve øngiltere’de
biyogaz ve biyodizel ile çalÕúan taúÕmacÕlÕk hizmetleri vardÕr. øngiltere 15 Nisan 2008’de
taúÕmacÕlÕkta yenilenebilir enerji kullanÕmÕnÕ zorunlu hale getirmek için “Renewable Fuels
Agency (RTFO)” kurmuútur. RTFO, 2010 yÕlÕna kadar yakÕt istasyonlarÕnda biyoyakÕt satÕúÕnÕ
%5’e çÕkarÕlmasÕnÕ úart koymuútur (www.dft.gov.uk/rfa/). Graz ùehri toplu taúÕmacÕlÕk úirketi
(GVB) tarafÕndan iúletilen 61 tramvay ve 142 otobüsten oluúan filoda tüm otobüsler %100
olarak kÕzartma ya÷larÕndan elde edilmiú biyodizel (AME EN14214) ile iúletilmektedir
(Guide on Sustainable Biofuel,Draft 2008) (www.gvb.at). Swan Ekoetiket uygulamasÕ
(www.svanen.nu) bünyesidne %50’den fazla biyoyakÕt içeren yakÕtlara uygulanmaktadÕr.
Küresel boyutta sürdürülebilir biyoyakÕt standardÕ oluúturulma inisiyafiti ise “The Ecole
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tarafÕndan

gerçekleútirilmektedir

Son olarak da aúa÷Õda belli baúlÕ biyoyakÕt Avrupa Projeleri hakkÕnda bilgi verilmektedir:
BIOFUEL CITIES-www.biofuel-cities.eu: 2006-2009 yÕllarÕ arasÕnda planlana bu projede
bir Avrupa ortaklÕ÷Õ kurmak, biyoyakÕtlarÕ tarafsÕzca de÷erlendirmek, biyoyakÕt paydaú ve
hissedarlarÕna destek vermek hedeflenerek biyoyakÕtlar konusunda farkÕndalÕk yaratmaya
çalÕúÕlmaktadÕr.
BIOGASMAX-www.biogasmax.eu: Bu projenin temel amacÕ atÕk idaresi yanÕnda hava ve
su kirlili÷i ile ilgili olarak kentlerin karlÕ karlÕya kaldÕ problemleri irdelemektir.
PROCURA-www.procura-fleet.eu: Bu proje ortak satÕn alma stratejileri ve modelleri
geliútirmeye çalÕúmaktadÕr. AyrÕca filo tarama araçlarÕ, özel ve resmi taúÕmacÕlÕk filolarÕ için
temin ve bakÕm el kitapçÕklarÕ oluúturmaktadÕrlar.
BEST-www.best.europe.org: “Bioethanol for Sustainable Transport” açÕlÕmÕna sahip olan bu
proje biyoetanolün piyasaya giriúi ve piyasada esnek motorlu (hem benzin hem etanol
kullanablen) araçlarÕn kullanÕmÕn artÕrÕlmasÕ konularÕna e÷ilmektedir.
SU:GRE-www.sure.info: “Sustainable Green Fleets” baúlÕklÕ bu proje ise mevcut filolarÕn
biyoyakÕtlÕ, özellikle metan, enerji verimli taúÕma araçlarÕna dönüútürülmesini destekleyen ve
teúvik eden bir projedir.
RECODRIVE-www.recodrive.eu: “Rewarding and Recognition Schemes for Conserving
Driving Vehicle Procurement and Maintenance” baúlÕklÕ bu projede ise mevcut ekolojik
taúÕmacÕlÕk yapan ve iyi filo idaresine sahip inisiyatifleri gün ÕúÕ÷Õna çÕkarÕp taúÕmacÕlÕkta en
%10 yakÕt tasarrufunu amaçlamaktadÕr. Bu proje ayrÕca filoda yakÕt ekonomisini geliútiren
personeli ödüllendirdi÷i gibi daha verimli ve/veya biyoyakÕt kullanan filo araçlarÕnÕn satÕn
alÕnmasÕnÕ kapsamaktadÕr.
TRENDSETTER Europe-www.trendsetter-europe.org: 54 bireysel alt projeden oluúan bu
giriúimde yaúam kalitesi, hava kalitesi, gürültüde ve trafikte azaltma gibi konular
iúlenmektedir. Graz, Lille, Pecs, Praque ve Stockholm gibi úehirler mevcut baúarÕlÕ uygulama
örnekleri ile projeye dahil olmuú ve di÷er adaylara cesaret vermektedir.
COMPRO-www.compro-eu.org: Bu proje Avrupa ölçe÷inde temiz toplu taúÕmacÕlÕk
araçlarÕnÕn ortak bir satÕn alma úartlarÕnÕ incelemektedir. Proje aynÕ zamanda do÷al gaz ve
hibrid araçlar üzerine yo÷unlaúmaktadÕr.

SON DEöERLENDøRME
BiyoyakÕtlarÕn küresel ÕsÕnma ve çevre koruma açÕsÕndan avantajlarÕna ra÷men piyasaya
giriúinde belli baúlÕ engeller vardÕr. Örne÷in biyoyakÕtlarÕn sürdürülebilirli÷i konusunda
toplumsal önyargÕlarÕn aúÕlmasÕ gerekir.

* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 1. BiyoyakÕt tipine göre sera gazlarÕnda beklenen azalma miktarlarÕ
(Renewable Energy Directive COM (2008) 19
BiyoyakÕt üretim úekli

-

Sera
gazÕnda
azalma (%)
Bu÷daydan etanol (kombine ÕsÕ ve güç tesisinde kömür 21
kullanÕlmasÕ hali)
Bu÷daydan etanol (proses yakÕtÕ olarak do÷al gaz kullanÕlmasÕ 45
hali)
Bu÷daydan etanol (proses yakÕtÕ olarak saman kullanÕlmasÕ 69
hali)
MÕsÕrdan etanol üretimi (proses yakÕtÕ olarak saman 56
kullanÕlmasÕ hali)
ùeker kamÕúÕndan etanol
74
Kolza tohumundan biyodizel
44
Ayçiçe÷inden biyodizel
58
Palm ya÷Õndan biyodizel (proses tanÕmlanmamÕú)
32
Palm ya÷Õndan biyodizel (atmosfere herhangi bir metan 57
emisyonu yok )
AtÕk ya÷lardan ve hayvansal ya÷dan biyodizel üretimi
83
Saf bitkisel ya÷dan biyodizel üretimi
57
Kentsel katÕ atÕklardan biyogaz eldesi ve CNG gaz olarak 81
kullanÕmÕ
Islak hayvan gübresinden biyogaz üretimi ve CNG olarak 86
kullanÕmÕ
Kuru hayvan gübresinden biyogaz üretimi ve CNG olarak 88
kullanÕmÕ

Toplumda biyoyakÕtlarÕn gÕda güvenli÷ini tehdit etmesi yönünde ve gÕda fiyatlarÕnÕn artaca÷Õ
yönünde bir önyargÕ vardÕr. BiyoyakÕtlarÕ sadece satÕn almak yerine yerel idarelerin tüm
altyapÕyÕ dikkate almalarÕ (üretim, da÷ÕtÕm, yakÕt istasyonlarÕ, uygun araçlar v.b) gerekir.
Uygun biyoyakÕtÕn seçimi do÷al olarak co÷rafyanÕn bir fonksiyonudur. Yerel idareler kendi
biyoyakÕtlarÕnÕ (biyogaz, etanol, biyodizel v.b) kendileri üretmek isteyeceklerdir ve bu kararÕ
mevcut co÷rafik imkanlara göre vereceklerdir. BiyoyakÕtÕn sürdürülebilir temini ve ihalesi
yerel idareler açÕsÕndan kritik bir konudur. Tercih edilecek olan biyoyakÕtÕn “Yaúam Döngüsü
Analizi (LCA)” ve çevreye baskÕsÕ da önemli bir parametredir. Örne÷in biyodizelin karbon izi
genellikle biyoetanole göre daha fazladÕr (Tablo 1), ancak biyodizel atÕk kÕzartma ya÷larÕndan
elde edilmesi halinde çok daha farklÕ bir tablo karúÕmÕza çÕkabilir. BiyokatÕ kullanabilir
ulaútÕrma araçlarÕnÕn imal edilebilirli÷i ve eriúebilirli÷i di÷er bir önemli konudur, Avrupa’da
sipariú üzerine biyoyakÕtlarla uyumlu üretim yapabilen fabrikalar mevcuttur. Sürdürülebilir ve
eriúilebilir olsa bile satÕn alma açÕsÕndan ekonomik ve düúük maliyetli temin seçeneklerinin
geliútirilmesi (kendi yakÕtÕnÕ kendi üretmek, ortak satÕn alma v.b.) gerekebilir.
Ülkemiz hali hazÕrda maalesef enerji temini bakÕmÕndan % 90 oranÕnda dÕú kaynaklara
ba÷ÕmlÕdÕr. Türkiye’nin 2006’da 26.1 milyar US-Dolar enerji ithalatÕnÕ (petrol, petrol ürünleri,
do÷algaz, LPG, kömür) göz önüne alÕrsak ve bu rakamÕn her sene yüzde 10 civarlarÕnda
artaca÷ÕnÕ varsayarsak, Türkiye’nin çok acil bir úekilde ülke çÕkarlarÕna uygun bir enerji
politikasÕnÕ hayata geçirmesi ulusal politik ve ekonomik çÕkarlar açÕsÕndan çok büyük önem
taúÕmaktadÕr. Yenilenebilir enerji kaynaklarÕmÕzla (güneú, rüzgar, su v.b.) biyoyakÕt
potansiyelimizin de (biyogaz, biyoetanol, biyodizel v.b) azami derecede devreye girmesi ile
* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ülkemizin bu enerji esaretinden kurtulmasÕ an meselesidir. Öte yandan 02 ùubat 2007’de
açÕklanan 4. øklim De÷erlendirme Raporu (IPCC-Report) tüm ülkelerin çevresel önlemleri
acilen almasÕ gerekti÷inin altÕnÕ bir kez daha çizmiútir. Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nü
imzalamasÕ halinde karúÕlaúaca÷Õ yükümlülüklerin úimdiden hafifletilmeye baúlanmasÕ
mümkündür.
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YERLEùøM ALANLARINDAKø BøTKøLERøN øùLEVLERøNøN
øZMøR KENTø GERÇEöøNDE øRDELENMESø
Prof. Dr. ølçin ASLANBOöA
Kentsel mekanlarda yaúayan toplumlar yitirdikleri do÷al çevrelerin özlemini çevrelerindeki
bitki varlÕ÷Õna sahip çÕkma gayretiyle göstermektedirler.
Bitkilerin iúlevleri genelde;
-Ekonomik,
-Ekolojik,
-Estetik iúlevler
baúlÕklarÕ altÕnda anlatÕlÕr.
Bitkilerin ekonomik iúlevleri daha çok orman ve tarÕm iúletmelerinde ön plandadÕr.
Ekolojik iúlevler; e÷er bitkiler geniú alanlarda sa÷lÕklÕ, aktif bir geliúim olana÷Õna sahip iseler
hissedilir. Ekonomik amaçlÕ iúletilen ormanlarÕn aynÕ zamanda ekolojik iúlevlerinin de
oldu÷u, ancak ekolojik etkinin ormanlarÕn iúletilme süreçleri içinde zaman zaman
sÕnÕrlandÕ÷Õ bilinir. Yerleúim alanlarÕnda ise bitkilerin di÷er etkilerinden çok estetik iúlevleri
önem kazanÕr.
Kentsel alanlarda estetik amaçlara yönelik kullanÕlan bitkiler, geliúim özelliklerine,
dolayÕsÕyla iúlevlerine ve ömürlerine göre kabaca; örtü bitkileri, çalÕlar, sarmaúÕklar ve
a÷açlar baúlÕklarÕ altÕnda sÕnÕflandÕrÕlÕr. Bu gruplar arasÕnda a÷açlar; boyutlarÕ, ömürleri ve
kentlerin di÷er ögeleri ile olan iliúkileri yönünden daha önemlidirler.
A÷açlar topra÷Õn üzerindeki organlarÕ yani taçlarÕ ile bulunduklarÕ mekanda bir hacim iúgal
ederler, çevrelerindeki kentsel ögelere mekanik baskÕ uygular, onlarÕ gölgeler, maskeler,
perdeler, sÕnÕrlarlar. Topra÷Õn altÕnda bulunan organlarÕ ise kent topra÷ÕnÕ kentin altyapÕsÕyla
birlikte paylaúÕrlar. Böylece cansÕz varlÕklar olan yapÕlarla canlÕ varlÕklar olan bitkiler
arasÕnda bazen olumlu bazen olumsuz bir etkileúim, hatta bir savaúÕm yaúanÕr.
Güncel durumda yerleúim alanlarÕmÕzda yapÕ ve a÷aç varlÕ÷ÕnÕn karúÕlÕklÕ etkileúim
olgusunun, a÷açlarÕn çevre peyzajÕna olan olumlu-olumsuz etkilerinin henüz yeterince
önemsenmedi÷i, a÷açlandÕrma çalÕúmalarÕnÕn kentsel “mekanlarÕn iúlevleri dikkate
alÕnmadan” yapÕldÕ÷Õ, sonuçta önce teknik sonra yasal sorunlarÕn yaúandÕ÷Õ bilinmektedir.
Bildiri sunumunda øzmir den örnekler verilerek konu irdelenecek ve tartÕúmaya açÕlacaktÕr.
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Örnek 1. Saat Kulesi
A÷açlarÕn çevrelerine olan etkileri bulunduklarÕ kentsel mekanÕn ve de komúu mekanlarÕn
ana iúlevlerine uygunsa benimsenir korunur hatta o mekanÕn, o semtin, o kentin simgesi
haline gelirler. øzmir saat kulesi yakÕnÕndaki iki palmiye buna örnektir. Kule çevresinde
yapÕlan çok sayÕdaki düzenlemeden her nasÕlsa etkilenmeden halen simgeyi bütünleyen
ö÷eler olarak varlÕklarÕnÕ sürdürmektedirler.

Örnek 2. Alsancak I.Kordon.

Kordon Boyunda bir zamanlar yapÕlarla birlikte kentin süsü simgeleri olan a÷açlar vardÕ


* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bugün o a÷açlar halen varlar, ama zaman içinde
nedeniyle özelliklerini ve iúlevlerini yitirmiúlerdir.
Örnek 3. Asansör
Asansör øzmir’in di÷er bir simgesi olarak anÕlÕr.


* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

489

çevrelerindeki yapÕsal de÷iúmeler

490

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

Asansör ve asansöre do÷ru giden yol boyunca bulunan yapÕlar da øzmir’in kültürel mirasÕ
olarak kabul edilmiú ve bu sokak tümüyle “ Kültürel Sit” statüsünde yasal koruma altÕna
alÕnmÕútÕr.
Her nasÕlsa birisinin aklÕna bu soka÷Õ a÷açlandÕrma fikri gelmiú, bu fikre kültürel varlÕklarÕ
koruma kurullarÕ dahil hiç kimse karúÕ durmamÕútÕr. Zaman içinde asansör dahil tüm kültürel
miras bütün mimari detaylarÕyla birlikte a÷açlara teslim olmuútur.
Örnek 4: Bulvarlardaki dut a÷açlarÕ.
Kent yollarÕnÕn ana iúlevi taúÕt ve yaya trafi÷inin güvenli÷ive konforunu sa÷lamaktÕr. Yollar
boyunca dikili olan a÷açlarÕn iúlevi ise yayalarÕn gölgelenmesi, trafik güvencesi, kent esteti÷i
vb.dir.
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øzmir in yollarÕnda dikili bulunan a÷açlar da da bir zamanlar benzer iúlevlere sahipken kentsel
baúkalaúÕmÕn olumsuz etkilerinden nasibini almÕú bulvarlar a÷aç hurdalÕklarÕna dönüúmüútür.
Henüz ayakta olan bazÕlarÕnÕn bugün ne iúlevi olabilir.
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Örnek 5: Çeúme
Çeúme Belediyesi bahçesinin her 40 metrekaresine büyük boyutlara ve taca ulaúabilen a÷açlar
dikmeyen konutlara su ve elektrik ba÷lamayaca÷ÕnÕ ve oturma raporu vermeyece÷ini ilan
ediyor ve ekliyor “ kumu ve denizi ne kadar güzel olursa olsun dikili a÷acÕn olmadÕ÷Õ bir
kentin turizmde marka olma úansÕ yoktur”.

Çeúme’de konut sahibi olmak isteyenlerin alacaklarÕ konutta aradÕklarÕ özellik önceli÷i,
denizi görmesi ve imbatÕ alabilmesidir. Çeúmede komúular arasÕnda açÕlan davalarÕn
ço÷unlu÷u da manzarayÕ ve rüzgarÕ kesen a÷açlar yüzündendir.
Bir kentin açÕk alanlarÕnÕn a÷açlandÕrÕlmasÕna kimsenin itirazÕ olamaz. Ancak çeúitli ana
iúlevlere sahip kentsel mekanlarda a÷aç dikmek büyük sorumluluktur. dikim yerini ve
dikilecek a÷acÕn türünü seçmek, belirli boyutlara ulaútÕ÷Õnda a÷acÕn çevre ile iliúkilerini
önceden kestirmek bir uzmanlÕk iúidir.
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øZMøR ÇEVRESø SOSYAL YAùAM ALANI PROJESø
(ÇøÇEKLøKÖY-YAKAKÖY ÖRNEöø)

Prof. Dr. Altay U÷ur GÜL
altayugurgul@hotmail.com

Özet:
Bu bildiri ile orman içi ve bitiúi÷inde yer alan, bazÕ dinlenme mekânlarÕnÕn yer aldÕ÷Õ ve
insanlarÕn kÕsa süreli boú zamanlarÕnÕ yo÷un olarak geçirdi÷i Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi
esas alÕnarak, øzmir’in çok yakÕn çevresi için bir Sosyal Yaúam AlanÕ Projesi geliútirilmesi
amaçlanmÕútÕr. Bu kapsamda; çevresinde yer alan ormanlÕk alanlarÕ da içine alacak úekilde,
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi bir bütün olarak ele alÕnmÕú, bölgede bulunan rekreasyon
mekânlarÕnÕn yeniden düzenlenmesi, birbiriyle iliúkilendirilmesi ve bütünleútirilmesi, mekân
ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çevre kalitesini düúürmeyen tren, bisiklet, at/fayton gibi
ulaúÕm araçlarÕnÕn tercih edilmesi, Anadolu’nun geleneksel kültürünü taúÕyan mekânlarÕn
oluúturulmasÕ, insanlarÕn do÷a ile aktif etkileúim kurabildi÷i, bütünleúebildi÷i, daha kolay
eriúilebilen, planlÕ, ye܈il ve do÷al rekreasyon alanlarÕnÕn yaratÕlmasÕ planlanmÕútÕr.
Abstract:
This paper is aimed to develop a Recreation Project based on the Ciceklikoy-Yakaköy Area
located in and around the forest. There are some recreation areas in the region and many
people spend a short-term free time in the region. In this context; the Ciceklikoy-Yakaköy
Area as a whole was considered and made the following planning; integration and
reorganization of the recreation areas in the region, improving the quality of facilities and
services in the areas, using of transportation vehicles such as train, bicycle, horse and phaeton,
creating areas with the traditional culture of Anatolia. Thus, people will be able to interact
actively and integrate with nature. More easily accessible, planned, green and natural
recreation areas will be created in the region.

1.GøRøù
Boú zaman, gelir elde etmek amacÕyla çalÕúÕlmayan zaman (Yüncü vd., 2013); spor, sosyal
iliúkiler, zorunlu davranÕúlar için gerekli zamanÕn dÕúÕnda kalan zaman (U÷urlu, 2005) veya
kültür, e÷lence, kiúisel geliúim, sa÷lÕk vb. aktiviteleri içeren iú dÕúÕndaki etkinlikler (Ellis ve
Witt, 1991) olarak tanÕmlanÕr. Boú zamanÕn rahatlama, e÷lenme ve kiúisel geliúim olmak
üzere üç temel fonksiyonu bulunur. Edginton vd. (2003)’e göre boú zaman, baskÕlarÕn
bulunmadÕ÷Õ, iúin getirdi÷i yükümlülüklerden arÕnmÕú, iyileútirici ve serbest zamanÕn yaratÕcÕ
kullanÕmÕ olarak görülür (Yüncü vd., 2013). Boú zaman, bireyin kendisine ayÕrmak zorunda
oldu÷u zaman dÕúÕnda kalan, özgür kaldÕ÷Õ bir zamandÕr.
HacÕo÷lu vd. (2003)’e göre, boú zaman, uzun süreli ve kÕsa süreli boú zamanlar olarak ikiye
ayrÕlÕr. Uzun süreli boú zamanlar çocukluk dönemi, yÕllÕk izin ve emeklilik dönemi boú
zamanlarÕndan; kÕsa süreli boú zamanlar ise iú günü sonu, hafta sonlarÕ ve kÕsa süreli (2-3
günlük) boú zamanlardan oluúur (Sevil vd., 2012).

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ønsanlar, bu boú zamanlarÕnda spor, alÕúveriú, kültür-sanat etkinlikleri, e÷lence, geziler vb.
farklÕ etkinliklere yönelir ve bu, “rekreasyon” kavramÕnÕ ortaya çÕkarÕr. Neumeyer (1958)
rekreasyonu, bireylerin boú zamanlarÕ süresince, alternatifler arasÕnda özgürce seçim
yapabildikleri, e÷lence, zevk ve memnuniyet amacÕyla bireysel ya da kolektif olarak
gerçekleútirilen herhangi bir aktivite olarak; Torkildsen (2005) ise istek ve arzularÕ tatmin
etmek için bireylerin boú zamanlarÕ süresince özgürce seçimde bulunabildikleri ve gönüllü
olarak katÕldÕklarÕ etkinlikler ya da deneyimler olarak tanÕmlar (Yüncü vd., 2013).
ønsanlar günlük iú yaúamÕnÕn yo÷unlu÷undan uzaklaúmak ve dinlenmek, baúarÕ ve güven
duygusunu kazanmak ve geliútirmek, özgürlük ve özgürce karar verme duygusunu tatmak,
risk almak, yaratÕcÕ olmak ve kendisini geliútirmek, bir grup içerisinde var olmak vb.
gerekçelerle rekreasyon etkinliklerine katÕlÕr. Ancak; etkinliklerden hangisine katÕlaca÷Õna,
sahip oldu÷u boz zaman miktarÕ ile harcayabilece÷i gelirine ve etkinliklere ulaúÕlabilirli÷ine
bakarak karar verir. Burada; en önemli husus, insanlarÕn katÕlabilece÷i rekreasyon
etkinliklerinin ve alanlarÕnÕn var olmasÕ, ayrÕca ulaúÕlabilir olmasÕ gerekti÷idir.
Aslanbo÷a ve Gül (1999)’e göre; orman rekreasyon alanlarÕ, bir orman bütünlü÷ü ya da bir
orman parçasÕ üzerinde, açÕk havada, dinlenme amaçlÕ piknik, atlÕ-yaya yürüyüúleri, kÕlavuzlu
turlar, çeúitli spor etkinlikleri, manzara seyri, bir süre orman havasÕ teneffüs etme, orman
ekosistemine özgü ortam içinde zihinsel ve bedensel olarak dinlenme gibi çeúitli insan
etkinlikleridir. Kent insanÕ de÷iúik yerler görme ister, ancak mevcut yeúil alanlarÕn yetersiz
olmasÕ ve özellikle sahip oldu÷u do÷al, kültürel ve görsel de÷erler nedeniyle ormanlÕk
alanlardaki kÕrsal rekreasyon etkinliklerine katÕlmayÕ tercih eder (Atken, 2003).
Dört milyonluk nüfusu ile büyük bir úehir olan øzmir’de, iú yaúamÕ yo÷un geçer; çevre
kirlili÷i, úehir ve trafik insanlarÕ yorar, stres altÕnda bÕrakÕr. Bu nedenle, insanlar, genellikle
øzmir içinde yer alan Kültürpark, ønciraltÕ, Teleferik, KarúÕyaka, BostanlÕ, BayraklÕ, Kordon,
Buca Gölet ve Yedigöller, Homeros Vadisi, AúÕk Veysel Rekreasyon AlanÕ, øzmir Do÷al
Yaúam ParkÕ, Kuú Cenneti gibi alanlarda ya da Gümüldür, Özdere, Urla, AlaçatÕ, Çeúme,
Selçuk, KuúadasÕ, Foça gibi deniz kÕyÕlarÕnda boú zamanlarÕnÕ geçirir. Ancak; bu gibi úehir
içi/deniz kenarÕ dinlenme ortamlarÕnÕn yetersiz kalmasÕ nedeniyle, øzmir’in çok yakÕn
çevresinde yer alan Çiçekliköy, Yakaköy, Karagöl, Karabel, Kemalpaúa Deresi vb. úehir
dÕúÕnda/orman içi ve bitiúi÷inde bulunan rekreasyon alanlarÕna ve etkinliklerine yo÷un bir
biçimde yönelir.
Bu durum, øzmir çevresindeki ormanlarÕn rekreasyon (e÷lenme-dinlenme, piknik ve kamp
yapma, orman içinde yürüyüú yapma, bisiklete binme, orman içinde konaklama, estetik vb.)
iúlevini, üretim (odun ve odun dÕúÕ ürünler vb.) ve ekolojik (erozyonu ve selleri önleme,
toprak ve su koruma, oksijen üretme, biyolojik çeúitlili÷i koruma vb.) iúlevinden daha önemli
duruma getirir. Ancak; çeúitli do÷al ve kültürel özelliklere sahip bu gibi alanlar, rekreasyon
etkinlikleri açÕsÕndan ön plana çÕksa da, yine de kullanÕcÕ isteklerini karúÕlayamaz, ayrÕca
korunmaya, geliútirilmeye ve kullanÕm ilkeleri çerçevesinde planlamaya gereksinim duyarlar
(Karada÷ ve AkpÕnar, 2003). Nitekim; bu durum, øzmir’in çok yakÕn çevresindeki rekreasyon
alanlarÕnda da açÕkça kendisini gösterir. Bu da, øzmir çevresinde, geniúletilmiú ve etkinlikleri
çeúitlendirilmiú kÕsa süreli boú zaman de÷erlendirme, yani geliúmiú sosyal yaúam alanlarÕnÕn
oluúturmasÕnÕ gerekli kÕlar.
Bu ba÷lamda, bu bildiri kapsamÕnda, orman içi ve bitiúi÷inde yer alan, bazÕ dinlenme
mekânlarÕnÕn yer aldÕ÷Õ ve insanlarÕn kÕsa süreli boú zamanlarÕnÕ yo÷un olarak geçirdi÷i
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi esas alÕnarak, øzmir’in çok yakÕn çevresi için bir Sosyal Yaúam
AlanÕ Projesi geliútirilmesi ve böylece, geliúmiú bir rekreasyon alanÕ oluúturulmasÕ
amaçlanmÕútÕr.
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
øzmir, Anadolu YarÕmadasÕ'nÕn batÕsÕnda, Ege Denizi kÕyÕsÕnda, 26° 15´ - 28° 20´ do÷u
boylamlarÕ ile 37° 45´ – 39° 15´ kuzey enlemleri arasÕnda yer alÕr. øzmir’de tipik Akdeniz
iklimi egemendir; yazlarÕ sÕcak ve kurak, kÕúlarÕ ÕlÕk ve ya÷ÕúlÕdÕr. Akdeniz bitkilerinin birçok
türü bulunur; yaklaúÕk 430.000 hektar ormanlÕk alan vardÕr; denize yakÕn bölgelerde kÕzÕlçam,
daha yükseklerde karaçam ormanlarÕ, ayrÕca çÕnar, kestane, diúbudak, sö÷üt, kavak, akçaa÷aç,
karaa÷aç, palamut meúesi ve kÕzÕlcÕk gibi yapraklÕ a÷açlar yayÕlÕú gösterir; maki bitkileri de
yaygÕn olarak yer alÕr (………………….).
øzmir, Türkiye’nin en büyük üçüncü úehridir ve yukarÕda da ifade edildi÷i üzere, insanlar boú
zamanlarÕnÕ, genellikle øzmir’in çok yakÕn çevresinde yer alan orman içi ve bitiúi÷inde
bulunan dinlenme alanlarÕnda (özellikle Çiçekliköy, Yakaköy, Karagöl vb.) çeúitli rekreasyon
etkinliklerine katÕlarak geçirirler.
øzmir úehir merkezine yarÕm saat, Bornova’ya beú-altÕ dakika uzaklÕktaki Çiçekliköy ve
Yakaköy, temiz havasÕ, çam a÷açlarÕ, bahar aylarÕnda açan rengarenk çiçekleri, yöresel
ürünleri, iútah açÕcÕ kahvaltÕ sofralarÕ ve piknik alanlarÕ, manzaralarÕ ile kÕsa süreli geziler için
uygun bir bölgedir (ùekil 1). Denizden 300-400 metre yüksektedir ve …………. hektarÕ
orman olmak üzere, yaklaúÕk olarak 3800,0 hektar alanÕ kaplar.
øzmir-Manisa karayolu üzerinde, Bornova'dan yaklaúÕk altÕ kilometre sonra Çiçekliköy
sapa÷Õna girilir. Sapa÷Õn hemen sa÷Õnda øzmir (Çiçekliköy) Kent OrmanÕ ile karúÕlaúÕlÕr.
Buradan, Ulucak tarafÕna, kÕzÕlçam ormanlarÕ içerisinde güzel bir gezinti yolu vardÕr.
Çiçekliköy, taú döúeli ve dar sokaklarÕ, eski evleri ile dikkat çeker. Köyde, çeúidi bol, do÷al ve
lezzetli kahvaltÕ sofralarÕ ile “kendin piúir, kendin ye” sloganlÕ mangal restoranlar bulunur.
Sapa÷Õn solundan ise ÇamlÕk Caddesi devam eder; köprüden sonra sol tarafta, kÕzÕlçam
ormanlarÕ içerisindeki Çiçekliköy Piknik AlanÕ yer alÕr.
Yakaköy’e do÷ru ilerledikçe, önce ÇamlÕk caddesi, sonra da Yaka Caddesi boyunca
sa÷lÕ/sollu sÕralanmÕú, kahvaltÕ evleri, kÕr kahveleri ve restoranlar bulunur. Tertemiz do÷ada,
çiçek kokularÕ arasÕnda kahvaltÕ yapÕlabilir, gözleme yenebilir veya mangal keyfi yaúanabilir.
Yakaköy’e yaklaúÕldÕkça meyve a÷açlarÕnÕn bulundu÷u ba÷-bahçeler ile Yaka Caddesi’nin
sa÷Õnda kÕzÕlçam ormanlarÕ içerisindeki Yakaköy Piknik AlanÕ yer alÕr. Burada; uçurtma
uçuran, ailece e÷lenen insanlar ve çocuklar görmek mümkündür. Çiçekliköy-Yakaköy
arasÕndaki yaklaúÕk beú kilometrelik yolda, araç trafi÷i rahatsÕzlÕk verse de, yürüyüú
yapÕlabilir, bisiklete ile gezintiye çÕkÕlabilir.
Yaka Caddesi’nin sonunda, farklÕ do÷al güzellikleri barÕndÕran, sessiz ve temiz havasÕ olan
kÕzÕlçam ormanlarÕ içindeki Bornova’ya ba÷lÕ Yakaköy’e girilir. Köyde, büyük sayÕlabilecek
bir meydan, çevresinde de, do÷al yiyecek-içecek hizmetleri sunan kahvaltÕ evleri bulunur.
Yakaköy’de ormanÕn içinde atÕú poligonu, trap ve paintball sahalarÕ da vardÕr. Hem
Çiçekliköy’de, hem de Yakaköy’de at ile gezinti de yapÕlabilir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 1. Çiçekliköy ve Yakaköy’e ait Basit Kroki.
Ancak; her iki köyde yer alan bu dinlenme ve e÷lence mekânlarÕ incelendi÷inde; yetersiz
planlama, örgütlenme ve iúletme yapÕsÕ ile karúÕlaúÕlÕr. Mekân büyüklüklerinin yeterli
olmadÕ÷Õ, özellikle mesire yerlerinde ziyaretçi kapasitelerinin aúÕldÕ÷Õ, gürültü ve çevre
kirlili÷inin (çöp sorunu) oldu÷u, zaman zaman personel sayÕsÕnÕn yetmedi÷i ve yiyecek-içecek
temininde eksiklikler yaúandÕ÷Õ, hizmet ve mekân kalitesinin düúük ve özensiz oldu÷u,
ziyaretçi karúÕlamalarÕnÕn konuksever olmadÕ÷Õ dikkat çeker, ayrÕca ziyaretçilerin özel araçlarÕ
ile alana gelmeleri, hem çevre kirlili÷ine yol açar, hem de trafik ve otopark sorunu yaúatÕr.
Bu sorunlarÕ ortadan kaldÕrmak ve çeúitli sosyal etkinlikleri içeren boú zaman de÷erlendirme
olanaklarÕnÕ çeúitlendirmek, rekreasyon mekânlarÕnÕ geniúletmek ve geliútirmek, dolayÕsÕyla
geliúmiú sosyal yaúam alanlarÕ oluúturmak için øzmir’in çok yakÕn çevresinde yer alan ve
rekreasyon potansiyeli yüksek, orman içi ve bitiúi÷indeki Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi, proje
alanÕ olarak ele alÕnmÕútÕr. Bu kapsamda; çeúitli (topo÷rafik, arazi kullanÕm vb.) haritalar ve
hava foto÷raflarÕndan, ayrÕca øzmir ve çevresi ile ilgili rekreasyon etkinliklerine iliúkin
bilgilerin yer aldÕ÷Õ çeúitli yayÕn, araútÕrma ve raporlardan yararlanÕlmÕútÕr. Daha sonra, arazi
gözlemleri yapÕlmÕú, uzman görüúleri alÕnmÕú ve elde edilen bilgiler,
I. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon etkinlikleri,
II. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon mekânlarÕ,
III. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Sosyal Yaúam AlanÕ Projesi,
aúamalarÕ izlenerek de÷erlendirilmiútir.

3.BULGULAR
Rekreasyon etkinlikleri birçok ölçüt esas alÕnarak, de÷iúik biçimlerde sÕnÕflandÕrÕlmakla
birlikte, genellikle dÕú mekân (açÕk alan) ve iç mekân (kapalÕ alan) rekreasyon etkinlikleri
olarak ikiye ayrÕlÕr.
I. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon etkinlikleri.
YukarÕda verilen özet bilgilere göre; Çiçekliköy ve Yakaköy’de, genellikle piknik ve kamp
yapma, kahvaltÕ, yeme-içme, do÷a/orman yürüyüúü/koúusu, bisikletle/atla gezinti, uçurtma
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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uçurma, manzara seyretme, foto÷rafçÕlÕk vb. açÕk alan rekreasyon etkinliklerinin yapÕldÕ÷Õ
anlaúÕlmaktadÕr. Proje kapsamÕnda; bu etkinliklere köy evlerinde, butik otellerde,
karavanlarda konaklama, köy kahvaltÕsÕ, ev ve bahçe iúleri, yöresel el sanatlarÕ satÕú yerleri,
tÕrmanma, kaya tÕrmanÕúÕ, iple iniú, a÷aç parkÕ (arberetum), botanik bahçesi, evcil hayvan
tanÕma vb. etkinliklerin eklenmesi düúünülmektedir.
II. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon mekânlarÕ.
Çiçekliköy ve Yakaköy’de yukarÕda sÕralanan mevcut etkinlikler, genellikle kent ormanÕ ve
piknik alanlarÕ ile özel kahvaltÕ evleri, kÕr kahvesi ve restoranlarda sunulmaktadÕr. Proje
kapsamÕnda; bu mekânlara, Anadolu’nun de÷iúik bölgelerine ait kültürlerin de tanÕtÕldÕ÷Õ
Anadolu Evleri’nde, ahúap evlerde, butik otellerde, karavanlarda konaklama, rekreatif
alÕúveriú hizmetlerinin sunuldu÷u satÕú mekânlarÕnÕn eklenmesi ve ayrÕca, mekân içi ulaúÕmda
bisiklet, at ve fayton, özellikle de raylÕ sistem (tren) kullanÕlmasÕ düúünülmektedir.
III. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Sosyal Yaúam AlanÕ Projesi.
Çiçekliköy ve Yakaköy varlÕ÷ÕnÕ, øzmir úehir merkezine yakÕnlÕ÷Õna, sahip oldu÷u do÷al
güzelliklere, bitki örtüsüne, ormanlarÕna, dinlenme ve e÷lenme alanlarÕna (piknik ve mesire
alanlarÕ, kÕr kahvesi ve restoranlar vb.) borçludur. Ancak; sahip oldu÷u bu olanaklar
incelendi÷inde; mekânlarÕn, genellikle yeme-içmeye dayalÕ olarak düzenlendi÷i, mekân ve
hizmet kalitesinin düúük oldu÷u ve çevre kalitesine de özen gösterilmedi÷i görülmektedir.
AyrÕca; bölge için genel ve ayrÕntÕlÕ rekreasyon planlamasÕnÕn yapÕlmadÕ÷Õ, iyi bir rekreasyon
örgütlenmesinin kurulmadÕ÷Õ, dolayÕsÕyla farklÕ mekânlarÕn birbirine ba÷lanmadÕ÷Õ ve
bütünlük göstermedi÷i, iliúkili alanlar ve etkinlikler oluúturulmadÕ÷Õ, gelecekteki rekreasyon
gereksinimlerinin dikkate alÕnmadÕ÷Õ, herúeyden önemlisi de, çevredeki ormanlÕk alanlarÕn
rekreasyon amaçlÕ olarak yeterince de÷erlendirilmedi÷i ortaya çÕkmaktadÕr.
Bu ba÷lamda; bir rekreasyon planlamasÕ kapsamÕnda olmak üzere, bölgenin çevresinde yer
alan ormanlÕk alanlarÕ da içine alacak úekilde, amaç ve hedefleri belirlenmiú, etkinlikleri ve
mekânlarÕ iyi bir úekilde düzenlemiú, iliúkilendirilmiú ve bütünleútirilmiú, ulaúÕm olanaklarÕ
çeúitlendirilmiú Çiçekliköy-Yakaköy Sosyal Yaúam AlanÕ Projesi (ùekil 2), aúa÷Õdaki adÕmlar
izlenerek geliútirilmiútir:
1) Faaliyet alanÕna ulaúÕm hizmetleri.
a) Bornova-Çiçekliköy Sapa÷Õ’na kadar raylÕ sistem ile ulaúÕm.
b) Özel araç kullanan ziyaretçiler için Çiçekliköy Sapa÷Õ OtoparkÕ.
2) Faaliyet alanÕ içindeki ulaúÕm hizmetleri.
a) Çiçekliköy-Yayaköy arasÕndaki ulaúÕmÕ sa÷layan ÇamlÕk ve Yaka Caddesi’nin yaya,
bisiklet ve at/fayton ile ulaúÕm sa÷layacak biçimde düzenlenmesi ve kiralama hizmeti
sunulmasÕ.
b) Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy raylÕ sisteminin (tren) kurulmasÕ.
Bölgeye gelen ziyaretçiler, ço÷unlukla özel araç kullanmaktadÕrlar. Bu da, taúÕma kapasitesi
ve otopark sorunu yaratmakta, araçlarÕn yol dÕúÕndaki alanlara geliúigüzel park edilmesi, çevre
ve görüntü kirlili÷i oluúturmaktadÕr. Bu nedenle, hem alana ulaúmada, hem de alan içi
ulaúÕmda, raylÕ sistemin (tren) tercih edilmesi uygun olacaktÕr. Önerilen raylÕ sistem, bir

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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e÷lence (hayal) treni niteli÷i de göstermeli ve Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy hattÕnÕ (ùekil
2) izlemelidir. Her istasyonda, çeúitli rekreasyon mekânlarÕ ve etkinlikleri sunulmalÕdÕr.
3) Bölgede mevcut rekreasyon mekânlarÕnda kalitenin (alt ve üst yapÕ ile donatÕ elemanÕ
(içme suyu, tuvalet, aydÕnlatma, yönlenme levhalarÕ vb.) yükseltilmesi, eksikliklerinin
giderilmesi, nitelikli personel istihdam edilmesi vb. ve yeni tesislerin kurulmasÕ.
Bölgeye gelen ziyaretçiler, ço÷unlukla kaliteli mekânlar ve hizmetler aramaktadÕrlar. Bu
nedenle; faaliyette bulunan ve yeni kurulacak iúletmelerde kalitenin yüksek olmasÕ,
rekreasyon potansiyelinin, ziyaretçi memnuniyetinin artÕrÕlmasÕ ve sürdürülebilirli÷inin
sa÷lanmasÕ açÕsÕndan önemli olmaktadÕr.
4) Çiçekliköy ve Yakaköy Piknik AlanÕ’ndaki altyapÕ (piknik üniteleri, oturma alanlarÕ, spor
ve yürüyüú yollarÕ, çocuk oyun alanlarÕ, WC, çeúmeler, çevre temizlik, ya÷mur barÕna÷Õ, seyir
teraslarÕ vb.) ile hizmet kalitesinin (büfe, yiyecek-içeçek, tabak ve bardak, kaúÕk, çatal, bÕçak,
mangal, maúa, kömür, kuru tahta, çÕra vb. sa÷lama) yükseltilmesi.
5) Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy hafif raylÕ sistemi istasyonlarÕ çevresinde yeni rekreasyon
mekânlarÕnÕn ve etkinliklerinin oluúturulmasÕ.
a) Yeni kahvaltÕ evleri, kÕr kahvesi ve restoranlar.
b) Yapay göletler ve göl ekosistemi (mikroskobik canlÕlar, kurba÷alar, sazlÕklar, sinekler,
balÕklar, çeúitli kuúlar, balÕkçÕl kuúlar, çeúitli böcekler, ördek, yÕlan, çekirge ile nilüfer,
e÷relti otu, atkuyru÷u ve nergis türü bitkiler) canlÕlarÕ tanÕtÕmÕ.
c) CumbalÕ, bahçeli Anadolu Evleri’nde (Ahúap Karadeniz Evleri, Kerpiç Orta Anadolu
Evleri, Taú Ege, Akdeniz Güneydo÷u Anadolu Evleri vb.) konaklama.
d) Köy/çiftlik evlerinde, ahúap evlerde, butik otellerde ve karavanlarda konaklama.
e) Botanik Bahçesi, Arberetum.
f) Yeni yürüyüú/bisiklet/atla gezinti yollarÕ.
g) TÕrmanÕú/kaya tÕrmanÕúÕ/do÷a yürüyüúü.
h) Hobi bahçeleri (kümesten yumurta al, domates ve salatalÕ÷Õ bahçeden topla, süt sa÷,
tekneden bal/reçel/ya÷ al, ekmek piúir, kümes hayvanlarÕnÕ besle vb.)
i) Manzara seyir teraslarÕ ve kÕr bahçeleri.
j) Yeni rekreatif alÕúveriú hizmetleri (biçki dikiú, dokuma, nakÕú, örme ürünleri, toprak, tahta,
demir, deri ve inúaat iúleri, yöresel el sanatlarÕ vs. satÕúÕ).
6) Orman içi ve bitiúi÷inde yer alan mevcut tesisler (kÕr kahvesi, restaurant, köy kahvaltÕ
evleri ve mekânlarÕ vb.) ile Çiçekliköy-Yakaköy çevresi ormanlÕk alanda oluúturulacak yeni
rekreasyon alanlarÕnÕn bütünleútirilmesi.
Görüldü÷ü üzere bu projenin temel özellikleri, Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi’nin bir bütün
olarak ele alÕnarak, bölgede bulunan rekreasyon mekânlarÕnÕn yeniden düzenlenmesi, mekân
ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bölgede özel araçlar yerine, çevre kalitesini düúürmeyen
ulaúÕm araçlarÕnÕn (tren, bisiklet, at/fayton, yaya vb.) kullanÕlmasÕ, Anadolu’nun geleneksel
kültürünü taúÕyan mekânlarÕn oluúturulmasÕ, insanlarÕn do÷a ile aktif etkileúim kurabildi÷i,
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bütünleúebildi÷i, daha kolay eriúilebilen, planlÕ, ye܈il ve do÷al rekreasyon alanlarÕnÕn
yaratÕlmasÕdÕr.
Ancak; unutulmamalÕdÕr ki, bilinçsizce ve kontrolsüz yapÕlan rekreasyon etkinlikleri
sonrasÕnda úiúelerin, teneke kutularÕn, ka÷ÕtlarÕn, pillerin, plastik ve metal malzemelerin
do÷aya bÕrakÕlmasÕ sÕklÕkla karúÕlaúÕlan bir durumdur. AyrÕca; do÷al alanlarÕn rekreasyonel
amaçlÕ kullanÕmÕ, toprak sÕkÕúmasÕna, bitki örtüsünün ezilmesine, bitki kaybÕna, bitki örtüsü
özelli÷inin (tür sayÕsÕ, bitki boyu, canlÕ örtü, ölü örtü vb.) bozulmasÕna, yaban hayatÕ
davranÕúlarÕnda de÷iúmelere neden olmakta, dolayÕsÕyla alanlardaki mevcut kaynak
de÷erlerini olumsuz etkilemekte, alanlarÕn çekicili÷ini azaltmakta ve rekreasyon
etkinliklerinin kalitesini azaltmaktadÕr (Uzun vd., 2012). Bu nedenle; bu projede, bölgedeki
do÷al kaynaklarÕn (fauna ve flora, topo÷rafik yapÕ, su ve toprak) önemli bir zenginlik oldu÷u,
insan yaúamÕ için kaliteli bir çevre oluúturdu÷u, korunma-kullanÕlma dengesi göz önüne
alÕnarak yönetilmesi ve planlanmasÕ gerekti÷i temel strateji olarak yer almaktadÕr.

4.SONUÇ VE ÖNERøLER
Çiçekliköy-Yakaköy, de÷iúik özellikte tepelere, sÕrtlara, vadilere, ba÷ ve bahçelere,
manzaralara ve peyzaj de÷erlerine sahip bir bölgedir. AyrÕca; kÕzÕlçam ormanlarÕ, orman altÕ
bitkileri ve çiçekleri ile zengin bitki örtüsü yayÕlÕú gösterir. YÕlÕn her ayÕnda birçok rekreasyon
etkinlikleri yapÕldÕ÷Õ bir bölgedir.
Bu proje ile øzmir’in yakÕn çevresinde bulunan mesire/piknik/dinlenme mekânlarÕnÕn
geniúletilmesi, mevcut tesislerin hizmet kalitesinin geliútirilmesi ve çeúitlili÷inin artÕrÕlmasÕ,
bölgelere ulaúÕm olanaklarÕnÕn artÕrÕlmasÕ ve çeúitlendirilmesi, mekân içinde bisiklet, at/fayton
ve raylÕ sistem ulaúÕmÕnÕn tercih edilmesi ve geliútirilmesi, orman bitiúi÷inde yer alan tesisler
(kÕr kahvesi, restoran, köy kahvaltÕ evleri ve mekanlarÕ vb.) ile entegrasyonun sa÷lanmasÕ,
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi esas alÕnmakta ve çevresinde yer alan ormanlÕk alanlarÕ da içine
alacak úekilde Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi’ni bir bütün olarak düzenleyen örnek bir
rekreasyon projesi önerilmektedir.
Bu kapsamda; bu proje, bölgenin ekolojik, biyolojik (flora-fauna), peyzaj ve kültürel
de÷erlerini koruyucu, gözetici, süreklili÷ini sa÷layÕcÕ, çevre (hava, toprak, su ve gürültü)
kirlili÷ini önleyici temel stratejisine sahiptir. Bu nedenle, e÷er bu proje uygulanÕrsa, bir
rekreasyon yönetim planÕ hazÕrlanmalÕ, bu planda koruma-kullanma dengesine dikkat
edilmeli, iyi düzenlenmiú bir organizasyon kurulmalÕ ve bilgilendirme ofisleri aracÕlÕ÷Õ ile
ziyaretçilere rekreasyon alanÕ tanÕtÕlmalÕ, rekreasyon faaliyetlerinin do÷al kaynak de÷erlerine
verebilece÷i zararlar anlatÕlmalÕdÕr.
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ÖZET
Orman kaynaklarÕndan kimlerin ne ölçüde, hangi açÕdan beklenti sahibi oldu÷unu tespit
etmek, orman kaynaklarÕnÕn planlanmasÕ açÕsÕndan önemlidir. Bu bildiride, katÕlÕmcÕ anlayÕúla
øzmir ilindeki orman fonksiyonlarÕna iliúkin önceliklerin belirlenmesi problemi, karar verme
sürecine katÕlan orman kaynaklarÕ yöneticileri, sektör uzmanlarÕ ve ilgi çÕkar gruplarÕ
kapsamÕnda çözümlemiútir. Çözümlemede, Ranking ve Analitik Hiyerarúi Süreci
tekniklerinden yararlanÕlmÕútÕr. Bu ba÷lamda her bir elemanÕn önceli÷i Ranking tekni÷i ile,
fonksiyonlarÕn genel öncelik de÷erleri ise kurulan hiyerarúiye göre AHS yardÕmÕyla
belirlenmiútir.
Veriler, ilgi ve çÕkar grubu temsilcileri, orman kaynaklarÕ yöneticileri ve uzmanlar olmak
üzere üç farklÕ kesimin görüúleri dikkate alÕnarak elde edilmiútir. Buna göre, a) bilgi formu, b)
anket formu, c) öncelik formu ve d) uzman formu olmak üzere dört tip form kullanÕlmÕútÕr.
ølgi ve çÕkar gruplarÕ; Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õna Ba÷lÕ Kuruluúlar, Özel Sektör KuruluúlarÕ,
Di÷er Kamu KuruluúlarÕ, Meslek Örgütleri, Ar-Ge KuruluúlarÕ, Yerel Yönetimler ve Sivil
Toplum Örgütleri biçiminde yedi grupta toplanmÕútÕr. Buna göre, özel sektör kuruluúlarÕndan
57, di÷er kamu kuruluúlarÕndan 7, meslek örgütlerinden 9, Ar-Ge kuruluúlarÕndan 3, yerel
yönetimlerden 94 ve sivil toplum örgütlerinden 129 olmak üzere toplam 299 temsilcinin
görüúleri dikkate alÕnmÕútÕr. AyrÕca 19 orman kaynaklarÕ yöneticisi ile 16 uzman da
araútÕrmaya katÕlmÕútÕr.
AraútÕrma sonucunda, çevresel fonksiyonlar birinci önceli÷i almÕútÕr. Çevresel fonksiyonlarÕ
sÕrasÕyla, nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu, odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri fonksiyonu,
turizm fonksiyonu, rekreasyon fonksiyonu, odun hammaddesi üretimi fonksiyonu ve ot ve
yaprak faydalanmasÕ fonksiyonu izlemektedir.

1. GøRøù
Orman fonksiyonlarÕ (fonksiyonlarÕ), toplumun sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ile
bölgenin ekolojik özelliklerine göre de÷iúim gösterir (ùafak, 2009). Bu nedenle de orman
fonksiyonlarÕ, Eraslan (1982); Özdönmez ve ark. (1998); Geray (1998); Asan (1999); Öztürk
ve ark. (2003); Korkmaz (2006); Geray ve ark. (2007); ølter ve Ok (2007) gibi yazarlar
tarafÕndan farklÕ biçimlerde gruplandÕrÕlmaktadÕr.
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Orman Genel Müdürlü÷ü (2006), orman fonksiyonlarÕnÕ Eraslan (1982)’nÕn sÕnÕflandÕrmasÕ
do÷rultusunda 10 baúlÕk altÕnda toplamaktadÕr (Çizelge 1). Bu fonksiyonlar, ekonomik,
ekolojik ve sosyal olmak üzere üç ana fonksiyon içerisinde incelenmektedir. Türkiye’nin
orman fonksiyonlarÕna yönelik alansal da÷ÕlÕmÕ (Çizelge 1) incelendi÷inde, en çok alanÕn
ekolojik fonksiyonlar (% 49) ana grubuna tahsis edildi÷i görülmektedir. Alt fonksiyonlar
bakÕmÕndan ise en çok alan orman ürünleri üretimine (% 47,9) tahsis edilmiútir.
Çizelge 1. Türkiye’nin Orman øúlevleri ve Alansal Da÷ÕlÕm
Alt Fonksiyon AlanÕ
Ana Fonksiyonlar
Ekonomik

Ekolojik

Sosyal

Alt Fonksiyonlar
Orman Ürünleri Üretimi
Do÷ayÕ Koruma
Erozyon Önleme
Hidrolojik
øklim Koruma
Estetik
Ekoturizm ve Rekreasyon
Toplum Sa÷lÕ÷Õ
Ulusal Savunma
Bilimsel
Toplam Orman AlanÕ

Hektar

Ana Fonksiyon AlanÕ
%

10.138.990,0

47,9

4.251.039,4
2.429.897,7
3.599.328,0
101.576,6
364.354,0
117.521,8
86.799,0
75.963,5
23.277,0
21.188.747,0

20,1
11,5
17,0
0,5
1,7
0,6
0,4
0,4
0,1
10

Hektar

%

10.138.990,0

47,9

10.381.841,7

49,0

667.915,3

3,2

21.188.747,0

100

Kaynak: OGM, 2006; Güzenge, 2007.

OrmanlarÕn bu fonksiyonlarÕn hangisinin önemli olaca÷Õ veya ilk önceliklerde yer alaca÷Õ,
bölgeden bölgeye ve zamana ba÷lÕ olarak de÷iúiklik gösterir. Nitekim fonksiyonlarÕn
önceliklerini belirlemek amacÕyla çeúitli araútÕrmalar yapÕlmÕútÕr. ølgi ve çÕkar gruplarÕnÕn
talep ve beklentileri do÷rultusunda, Ulus Orman øúletme Müdürlü÷ü (Daúdemir ve Güngör,
2010), Mersin (YÕlmaz ve ark., 2010) ile øzmir (Geray ve ark., 2007) ormanlarÕ için yapÕlan
fonksiyon öncelikleri sÕralamasÕ, bu araútÕrmalara örnek olarak verilebilir.
Pak ve Berber (2011) Eskiúehir ilinde, orman fonksiyonlarÕna yönelik bilinç düzeyini
araútÕrmÕú, Kuvan ve arkadaúlarÕ (2007) orman bölge müdürlükleri kapsamÕnda orman
fonksiyonlarÕnÕ de÷erlendirmiú, ùafak (2009)’da Ege Bölgesi’nde orman iúletme
müdürlüklerinde görevli orman kaynaklarÕ yöneticilerinin orman fonksiyonlarÕna verdi÷i
önem düzeyi ile her bir fonksiyon için harcadÕ÷Õ zaman yüzdeleri saptanmÕútÕr. AynÕ
kapsamda, ùafak ve Gül (2012)’de ise Ege Bölgesi’nde orman bölge müdürlü÷ü ile orman
iúletme müdürlü÷ü kapsamÕnda oluúturulan dört yönetim düzeyindeki orman kaynaklarÕ
yöneticilerinin hem orman fonksiyonlarÕna, hem de ormancÕlÕk faaliyetlerine ne kadar önem
verdi÷i ve ne kadar zaman harcadÕ÷Õ araútÕrÕlmÕútÕr.
Bu bildiride, øzmir il sÕnÕrlarÕnda orman kaynaklarÕndan beklentisi bulunan ilgi ve çÕkar
gruplarÕnÕn orman fonksiyonlarÕna yönelik talep ve beklentileri 2006-2016 yÕllarÕ için yöne
belirlenmiútir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Veriler, belirlenen ilgi ve çÕkar grubu temsilcileri, orman kaynaklarÕ yöneticileri ve uzmanlar
olmak üzere üç farklÕ kesimin görüúleri dikkate alÕnarak elde edilmiútir. Bu ba÷lamda a) bilgi
formu, b) anket formu, c) öncelik formu ve d) uzman formu olmak üzere dört tip form
kullanÕlmÕútÕr.
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ÇalÕúmada elde edilen veriler, özel sektör kuruluúlarÕndan 57, di÷er kamu kuruluúlarÕndan 7,
meslek örgütlerinden 9, Ar-Ge kuruluúlarÕndan 3, yerel yönetimlerden 94 ve sivil toplum
örgütlerinden 129 olmak üzere toplam 299 temsilcinin görüúlerine dayanmaktadÕr. AyrÕca 19
orman kaynaklarÕ yöneticisi ile 16 uzman da çalÕúmaya katÕlmÕútÕr.
AraútÕrmada Analitik Hiyerarúi süreci (AHS) ile Ranking (SÕralama) Tekni÷inden
yararlanÕlmÕútÕr.
AHS tekni÷i, karar vericiler ve di÷er katÕlÕmcÕlarÕn kiúisel de÷er yargÕlarÕnÕ do÷rudan
çözümlemelere dahil edebilmesi, hem kantitatif hem de kalitatif faktörlerin dikkate alÕnmasÕna
imkan vermesi ile dikkat çekmektedir (YÕlmaz, 1999).
Ranking (sÕralama) tekni÷i ise karar elemanlarÕnÕn sÕralanmasÕnda kullanÕlmaktadÕr. Ranking
tekni÷inde ölçütlere, göreceli önem derecelerine göre, karar verici tarafÕndan ùekil 1’de
sunulan dokuz dereceli Likert ölçe÷ine göre bir a÷ÕrlÕk verilmektedir. Bu a÷ÕrlÕklara göre de
ölçütler sÕralanmaktadÕr. Bu ölçekte; “1-Çok Az Önemli”, “3- Az Önemli”, “5-Orta Derecede
Önemli”, “7-Fazla Önemli” ve “9-Çok Fazla Önemli” olarak kabul edilmekte ve “2, 4, 6, 8
de÷erleri” de orta de÷erler olarak kullanÕlabilmektedir.

ùekil 1. Dokuz Dereceli Likert Ölçe÷i
AraútÕrmada Geray (2001)’den alÕnan karar ölçütleri kullanÕlmÕútÕr:
x Ölçüt 1: Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal ve finansal katkÕ sa÷lama,
x Ölçüt 2: Beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama,
x Ölçüt 3: Do÷al (organik) besin üretimine destek sa÷lama,
x Ölçüt 4: OrmanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama,
x Ölçüt 5: KÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama,
x Ölçüt 6: øúlendirmeye destek sa÷lama,
x Ölçüt 7: Döviz tutumuna destek sa÷lama,
x Ölçüt 8: OrmancÕlÕk dÕúÕ sektörlere destek sa÷lama,
x Ölçüt 9: UluslararasÕ sözleúmeler nedeniyle öne çÕkma,
x Ölçüt 10: OrmanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama,
x Ölçüt 11: Mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme,
AraútÕrmada kullanÕlan orman fonksiyonlarÕ, yedi karar alternatifi olarak yer almaktadÕr. Bu
alternatifler;
x Çevresel fonksiyonlar (biyolojik çeúitlilik, erozyon önleme, yaban hayatÕ, iklim
düzenleme),
x Odun hammaddesi üretimi fonksiyonu (yakacak odun, yapacak odun),
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x Odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri üretimi fonksiyonu,
x Ot ve yaprak faydalanmasÕ fonksiyonu,
x Turizm fonksiyonu (av turizmi, ekolojik turizm),
x Nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu,
x Rekreasyon fonksiyonudur.
Bu bildiride yer alan orman fonksiyonlarÕnÕn sÕralamasÕna yönelik çözümleme 4 aúamadan
oluúmaktadÕr. Buna göre, öncelikle, AdÕm 1’de yer alan karar verme problemini
tanÕmlayacak, karar elemanlarÕndan oluúan bir karar hiyerarúisi kurulmuútur. Daha sonra,
AdÕm 2’de sunulan karar elemanlarÕnÕn göreceli öncelik (önem, a÷ÕrlÕk) de÷erleri tahmin
edilmiútir. AdÕm 3’de, karar ölçütlerinin öncelik de÷erlerinin belirlenmesi iúlemi hem ilgi ve
çÕkar gruplarÕ, hem de karar vericiler tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Son olarak, AdÕm 4’de her bir
karar ölçütüne göre hiyerarúinin son düzeyindeki fonksiyonlarÕn öncelik de÷erlerinin
belirlenmesinde, 16 sektör uzmanÕnÕn hükümlerinden yararlanÕlmÕútÕr.

3. BULGULAR
3.1. Karar Vericilerin ølgi ve ÇÕkar GruplarÕna Yönelik Önceliklerinin Belirlenmesi
øzmir ilindeki orman kaynaklarÕnÕn yönetiminden sorumlu 19 karar verici, ilgi ve çÕkar
gruplarÕnÕ dokuz dereceli Likert ölçe÷ine göre önceliklendirmiútir (Çizelge 2). Çizelge 2’de
görüldü÷ü gibi, karar vericiler Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ KuruluúlarÕnÕ (0,199) øzmir ilindeki
orman kaynaklarÕnÕn yönetiminde en yüksek önceli÷e sahip ilgi ve çÕkarÕ grubu olarak
seçmiútir. Bunu sÕrasÕyla yerel yönetimler (0,159), Ar-Ge kuruluúlarÕ (0,156), sivil toplum
örgütleri (0,135), özel sektör kuruluúlarÕ (0,134), meslek örgütleri (0,117) ve di÷er kamu
kuruluúlarÕ (0,101) izlemiútir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Çizelge 2 Karar Vericilerin øzmir ølindeki ølgi ve ÇÕkar GruplarÕna Yönelik Öncelik De÷erleri
OrtalamasÕ
ølgi Grubu ve Önceli÷i

ølgi Grubunun
Önceli÷i

1.Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ
KuruluúlarÕ

0,199

2.Özel Sektör KuruluúlarÕ

0,134

3.Di÷er Kamu KuruluúlarÕ

0,101

4.Meslek Örgütleri

0,117

5. Ar- Ge KuruluúlarÕ

0,156

6. Yerel Yönetimler

0,159

7. Sivil Toplum Örgütleri

0,135

Alt ilgi Grubu
øzmir Orman Bölge Müdürlü÷ü
øzmir Çevre ve Orman øl Müdürlü÷ü
ArÕcÕlÕkla ølgili øúletme, Dernek veya Birlikler
Do÷a Turizmi ile ilgili Seyahat Acenteleri
Odun DÕúÕ Bitkisel Orman Ürünleri Sanayi
Oduna DayalÕ Orman Ürünleri Sanayi
BayÕndÕrlÕk ve øskân øl Müdürlü÷ü
DSø 2. Bölge Müdürlü÷ü
øZSU Genel Müdürlü÷ü
Kültür ve Turizm øl Müdürlü÷ü
Milli Emlak Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk øl Müdürlü÷ü
TarÕm øl Müdürlü÷ü
Çevre Mühendisleri OdasÕ
Orman Mühendisleri OdasÕ
Harita ve Kadastro Mühendisleri OdasÕ
Mimarlar OdasÕ
øzmir Turist Rehberleri OdasÕ
Maden Mühendisleri OdasÕ
Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ
Ziraat Mühendisleri OdasÕ
ùehir Bölge PlancÕlarÕ OdasÕ
Ege OrmancÕlÕk AraútÕrma Müdürlü÷ü
Ege TarÕmsal AraútÕrma Enstitüsü
Zeytincilik AraútÕrma Enstitüsü
øzmir Büyükúehir Belediyesi
Belediyeler
Orman øçi Köyler
Orman KenarÕ ve DÕúÕ Köyler
1-AvcÕ Örgütleri
2-Ekoturizm øle ølgili STÖ’ler
3-Yerel Gündem 21 ÇalÕúma GruplarÕ
4- Kooperatifler
5- OrmancÕlÕk øle ølgili STÖ’ler
6- Çevre, TarÕm ve HayvancÕlÕk ile ølgili STÖ’ler
7-Ticaret ve Sanayi ile ølgili STÖ’ler

Alt ølgi
Grubunun
Önceli÷i
0,590
0,410
0,187
0,247
0,288
0,278
0,100
0,179
0,157
0,160
0,120
0,125
0,160
0,130
0,092
0,101
0,097
0,059
0,179
0,133
0,110
0,099
0,486
0,262
0,253
0,220
0,207
0,313
0,260
0,103
0,160
0,149
0,159
0,181
0,114
0,133

3.2. ølgi ve ÇÕkar Grubu Temsilcilerinin Karar Ölçütlerine Yönelik Önceliklerinin
Belirlenmesi
øzmir ilindeki ormancÕlÕk ile ilgili birimlerin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri
ortalamasÕ Çizelge 3’de gösterilmiútir.
Çizelge 3. øzmir ilindeki Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ KuruluúlarÕ Yöneticilerinin Karar
Ölçütlerine Yönelik Öncelik De÷erleri OrtalamasÕ
Karar Ölçütleri
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal ve finansal katkÕ sa÷lama
Beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama
Do÷al (organik) besin üretimine destek sa÷lama
OrmanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama
KÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama
øúlendirmeye destek sa÷lama
Döviz tutumuna destek sa÷lama
OrmancÕlÕk dÕúÕ sektörlere destek sa÷lama
UluslararasÕ sözleúmeler nedeniyle öne çÕkma
OrmanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama
Mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

øzmir Orman Bölge
Müdürlü÷ü Yöneticilerinin
0,078
0,094
0,085
0,113
0,090
0,082
0,071
0,087
0,084
0,111
0,106

øzmir il Çevre ve Orman
Müdürlü÷ü Yöneticilerinin
0,111
0,086
0,094
0,102
0,073
0,066
0,067
0,091
0,092
0,118
0,099
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Çizelge 3’e göre, øzmir Orman Bölge Müdürlü÷ü yöneticilerinin karar ölçütlerine yönelik
öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,113) ölçütü
birinci, ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,111) ölçütü ikinci ve
mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme (0,106) ölçütü üçüncü sÕrayÕ almÕútÕr.
Çizelge 3’e göre, øzmir Çevre ve Orman øl Müdürlü÷ü yöneticilerinin karar ölçütlerine
yönelik öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ
sa÷lama (0,118) ölçütü birinci, Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal ve finansal katkÕ
sa÷lama (0,111) ölçütü ikinci ve ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,102) ölçütü
üçüncü sÕrayÕ almÕútÕr.
øzmir ilindeki özel sektör kuruluúlarÕndan arÕcÕlÕkla ilgili iúletme, dernek veya birliklerin
temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri ortalamasÕ Çizelge 4’de verilmiútir.
Çizelge 4. øzmir ilindeki Özel Sektör KuruluúlarÕnÕn Karar Ölçütlerine Yönelik Öncelik
De÷erleri OrtalamasÕ
Karar Ölçütleri
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal ve finansal
katkÕ sa÷lama
Beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama
Do÷al (organik) besin üretimine destek sa÷lama
OrmanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama
KÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama
øúlendirmeye destek sa÷lama
Döviz tutumuna destek sa÷lama
OrmancÕlÕk dÕúÕ sektörlere destek sa÷lama
UluslararasÕ sözleúmeler nedeniyle öne çÕkma
OrmanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ
sa÷lama
Mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme

ArÕcÕlÕkla ølgili
øúletme, Dernek
veya Birlik

Do÷a Turizmi ile
ølgili Seyahat
Acenteleri

Odun DÕúÕ Bitkisel
Orman Ürünleri
Sanayi

Oduna DayalÕ
Orman Ürünleri
Sanayi

0,090

0,028

0,078

0,094

0,114
0,114
0,114
0,089
0,079
0,063
0,072
0,069

0,100
0,103
0,126
0,077
0,064
0,064
0,071
0,107

0,097
0,103
0,104
0,092
0,083
0,099
0,072
0,079

0,058
0,079
0,117
0,077
0,090
0,098
0,067
0,095

0,112

0,133

0,106

0,115

0,085

0,126

0,087

0,110

Çizelge 4’e göre, arÕcÕlÕkla ilgili iúletme, dernek veya birliklerin temsilcilerinin karar
ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama
(0,114), do÷al (organik) besin üretimine destek sa÷lama (0,114) ve ormanlarÕn korunmasÕna
destek sa÷lama (0,114) ölçütleri birinci sÕrayÕ paylaúmÕútÕr.
Çizelge 4’e göre, do÷a turizmi ile ilgili seyahat acentelerinin temsilcilerinin karar ölçütlerine
yönelik öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ
sa÷lama (0,133) ölçütü birinci sÕrada olup, mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme (0,126) ölçütü ile
ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,126) ölçütü ikinci sÕradadÕr.
Çizelge 4’e göre, odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri sanayii temsilcilerinin karar ölçütlerine
yönelik öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ
sa÷lama (0,106) ölçütü birinci, ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,104) ölçütü ikinci
ve do÷al (organik) besin üretimine destek sa÷lama (0,103) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
Çizelge 4’e göre, oduna dayalÕ orman ürünleri sanayii temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik
öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,117) ölçütü
birinci, ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,115) ölçütü ikinci ve
mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme (0,110) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
øzmir ilindeki di÷er kamu kuruluúu yöneticilerinin ve meslek örgütü temsilcilerinin karar
ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri ortalama sonuçlarÕ Çizelge 5’de gösterilmiútir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Çizelge 5. Di÷er Kamu Kuruluúu Yöneticilerinin, Meslek Örgütü ve Ar-Ge Temsilcilerinin
Karar Ölçütlerine Yönelik Öncelik De÷erleri OrtalamasÕ
Karar Ölçütleri
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal ve finansal katkÕ sa÷lama
Beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama
Do÷al (organik) besin üretimine destek sa÷lama
OrmanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama
KÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama
øúlendirmeye destek sa÷lama
Döviz tutumuna destek sa÷lama
OrmancÕlÕk dÕúÕ sektörlere destek sa÷lama
UluslararasÕ sözleúmeler nedeniyle öne çÕkma
OrmanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama
Mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme

Di÷er Kamu
Kuruluúu
Yöneticilerinin
Öncelik De÷erleri
0,055
0,091
0,090
0,103
0,111
0,094
0,078
0,093
0,063
0,129
0,093

Meslek Örgütü
Temsilcilerinin
Öncelik De÷erleri

Ar-Ge
Temsilcilerinin
Öncelik De÷erleri

0,044
0,081
0,093
0,110
0,109
0,094
0,077
0,092
0,087
0,107
0,106

0,059
0,100
0,099
0,119
0,104
0,087
0,066
0,078
0,074
0,119
0,093

Çizelge 5’e göre, di÷er kamu kuruluúu yöneticilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik
de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,129)
ölçütü birinci, kÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama (0,111) ölçütü ikinci ve ormanlarÕn
korunmasÕna destek sa÷lama (0,103) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
Çizelge 5’e göre, meslek örgütü temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri
sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama, (0,110) ölçütü birinci, kÕrsal
kalkÕnmaya destek sa÷lama (0,109) ölçütü ikinci ve ormanlarÕn öneminin bilinç haline
gelmesine katkÕ sa÷lama (0,107) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
Çizelge 5’e göre, Ar-Ge temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri
sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,119) ölçütü ile ormanlarÕn öneminin
bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,119) ölçütü birinci sÕrada yer almaktadÕr.
øzmir ilindeki yerel yönetim temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri
ortalama sonuçlarÕ Çizelge 6’da gösterilmiútir.
Çizelge 6’ya göre, øzmir Büyükúehir Belediyesi temsilcisinin karar ölçütlerine yönelik öncelik
de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,114) ölçütü, ormanlarÕn
öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,114) ölçütü ile mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç
verme (0,114) ölçütü birinci sÕrada yer almaktadÕr.
Çizelge 6’ya göre, belediye temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri
sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,109) ölçütü ile ormanlarÕn öneminin
bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,109) ölçütü birinci sÕrada yer almaktadÕr.
Çizelge 6’ya göre, orman içi köylerin temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik
de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,109) ölçütü birinci,
ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,108) ölçütü ikinci ve kÕrsal
kalkÕnmaya destek sa÷lama (0,103) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
Çizelge 6’ya göre, orman kenarÕ ve dÕúÕ köylerin temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik
öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,111) ölçütü
birinci, ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,109) ölçütü ikinci ve
kÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama (0,095) ile mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme (0,095)
ölçütleri üçüncü sÕradadÕr.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Çizelge 6. øzmir’deki Yerel Yönetimler Temsilcilerinin Karar Ölçütlerine Yönelik Öncelik
De÷erleri
Karar Ölçütleri
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal ve finansal katkÕ sa÷lama
Beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama
Do÷al (organik) besin üretimine destek sa÷lama
OrmanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama
KÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama
øúlendirmeye destek sa÷lama
Döviz tutumuna destek sa÷lama
OrmancÕlÕk dÕúÕ sektörlere destek sa÷lama
UluslararasÕ sözleúmeler nedeniyle öne çÕkma
OrmanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama
Mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme

øzmir Büyükúehir
Belediyesi
0,063
0,089
0,089
0,114
0,076
0,063
0,089
0,089
0,101
0,114
0,114

Belediyeler
0,074
0,08
0,101
0,109
0,088
0,091
0,074
0,085
0,086
0,109
0,103

Orman øçi
Köyler
0,085
0,095
0,09
0,109
0,103
0,094
0,078
0,074
0,069
0,108
0,095

Orman kenarÕ
ve DÕúÕ Köyler
0,09
0,088
0,09
0,111
0,095
0,093
0,08
0,081
0,068
0,109
0,095

øzmir ilindeki sivil toplum örgütlerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri ortalama
sonuçlarÕ üstteki Çizelge 7’de gösterilmiútir.
Çizelge 7’ye göre, avcÕ örgütü temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri
sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,113) ölçütü birinci, ormanlarÕn
öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,111) ölçütü ikinci ve do÷al (organik) besin
üretimine destek sa÷lama (0,108) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
Çizelge 7’ye göre, ekoturizm ile ilgili STÖ temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik
de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,113)
ölçütü birinci, ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,111) ölçütü ikinci ve kÕrsal
kalkÕnmaya destek sa÷lama (0,095) ile beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama (0,095) ölçütleri
üçüncü sÕradadÕr.
Çizelge 7’ye göre, Yerel Gündem 21 temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik
de÷erleri sÕralamasÕnda kÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama (0,120) ölçütü birinci, Çevre ve
Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal ve finansal katkÕ sa÷lama (0,111) ölçütü ikinci ve
ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,102) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Çizelge 7. øzmir’deki Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerinin Karar Ölçütlerine Yönelik Öncelik
De÷erleri

Karar Ölçütleri

Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal
ve finansal katkÕ sa÷lama
Beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama
Do÷al (organik) besin üretimine destek
sa÷lama
OrmanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama
KÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama
øúlendirmeye destek sa÷lama
Döviz tutumuna destek sa÷lama
OrmancÕlÕk dÕúÕ sektörlere destek sa÷lama
UluslararasÕ sözleúmeler nedeniyle öne
çÕkma
OrmanlarÕn
öneminin
bilinç
haline
gelmesine katkÕ sa÷lama
Mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme

Kooperatifler

OrmancÕlÕk
øle ølgili
STÖ’ler

Çevre,
TarÕm ve
HayvancÕlÕk,
ile ølgili
STÖ’ler

Ticaret
ve Sanayi
ile ølgili
STÖ’ler

0,111

0,082

0,053

0,088

0,102

0,094

0,089

0,098

0,101

0,089

0,071

0,095

0,095

0,088

0,083

0,079

0,093

0,113
0,077
0,073
0,078
0,088

0,111
0,095
0,083
0,084
0,081

0,102
0,120
0,075
0,078
0,087

0,118
0,090
0,085
0,079
0,084

0,108
0,098
0,086
0,067
0,070

0,101
0,099
0,079
0,098
0,077

0,109
0,112
0,079
0,083
0,070

0,074

0,087

0,086

0,067

0,091

0,089

0,077

0,111

0,113

0,098

0,116

0,125

0,101

0,107

0,094

0,078

0,058

0,093

0,118

0,100

0,098

AvcÕ
Örgütleri

Ekoturizm
øle ølgili
STÖ’ler

Yerel
Gündem 21
ÇalÕúma
GruplarÕ

0,079

0,079

0,108
0,105

Çizelge 7’ye göre, kooperatif temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de÷erleri
sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,118) ölçütü birinci, ormanlarÕn
öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,116) ölçütü ikinci ve beslenme güvenli÷ine
katkÕ sa÷lama (0,098) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
Çizelge 7’ye göre, ormancÕlÕkla ilgili STÖ temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik
de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,125)
ölçütü birinci, mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme (0,118) ölçütü ikinci ve ormanlarÕn
korunmasÕna destek sa÷lama (0,108) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
Çizelge 7’ye göre, çevre, tarÕm, hayvancÕlÕk ile ilgili STÖ temsilcilerinin karar ölçütlerine
yönelik öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,101) ile
ormanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,101) ölçütleri birinci sÕradadÕr.
Çizelge 7’ye göre, ticaret ve sanayii ile ilgili STÖ temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik
öncelik de÷erleri sÕralamasÕnda kÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama (0,112) ölçütü birinci,
ormanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama (0,109) ölçütü ikinci ve ormanlarÕn öneminin bilinç
haline gelmesine katkÕ sa÷lama (0,107) ölçütü üçüncü sÕradadÕr.
5.3. UzmanlarÕn Orman øúlevlerine Yönelik Öncelikleri
øzmir ilinde 16 uzman karar ölçütlerinin her bir seçene÷i için orman iúlevlerine verdi÷i
öncelik de÷erleri ortalama sonuçlarÕ Çizelge 8’de gösterilmiútir. Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ
sistemine parasal ve finansal katkÕ sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri
sÕralamasÕnda odun hammaddesi üretimi (0,208) iúlevi birinci, odun dÕúÕ bitkisel orman
ürünleri üretimi (0,163) iúlevi ikinci ve rekreasyon 0,146) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
Beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri nitelikli ve
bol su üretme (0,224) iúlevi birinci, çevresel (0,189) iúlevler ikinci ve odun dÕúÕ bitkisel orman
ürünleri üretimi 0,178) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
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Do÷al (organik) besin üretimine destek sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri
sÕralamasÕnda nitelikli ve bol su üretme (0,197) iúlevi birinci, odun dÕúÕ bitkisel orman
ürünleri üretimi (0,190) iúlevi ikinci ve çevresel 0,185) iúlevler üçüncü sÕradadÕr.

Çizelge 8. Uzmanlar TarafÕndan YapÕlan KarúÕlaútÕrmalara DayalÕ Olarak Karar Ölçütlerine
Göre Orman øúlevlerinin Ortalama Öncelik De÷erleri
Karar Ölçütleri
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ sistemine parasal
ve finansal katkÕ sa÷lama
Beslenme güvenli÷ine katkÕ sa÷lama
Do÷al (organik) besin üretimine destek
sa÷lama
OrmanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama
KÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama
øúlendirmeye destek sa÷lama
Döviz tutumuna destek sa÷lama
OrmancÕlÕk dÕúÕ sektörlere destek sa÷lama
UluslararasÕ sözleúmeler nedeniyle öne
çÕkma
OrmanlarÕn
öneminin
bilinç
haline
gelmesine katkÕ sa÷lama
Mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme

Ot ve
Yaprak
FaydalanmasÕ

Turizm

Nitelikli
ve Bol
Su Üretme

Rekreasyon

0,208

Odun DÕúÕ
Bitkisel
Orman
Ürünleri
0,163

0,088

0,145

0,137

0,146

0,189
0,185

0,071
0,065

0,178
0,19

0,135
0,154

0,093
0,112

0,224
0,197

0,11
0,096

0,2
0,141
0,128
0,127
0,155
0,199

0,129
0,158
0,187
0,185
0,137
0,109

0,138
0,167
0,167
0,169
0,146
0,141

0,101
0,119
0,123
0,105
0,125
0,103

0,135
0,147
0,163
0,172
0,147
0,142

0,146
0,131
0,1
0,13
0,157
0,179

0,152
0,139
0,132
0,111
0,134
0,127

0,194

0,101

0,124

0,094

0,148

0,17

0,169

0,2

0,109

0,113

0,095

0,134

0,173

0,176

Çevresel
øúlevler

Odun
Ham.
Üretimi

0,114

OrmanlarÕn korunmasÕna destek sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri
sÕralamasÕnda çevresel (0,200) iúlevler birinci, rekreasyon (0,152) iúlevi ikinci ve nitelikli ve
bol su üretme 0,146) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
KÕrsal kalkÕnmaya destek sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri sÕralamasÕnda
odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri üretimi (0,167) iúlevi birinci, odun hammaddesi üretimi
(0,158) iúlevi ikinci ve turizm 0,147) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
øúlendirmeye destek sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri sÕralamasÕnda odun
hammaddesi üretimi (0,187) iúlevi birinci, odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri üretimi (0,167)
iúlevi ikinci ve turizm 0,163) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
Döviz tutumuna destek sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri sÕralamasÕnda
odun hammaddesi üretimi (0,185) iúlevi birinci, turizm (0,172) iúlevi ikinci ve odun dÕúÕ
bitkisel orman ürünleri üretimi (0,169) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
OrmancÕlÕk dÕúÕ sektörlere destek sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri
sÕralamasÕnda nitelikli ve bol su üretme (0,157) iúlevi birinci, çevresel (0,155) iúlevler ikinci
ve turizm (0,147) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
UluslararasÕ sözleúmeler nedeniyle öne çÕkma ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri
sÕralamasÕnda çevresel (0,199) iúlevler birinci, nitelikli ve bol su üretme (0,179) iúlevi ikinci
ve odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri üretimi (0,141) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
OrmanlarÕn öneminin bilinç haline gelmesine katkÕ sa÷lama ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin
öncelikleri sÕralamasÕnda çevresel (0,194) iúlevler birinci, nitelikli ve bol su üretme (0,170)
iúlevi ikinci ve rekreasyon 0,169) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
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Mesle÷in saygÕnlÕ÷Õna güç verme ölçütü bazÕnda orman iúlevlerinin öncelikleri sÕralamasÕnda
çevresel (0,200) iúlevler birinci, rekreasyon (0,176) iúlevi ikinci ve nitelikli ve bol su üretme
(0,173) iúlevi üçüncü sÕradadÕr.
3.4. En Uygun Orman øúlevi Öncelik SÕralamasÕ
ÇalÕúmanÕn amacÕ, katÕlÕmcÕ bir yaklaúÕmla karar vericiler, ilgi ve çÕkar gruplarÕ ve uzmanlarÕn
tercihlerini dikkate alan orman iúlevlerinden en uygun olanÕnÕ belirleyebilmektir. Bu amaca
ulaúmak için, öncelikle karar hiyerarúisinin her bir düzeyindeki her bir elemanÕn öncelik
de÷erleri kullanÕlarak, her bir düzey için öncelik vektörleri veya matrisleri oluúturulmuú ve
sonrasÕnda bunlarÕ birleútiren bir hesaplama yapÕlmÕútÕr. Matris hesaplamalarÕ sonucunda
Çizelge 9’da sunulan orman fonksiyonlarÕna yönelik öncelik de÷erleri sÕralamasÕna
ulaúÕlmÕútÕr.
Çizelge 9. Orman FonksiyonlarÕnÕn Öncelik De÷erleri ve SÕralamalarÕ
Orman øúlevleri
Çevresel øúlevler (Biyolojik Çeúitlilik, Erozyonu Önleme, Yaban
HayatÕ, øklim Düzenleme)
Nitelikli ve Bol Su Üretme øúlevi
Odun DÕúÕ Bitkisel Orman Ürünleri Üretimi øúlevi
Turizm øúlevi (Av Turizmi, Ekolojik Turizm)
Rekreasyon øúlevi
Odun Hammaddesi Üretimi øúlevi (Yakacak Odun, Yapacak Odun)
Ot ve Yaprak FaydalanmasÕ Sa÷lama øúlevi

Öncelik De÷eri
0,170

Öncelik SÕrasÕ
1

0,160
0,153
0,139
0,137
0,129
0,113

2
3
4
5
6
7

Çizelge 9’dan görülece÷i üzere, øzmir ili için en önemli yani en yüksek göreceli öncelik
de÷erine sahip orman fonksiyonu, (0,170) göreceli öncelik de÷eri ile “Çevresel øúlevler”
oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr. Bunu sÕrasÕyla (0,160) göreceli öncelik de÷eri ile “Nitelikli ve Bol Su
Üretme øúlevi”, (0,153) göreceli öncelik de÷eri ile “Odun DÕúÕ Bitkisel Orman Ürünleri
Üretimi øúlevi”, (0,139) göreceli öncelik de÷eri ile “Turizm øúlevi”, (0,137) göreceli öncelik
de÷eri ile “Rekreasyon øúlevi” ve (0,129) göreceli öncelik de÷eri ile “Odun Hammaddesi
Üretimi øúlevi” takip etmektedir. Öte yandan (0,113) göreceli öncelik de÷erine sahip “Ot ve
Yaprak FaydalanmasÕ Sa÷lama øúlevi” ise, øzmir ili için, di÷er orman fonksiyonlarÕne göre
nispeten önemsiz bir iúlev oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.
øzmir ili için yukarÕda ulaúÕlan orman fonksiyonlarÕnin göreceli öncelik de÷erleri ve
sÕralamasÕ, çözümlemelerin yapÕldÕ÷Õ dönem için ve çözümlemelere do÷rudan katÕlan karar
vericiler, kamu, ilgi ve çÕkar gruplarÕ ve sektör uzmanlarÕ için geçerlidir. Nitekim øzmir ili için
farklÕ zaman dilimlerinde ve farklÕ katÕlÕmcÕlar ile yapÕlan bir çözümlemenin farklÕ sonuçlar
do÷urmasÕ muhtemeldir.

4. TARTIùMA VE SONUÇ
Talep ve beklentilerdeki de÷iúimin belirlenmesi, gelece÷e dönük bir ormancÕlÕk politikasÕ
oluúturma sürecinin vazgeçilmez unsurlarÕndandÕr. Bu araútÕrma projesinde, katÕlÕmcÕ
anlayÕúla orman kaynaklarÕna iliúkin fonksiyon önceliklerinin belirlenmesi problemi, karar
verme sürecine katÕlan orman kaynaklarÕ yöneticileri, sektör uzmanlarÕ ve ilgi çÕkar gruplarÕ
kapsamÕnda çözülmüútür.
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Bu çözümlemede, çevresel fonksiyonlar birinci önceli÷i almÕútÕr. Çevresel fonksiyonlarÕ
sÕrasÕyla, nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu, odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri fonksiyonu,
turizm fonksiyonu, rekreasyon fonksiyonu, odun hammaddesi üretimi fonksiyonu ve ot ve
yaprak faydalanmasÕ fonksiyonu izlemektedir. YapÕlan bu çözümleme, sÕralanan kararlarÕ
sübjektiflikten çÕkartarak øzmir ili için somut hale getirmektedir.
AraútÕrmada dikkate alÕnan ilgi ve çÕkar gruplarÕnÕn sayÕ ve çeúit itibariyle çoklu÷u,
ormancÕlÕk sektörünün etkinliklerinin karmaúÕklÕ÷ÕnÕn da göstergesidir. Nitekim ilgi ve çÕkar
gruplarÕnÕn sayÕ ve çeúit itibariyle artmasÕ, tatmin edilmesi gereken talep ve beklentilerin
artmasÕ anlamÕna da gelmekte, bu artÕú da çatÕúmalarÕn asÕl kayna÷ÕnÕ oluúturmaktadÕr.
Yedi orman iúlev grubundan çevresel fonksiyonlar, nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu,
odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri fonksiyonu, turizm fonksiyonu ve rekreasyon fonksiyonu,
odun hammaddesi üretimi ile ot ve yaprak faydalanmasÕ fonksiyonuna göre önemlerini
arttÕrmÕúlardÕr. Ancak bu durum öteki fonksiyonlarÕn önemlerinin azaldÕ÷Õ biçiminde
yorumlanmamalÕdÕr.
Toplumun orman kaynaklarÕna yönelik talep ve beklentilerinin bilinmesi, kaynak
yöneticilerine yatÕrÕmlarÕ (arazi tahsisi, personel, araç–gereç, bina gibi gereksinimleri)
planlama olana÷ÕnÕ ve kÕt kaynaklarÕn etkin bir biçimde kullanÕlmasÕnÕ sa÷layacaktÕr.
AraútÕrma yalnÕz fonksiyonlara yönelik kaynak tahsisine de÷il, öteki kaynaklarÕn da tahsisine
yön vermektedir. Yani fonksiyonlardaki de÷iúim yeni genel müdürlüklerin, yeni daire
baúkanlÕklarÕnÕn; yeni hesap sisteminin; yeni bir meslek içi e÷itim planlamasÕnÕn vb.
oluúumunu veya bazÕlarÕnÕn kapasitelerinin daraltÕlmasÕnÕ veya kapatÕlmasÕnÕ gerektirebilir.
AynÕ kapsamda fonksiyonlardaki de÷iúim, taúra birimlerine e÷itim planlamasÕ, personel
planlamasÕ, ödenek planlamasÕ, araç-tesis-donanÕm planlamasÕ vb. biçimlerde yansÕyacaktÕr.
Bu ba÷lamda, øzmir ilindeki ormancÕlÕk kurumlarÕnÕn yeni organizasyon yapÕsÕnÕn nasÕl
olmasÕ gerekti÷ine yönelik araútÕrma ve uygulama çalÕúmalarÕna da bir an önce baúlamak
gerekmektedir.
øzmir ilini kapsayan bu çözümleme aynÕ zamanda Ege OrmancÕlÕk AraútÕrma Enstitüsü
Müdürlü÷ünün gelecekteki araútÕrma çalÕúmalarÕnÕn yönünü çizmektedir. Yani biyolojik
çeúitlilik, yaban hayatÕ, iklim düzenleme, su üretimi, odun dÕúÕ bitkisel orman ürünleri, turizm
ve rekreasyon konularÕnÕn Ege OrmancÕlÕk AraútÕrma Müdürlü÷ünün araútÕrmalarÕnda önceli÷i
almasÕ gerekmektedir.
øzmir ilini kapsayan bu çözümleme Orman Genel Müdürlü÷ünün, øzmir ili kapsamÕnda
gereksinim duyaca÷Õ personelin niteliklerini de ortaya koymaktadÕr. Bu amaçla özellikle
teknik personel gereksinimini karúÕlayan üniversite ve meslek yüksek okullarÕnÕn da, talep ve
beklentiler do÷rultusunda e÷itim ve ö÷retim programlarÕnÕ yenilemesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, orman fonksiyonlarÕ sÕralamasÕnÕ dikkate alan, klasik ormancÕlÕk anlayÕúÕnÕn
geliútirilmesi ile ormancÕlÕk sektörünün bilgi temeline dayanan, bilgiye gereksinim duyan ve
bilgiyi talep eden yeni bir yönetim anlayÕúÕna girmesi beklenmektedir. Yeni anlayÕúÕn
benimsenmesinde meslek içi e÷itimlerin önemli bir payÕ olacaktÕr. Bu nedenle meslek içi
e÷itim çalÕúmalarÕnÕn tüm boyutlarÕyla planlanma ve desteklenme zorunlulu÷u bulunmaktadÕr.
Bu destek aynÕ zamanda ormancÕlÕk mesle÷inin saygÕnlÕk düzeyinin artmasÕnÕn da temelini
oluúturacaktÕr.
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Bu bildiride “øzmir ølinde Orman KaynaklarÕna øliúkin øúlev Önceliklerinin Belirlenmesi” adlÕ
ve 15.8203 nolu proje sonuçlarÕ kullanÕlmÕútÕr. Bu projeyi desteklemesinden dolayÕ Ege
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Enstitüsü Müdürlü÷ü’ne teúekkür ederiz.
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KENTøN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI)

M. Levent SINMAZ
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
lsinmaz@hotmail.com

GøRøù
Bugün ülkemizde kentleúme olgusunun geliúimi toplumsal yaúamÕn demografik, sosyolojik,
ekonomik hatta siyasal göstergeleri do÷rultusunda bir süreci takip etmektedir.
Kentleúme sürecinde, kentlerin görünen ve görünmeyen yüzünün hâlihazÕr durumuyla mevcut
imar planlarÕna göre iyileútirilemeyece÷ine kanaat getirildi÷i için artÕk günümüzde kentsel
dönüútürme olgusu baúlatÕlmÕútÕr.
Kentleri ister geliútirelim ister dönüútürelim ancak, kentlerin insanlara yüksek standartlar
sunmasÕ gerekti÷ini de unutmayalÕm. UnutulmamasÕ gereken bir baúka gerçek de kentlinin
yaúam kalitesinin yükseltilmesinin büyük oranda teknik altyapÕ hizmetlerinin kalitesine ba÷lÕ
oldu÷udur.
Bu ba÷lamda ulaúÕm ö÷eleri hariç kentin görünmeyen yüzü olan su, kanalizasyon, enerji,
iletiúim v.b Teknik AltyapÕlarÕn planlamasÕ, inúa edilmesi ve iúletilmesi süreçlerinin farklÕ
boyutlarda irdelenmesi gerekmektedir.
øzmir Büyükúehir Belediyesinin Co÷rafi bilgi sistemi veri tabanÕnda kayÕtlÕ 21 ilçenin sÕnÕrlarÕ
kapsamÕnda kullanÕlan yollar yaklaúÕk 11000 km olup dünya çevresinin ¼ ü büyüklü÷ündedir.
Meskûn mahallerde ise yaklaúÕk 5000 km büyüklü÷ündeki yol a÷Õ, kendisi baúta olmak üzere,
çeúitli tip ve kesitlerde farklÕ kurum ve kuruluúlarca inúa edilmiú ve iúletilmekte olan Teknik
AltyapÕlarla doludur.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamÕnda, kente hizmet üreten
kurum ve kuruluúlarÕn çalÕúmalarÕnda yaúanan aksaklÕklarÕn tespitlerinin yapÕlmasÕ sonrasÕnda
“Alt YapÕ Kadastrosu Yasal MevzuatÕ’nÕn” oluúturulmasÕnÕn ve “Co÷rafi Bilgi Sistemi”
kurulmasÕnÕn öneminin saptanmasÕdÕr.

SORUNLARIN TESPøTø VE DEöERLENDøRMELER
Ülkemiz kentlerinin temel sorunu öncelikle yapÕlaúÕp yerleúti÷imiz yerleri sonradan
yaptÕ÷ÕmÕz planlara uydurmaya çalÕúmaktÕr.
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ùekil 1- Mevcut Yerleúimin HâlihazÕr Durumu
Çok yakÕn geçmiúe kadar çÕkarÕlan imar aflarÕ ile yasallaútÕrÕlan mevcut duruma göre
hazÕrlanan Õslah imar planlarÕ uygulamalarÕ sonucu oluúan taúÕnmazlarÕn mahkeme kararlarÕ ve
mevzuata göre úehircilik ilkeleri do÷rultusunda hazÕrlanmÕú planlar kapsamÕnda, bir çÕrpÕda
hayata geçirilemiyor olmasÕ günümüzde kentimizin ve kentlerimizin gerçe÷idir.

ùekil 2- HâlihazÕr Durum, Mülkiyet ve ømar Durumu ÇakÕútÕrÕlmasÕ
Kentleúme için hazÕrlanan imar planlarÕnÕn, biz harita mühendisleri tarafÕndan uygulamasÕ
yapÕlÕr; oluúturulan yapÕlaúmaya esas imar parselleri de tapu kütü÷üne arsa olarak tescil edilir.
Söz konusu uygulama kapsamÕna giren yollar, meydanlar gibi kamuya ait alanlar artÕk kamu
hizmetleri için kullanÕlabilir durumdadÕr.
* Bu bildiri Harita ve Kadastro Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bir baúka anlatÕmla arsa maliki veya malikleri plan do÷rultusunda öngörülen yapÕlarÕnÕ inúa
edebilme, iskân veya kullanÕm amacÕ do÷rultusunda tasarruf edebilme haklarÕna
kavuúmuúlardÕr.
Ancak gerçekte bu böyle midir?
Söz konusu yapÕ, bina, tesis parseline cepheli yollarÕn, bazen kâ÷Õt üzerinde açÕk oldu÷u
úekilde yani gerçekte sÕyÕrma kazÕsÕ, malzeme serimi, sÕkÕútÕrÕlmasÕ, drenajÕ, üst kaplamasÕ
yapÕlmadan yalnÕzca ulaúÕm amacÕ sa÷lanabilecek durumdayken, ruhsat alarak inúa edilmiú
üstyapÕlarÕn yararlanÕlmaya açÕlmalarÕ sonucunda sa÷lÕklÕ yapÕlaúmadan ve sa÷lÕklÕ
kentleúmeden bahsedilebilir mi?
Bir toprak parçasÕnÕn parsellenmiú olmasÕ onu arsa yapar mÕ? Tapuda arsa olarak kayÕtlÕ
olmasÕ o toprak parçasÕnÕn arsa olarak de÷erlendirilmesine yeterli midir?
Arsa olabilmesi için temel altyapÕ hizmetlerinin alÕnabiliyor olmasÕnÕ gerektirmektedir. KÕsaca
altyapÕya ba÷lÕ olmayan parsel arsa niteli÷i kazanmamalÕdÕr.
AltyapÕ kavramÕ; Temel olan, destek olan, o olmaz ise üstün kimlik kazanamayaca÷Õ, mutlak
etkileúim içinde olunmasÕ gereken, donanÕm içeren bir terminolojik ifadedir. Bu ba÷lamda
bakÕldÕ÷Õnda altyapÕsÕ olmayan bir arsaya üstyapÕnÕn kurulmasÕ kentleúmeye de÷il sadece ironi
yaratmaya nedendir.
Medeni kanunun 704’üncü maddesine göre arsa ve araziler taúÕnmaz mülkiyetinin konusunu
oluúturmaktadÕr. Teknik altyapÕ varlÕklarÕ ise yine Medeni kanunun 618’inci maddesine göre
sorumlusu kurum ve kuruluúlarÕn mülkiyetinde olup, tapu kütü÷üne tescil edilemediklerinden
taúÕnmaz mevzuatÕnda de÷erlendirilememekte dolayÕsÕ ile kadastroya konu olamamaktadÕr.
1970’li yÕllarÕn baúÕnda østanbul øETT Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan kendisine ait iúletmelerin
tespitine yönelik olarak baúlatÕlan çalÕúmalar, ülkemizde Teknik AltyapÕ Kadastrosunun
baúlangÕcÕ olarak kabul edilmektedir.Mevzuat olarak yapÕlan ilk düzenleme ise 16.01.1972
tarihinde TS-1097 sayÕlÕ “ùehir içi YollarÕnda YeraltÕ Tesisleri (Su, HavagazÕ, Elektrik, PTT,
Kanalizasyon) ve Bunlarla ilgili Yerüstü Tesislerinin PlanlamasÕ ve Yerleútirilmesi KurallarÕ”
StandardÕn yayÕnlanmasÕdÕr.

ùekil 3- Yol Gövdesinin Teknik AltyapÕlar øçin Planlanma standardÕ
Bu standart ile belli geniúlikteki yollarda, sayÕlan tesislerin nasÕl yerleútirilece÷i böylece
kullanÕlacaklarÕ koridorlar belirlenmiútir. Daha sonra 05.01.1993 tarihinde TS-10168 sayÕlÕ
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“ùehir içi Yollarda ve Meskûn Yerlerde YeraltÕna Kurulan Tesislerin PlanlamasÕ ve
Yürütülmesi KurallarÕ” standardÕ yayÕnlanmÕútÕr.
En önemli olarak kabul edilebilecek mevzuat ise 1984 yÕlÕnda çÕkarÕlan 3030 sayÕlÕ
“Büyükúehir Belediyelerinin Yönetimi HakkÕnda Kanun” ile AYKOME “AltyapÕ
Koordinasyon Merkezi” kurulmasÕdÕr.
Günümüzde de 10.07.2004 tarihinde 5216 sayÕ ile çÕkarÕlan Büyükúehir Belediyesi Kanunu
AltyapÕ Hizmetleri Madde 8 ile AYKOME iúlevini sürdürmektedir.
Kentimizin cadde ve sokaklarÕndan geçmiúte öncelikle içme ve kullanma suyu temini ile
havagazÕ da÷ÕtÕmÕ için, zaman içerisindeyse kanalizasyon, enerji, haberleúme hizmetlerinin
getirilmesinde yararlanÕlmÕútÕr. Söz konusu hizmetler için standartlarda belirtilen yol
geniúliklerine göre oluúturulan koridorlara yerleútirilmiú altyapÕ elemanlarÕnÕn bulundu÷u bir
yol gövdesinin inúasÕ maalesef tarafÕmca hem kentimizde hem de ülkemizde bilinmemektedir.
YatÕrÕmcÕ kurum getirece÷i hizmete karúÕ yeraltÕnda boú buldu÷u yeri kullanmÕútÕr. Yenileme
yaptÕ÷Õ kesit veya çap de÷iútirdi÷i altyapÕ elemanlarÕnÕ döúedikten sonra iúlevsiz kalanÕ
kaldÕrmamÕútÕr. BazÕ sokaklarda yol gövdesi altÕna döúenecek yeni bir hat için açÕk bir koridor
bulunamamasÕ da ayrÕ bir gerçektir.
Kentlinin refahÕ için hizmet üreten altyapÕ kuruluúlarÕ zaman içerisinde, üstyapÕdaki de÷iúimle
birlikte, yasal mevzuatÕn getirilerine karúÕ yeni hizmet üretmek zorunda kalmÕútÕr. Nüfus ve
buna ba÷lÕ yapÕlaúmanÕn artÕúÕ sonucu; øçme suyu ve kanalizasyon hatlarÕnda kapasite artmasÕ
nedeniyle çap de÷iúikliklerine ve yeni hatlara ihtiyaç duyulmasÕ, birleúik sistemin
ayrÕútÕrÕlarak ya÷mursuyu hatlarÕnÕn yapÕlmasÕna, ÕsÕnma amaçlÕ do÷algaz ve jeotermal
enerjinin kullanÕlmasÕna, iletiúim alanÕnda farklÕ kuruluúlarÕn kablo gereksinimlerinin artÕúÕna
yönelik yeni yatÕrÕma yönelmeleri, enerji hatlarÕnÕn yüksek, orta hatta alçak gerilim için bile
yeraltÕnda koridorlara ihtiyaç duymalarÕ, metro hatlarÕnÕn da bazÕ kesimlerde bu koridorlarÕ
kullanmak zorunda olmalarÕ yeraltÕnÕn da mutlaka planlanmasÕ ve sürekli kontrol altÕnda
tutulmasÕnÕn gere÷ini göstermektedir.
Alt YapÕ Koordinasyon Merkezleri
Kentin tüm Teknik AltyapÕlarÕnÕ içinde barÕndÕran yollar, caddeler, meydanlar, yeúil alanlarÕn
planlamasÕndan, yapÕlmasÕndan, bakÕm ve onarÕmlarÕndan sorumlu olan belediyelerdir. Bu
sorumluluk Büyükúehir ve ølçe Belediyeleri arasÕnda yol geniúlikleri, yeúil alan ve parklarÕn
yerleri ile nitelikleri bakÕmÕndan paylaúÕlmaktadÕr.
Büyükúehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeli÷i son olarak 15.06.2006
tarihinde 26199 sayÕlÕ Resmi Gazete de yayÕnlanarak yürürlü÷e girmiútir.
Yönetmelikte AltyapÕ: øçme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, do÷algaz, telefon,
kablolu televizyon ba÷lantÕ hatlarÕ gibi telekomünikasyon projeleri, hafif raylÕ toplu taúÕma ve
metro projeleri, termal ÕsÕnma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi raylÕ toplu taúÕma
sistemleri ile yollar ve kaplamalarÕ olarak belirlenmiútir.
Büyükúehir belediyesi ve ba÷lÕ kuruluúlarÕ ile kentteki tüm yatÕrÕmcÕ kamu kurum ve
kuruluúlarÕ ile özel kuruluúlarÕnda, AltyapÕ koordinasyon Merkezi üyesi olduklarÕ ve bu
merkezin yapÕlacak yatÕrÕmlarla ilgili ortak programa alÕnan yatÕrÕmlarÕn altyapÕ yatÕrÕm
hesabÕndan karúÕlanaca÷ÕnÕ ve bu hususta alaca÷Õ kararlarÕnÕn üyeleri ba÷layÕcÕ oldu÷u 5216
sayÕlÕ yasa hükümleridir.
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AyrÕca yasa üyelere, altyapÕ koordinasyon merkezinin isteyece÷i co÷rafi bilgi sistemleri dâhil
her türlü bilgi ve belgeyi vermeyi zorunlu tutmuútur.
Co÷rafi Bilgi Sistemleri
Günümüzde gelinen noktada, hemen hemen tüm altyapÕlara iliúkin yatÕrÕmcÕ kurum ve
kuruluúlar yeraltÕna gömdükleri ancak iúletilmesinden sorumlu olduklarÕ varlÕklarÕnÕ co÷rafi
referanslÕ olarak kayÕt altÕna almaktadÕrlar.
Son 10 hatta 15 yÕldÕr yapÕlan yatÕrÕmlar konum ve yükseklik dâhil koordinata dayalÕ olarak
ölçülmekte ve böylece saklanmaktadÕr.
Kurumlar yakÕn zamanlarda ise bu sayÕsal verileri iúletiminde ki varlÕklarÕn öznitelikleriyle
birleútirilmesini sa÷layarak kendi co÷rafi bilgi sistemi uygulamalarÕna geçmiúler ya da bu
yönde ciddi çaba içindedirler.
Ancak kurumlarÕn geliúen teknolojilere ba÷lÕ olarak farklÕ teknik altyapÕlara sahip co÷rafi
bilgi sistemi uygulamalarÕ oldu÷u da bilinmelidir.
Kent bilgi sistemleri kapsamÕnda söz konusu bu farklÕ co÷rafi bilgi sistemi yapÕlarÕnÕn
standarda oturtulmasÕ çalÕúmalarÕnÕn sürdürüldü÷ü bilinmektedir.

ùekil 4- øçme Suyu HatlarÕnÕn Uygulanacak Plan ile ÇakÕútÕrÕlmasÕ

* Bu bildiri Harita ve Kadastro Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

524

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

SONUÇ
Daha düne kadar kamu alanlarÕ kamunun yararÕna kamu kurum ve kuruluúlarÕ tarafÕndan
kullanÕlmakta teknik altyapÕ hizmetleri vatandaúlara ulaútÕrÕlmaktaydÕ. Oysa bugün kamunun
görevlerinin bir kÕsmÕ ise özelleútirmeler sonucu özel imtiyaz guruplarÕ aracÕlÕ÷Õ ile
yürütülmektedir. Bu kuruluúlar da yatÕrÕmlarÕ için kamu alanlarÕnÕ bedelsiz kullanmaktadÕrlar.
Belki de o alanlar belediyenin kamulaútÕrmasÕ sonrasÕ elde edilmiú alanlardÕr.
Kentlerin teknik anlamda yönetimlerinden üst yapÕlarda oldu÷u gibi alt yapÕlarda da
belediyeler ve büyükúehir belediyeleri birinci derecede yetkilidirler.
Yer altÕ maliyetlerinin, yerüstü maliyetlerinin yaklaúÕk %30 kadarÕ oldu÷u savÕnÕn günümüzde
yeniden irdelenmesi gerekmektedir. Hizmet alÕnan temel altyapÕlarÕn üst yapÕya karúÕlÕk gelen
birim maliyetleri yanÕna kullanÕlan kamu alanlarÕnÕn da birim maliyet olarak eklenmesi
sonrasÕnda gerçek üstyapÕ ve alt yapÕ maliyet kÕyaslamasÕ yapÕlabilecektir.
Sadece gözümüzle gördü÷ümüz úekilde algÕladÕ÷ÕmÕz kentin de÷erinin, yarÕsÕna yakÕn
ekonomik bir büyüklü÷ün de görünmeyen bir kent bütünlü÷ünde yer altÕnda oldu÷u çÕkacak
sonuçlarla daha iyi kavranabilecektir.
Bu tür bir büyüklü÷ün planlamasÕ, kontrol edilmesi ve yönetilmesi için Co÷rafi Bilgi
Sistemi’ne dayalÕ teknik altyapÕ kadastrosuna mutlaka ihtiyaç vardÕr.
PlanlÕ alanlar kapsamÕnda altyapÕ tesislerinin geçirildi÷i kamu alanlarÕndan belediyelerin
sorumlu olmasÕ nedeniyle, kamu kurum ve kuruluúlarÕ hariç özel kuruluúlarca yapÕlacak
altyapÕ hizmetlerinin belediyelerce özel kuruluúlara bedel karúÕlÕ÷Õ kullandÕrÕlmasÕ konusunda
yasal düzenlemelerin sa÷lanmasÕ gerekmektedir. Bu durum altyapÕ koordinasyon merkezleri
tarafÕndan teknik altyapÕ kadastrosunun kurulmasÕ ve yönetilmesine çözüm olacaktÕr.

KAYNAKLAR
4721 sayÕlÕ Türk Medeni Kanunu
3030 sayÕlÕ Büyükúehir Belediyeleri’nin Yönetimi HakkÕnda Kanun 1984
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Erkan H, “YeraltÕ HatlarÕ Kadastrosu”, 1991 HKMO YayÕnlarÕ
AltyapÕ Kadastrosu Teknik Rapor ve ønceleme ÇalÕúma Grubu 20. Dönem TMMOB HKMO østanbul ùubesi,
“Türkiye’de Teknik AltyapÕ Kadastrosu Gereksinimi” , 2009
øzmir Büyükúehir Belediyesi CBS ùube Müdürlü÷ü
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DOöALGAZ VE ALTYAPI

S. Sibel BÖREKÇøOöLU
ønúaat Mühendisi
sibelborekcioglu@yahoo.com

GøRøù
øzmir Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içindeki ilçeler ile Tire’deki imar planlarÕ tamamlanmÕú,
kÕrmÕzÕ kotlarÕ oluúmuú yerlerde 2005 aralÕk ayÕndan itibaren do÷algaz alt yapÕ çalÕúmalarÕ
baúlamÕútÕr. Temmuz 2006 tarihinden itibaren de konut ve iúyerlerinde kullanÕm baúlamÕútÕr.
Sanayi tesislerinde kullanÕmÕ ise 2002 yÕlÕdÕr. Botaú tarafÕndan döúenen hatlarla baúlamÕútÕr.
Kentin altyapÕsÕna yerleúen basÕnçlÕ gazla dolu bir sistemin çalÕúma úekli, di÷er alt yapÕ
tesislerine olan mesafeleri, yan yana konumlanma úekilleri, zorunlu olarak di÷er alt yapÕ ile
kesiúti÷i noktalar, di÷er tüm alt yapÕ kuruluúlarÕnÕn yapÕm ve iúletim sistemlerini
etkilemektedir. Yenilenen alt yapÕ ve özel yol düzenlemeleri, bakÕm onarÕm aúamalarÕ
sÕrasÕnda yanÕcÕ ve patlayÕcÕ bir madde olmasÕ nedeniyle, azami dikkat gerektiren
tesislerdendir. Ocak 2009 yÕlÕnda yapÕlan “Kent Sempozyumu” sÕrasÕnda 1280 km. do÷algaz hattÕ
döúenmiúti ve kullanÕcÕ sayÕsÕ azdÕ. ùu an kentin büyük bölümünde do÷algaz kullanÕlmakta ve
sokaklarÕn ço÷unda 3320 km do÷algaz hattÕ döúenmiú durumdadÕr. Do÷algazÕ kendi evimizde
kullanmak istemesek bile, iúyerlerimiz, alÕúveriú yaptÕ÷ÕmÕz yerler ya da bunlarÕn yakÕnlarÕndaki
yerlerde kullanÕlmasÕ nedeniyle, do÷algazÕn ne oldu÷u, tehlikeleri, tehlike durumlarÕnda nasÕl
davranÕlmasÕ gerekti÷i bütün øzmirlilerin ve kent yöneticilerinin bilmesi gerekmektedir.

Sunum hazÕrlanÕrken, úehrin 8 yÕldÕr gündeminde olmasÕna ra÷men do÷algazÕn az bilinir
olmasÕ nedeniyle, genel bir bilgilendirme yapÕlarak, alt yapÕ çalÕúmalarÕndaki öneminin
vurgulanmasÕ, kente etkisi, kullanÕm sÕrasÕnda karúÕlaúÕlacak tehlikelere alÕnacak önlemlerin
yanÕ sÕra bireysel kullanÕcÕlara yönelik açÕklamalar ve do÷algazÕn binalarda kullanÕmÕ ile ilgili
kÕsa bilgiler verilerek, do÷algazÕn úehirdeki hayata etkisini bilgilerinize sunmak
amaçlanmÕútÕr.

DOöALGAZ NEDøR?
Do÷algaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluúan
renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havadan hafif bir gazdÕr. KarÕúÕmÕn içinde %95 oranÕnda
bulunan metan gazÕnÕn özelli÷i, kimyasal yapÕsÕ en basit ve karbon içeri÷i en düúük olan
hidrokarbon gazÕ olmasÕdÕr. Karbondioksit gazÕ emisyonu, katÕ yakÕtlara göre 1/3 ve sÕvÕ
yakÕtlara göre ½ oranÕndadÕr.
Do÷algaz kokusuz oldu÷undan kaçaklarÕn fark edilebilmesi için özel olarak kokulandÕrÕlÕr. Bu
amaçla THT (tetra hidro teofen) ve / veya TBM (tersiyer bütil merkaptan) kullanÕlÕr.
Metan molekülü 1 karbon 4 hidrojen atomundan oluúur. Kimyasal yapÕsÕnÕn basit olmasÕ
nedeniyle yanma iúlemi kolaydÕr ve tam yanma gerçekleúir. DolaysÕyla, duman, is, kurum ve
kül oluúturmaz, temiz bir yakÕttÕr. YanmasÕ en kolay ayarlanabilen ve yanma verimlili÷i en
yüksek olan yakÕttÕr. Bu özelli÷i kullanÕm kolaylÕ÷Õ ve ekonomisi sa÷lar.
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TaúÕnmasÕ, iúlenmesi ve stoklanmasÕ kolay olan do÷algazÕn kullanÕmÕ 1790’da øngiltere de
baúladÕ. Boru hattÕ taúÕmacÕlÕ÷Õyla birlikte özellikle 2. Dünya savaúÕndan sonra kullanÕm
artmaya baúladÕ. Enerji üretim sektöründe ilk kez kullanÕlmasÕ Amerika’ da oldu. Günümüzde
dünyadaki enerji ihtiyacÕnÕn %24 ü, do÷algazla karúÕlanmaktadÕr.
Dünya do÷algaz rezervinin, yaklaúÕk 80 yÕllÕk ihtiyacÕ karúÕlayaca÷Õ tahmin edilmektedir.
Yeni kaynaklarÕn tespiti çalÕúmalarÕ devam etmektedir. Bilinen do÷algaz rezervleri petrol
rezervlerine eú de÷erdedir.
Türkiye’ de do÷algaz, 1970 yÕlÕnda KÕrklareli bölgesinde tespit edilerek, 1976 yÕlÕnda
PÕnarhisar Çimento FabrikasÕ’nda kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. 1975 yÕlÕnda Mardin Çamurlu
sahasÕnda bulunan do÷algaz, 1982 yÕlÕnda Mardin Çimento FabrikasÕ üretim tesislerinde
kullanÕlmÕútÕr.

Tablo 1. Do÷algaz ve Petrol Boru HatlarÕ

DOöAL GAZ ALIM ANLAùMALARI
Türkiye içinde ve dÕúÕnda do÷al gaz boru hatlarÕnÕ inúa ederek, boru hatlarÕnda nakledilecek
do÷al gazÕn satÕn alÕnmasÕ, BOTAù tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. YapÕlan uluslar arasÕ anlaúmalarla
Türkiye’ye do÷algaz temini ve yurtdÕúÕna satÕúÕ sa÷lanmaktadÕr.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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㼀㼍㼎㼘㼛㻌㻞㻚㻌㻰㼛㾪㼍㼘㼓㼍㼦㻌㻭㼘㾼㼙㻌㻭㼚㼘㼍㿪㼙㼍㼘㼍㼞㾼㻌
㻌
YapÕlan
Miktar
Sözleúme
Süre
Anlaúmalar(Ülke)
(Milyar m³/yÕl)
Tarihi
(YÕl)
㻌
㻌
㻌
㻌
Cezayir (LNG)㻌
㻠㻌
㻺㼕㼟㼍㼚㻌㻝㻥㻤㻤㻌
㻞㻜㻌
Nijerya (LNG)㻌
㻝㻘㻞㻌
㻷㼍㼟㾼㼙㻌㻝㻥㻥㻡㻌
㻞㻞㻌
øran 㻌
㻝㻜㻌
㻭㾪㼡㼟㼠㼛㼟㻌㻝㻥㻥㻢㻌
㻞㻡㻌
Rus. Fed.
㻝㻢㻌
㻭㼞㼍㼘㾼㼗㻌㻝㻥㻥㻣㻌
㻞㻡㻌
(Karadeniz) 㻌
Rus. Fed. (BatÕ) 㻌
㻤㻌
㻭㼞㼍㼘㾼㼗㻌㻝㻥㻥㻣㻌
㻞㻟㻌
Türkmenistan 㻌
㻝㻢㻌
㻹㼍㼥㾼㼟㻌㻝㻥㻥㻥㻌
㻟㻜㻌
Azerbaycan faz I㻌
㻢㻘㻢㻌
㻹㼍㼞㼠㻌㻞㻜㻜㻝㻌㻌
㻝㻡㻌
㻌
㻌
Azerbaycan faz II㻌
㻢㻌
㻱㼗㼕㼙㻌㻞㻜㻝㻝㻌㻌
㻝㻡㻌㻔㻞㻜㻝㻣㼐㼑㻌㼐㼑㼢㼞㼑㼥㼑㻌
㻌
㻌
㼓㼕㼞㼑㼏㼑㼗㻕㻌
㻌
Rusya Federasyonu-Türkiye Do÷al Gaz Boru HattÕ, ülkemize Bulgaristan sÕnÕrÕndaki
Malkoçlar' dan girmekte ve Hamitabat, AmbarlÕ, østanbul, øzmit, Bursa, Eskiúehir güzergahÕnÕ
takip ederek Ankara'ya ulaúmaktadÕr. 842 km. uzunlu÷undaki bu boru hattÕ boyunca,
KÕrklareli, Pendik, Eskiúehir, AmbarlÕ ve Bursa'da kompresör istasyonlarÕ, Malkoçlar' da ana
ölçüm istasyonu ve pig tesisi bulunmaktadÕr. Ana kontrol merkezi ise Ankara-YapracÕk' tadÕr.
Ekim 1986 tarihinde inúasÕna baúlanan hat ile taúÕnan do÷al gaz, Haziran 1987 tarihinde ilk
dura÷Õ olan Hamitabat Trakya Kombine Çevrim Santrali’ne ve A÷ustos 1988'de Ankara'ya
ulaúmÕútÕr. Do÷al gaz, Ekim 1988'de de Ankara'da konut ve ticaret sektörlerinde kullanÕlmaya
baúlanmÕútÕr. Sanayi sektöründe do÷algaz kullanÕmÕ ise, A÷ustos 1989'da baúlamÕútÕr.


Do÷al gaz, Ankara'dan sonra, østanbul'da Ocak 1992'de, Bursa'da AralÕk 1992'de, øzmit'te
Eylül 1996'da, Eskiúehir'de ise Ekim 1996'da konut ve ticaret sektörlerinde kullanÕma
sunulmuútur.
Do÷al gaz ilave alÕmlarÕnÕn tüketim noktalarÕna kadar istenilen basÕnçta ve miktarda
taúÕnabilmesi için ihtiyaç duyulan yatÕrÕmlarÕn büyük bir bölümü tamamlanmÕútÕr. Bu
kapsamda, Bulgaristan sÕnÕrÕnda bulunan Malkoçlar Ölçüm østasyonu'nun kapasitesi 8 Milyar
m3/yÕl'dan 14 Milyar m3/yÕla yükseltilmiútir. AyrÕca, KÕrklareli kompresör istasyonundaki
mevcut 4 kompresör ünitesinin güçleri arttÕrÕlmÕútÕr.
SIVILAùTIRILMIù DOöAL GAZ (LNG) øTHAL TERMøNALø
Türkiye'de di÷er bazÕ do÷algaz ithal eden ülkeler gibi do÷algaz arz kaynaklarÕnÕn
çeúitlendirilmesi, arz güvenli÷inin ve arz esnekli÷inin arttÕrÕlmasÕ için hem baz yük tesisi
olarak çalÕútÕrmak hem de ihtiyaç duyuldu÷unda pik düúürücü olarak devreye sokulmak üzere
Marmara Ere÷lisi'nde LNG øthal Terminali yapÕlmÕútÕr. 1994 yÕlÕnda iúletmeye alÕnan
terminalin sürekli enjeksiyon kapasitesi 685.000 m3/saattir.
Alia÷a’da özel sektöre ait bir LNG terminali bulunmaktadÕr.
BOTAù’ Õn yurtdÕúÕ anlaúmalarÕyla temin etti÷i ve ülkemize boru hatlarÕyla taúÕnarak, 5 ayrÕ
yerden giriú yapan do÷algaz hattÕ birbirine ba÷lÕ olarak ve Ankara’dan idare edilmektedir.
Tüm boru hattÕ bilgisayar sistemi ile kontrol edilmekte ve iúletilmektedir.
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1. 4 milyar m3 depolama ve günlük 40 milyon m3 çekme kapasitesine sahip olacak Tuz
Gölü yeraltÕ deposu için Mühendislik çalÕúmalarÕna baúlanmÕú, her biri 350 milyon m3 olan 4
Ma÷ara kademeli olarak devreye alÕnarak, bu projenin en geç 2020 yÕlÕnda tamamlanmasÕ
planlanmaktadÕr.
2.
YukarÕda da belirtildi÷i gibi, 1987 yÕlÕnda tek kaynakla beslenerek faaliyete baúlayan ulusal
iletim úebekesi, bugün 7 kaynakla beslenebilir duruma gelmiú ve Tuz Gölü yeraltÕ depolarÕnÕn
da devreye alÕnmasÕ ile birlikte, toplam 8 kaynaktan beslenebilir olacaktÕr.

Do÷algazÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve do÷algaz da÷ÕtÕm faaliyetlerinin özel sektör tarafÕndan
yürütülmesi 2001 yÕlÕnda yayÕmlanan Do÷algaz PiyasasÕ Kanununu ile sa÷lanmÕútÕr. Kanun
ve Kanun’a dayanÕlarak hazÕrlanmÕú olan ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde 59 da÷ÕtÕm
bölgesinde do÷algaz da÷ÕtÕm lisans ihalesi gerçekleútirilmiú olup bunlardan 62 ilde do÷algaz
arzÕ sa÷lanmÕútÕr.
EPDK tarafÕndan yayÕnlanan Do÷algaz PiyasasÕ 2011 YÕlÕ Sektör Raporu’na göre; 2011 yÕlÕ
sonu itibariyle Türkiye’deki tüm do÷algaz da÷ÕtÕm bölgelerinde yaklaúÕk;
 7400 km çelik hattÕna
 56200 km polietilen boru hattÕna
 9.100.000 abone sayÕsÕna
 77.800 kiúiye do÷rudan veya dolaylÕ istihdama
 7,9 milyar TL toplam yatÕrÕm tutarÕna
ulaúÕlmÕútÕr.

DOöALGAZ KULLANIMININ AVANTAJLARI
x Do÷algazÕ tercih etmenin birçok sebebi vardÕr bunlar;
x Do÷algaz çevre dostudur. HavayÕ kirletmeyen, do÷aya zarar vermeyen enerji kayna÷ÕdÕr.
YandÕ÷Õ zaman çevreye, kül, yanmamÕú hidrokarbonlar, kükürt oksitleri gibi atÕk
maddeler bÕrakmamaktadÕr. ZararlÕ karbon monoksit ve azot oksit emisyonlarÕ di÷er yakÕt
türlerine göre daha düúüktür.
x Do÷algaz her an kullanÕma hazÕrdÕr.
x Do÷algaz ekonomiktir. Yanma verimi di÷er yakÕtlara göre daha çok ve yakÕt kaybÕ di÷er
yakÕtlara oranla daha azdÕr.
x Do÷algaz havadan hafiftir. Yeterli havalandÕrma düzene÷i varsa, gaz kaçaklarÕ
havalandÕrma bacalarÕndan kolaylÕkla dÕúarÕ çÕkar.
x Do÷algaz kuru bir gaz oldu÷u için içinde su buharÕ bulunmaz.
x Do÷algaz zehirsizdir. Solundu÷unda, zehirlenme ve öldürme etkisine sahip de÷ildir.
x YalnÕz, ortama yayÕlÕrsa di÷er yakÕtlarda oldu÷u gibi, içerisindeki CO nedeniyle
zehirleme yapabilir. Do÷algaz cihazlarÕ, banyo, yatak odasÕ dibi kapalÕ mekanlara
taktÕrÕlmamalÕdÕr. Cihazlar hava alabilen mutfak, kapalÕ balkon gibi bölümlere
yerleútirilmelidir.
x Do÷algaz temizdir. Kurum, is gibi atÕk ürünler ortaya çÕkmadÕ÷Õ için ev ve cihazlar temiz
kalmaktadÕr.
x Do÷algaz kullanmak için, önceden sipariú verilmesi gerektirmez.
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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x Do÷algazda kombi, do÷algaz sobasÕ gibi sistemler için, her daire ayrÕ gaz kullandÕ÷Õ için
ne kadar gaz tüketildi÷i kolaylÕkla belirlenir. Gaz, kullanÕldÕktan sonra ödemesi,
faturalandÕrma ile yapÕldÕ÷Õndan, önceden ödeme gerektirmez.
x Do÷algazlÕ sistemlerde sÕcaklÕk de÷eri ayarlanabilmekte ve yanma olayÕ kontrol
edilebildi÷i için yakÕt kaybÕ az olmaktadÕr. AyrÕca istenildi÷inde, (yazÕn kalorifer
tamamen kapatÕlÕp) ocak ve/veya banyoda kullanÕlabilmektedir.
x Do÷algaz hava ile çok iyi karÕútÕ÷Õndan yanma verimi yüksektir.
x Do÷algazÕn konut veya iúyerlerindeki kullanÕmÕ sÕrasÕnda
olabilecek
kaçak
veya
sÕzÕntÕlarÕn çok kÕsa sürede fark edilmesi için do÷algaz koku verici maddeler konularak
kokulandÕrÕlÕr.
x Do÷algazda ön yakÕt masrafÕ yoktur, alev boyu fuel oil ve kömüre göre daha kÕsadÕr.
x Di÷er yakÕtlarÕn kullanÕldÕ÷Õ cihazlar yanma ürünü olarak kükürt içerdi÷inden baca
gazlarÕnÕn suyun yo÷unlaúma noktasÕna kadar so÷utulmasÕ ve böylece suyun gizli
ÕsÕsÕndan faydalanÕlmasÕ imkanÕ yokken, do÷algazda ekonomizer ilave edilerek baca
sÕcaklÕ÷Õ 56 °C dereceye kadar indirilebilir.
x Do÷algazda yanma için gereken hava miktarÕ en azdÕr. Bu oran kömürde % 20-30 fuel oil
de % 10-20 do÷algazda ise % 5- 15 dir.
sanayi
x Do÷algazÕn temiz olmasÕ ve içerisinde kükürt bulunmamasÕndan
dolayÕ
sektöründe do÷rudan kullanÕlabilir. AynÕ zamanda
sanayi sektöründe sistem verimini
artÕrarak ürün kalitesinin yükselmesini sa÷lar. Bu nedenle, sürekli aynÕ ÕsÕ gerektiren,
seramik gibi sanayi sektörü tercih etmektedir.
x Ham petrole alternatif bir yakÕt olarak dÕú enerji çeúitlili÷i açÕsÕndan stratejik bir avantaj
sa÷lar.
x Tesis çok az bakÕm ve denetleme gerektirir.
x Do÷algaz çok amaçlÕ kullanÕma sahiptir. Bir tek kombi ile özellikle konutlardaki, ÕsÕnma,
sÕcak su ve piúirme amacÕyla kullanÕlabilmektedir.
x Do÷algaz sessiz ve gözden uzak yer altÕ boru úebekesiyle 365 gün / 24 saat kesintisiz ve
emniyetli bir úekilde, da÷ÕtÕlmaktadÕr.
x So÷utma sistemlerinde (absorbsiyonlu so÷utma) kullanÕlabilmektedir
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** EGE ÜNøVERSøTESø tarafÕndan hazÕrlanan bu çalÕúmadan 01 Nisan 2013 fiyatlarÕ baz
alÕnarak; Do÷algaz, Kömür (yerli), Elektrik (klima), Kömür (ithal), Fuel-Oil (no:4) Elektrik,
LPG (Dökme Gaz),LPG(Tüp Gaz) ve Motorin enerji kaynaklarÕnÕn ÕsÕnma, sÕcak su hazÕrlama
ve piúirme amaçlÕ olarak konutlarda kullanÕmÕ øzmir ili için analiz edilmiútir. Do÷algaz ve
LPG dÕúÕndaki yakÕtlarÕn analizinde, sÕcak su hazÕrlama ve piúirme amaçlÕ tüketimin 12 kg’lÕk
LPG tüp kullanÕmÕyla karúÕlandÕ÷Õ varsayÕlmÕútÕr. YapÕlan analizde 100 m² oturma alanÕna
sahip bir evin içerisinde dört kiúilik bir ailenin yaúadÕ÷Õ düúünülmüútür.
DEZAVANTAJLARI
Ülkemizde do÷algaz yok denecek kadar az oldu÷undan, tümüyle dÕúa ba÷ÕmlÕ bir sektör
meydana getirmektedir.
KapalÕ hacimlerde %5-15 oranÕnda hava ile karÕúÕm oluúturdu÷unda küçük bir kÕvÕlcÕmla
patlayabilen ve büyük hasar oluúturabilen bir yakÕttÕr.
Do÷algaz kullanÕmÕnda güvenlik, kalite, bilinç ve organizasyon çok önemlidir. Standart dÕúÕ
ve dikkatsiz kullanÕmÕ büyük tehlikeler do÷urabilece÷inden denetimin dikkatli ve özenle
yapÕlmasÕ gerekir.
ùEHøRøÇø DOöALGAZ HATTI YAPIM VE øùLETøLMESø øHALELERø
Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurulu (EPDK ) tarafÕndan yapÕlan ihalelerle úehir içi da÷ÕtÕm
hattÕ yapÕmlarÕ karúÕlÕ÷Õnda, úehrin do÷algaz iúletmecili÷i özel firmalara yaptÕrÕlmaktadÕr.
Büyükúehir Belediyesi kurulan da÷ÕtÕm úirketinin %10 oranÕnda orta÷ÕdÕr ve yönetim
kurulunda üyesi vardÕr.
øZMøR’DE DOöALGAZ
Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurulunun 04.06.2004 tarih ve 326 sayÕlÕ kararÕ uyarÕnca,
23.07.2004
tarih ve 25531 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren 5216
sayÕlÕ Büyükúehir Belediye Kanunu ile sÕnÕrlarÕ yeniden belirlenen øzmir ili ve Tire ilçesinden
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oluúan do÷algaz da÷ÕtÕm bölgesi için “øzmir Do÷algaz Da÷ÕtÕm øhalesi “kapalÕ zarf usulü
tarihinde yapÕlmÕú olup ihale neticesinde, øZMøRGAZ A.ù. (øzmirgaz ùehiriçi Do÷algaz
Da÷ÕtÕm Ticaret ve Taahhüt A.ù.) 30 yÕllÕk süre için do÷algaz da÷ÕtÕm lisansÕ almÕútÕr.
㾻㼘㼗㻌 㼟㼑㽲㼕㼙㼘㼑㼞㻌 㼟㼛㼚㼞㼍㼟㾼㼚㼐㼍㻌 㼥㾇㼞㾇㼞㼘㾇㾪㼑㻌 㼓㼕㼞㼑㼏㼑㼗㻌 㼛㼘㼍㼚㻘㻌 㼐㼛㼘㼍㼥㾼㼟㾼㼥㼘㼍㻌 㾁㼚㾇㼙㾇㼦㼐㼑㼗㼕㻌 㼥㾼㼘㻌 㼥㼍㼜㾼㼘㼍㼏㼍㼗㻌 㼥㼑㼞㼑㼘㻌
㼟㼑㽲㼕㼙㼘㼑㼞㻌 㼟㼛㼚㼞㼍㼟㾼㼚㼐㼍㻌 㻮㾇㼠㾇㼚㿪㼑㼔㼕㼞㻌 㼛㼘㼍㼏㼍㼗㻌 㼛㼘㼍㼚㻌 㻮㾇㼥㾇㼗㿪㼑㼔㼕㼞㻌 㼟㾼㼚㾼㼞㼘㼍㼞㾼㻌 㼓㼑㼚㼕㿪㼘㼑㼥㼑㼏㼑㼗㻘㻌 㼎㼡㼚㼍㻌 㼎㼍㾪㼘㾼㻌
㼛㼘㼍㼞㼍㼗㻌㾻㼦㼙㼕㼞䇻㼐㼑㼗㼕㻌㼐㼛㾪㼍㼘㼓㼍㼦㻌㼥㼍㼠㾼㼞㾼㼙㻌㼟㾼㼚㾼㼞㼘㼍㼞㾼㻌㼐㼍㻌㼓㼑㼚㼕㿪㼘㼑㼥㼑㼏㼑㼗㼠㼕㼞㻚㻌㻮㾁㼥㼘㼑㼘㼕㼗㼘㼑㻘㻌㽒㼑㿪㼙㼑㻘㻌㻮㼑㼞㼓㼍㼙㼍㻘㻌
㽡㼐㼑㼙㼕㿪㻌㼢㼎㻚㻌㼓㼕㼎㼕㻌㼕㼘㽲㼑㼘㼑㼞㼐㼑㻌㼐㼑㻌㼐㼛㾪㼍㼘㼓㼍㼦㻌㼔㼍㼠㼘㼍㼞㾼㻌㼜㼞㼛㼖㼑㼘㼑㼚㼐㼕㼞㼕㼘㼑㼞㼑㼗㻘㻌㼐㾁㿪㼑㼚㼑㼏㼑㼗㼠㼕㼞㻚㻌
øZMøRGAZ DOöALGAZ DAöITIM HATTI DÖùENME ESASLARI:
øzmirgaz Lisans alanÕ 9 adet çelik ve 95 adet polietilen bölge olarak tasarlanmÕútÕr. Söz
konusu úebekenin tasarÕmÕ, onaylÕ uygulama imar planlarÕ üzerine bu planlarda öngörülen
yapÕlaúma ve nüfus yo÷unluklarÕ esas teúkil etmek üzere, nüfus artÕú oranÕ, ortalama hane
halkÕ büyüklükleri, enerji tüketim alÕúkanlÕklarÕ, birim tüketim miktarlarÕ gibi çeúitli
parametreler göz önüne alÕnarak yapÕlmÕútÕr.
øZMøR için Alia÷a, TorbalÕ, PÕnarbaúÕ, Esbaú, Tire, Çi÷li Atatürk OSB, Kemalpaúa’ya 75-35
Barguage basÕnçla BOTAù tarafÕndan getirilen do÷algaz úehrin bu giriú noktalarÕna
øZMøRGAZ tarafÕndan yapÕlan A Tipi BasÕnç Düúürme istasyonlarÕnda 19 Barg a
düúürülerek, çelik hatlarla girmektedir.
•
•

20 adet yüksek basÕnçlÕ
RMS-A istasyonu bulunmaktadÕr.

ùekil 1. Rms - A østasyonu


ùu ana kadar úehrin içine 105 adet yerleútirilmiú B Tipi basÕnç düúürme ve ölçüm istasyonlarÕ
ile 4 bar alçak basÕnçlÕ da÷ÕtÕm hattÕ basÕncÕna düúürülerek, PE hatlar aracÕlÕ÷Õyla ring
yapÕlmak suretiyle konutlara da÷ÕtÕlmaktadÕr. Konutlarda ise giriú kapÕsÕ önündeki servis
kutularÕnÕn içine konulan regülâtörlerle; merkezi sistem kazanlara do÷algaz ba÷lanacaksa,
basÕnç 300milibara düúürülmektedir. Bireysel tip kombiler için bina içindeki borulardaki
basÕnç 21 milibara düúürülmektedir.
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ùekil 2. Bölge Regülatörü

2005 yÕlÕndan bugüne dek 16 ilçeye gaz götürülmüútür
• 2005 AralÕk ayÕnda ilk kazmanÕn vuruldu÷u tarihten bugüne kadar yapÕlan altyapÕ
çalÕúmalarÕ ile toplam; 311 bin metre çelik hat, 2 milyon 100 bin metre polietilen ana
hat ve 910 bin metre de servis hattÕ döúenmiútir.
• KarúÕyaka, Çi÷li, Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Alia÷a, Kemalpaúa ve TorbalÕ,
Tire, Karaba÷lar, BayraklÕ, Menemen, Menderes, NarlÕdere, Balçova ilçelerinde
do÷algazÕ vatandaúlarÕn hizmetine sunulmuútur. Bu bölgelerde yaúayan øzmirliler
do÷algazÕn konforundan, temizli÷inden ve ekonomik getirisinden faydalanmaya
baúlamÕútÕr.
• AltyapÕ çalÕúmalarÕna baúlanan 2005 AralÕk ayÕndan günümüze kadar proje
kapsamÕnda yaklaúÕk 96 bin adet servis kutusun imalatÕ tamamlanarak, gaz arzÕ
sa÷lanmÕútÕr.
• AynÕ úekilde proje olarak planlanan 1400 sektörün tamamÕnÕn imalatÕ tamamlanarak
gaz akÕúÕ sa÷lanmÕútÕr.
230 adet müúteri istasyonu (sanayi tesisleri için) RMS-B istasyonun imalatÕ tamamlanmÕútÕr.
• Söz konusu altyapÕ çalÕúmalarÕ süresince 33 adet yeni sanayi tesisine gaz arzÕ
sa÷lanmÕútÕr. BOTAù’tan devralÕnarak iúletmesini yapÕlan tesislerle beraber bu sayÕ
76’ya ulaúmÕútÕr
•
øhale kapsamÕndaki, bütün øZMøR Do÷algaz da÷ÕtÕm hattÕ projelendirilmiú ve onaylanmÕútÕr.
Çelik hatlar ek yerleri radyografik tahribatsÕz kaynak muayenesi ile kontrol edilmekte,
hidrostatik test, kurutma ve katodik korumalarÕ yapÕlmaktadÕr. PE hatlarda da mukavemet ve
sÕzdÕrmazlÕk testleri yapÕlmaktadÕr. Boru hatlarÕ üzerine ikaz bantlarÕ konulmaktadÕr. Bütün
bu testlerin tamamlanmasÕnÕ takiben hatlarÕn üzerleri kapatÕlabilmektedir.
øzmir Do÷algaz Da÷ÕtÕm Projesi kapsamÕnda hazÕrlanan, Dizayn Kriterleri, Çelik Hatlar, PE
HatlarÕ, A Tipi østasyonlar, Bölge Regülatörleri, Servis HatlarÕ, Katodik Koruma, Elektrik,
ønúaat, Otomasyon, Scada, KokulandÕrma, Pig østasyonlarÕ sistemlerine ait tüm temel detay
ve projeleri ve mühendislik hesaplarÕ ile tüm Teknik ùartnameler, Planlar, Prosedürler, Alt
YapÕ Bilgi Sistemi, Mühendislik YaklaúÕm DosyasÕ, normal çalÕúma koúullarÕ için ve tüm
arÕza senaryolarÕ için hesap çÕktÕlarÕ, tatbikat projeleri, detay projeleri, haritalar, as-built
projeler, dizayn çalÕúmalarÕ ve bunlara ait tüm ek çizimlerin, detaylarÕn, EPDK YapÕm ve
Hizmet Sertifika Yönetmeli÷i, EPDK ilgili mevzuatÕ, BOTAù A.ù. TSE ve ULUSLAR
ARASI KABUL GÖRMÜù STANDARTLARA ve Mühendislik ilkelerine göre kontrol
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edilmesi ve yukarÕda sayÕlan standartlara uygun projelerin EPDK adÕna bir kontrol firmasÕ
tarafÕndan kontrol ve onaylanmasÕ yapÕlmaktadÕr.
Lisans tarihinden itibaren, Balçova, Buca, Bornova, Çi÷li, Gaziemir, Güzelbahçe, Konak,
KarúÕyaka, NarlÕdere, Alia÷a, Kemalpaúa ve TorbalÕ ilçelerinden her biri için ayrÕ ayrÕ
uygulanmak üzere 6 ay içinde yatÕrÕma fiili olarak baúlanÕlmasÕ, Balçova, Buca, Bornova,
Çi÷li, Gaziemir, Güzelbahçe, Konak, KarúÕyaka, NarlÕdere, Alia÷a, Kemalpaúa, Menemen,
TorbalÕ, Menderes ilçeleri ile Tire ilçesinde 18 ay içinde bir yerleúim alanÕnÕn da÷ÕtÕm
úebekesini iúletmeye almak suretiyle gaz sunumuna baúlanarak, 5 yÕl içinde imarlÕ alanlar
içinde isteyenlerin do÷algaz kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ úeklindedir.
Bunun karúÕlÕ÷Õnda úirket 30 yÕl süresince sistemin iúletmesini almÕútÕr. Lisans yürürlük
tarihinden itibaren 8 yÕl süreyle úirket 0,012 cent/kWh’lÕk birim hizmet ve amortisman bedeli
alacaktÕr. Abonenin ödeyece÷i do÷algaz bedeli øzmir için; BOTAù’ Õn belirledi÷i satÕú fiyatÕ+
ÖTV+0,012cent’dir.
Abone ba÷lantÕ bedeli (200m2ye kadar ) ba÷ÕmsÕz bölüm baúÕna 335TL(+KDV)dÕr. ølave her
100 m2 için 277TL(+KDV) ilave olarak alÕnÕr. Bu bedeller EPDK tarafÕndan
belirlenmektedir.
㻱㻼㻰㻷㻌㼠㼍㼞㼍㼒㾼㼚㼐㼍㼚㻌㼛㼚㼍㼥㼘㾼㻌㼜㼞㼛㼖㼑㼘㼑㼞㼑㻌㼓㾁㼞㼑㻌㼥㼍㼜㾼㼘㼍㼏㼍㼗㻌㼥㼑㼞㼘㼑㼞㻌㼕㽲㼕㼚㻌㻮㾇㼥㾇㼗㿪㼑㼔㼕㼞㻌㻮㼑㼘㼑㼐㼕㼥㼑㼟㼕㻌㻭㼥㼗㼛㼙㼑㻌
㻰㼍㼕㼞㼑㻌㻮㼍㿪㼗㼍㼚㼘㾼㾪㾼㻌䇺㼚㼐㼍㼚㻌㼕㼟㼠㼑㼚㼑㼚㻌㽲㼍㼘㾼㿪㼙㼍㻌㼕㼦㼕㼚㼘㼑㼞㼕㻘㻌㼎㾇㼠㾇㼚㻌㼍㼘㼠㻌㼥㼍㼜㾼㻌㼗㼡㼞㼡㼘㼡㿪㼘㼍㼞㾼㼚㾼㼚㻌㼢㼑㻌㼕㼘㼓㼕㼘㼕㻌
㼎㼑㼘㼑㼐㼕㼥㼑㼘㼑㼞㼕㼚㻌㼗㼍㼠㾼㼘㼐㾼㾪㾼㻌㼠㼛㼜㼘㼍㼚㼠㾼㼐㼍㻌㼓㾁㼞㾇㿪㾇㼘㾇㼜㻌㼗㼍㼞㼍㼞㻌㼍㼘㼠㾼㼚㼍㻌㼍㼘㾼㼚㼙㼍㼗㼠㼍㻘㻌㼞㼡㼔㼟㼍㼠㼘㼍㼚㼐㾼㼞㾼㼘㼐㾼㼗㼠㼍㼚㻌㼟㼛㼚㼞㼍㻌
㽲㼍㼘㾼㿪㼙㼍㼘㼍㼞㼍㻌㼎㼍㿪㼘㼍㼚㼙㼍㼗㼠㼍㼐㾼㼞㻚㻌
㻌
Döúeme iúlemleri sÕrasÕnda bütün hatlar, vana yerleri, çelik hatlar kaynak yerleri memleket
koordinat sistemine entegre úekilde elektronik ortamda kayÕt edilmektedir. AltyapÕ
çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda kurumlar gelecekte yapÕlacak ve tamamlanmÕú yerler ile ilgili bilgileri
alabilmektedirler.
Do÷algaz úebekesi
bulundurulmaktadÕr.

yakÕnÕnda

yapÕlacak

alt

yapÕ

çalÕúmalarÕ

sÕrasÕnda

gözlemci

ùehir yeraltÕ da÷ÕtÕm sistemi üzerinde çeúitli yerlerde gaz stoplar bulunmaktadÕr. Kontrolsüz
bir kazÕ vb. sÕrasÕnda hattÕn kopmasÕ ile basÕnç düúmesi yaúanaca÷Õndan otomatik olarak gazÕ
kesmektedir.
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Tablo 4. øzmir’ de Do÷algaz AltyapÕ ÇalÕúmasÕ TamamlanmÕú Yerler





㻴㼑㼞㻌 㼎㼕㼚㼍㻌 㼓㼕㼞㼕㿪㼕㼚㼐㼑㻌 㼟㼑㼞㼢㼕㼟㻌 㼗㼡㼠㼡㼟㼡㼚㼐㼍㼚㻌 㼟㼛㼚㼞㼍㻌 㼎㼕㼞㻌 㼍㼚㼍㻌 㼑㼙㼚㼕㼥㼑㼠㻌 㼢㼍㼚㼍㼟㾼㻌 㼎㼡㼘㼡㼚㼙㼍㼗㼠㼍㼐㾼㼞㻚㻌
㻭㼜㼍㼞㼠㼙㼍㼚㾼㼚㻌 㼓㼍㼦㻌 㼗㼑㼟㼙㼑㻌 㼢㼍㼚㼍㼘㼍㼞㾼㻌 㼐㼍㼔㼍㻌 㾁㼚㼏㼑㻌 㼎㼕㼚㼍㻌 㼕㽲㼕㼚㼐㼑㻌 㼜㼞㼛㼖㼑㼘㼑㼚㼐㼕㼞㼕㼘㼙㼑㼗㼠㼑㼥㼐㼕㻚㻌 㿩㼕㼙㼐㼕㻌 㼎㼕㼚㼍㻌
㼐㾼㿪㾼㼚㼐㼍㻌 㼛㼘㼙㼍㼟㾼㻌 㼦㼛㼞㼡㼚㼘㼡㻌 㼠㼡㼠㼡㼘㼙㼍㼗㼠㼍㼐㾼㼞㻚㻌 㾻㽲㼑㼞㼕㼐㼑㻌 㼥㼍㼜㾼㼘㼙㾼㿪㻌 㼛㼘㼍㼚㼘㼍㼞㾼㼚㻌 㼐㼍㻌 㼐㾼㿪㼍㼞㾼㼥㼍㻌 㽲㾼㼗㼍㼞㾼㼘㼙㼍㼟㾼㻌
㼟㼍㾪㼘㼍㼚㼙㼍㼗㼠㼍㼐㾼㼞㻚㻌 㻮㼡㻌 㼗㼛㼚㼡㼐㼍㻌 㻱㻼㻰㻷㻌 㼚㾼㼚㻌 㼐㼍㻌 㼛㼚㼍㼥㾼㻌 㼍㼘㾼㼚㼙㾼㿪㼠㾼㼞㻚㻌 Bu vana manüel olarak
kapatÕlabilmektedir. Bu vanadan sonra 5,5 úiddetinde bir deprem (titreúim) olmasÕ halinde
kapanan bir deprem vanasÕ konulmaktadÕr.
Kolon hattÕnÕn oldu÷u apartman boúlu÷unun çatÕsÕnda havalandÕrma menfezi yanÕnda bir gaz
ikaz alarm cihazÕ konulmasÕ da zorunludur.
AyrÕca daire giriúindeki bireysel müúteri sayacÕndan önce bir vana daha bulunmaktadÕr. Bir
gaz kaça÷Õ hissedildi÷inde ev terk edilirken kapatÕlmasÕ uygun olacaktÕr. AyrÕca, iste÷e ba÷lÕ
olarak sayaç çÕkÕúÕna elektrikle çalÕúan ve daire içindeki gaza duyarlÕ bir selenoid vana da
konulabilmektedir. Bu vana, gaz kaça÷Õ anÕnda, gazÕ otomatik olarak kesmektedir.
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DOöALGAZ KAÇAKLARI AFET, DEPREM SIRASINDA YAPILACAK ÇALIùMALAR
øZMøRGAZ øùLETMESø GÖREVLERø
øzmirgaz bünyesinde bir gaz alarmÕ DOöALGAZ ACøL TEL: 187 ye bildirilmesinden
itibaren maksimum 15 dakika içinde bildirilen yere ulaúacak ve müdahale edebilecek úekilde
donanÕm, eleman, araç, ekipman ve e÷itime sahip her ilçede ayrÕca konumlandÕrÕlan telsiz,
telefon haberleúmesine sahip ve araç içinde gerekli ekipmanlarÕ olan do÷al gazÕn da÷ÕtÕlmasÕ
ve kullanÕlmasÕnda; do÷al gaz úebekesinde (St-PE), PTT men-hollerinde, kanalizasyon,
konutlarda, bölge regülâtörlerinde, vana odalarÕ ve vana guruplarÕnda vb. yerlerde, gaz
sÕzÕntÕsÕ sonucu meydana gelebilecek; patlama, yangÕnlar, do÷al afetler ve yo÷un gaz
kaçaklarÕ ile iletim úebekesinde gaz basÕncÕnÕn düúmesi ve aniden kesilmesi ile olabilecek,
depremden sonra izlenecek yöntemlerin belirlenmesi ve gerekli acil önlemler için ACøL
MÜDAHALE EKøPLERø oluúturulmuútur.
Normal zamanlarda da kendi bölgelerinde dolaúmakta olan bu ekipler, adres veya abone
bilgileri 187 telefonla alÕnan yerin bilgileri kendilerine derhal ulaútÕrÕlmaktadÕr. AyrÕca 187
‘ye gelen tüm telefonlar gelme zamanÕ dahil kayÕt altÕna alÕnmaktadÕr.
Do÷al gazÕn úehir içinde da÷ÕtÕlmasÕndan veya kombi, kat kaloriferi vb. cihazlarda
kullanÕlmasÕndan kaynaklanan do÷al gaz kaçaklarÕndan dolayÕ acil durum do÷abilmektedir.
Deprem riskinin sürekli yaúandÕ÷Õ ülkemizde ve úehrimizde, tüm çalÕúmalarÕnda insan hayatÕ
ve di÷er olasÕ kayÕplara karúÕ tüm güvenlik kavramlarÕnÕn büyük önemi vardÕr ve øZMøRGAZ
A.ù. øzmir Valili÷i øl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafÕndan yürütülen øzmir øl
Acil YardÕm PlanÕ oluúturma çalÕúmalarÕ kapsamÕnda da "Do÷algaz Hizmet Grubu" olarak
görev almaktadÕr. Bu do÷rultuda, gerek kurum içi gerek di÷er hizmet gruplarÕ arasÕndaki
iúbirli÷i ve koordinasyonu dikkate alan do÷algaz acil eylem planÕnÕ oluúturulmuú olup
belirlenen aralÕklarla bu planÕn güncellemeleri de yapÕlmaktadÕr. Oluúturulan planlar,
belirlenen çeúitli senaryolar dahilinde øzmir Valili÷i bünyesinde yapÕlan tatbikatlar ile de
desteklenmektedir.
PATLAYICI ORTAM, PATLAMALARIN ÖNLENMESø VE PATLAMALARDAN
KORUNMA, YANGIN
Statik elektrik de dahil, tutuúturucu kaynaklarÕn bulunma aktif, ve etkili duruma gelme
ihtimali, ortamda bulunan tesis, kullanÕlan maddeler, prosesler ile bunlarÕn muhtemel
karúÕlÕklÕ etkileúimleri, patlama riski ve olabilecek patlamanÕn büyüklü÷ü de÷erlendirilmesi
gerekmektedir. Statik elektrik oluúumunu önlemek amaçlÕ çalÕúanlarÕn kiúisel koruyucu
giysileri ile müdahale etmeleri gerekmektedir. PatlayÕcÕ ortamda güvenle kullanÕlacak
ekipman ve kÕvÕlcÕm veya alev çÕkartan sistemler kullanÕlamaz.
Bilindi÷i üzere, yanÕcÕ madde+oksijen+ÕsÕ yanmayÕ oluúturur. Mevcut petrol ürünlerinin
tutuúma sÕcaklÕ÷Õ 200-650°C arasÕnda de÷iúmektedir. Günlük yaúantÕmÕzda kullandÕ÷ÕmÕz
ateúleyici kaynaklar, yanÕcÕ maddelerin tutuúma sÕcaklÕ÷Õndan çok fazladÕr. Örne÷in bir
sigaranÕn ucundaki ateúin sÕcaklÕ÷Õ 700 °C, kibrit alevinin sÕcaklÕ÷Õ 850 °C, elektrik
dü÷mesini açÕp kapamada meydana gelen kÕvÕlcÕm 900 °C dir.
Do÷algaz için alt patlama sÕnÕrÕ hacimde(hava içindeki oranÕ) %5 ve üst patlama sÕnÕrÕ %15
dir. Bir yanÕcÕ madde ile temas etti÷inde do÷algaz hava içindeki miktarÕ %5-15 arasÕnda ise,
yanma ve patlama meydana gelir.
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Do÷algazÕn havaya göre yo÷unlu÷u 0,55 dir. Oksijen miktarÕ %16’nÕn altÕna düútü÷ünde
insan vücudunun direnci zayÕflar, bilinç kaybÕ oluúturacak úekilde solunum yetmezli÷i baúlar.
1m3 metan gazÕnÕn yanmasÕ için 10m3 havaya ihtiyaç vardÕr. Bu nedenle do÷algaz ile çalÕúan
kombilerin vb. bulunduklarÕ yerlerin havalandÕrma sistemleri eksiksiz olmalÕdÕr.
GAZ KAÇAöI OLDUöU DURUMLARDA (BøREYLER TARAFINDAN) YAPILMASI
GEREKENLER
Do÷algaz kokusuzdur. Do÷algaz konutlara verilmeden önce çürük sarÕmsak kokusu ile
kokulandÕrÕlmaktadÕr. Evinizde a÷Õr bir gaz kokusu duyarsanÕz;
1. Bütün do÷algaz cihazlarÕnÕ ve vanalarÕnÕ kapatÕnÕz.
2. KapÕ ve pencereleri açarak, havalandÕrmayÕ sa÷layÕnÕz.
3. Ana vanayÕ kapatÕnÕz.
4. Elektrik dü÷melerine dokunmayÕn, Elektrikli aletleri açmayÕnÕz, açÕksa kapatmayÕnÕz.
Fiúten çekmeyiniz.
5. Sigara içmeyiniz. Çakmak, kibrit ve ateú yakmayÕnÕz.
6. Gaz kaça÷Õ olan yerde, telefon açmayÕnÕz. Komúunuzdan veya en yakÕn bir yerden
(bina dÕúÕndan) do÷algaz acil hattÕnÕ(tel:187) arayÕnÕz.
7. KapÕ zilini kullanmayÕnÕz ve kullandÕrmayÕnÕz.
8. KÕvÕlcÕm çÕkabilece÷i için telefonunuzu kullanmayÕnÕz.
9. Gaz kokusu olan bölgeyi derhal boúaltÕnÕz.
10. Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.
11. ArÕzayÕ fark etmiú olsanÕz da kendiniz gidermeye çalÕúmayÕnÕz.
Apartman Boúlu÷unda Gaz Kokusu DuyarsanÕz Ne YapmalÕsÕnÕz
1. OrtamÕ havalandÕrmak için binaya giriú kapÕsÕ ile aydÕnlÕ÷a açÕlan tüm pencereleri
açÕnÕz.
2. Bina giriúindeki ana do÷algaz giriú vanasÕnÕ kapatÕnÕz.
3. Sigara içmeyiniz. Çakmak, kibrit ve ateú yakmayÕnÕz.
4. Elektrikli cihazlarÕ çalÕútÕrmayÕnÕz. ÇalÕúÕr durumda olanlarÕ kapatmayÕnÕz.
5. Elektrik dü÷meleri ve kapÕ zillerini kullanmayÕnÕz.
6. Asansör vb. cihazlarÕ çalÕútÕrmayÕnÕz.
7. Gaz kaça÷ÕnÕn oldu÷u binada telefonlarÕ kullanmayÕnÕz.
8. Do÷algaz acil hattÕnÕ(187)hemen arayÕnÕz.
9. Apartman yöneticisine haber veriniz.
BinalarÕn DÕúÕnda Gaz Kokusu DuyarsanÕz Ne YapmalÕsÕnÕz
1. BinalarÕn dÕúÕnda gaz kokusu algÕladÕ÷ÕnÕzda Do÷algaz acil (187) nolu telefona ihbar
yapÕnÕz.
2. Bu mekanda ki insanlarÕ uyarÕnÕz.
3. AúÕrÕ bir gaz kaça÷Õ varsa o bölgenin elektri÷ini kestiriniz.
4. Bölgenin kordon altÕna alÕnmasÕnÕ ve trafi÷in durdurularak güvenlik önlemi
alÕnmasÕnÕ sa÷layÕnÕz.
øhbar Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar AdÕnÕz, soyadÕnÕz ve
telefon numaranÕz Gaz kokusu alÕnan bölgenin adresi ve tarifi
Gaz kokusunun yo÷unlu÷u
Gaz KullanÕm Güvenli÷inde Dikkat Edilecek Hususlar
a) a-Gaz yakan cihazlar bozuk olmamalÕdÕr. Gaz kaça÷Õ yapmamalÕdÕr.
b) b-Gaz tesisatÕ kaçak yapmayacak úekilde döúenmiú olmalÕdÕr.
c) c-Konutlarda elektrik tesisatÕ mutlaka topraklÕ olmalÕdÕr.
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KAZAN DAøRELERø ACøL DURUM UYGULAMASI
Do÷al gaz kaça÷ÕnÕn do÷al gaz yakma cihazlarÕnÕn bulundu÷u ortamlarda olmasÕ
durumunda YukarÕda sayÕlan önlemlerin yanÕ sÕra;
Kazan dairesi ana giriú vanasÕnÕ kapatacaktÕr. Gerekiyorsa mutfaklarda kullanÕlan do÷al gazÕ
besleyen kutudan da, do÷al gazÕ kesecektir.
Kazan dairesinin kapÕ ve pencerelerini açarak, havalandÕracaktÕr.
Gerekmesi durumunda; Acil Müdahale Merkezinden, yetkili firmanÕn brülör arÕza servis
ekiplerinin, olay yerine gelmesini isteyecektir.
Müdahaleye ra÷men gaz oranÕ düúmüyorsa, Emniyet ve Ambulans gelinceye kadar, kazan
dairesinin bulundu÷u binaya komúu olan di÷er binalarÕn/konutlarÕn boúaltÕlmasÕ için
megafonla ça÷rÕ yapacak ve ayrÕca bölgede trafik akÕúÕnÕ durduracaklardÕr.
Olay yerine gelen Acil BakÕm - OnarÕm Ekibi binaya/konuta do÷al gaz kaça÷ÕnÕn nereden
sÕzdÕ÷ÕnÕ, do÷al gaz ölçüm cihazlarÕ ile arayacak, bulacak ve do÷al gazÕn binaya / konuta
sÕzmasÕnÕ önleyecektir.
Test iúlemi tamamlandÕktan sonra brülör arÕza ekipleri, kazanÕ iúletmeye alacaklardÕr.
Acil Müdahale Ekibinin olay yerine gitti÷inde, kazan dairesinde bir yangÕnla karúÕlaúÕrsa;
a)
Bina giriú vanasÕnÕ kapatacaktÕr.
b)
Acil Müdahale Merkezi aracÕlÕ÷Õyla; øtfaiye, øl Emniyet Müdürlü÷ü, Ambulans, Acil
BakÕm-OnarÕm Ekibinin olay yerine gelmeleri sa÷lanacaktÕr.
Ve yukarÕda sayÕlan önlemlerle birlikte, Bina/konut ve çevre binalarÕ/konutlarÕ uyarÕp gerekli
önlemleri alacaktÕr.
ISO, OHSAS kalite ölçüm sistemleri ve úirketin güvenli ve ölçülebilir bir kalite anlayÕúÕ ile
hizmet verme iste÷i nedeniyle; her türlü iúlem standart formlarÕna göre kayÕt altÕna
alÕnmaktadÕr.

HERHANGø BøR DOöAL GAZ SIZINTISINDAN MEYDANA GELEN; YANGIN VE
PATLAMA DURUMUNDA
Büyükúehir Belediyesi øtfaiyesi ile birlikte rutin e÷itimler ve tatbikatlar da yapÕlmaktadÕr.
Gaz kaça÷Õ, YangÕn ya da Patlama durumlarÕna göre öncelikle olay kontrol altÕna alÕnmakta,
çevre güvenli÷i ile müdahale yapÕlmakta ve úebekedeki arÕza onarÕlmaktadÕr.
øhbarÕ alan øZMøRGAZ ekipleri, olay yerine mümkün olan en kÕsa sürede ulaúacak ve
aúa÷Õdaki önlemleri alacaktÕr:
1. Bina RS giriú-çÕkÕú vanasÕnÕ kapatacaktÕr.
2. Binadaki/konuttaki insanlarÕn binayÕ/konutu terk etmeleri için uyarÕda (megafonla)
bulunacaktÕr.
3. Mevcut yangÕn tüpleri ile yangÕnÕn büyüklü÷üne ba÷lÕ olarak, itfaiye gelinceye kadar
müdahale edecektir. øhtiyaç duyulmasÕ durumunda Ambulans’ Õn bölgeye gelmesini
sa÷layacaktÕr.
4. YangÕn mahallinde do÷al gaz güvenli÷i ile ilgili çalÕúmalarÕn sa÷lÕklÕ olabilmesi, can
ve mal güvenli÷inin temini ve binaya/konuta giriúin yasaklanmasÕ için, megafonla
gerekli uyarÕlarÕ yapacak ve giriúi kapatacaktÕr. Gerekti÷inde øl Emniyet
Müdürlü÷ünden, 187 Acil Müdahale Merkezi vasÕtasÕyla yardÕm isteyecektir.
5. øtfaiye yangÕnÕ söndürdükten sonra, binada / konutta do÷al gaz ölçümü yapÕlacaktÕr.
6. E÷er yapÕlacak ölçümde do÷al gaz kaça÷Õ varsa ve bina/konut havalandÕrÕlmasÕna
ra÷men %20 L.E.L. ve daha fazla ise, bu kaça÷Õn Türk Telekom men-hollerinden,
kanalizasyondan veya úebekeden binaya sÕzma ihtimaline karúÕlÕk, men-hole, tüm baca
ve kanalizasyon kapaklarÕ açÕlarak çevre havalandÕrÕlacak, kÕsa aralÕklarla ölçümlere
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devam edilecektir. øzmirgaz-Acil BakÕm-OnarÕm Ekiplerince onarÕm yapÕlacaktÕr.
7. Bu durumda binaya/konuta insanlarÕn giriúini engellenecek ve binadaki/konuttaki
insanlarÕn boúaltÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr. Güvenlikle ilgili önlemler devamlÕ kontrol
altÕnda tutulacaktÕr.
8. Acil BakÕm-OnarÕm Ekibi’ nin çalÕúmasÕ sÕrasÕnda yolun trafi÷e kapatÕlmasÕ
gerekiyorsa, øl Emniyet Müdürlü÷ü’ nden yardÕm istenecektir.
9. Do÷al gaz kaçaklarÕ giderildikten sonra ölçüm yapÕlacak, herhangi bir kaçak yoksa
konuta/binaya girilebilecektir.
Konuta/Binaya Girildikten Sonra;
10. Konutu/binayÕ havalandÕracaktÕr.
11. HasarlarÕ tespit edecektir.
12. Gerekli güvenlik önlemlerini alacaktÕr.
DEPREM NEDENø øLE øZMøRGAZ’ A AøT DOöALGAZ ALT YAPI TESøSLERøNDE VE
BøNALARDA HASAR MEYDANA GELMESø DURUMUNDA øZLENECEK YÖNTEM
VE ALINACAK ÖNLEMLER
Depremin neden oldu÷u hasar durumu dikkate alÕnarak, önceden hazÕrlanmÕú sektör
planlarÕna göre RM/A tipi istasyonlarÕn ve bölge regülatörlerinin giriú-çÕkÕú vanalarÕnÕ ve hat
vanalarÕ, Bina giriú ve sayaç vanalarÕnÕ kapatÕlÕr, Alt yapÕ kaçak tarama ekibi; da÷ÕtÕm
úebekesinde (çelik ve PE Hatlar) kaçak taranmasÕnÕ yapÕlÕr.
Do÷al gaz basÕncÕ RM/A tipi istasyonlar ve bölge regülatör istasyonlarÕnÕn giriú-çÕkÕú
basÕnçlarÕ izlenir.
Do÷al gaz basÕncÕnÕn düúürülmesine, bölgesel kesilmesine veya tamamen kesilmesine karar
verilir
Do÷al gazÕn, øletim ùirketi tarafÕndan deprem nedeniyle meydana gelen hasardan dolayÕ
tamamen kesilmesi veya azalmasÕ durumunda; görsel basÕn aracÕlÕ÷Õ ve øZMøRGAZ araçlarÕ
ile duyuru yapÕlarak, bina/konut giriú vanalarÕnÕn aboneler veya bina görevlilerince
kapatÕlmalarÕ sa÷lanÕr.
Do÷al gaz kaça÷Õ binada, sokakta bulunan ana hat veya tali hatlar üzerinde veya kaça÷Õn
büyüklü÷ü ve yerine göre gerekli görülmesi durumunda sektör besleme vanasÕ kapatÕlÕr.
Borunun cinsine ve çalÕúma basÕncÕna göre do÷al gaz kesme yöntemleri uygulanÕr.
Do÷al gaz kaça÷ÕnÕn oldu÷u yerde, her an bir patlayÕcÕ karÕúÕm meydana gelebilir. Yanma
KaynaklarÕnÕn UzaklaútÕrÕlmasÕ ve Gerekli Yerlere økaz LevhalarÕnÕn Yerleútirilmesi iúlemleri
gerçekleútirilir.
Tehlikeli bölgede park etmiú bulunan tüm taúÕtlar ve araçlar kesinlikle motorlarÕ
çalÕútÕrÕlmamalÕ, o bölgeden iterek uzaklaútÕrÕlmalÕdÕr.
Hasar durumuna göre; Elektrik Da÷ÕtÕm ùirketiyle haberleúerek, do÷al gaz alt yapÕsÕ ile ilgili
gerekli emniyet tedbirleri alÕnÕncaya kadar, o bölgenin elektri÷inin kesilmesi sa÷lanÕr.
YangÕn çÕkan binalarÕn/konutlarÕn, yangÕnlarÕnÕn söndürülmesi ve do÷al gazlarÕnÕn kesilmesi
için itfaiye ile koordineli olarak çalÕúma yapÕlÕr.
Hasar durumuna göre bölgesel olarak patlama, yangÕn vb. hasar durumunda, bölgenin
boúaltÕlmasÕ için Büyükúehir Belediyesi ve øzmir Valili÷i Kriz Yönetim Merkezleri ile
iletiúim kurarak, bölgenin boúaltÕlmasÕ için gerekli ortak çalÕúma yapÕlÕr.
BøNADA / KONUTTA MEYDANA GELEBøLECEK DOöAL GAZ KAÇAöI
øHBARLARINDA øZLENECEK YÖNTEM VE ALINACAK ÖNLEMLER
Binada/Konutta, yo÷un bir do÷al gaz kaça÷Õ ihbarÕ alÕndÕ÷Õnda Acil Müdahale Merkezi’ nde
(187 Do÷al Gaz Acil HattÕ) ihbarÕ alan Operatör; öncelikle;
1.
øhbarÕ verenin; adÕnÕ, soyadÕnÕ, ikamet adresini, telefon numarasÕnÕ ve kaça÷Õn oldu÷u
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yerin açÕk adresini, ihbar tarih ve saatini, 187 øhbar KayÕt Formuna kayÕt eder.
2.
Telefonla; ihbarda bulunan kiúiye, öncelikle binanÕn veya konutun kapÕ ve
pencerelerinin açÕlarak gazlÕ ortamÕn havalandÕrÕlmasÕnÕ,
3.
Elektrik dü÷meleriyle oynanmamasÕ, açÕk ise açÕk, kapalÕ ise kapalÕ konumda
bÕrakÕlmasÕnÕ,
4.
Kibrit, çakmak vb. gibi kÕvÕlcÕm saçan maddelerin kullanÕlmamasÕnÕ belirtir.
5.
øhbarÕn yapÕldÕ÷Õ adrese en yakÕn Acil Müdahale Ekibine, telsiz / telefon ile do÷al gaz
kaça÷ÕnÕn oldu÷u binanÕn / konutun adresini bildirecek ve ekibin gaz kaça÷Õ mahalline acilen
gitmesini sa÷layacaktÕr.
6.
Gaz kaça÷ÕnÕn yo÷un olmasÕ halinde, bir yangÕn veya patlama ihtimaline karúÕ,
itfaiye’ ye haber verecektir.
7. Olay yerine giden ekiple; gerekti÷inde telsiz/telefonla haberleúerek, olayÕn önemine göre
Acil BakÕm - OnarÕm Ekibinin olay yerine gitmesini sa÷layacaktÕr.
- Acil Müdahale Ekibinin olay yerinde yapaca÷Õ iúler:
a)
Gaz kaça÷Õ binada /konutta ise;
•
BinanÕn / konutun, gaz kesme vanasÕnÕ kapatacaktÕr.
•
BinanÕn/konutun, kapÕ ve pencerelerini açarak gazlÕ ortamÕ havalandÕracaktÕr.
•
Binada / konutta oturanlara; elektrik dü÷meleriyle oynamamalarÕnÕ, kibrit, çakmak
gibi kÕvÕlcÕm üreten maddeleri kullanmamalarÕnÕ ve sigara içmemelerini söyleyecektir.
•
Bina/konut giriú ve çÕkÕúÕnda gerekli güvenlik önlemlerini alacaktÕr.
Binadaki/konuttaki gaz oranÕ kÕsa aralÕklarla ölçecektir. Gerekiyorsa (ölçülen de÷er % 20
LEL’ in altÕna düúmüyorsa) binayÕ/konutu boúaltacak ve binaya/konuta giriúi yasaklayacaktÕr.
Gerekti÷inde, øl Emniyet Müdürlü÷ü’ nden yardÕm isteyecektir.
•
Do÷al gaz kaça÷ÕnÕn neden kaynaklandÕ÷ÕnÕ, do÷al gaz kaçaklarÕnÕ ölçme cihazÕ ile
araútÕracak, bulacak ve Acil BakÕm-OnarÕm Ekibi ile birlikte giderecektir.
•
Do÷al gaz kaça÷Õ giderildikten sonra test yapacak, kaçak yoksa binanÕn /konutun gazÕ
açÕlacaktÕr.
•
Do÷al gaz kaça÷ÕnÕn giderildi÷ini kayÕtlara iúleyecektir.
•
øúin bitti÷ini 187Acil Müdahale Merkezine telsiz / telefonla bildirecektir.
b)
Do÷al gaz kaça÷Õ úebekeden veya kanalizasyondan binaya sÕzÕyorsa,
YukarÕdaki önlemlerle birlikte, çevre binalarÕn/konutlarÕn güvenli÷ini sa÷layacaktÕr.
•
Bina/ konut çevresinde bulunan kanalizasyon ve Türk Telekom men-hol kapaklarÕnÕ
açarak havalandÕracak ve Acil BakÕm-OnarÕm Ekibi gelinceye kadar, olay yerinde emniyet ve
güvenli÷i sa÷layacaktÕr.
•
BoúaltÕlan bina / konut havalandÕrÕldÕ÷Õ halde, yapÕlan ölçümde do÷al gaz kaça÷Õ %
70 LEL’ in altÕna düúmüyorsa, Acil Müdahale Ekipleri derhal binayÕ terk edecek; bu durumu
hemen Acil Müdahale Merkezine bildirecek, ayrÕca; øtfaiye, Emniyet ve AmbulansÕn bölgeye
gelmesini isteyecektir. AyrÕca bölgede trafik akÕúÕnÕ durdurulacaktÕr.
•
Do÷al gaz kaça÷ÕnÕn oldu÷u binada / konuta komúu olan di÷er binalarda/konutlarda
da, do÷al gaz ölçüm cihazlarÕ ile ölçüm yapacaktÕr. E÷er bu binalarda/konutlarda da do÷al gaz
kaça÷Õ gözleniyorsa, yukarÕdaki önlemler bu binalar/konutlar için de alÕnacaktÕr.
c)
Olay yerine gelen Acil BakÕm-OnarÕm Ekibi’ nin yapaca÷Õ iúler:
•
Acil BakÕm-OnarÕm Ekibi; ivedi olarak, Türk Telekom men -hol ve kanalizasyon
kapaklarÕnÕ açarak havalandÕrÕlacaktÕr.
•
Çevrede gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerini alacaktÕr.
•
Çevrede bulunan insanlarÕ bölgeden uzaklaútÕracaktÕr.
•
Do÷al gaz kaça÷ÕnÕn binaya / konuta nereden sÕzdÕ÷ÕnÕ, gaz ölçüm cihazlarÕyla tespit
ederek ve binaya/konuta giriúi önleyerek arÕzayÕ onaracaktÕr.
•
OnarÕm bittikten sonra, do÷al gaz kaça÷ÕnÕn devam edip etmedi÷ini kontrol edecektir.
Herhangi bir do÷al gaz kaça÷Õ yoksa Acil Müdahale Ekibi ile birlikte, bina /konut ve çevre
binalarÕ/konutlarÕ tekrar kontrol edecek, binalarda/konutlarda do÷al gaz kaça÷Õ yoksa Acil
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Müdahale Ekibi tarafÕndan konutlarÕn/binalarÕn do÷al gazlarÕ açÕlacaktÕr.
DOöALGAZIN KULLANIM ALANLARI
Do÷algaz günümüzde; sanayide elektrik enerjisi elde etme, kazanlarÕn ÕsÕtÕlmasÕ, so÷utma,
buhar elde etmek için kullanÕlmakta, konutlarda ise bina içi ve su ÕsÕtma ile piúirme amaçlÕ
olarak ocaklarda kullanÕlmaktadÕr.
KONUTLARDA øÇ TESøSAT UYGULAMALARI GENEL BøLGøLER
Do÷algazÕn binalarda iç tesisat uygulamalarÕ øZMøRGAZ tarafÕndan YETKø BELGESø
verilen øÇ TESøSAT FøRMALARI ile yapÕlmaktadÕr. øZMøRGAZ tarafÕndan hazÕrlanÕp
EPDK onaylÕ “DOöALGAZ øÇ TESøSAT TEKNøK ùARTNAMESø” ne uygun olarak
do÷algaz uygulama sertifikasÕ sahibi makine mühendisi tarafÕndan hazÕrlanan projeler yetkili
servis aracÕlÕ÷Õyla elektronik ortamda øZMøRGAZ’ a gönderilmekte ve øZMøRGAZ
tarafÕndan onaylanmakta ve bu proje uygun imal edilen tesisat øZMøRGAZ tarafÕndan yapÕlan
testlerden sonra kabul edilmektedir. øçlerinde her bir abonenin sayacÕnÕ tanÕmlayan barkod
okuyucuya tanÕmlanmÕú bilgisayar elemanÕ bulunan SayaçlarÕn takÕlma iúlemi ile kolon hattÕ
ve daire içindeki tesisat özellikle ek yerleri ve kullanÕlan malzeme üzerindeki TSE kodlarÕ da
kontrol edilerek gaz açÕlmaktadÕr. Her hangi bir nedenle gazÕ kapatÕlan dairenin her gaz açma
iúleminde bu kontrol tekrarlanmaktadÕr. øzmirgaz dÕúÕnda bir servis elemanÕ, tamir için
gelenler gibi herhangi birinin gaz açma yetkisi bulunmamaktadÕr.
DOöALGAZA GEÇøùTE BøNALARDA YAPILMASI GEREKENLER
Yetkili øç Tesisat FirmalarÕnca, do÷algaz kullanÕlacak alanda teknik inceleme yapÕlÕr.
Sistemin kurulaca÷Õ yerde kolon hattÕnÕn geçece÷i mekan, ÕsÕ ihtiyacÕ, cihaz seçimi,
havalandÕrma sisteminin belirlenmesi, baca uygunlu÷u gibi dönüúümle iliúkin
konularda inceleme yapÕlÕr.
• Kalorifer KazanlarÕnda Dönüúüm: Mevcut (kömür - fuel oil) kazanlar incelenerek bu
kazanlarda dönüúüm yapÕlÕp yapÕlamayaca÷Õ veya yeni do÷algazlÕ kazan montajÕ
irdelenir. IsÕ kapasitesi ve varsa mevcut radyatörlerler incelenir.
• Baca Dönüúümü: Di÷er yakÕtlarÕn kullanÕldÕ÷Õ binalarda bacalar geniú oldu÷undan,
do÷algaza geçiúte baca kesitlerinin daraltÕlmasÕ gerekmektedir. BacanÕn malzemesi de
incelenir. BacanÕn eski haliyle kullanÕlmasÕ yo÷uúmaya neden olur. Bu durum bacada
hasarlara ve kazan borularÕnda çürümeye yol açar. DolayÕsÕyla yeni izoleli paslanmaz
(316) baca inúa edilir.
•

Merkezi IsÕtma AmaçlÕ KullanÕm (Kazan)
Merkezi sistem birden fazla ba÷ÕmsÕz bölümün bir kazan dairesinden ÕsÕtÕlmasÕdÕr. Binada
ayrÕlmÕú yer olmasÕ ve 12 veya daha fazla ba÷ÕmsÕz bölüm içeren binalarda ilk yatÕrÕm
maliyeti ve tesisatÕn iúletme úartlarÕ açÕsÕndan uygun olmaktadÕr.
Do÷algaz kullanÕmÕnda merkezi ÕsÕtma kalorifer kazanÕ, brülör, otomatik kontrol sistemi,
sirkülasyon pompasÕ, emniyet donanÕmlarÕ, vanalar, pompa, do÷algaz sayacÕ, izolasyon,
borulama, baca, tesisat armatürleri, gibi temel unsurlardan oluúmaktadÕr.
Do÷algaz yakÕldÕ÷Õnda duman gazlarÕ ile birlikte su buharÕ ortaya çÕkmaktadÕr. Duman
gazlarÕndaki su buharÕnÕn kazan içinde yo÷uúmasÕ, yo÷uúan su buharÕnÕn asidik olmasÕ
nedeniyle, kazanÕn ömrünü kÕsaltan en önemli faktördür. KazanlÕ ÕsÕtma sistemlerinde
kullanÕlan kazanlarda metalin ömrünün artmasÕ için yo÷uúma kontrol altÕna alÕnmalÕdÕr.
ølk yatÕrÕm ve iúletme maliyeti düúüktür. Özellikle otomatik kontrol ilavesi ile sistem daha
kontrollü hale geldi÷i için iúletme ekonomik olacaktÕr. AyrÕca ÕsÕnma tek noktadan oldu÷u
için daha emniyetlidir.
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Merkezi ÕsÕtma sisteminin ana elemanlarÕ kazan ve brülörlerdir.
Çelik kazanlar, Döküm kazanlar ve Yo÷uúmalÕ kazanlar bulunmaktadÕr.
Çelik esnek bir malzemedir, çatlama riski yoktur. Döküm kazanlarÕn ise, ömürleri uzundur,
pahalÕdÕrlar, döküm çatlaklarÕ oldu÷unda dilim de÷iúimi gerekir, dilim ilavesi ile kapasite
artÕrÕmÕ mümkündür. Döküm gevrek bir malzeme oldu÷undan çatlama riski vardÕr.
Yo÷uúmalÕ kazanlarda, duman gazlarÕnda bulunan su buharÕnÕn kazan içerisinde yo÷uúmasÕ
kazan ömrünü olumsuz etkiledi÷inden su buharÕ duman gazÕ ile birlikte bacadan atmosfere
atÕlÕr. Ancak bu su buharÕ bir enerji taúÕmaktadÕr. Yo÷uúmalÕ kazanlar duman gazÕnda bulunan
su buharÕnÕ yo÷unlaútÕrarak ve baca gazÕ sÕcaklÕ÷ÕnÕ düúürerek ilave enerji kazanÕr.
Do÷algazda kullanÕlan brülörler de úu úekilde sÕnÕflandÕrÕlÕr.
Üflemeli Brülörler yanma havasÕ bir fan vasÕtasÕyla alÕnÕr. Üflemeli brülörlü kazanlarda
brülör de÷iúimi vasÕtasÕyla yakÕt tipi rahatlÕkla de÷iútirilebilmektedir.
Atmosferik Brülörler Yakma sistemi evlerimizde úofbenin aynÕsÕdÕr, gürültü yok denecek
kadar azdÕr, bu tip brülörler kazan dairesi havalandÕrmasÕnÕn iyi olmasÕ gerekir, baca
ba÷lantÕsÕnÕn rahat olmasÕ gerekir
Alevsiz Brülörler Seramik fiber yanma kafasÕ dolayÕsÕyla alevsiz yanma teknolojisine sahip
bir brülördür.
Çift YakÕtlÕ Brülörler Hem fuel oil hem de gaz yakabilen brülörler olup, gazÕn kesilmesi
halinde fuel oil ile çalÕúma imkanÕ sa÷lar. Kesintisiz çalÕúmak zorunda olan endüstriyel
tesislerde tercih edilirler.
KOMBø KAT KALORøFERLø SøSTEM
Konutlarda ÕsÕnma, piúirme, su ÕsÕtma ihtiyacÕnÕ bireylerin, yaúadÕklarÕ mahalde kendi konfor
ve istekleri do÷rultusunda kullanmalarÕna olanak sa÷lar.
Bireysel kullanÕm sistemleri, ilk yatÕrÕm maliyeti merkezi kazanlÕ sisteme göre daha yüksek
ve iúletme maliyeti de, cihazlarÕn ulaútÕ÷Õ verim de÷erlerinin düúük olmasÕ nedeniyle daha
yüksektir.
Ancak, yakÕt ücretlerinin kiúiye özel olarak ödenmektedir. IsÕ de÷eri ayarlanabilmekte, uzun
süreli ayrÕlÕúlarda ba÷ÕmsÕz olarak kapatÕlabilmektedir.
Her dairenin ba÷ÕmsÕz ÕsÕtÕlmasÕ anlamÕna gelen bireysel kullanÕma yönelik ÕsÕnma sistemleri;
kombiler, kat kaloriferi, sobalÕ ÕsÕtma sistemleri ve úömineler oluúturmaktadÕr.
Kombi kat Kaloriferlerinin seçim kriterleri ve montaj kurallar.

ùekil 3. Do÷algaz Kombi CihazÕ
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Do÷algaz yakmak üzere geliútirilmiú olan kombi kat kaloriferlerinin en önemli avantajÕ,
kullanÕcÕya arzu etti÷i konfor koúullarÕnÕ ba÷ÕmsÕz olarak temin edebilme özgürlü÷üdür.
AyrÕca, ÕsÕ aynÕ konut içerisinde üretilip tüketildi÷inden, ÕsÕ kayÕplarÕnÕn min düzeyde kalarak
kullanÕmÕ ekonomik olmasÕdÕr. Kombi kat kaloriferi yatÕrÕmÕnÕn hem tekni÷e uygun, hem de
ekonomik olarak gerçekleútirebilmesi için aúa÷Õdaki belirtilen kriterlerin göz önünde
bulundurulmasÕ gerekir.
KOMBø CøHAZLARININ SEÇøM KRøTERLERø
BACASIZ CøHAZLAR
Bu tip cihazlar, yanma için gerekli havayÕ, bulunduklarÕ ortamdan alÕp yanmÕú gazlarÕ yine
aynÕ ortama veren cihazlardÕr. Bu tip cihazlar, yatak odalarÕna, banyo ve 12m3 den küçük
hacimlere yerleútirilemezler. AyrÕca yerleútirildikleri yerde hava menfezi bulunma
zorunlulu÷u vardÕr.
BACALI CøHAZLAR
Bu tip cihazlar yanma için gerekli olan havayÕ bulunduklarÕ ortamdan alÕp, yanmÕú gazlarÕ, bir
baca vasÕtasÕ ile dÕúarÕ atan cihazlardÕr. Net hacimleri 8 m3 den küçük alanlara
yerleútirilemezler. Bu cihazlar için en uygun yer mutfaktÕr. Donmaya karúÕ tedbir alÕnÕrsa
balkona da yerleútirilebilirler. HavalandÕrma menfezi hesapla bulunur.
FANLI CøHAZLAR
YarÕ hermetikte denilen bu cihazlar, yakma havasÕnÕ ortamdan alÕp, atÕk gazlarÕ bir fan kitiyle,
dÕú ortama verirler.
DENGE BACALI CøHAZLAR
Hermetik olarak adlandÕrÕlÕrlar. Yanma için gerekli olan havayÕ dÕú ortamdan alÕp, atÕk gazlarÕ
gene dÕú ortama veren cihazlardÕr. Bu cihazlar atmosfere duvarÕ olan odalara yerleútirilebilir.
Do÷algaz atÕk gaz borularÕ sadece müstakil bacalara ba÷lanabilir. Tek kolon halinde hitap
etti÷i birimden çatÕya kadar yükselen sadece bir birimin kullanÕmÕna göre tasarlanmÕú
bacalara ba÷lanabilirler.
DOöALGAZ SOBALI SøSTEMLER
Do÷algaz sobalarÕ öncelikle en çok kullanÕlan odaya takÕlÕp daha sonra koúullar uygun
oldu÷unda di÷er odalara da takÕlabilmesi açÕsÕndan ekonomik bir çözüm olarak önerilebilir.
SobalÕlarÕn tipi ÕsÕtÕlacak odalarÕn konumuna, büyüklü÷üne ve baca durumuna göre
belirlenmelidir. Kombilerde ki gibi sobalar bacalÕ ve hermetik olmak üzere iki türlüdür.
BacalÕ sobalarÕn baca ba÷lantÕlarÕ kÕsa tutulmalÕdÕr. Bu sobalar 8 m3 den küçük hacimlere
yerleútirilmemelidir. BacalÕ sobalar 6.000-12.000 kcal/h kapasite aralÕ÷Õndaki tiplerde
üretilmektedir.



ùekil 4. BacalÕ Do÷algaz SobasÕ


Hermetik sobalar ise dÕú duvara monte edilen özel bacasÕ sayesinde yanma havasÕnÕ dÕúardan
alÕp, baca gazlarÕnÕ da dÕúarÕya verirler. Alan kÕsÕtlamasÕ gerektirmeden atmosfere bakan bir
duvara monte edilebilir.
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ùekil 5. Hermetik Do÷algaz SobasÕ

DÕú görünüúleri dekoratif olan sobalarÕn üzerindeki termostat dü÷mesi ile istenen sÕcaklÕ÷a
ayarlanabilirler.
Otomatik emniyet sistemleri vardÕr.
ùÖMøNELER, KUZøNELER
Dekoratif amaçlÕ olup, daha çok salon ve oturma odasÕ gibi alanlarÕn ÕsÕtÕlmasÕnda kullanÕlÕr.



ùekil 6. Kuzine ve ùömine

PøùøRME AMAÇLI KULLANIM
Konutlarda piúirme amacÕyla kullanÕlan cihazlar genellikle ocaklar ve fÕrÕnlardÕr. ùu anda
kullanÕlan ocaklarda, yalnÕzca enjektör (ocak memeleri) de÷iútirilerek mutfaklarda piúirme
amaçlÕ do÷algaz kullanÕlabilir. Mutfa÷a gaz ulaúabilmesi için tesisat çekilmeli ve gaz
emniyeti açÕsÕndan havalandÕrma koúullarÕnÕn sa÷lanmasÕ gerekmektedir. Alev kesildi÷inde
gazÕ kesen sistemler ocaklara ilave edilebilmektedir.
Genel Hususlar
• Cihaz ve tesisat montajÕ, ilgili firmanÕn montaj kitapçÕklarÕna ve ilgili gaz idarelerinin
uygulama prosedürlerine göre yapÕlmalÕdÕr.
• Tesisat ve cihaz montajÕnÕ yapacak ustalar, ilgili firma ve gaz kuruluúlarÕnÕn
e÷itimlerine katÕlmÕú, do÷algaz tesisatÕ uygulamalarÕ konusunda deneyimli olmalÕdÕr.
• Montajda kullanÕlacak malzemelerin gözle muayenesi yapÕlmalÕ, montaj öncesi kir,
pas ve çapaklardan arÕndÕrÕlmalÕdÕr.
• Kombi kat kaloriferlerinin monte edilece÷i mahalle düz satÕhlÕ, cihaz boyutlarÕna
uygun ölçülere sahip, bir düúey duvar bulunmalÕdÕr. E÷er cihaz, yanabilir malzemeden
yapÕlmÕú bir duvar üzerine monte edilecekse, duvar mutlaka ÕsÕya dayanÕklÕ bir
malzeme ile korunmalÕdÕr.
• Cihaz, pilot alevi görülebilecek, kontrol ve kumanda sistemlerinde rahatlÕkla müdahale
edebilecek úekilde yerden yaklaúÕk 1,5 metre yüksekli÷e monte edilmelidir.
• Kombi kat kaloriferine servis ve bakÕm hizmetlerinin rahatlÕkla verilebilmesi için
cihaz önden minimum 45cm, yan taraflardan ise 6cm boúluk kalacak úekilde duvara
monte edilmelidir.
• Cihaz özel bir askÕ tertibatÕ ile uygun ba÷lantÕ parçalarÕ ( vida, dübel, vb.) kullanÕlarak
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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sa÷lam bir úekilde duvara monte edilmelidir.
• BacalÕ kombilerin duman kanalÕ sa÷lam bir úekilde bacaya tutturulmalÕ, baca giriú
kÕsmÕ alçÕ ile sÕvanmalÕ ve tam sÕzdÕrmazlÕk sa÷lanmalÕdÕr.
• Cihaz elektrik fiúi mutlaka topraklÕ bir prize ba÷lanmalÕdÕr.
• Montaj sonrasÕ bütün sistemin montaj kontrolü yapÕlmalÕ ve uygunlu÷u
kanÕtlanmalÕdÕr. Gaz hattÕ, ÕsÕtma ve sÕcak su devresi, havalandÕrma, topraklama,
elektrik ve baca atÕú sisteminin kontrolü yapÕlmadan cihaz kesinlikle iúletmeye
alÕnmamalÕdÕr. Hermetik cihazlarÕ baca kiti montajlarÕnda her ne koúul altÕnda olursa
olsun kiriú veya kolon gibi binaya ait taúÕyÕcÕ unsunlar delinmemelidir.
Gaz TesisatÕ MontajÕ
• Gaz hattÕnda TSE li do÷algaz borusu kullanÕlmalÕdÕr.
• Gaz borularÕ dolap içlerinden lambri arkasÕndan, kartonpiyer vb. altÕndan geçirilemez.
Sonradan bu tip örtücülerle kapatÕlamaz. Mutlaka açÕktan geçmek zorundadÕr.
• So÷uk su giriúine bir adet açma kapama vanasÕ ile so÷uk su tesisatÕndan gelecek
pislikleri tutmak amacÕyla filtre konulmalÕdÕr.
• Kombinin kalorifer dönüú hattÕ üzerine pislik tutucu filtre konulmalÕdÕr.
• Tesisat montaj konumuna göre üstten veya alttan da÷ÕtÕm olabilir. E÷er ÕsÕtma tesisatÕ
üstten da÷ÕtÕm ise tesisatÕn en üst noktasÕna otomatik hava tahliye püÕjörü
konulmalÕdÕr.
• Kombinin kullanÕm sÕcak su devresi bulaúÕk ve çamaúÕr makinelerini de besliyorsa,
uygun yerlere ba÷lantÕ musluklarÕ monte edilmelidir.
Do÷algaz Emniyet Tedbirleri
• Do÷algazda kullanÕlacak olan tüm malzemeler standartlara ve úartnamelere uygun
olmalÕ, montaj ve tadilatÕ uzman kiúilerce yapÕlmalÕdÕr.
• Tüm tesislerde elektrik hattÕ topraklÕ olmalÕ, do÷algaz hatlarÕnda emniyet sistemleri
kullanÕlmalÕdÕr.
• Kazan dairelerinde ve kolon hattÕ ortak mahalde kullanÕlan gaz alarm cihazlarÕnÕn
güvenli÷i tam olarak sa÷lamalÕdÕr.
• Do÷algaz cihazÕnÕn bulundu÷u yerde mutlaka havalandÕrma yapÕlmalÕ, gerekirse
menfez takÕlmalÕdÕr.
• Kazan dairesinin kapÕlarÕ ateúe dayanÕklÕ olmalÕ içeriden dÕúarÕ do÷ru açÕlmalÕdÕr.
KapÕ üzerinde havalandÕrma ÕzgaralarÕ bulunmalÕdÕr.
• Emniyetin maksimum düzeyde olabilmesi için sistemde ve cihazlarda gerekli
elemanlar bulunmalÕdÕr.
TEùEKKÜR
øZMøRGAZ A.ù. Genel Müdür Yrd. Sn. Ercüment DUMAN’a ve Alt YapÕ Bilgi Sistemleri
ùefi Sn. Gökçen BøLGEN’e bu sunumun oluúturulmasÕnda yaptÕklarÕ katkÕlardan dolayÕ
teúekkür ederim.
SONUÇ
Çevre kirlili÷i yaratmayan, temiz bir yakÕt olan do÷algazÕn Türkiye ve øzmir’deki durumu,
yatÕrÕm ve iúletme esaslarÕ, gazÕn konutlarda kullanÕm yöntemleri, emniyet kurallarÕ ile ilgili
olarak verilen ön bilgilerle kÕsa bir tanÕtÕm yapÕlmÕútÕr.
KAYNAKLAR
BOTAù A.ù. Bilgileri
øZMøRGAZ A.ù. dökümanlarÕ
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øZMøR KENTøNøN ALTYAPI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERøLERø
Mehmet Zafer ZøHNøOöLU
ønúaat Mühendisi
zaferzhn@gmail.com

GøRøù
øzmir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içerisindeki evsel ve endüstriyel atÕk sularÕn toplanÕp arÕtÕldÕktan
sonra alÕcÕ ortam olan körfezin dÕú kesimine verilmesi amacÕyla 1969–1971 yÕllarÕnda DSø
Genel Müdürlü÷ünce "CAMP-HARRøS-MASERRA" mühendislik firmasÕna "Master Plan ve
Fizibilite Raporu" hazÕrlattÕrÕlmasÕ ile baúlayan øzmir kanalizasyon projesi 2000 li yÕllarÕn
baúÕnda tamamlanarak iúletmeye alÕnmÕútÕr. YapÕmÕ uzun yÕllar alan bu proje ekonomik
ömrünün dolmasÕ ve projenin uygulanmasÕ esnasÕnda yapÕlan bazÕ yanlÕúlar sonucunda
projenin yeniden ele alÕnmasÕ gündeme gelmiútir. AyrÕca bu süreçte ya÷mur suyunun
bertarafÕnÕn kanalizasyonla birlikte birleúik sistem olarak ele alÕnmasÕ nedeni ile ayrÕ bir proje
hazÕrlanmamasÕ sonucunda kentin ya÷mursuyu problemi de çözülmemiútir. ùu anda kentin
ana sorunlarÕnÕn üst yapÕda olmasÕ bu problemlerin geride kalmasÕna neden olmaktadÕr. Bu
nedenle ileriki yÕllarda yaúanmasÕ mümkün olumsuz durumlarla karúÕlaúÕlmamasÕ için
bugünden itibaren kanalizasyon ve ya÷mursuyu úebekesi ana taúÕyÕcÕ hatlar arÕtma tesisleri ve
dereler bazÕnda ele alÕnarak bir ana plan çerçevesinde projelendirilmeli ve inúaatÕna
baúlanÕlmalÕdÕr.

BAùLANGIÇ
Modern kentlerde olan “ ømar planÕ + AltyapÕ + ÜstyapÕ (yol vb.)+ YapÕlaúma “ dizilimi nasÕl
ülkemizde tersine iúliyorsa altyapÕ inúaatlarÕmÕzda aynÕ düzende süregelmiútir. ÇarpÕk
kentleúme sonucu oluúan yapÕlaúmanÕn sonucu oluúan nüfusun elektrik içmesuyu gibi acil
ihtiyaçlarÕnÕn giderilmesi sonucunda oluúan pissular öncelikle münferit helalar veya
fosseptikler gibi argümanlarla giderilmeye çalÕúÕlmÕú daha sonrada kanalizasyon hatlarÕ ile
toplanan atÕksular en yakÕndaki sahipsiz dere göl gibi alÕcÕ ortamlara aktarÕlmÕútÕr. Zaman
içerisinde buralarÕn kirlenmesi sonucunda oluúan sa÷lÕksÕz ortam sonucunda pissularÕn
arÕtÕlmasÕ gündeme gelmiútir. øzmir kanalizasyon Projesinin öyküsü de bundan farklÕ olmayÕp
bir anlamda da Türkiye'nin ekonomik teknik ve siyasal portresidir.

GENEL
1960 lÕ yÕllarÕn sonlarÕna do÷ru baúlayan ö÷renci hareketlerinin de tetikledi÷i sosyal ve
düúünsel reformlarÕnda tetikledi÷i çevre bilinci sonucunda øzmir körfezinde ve özellikle kente
giriú noktasÕnda oldu÷u için “ øzmir'in kokusu “ olarak bilinen Meles deresi deúarj noktasÕnda
gözlenen koku ve kirlilik nedeni ile çevre kirlili÷inin ana unsurlarÕndan olan EVSEL ve
ENDÜSTRøYEL (ArÕtÕldÕktan sonra evsel atÕksu kaitesine indirilmek kaydÕyla)
ATIKSULARIN arÕtÕlarak deúarjÕ gündeme gelmiútir. Bu atÕksularÕn øzmir körfezinin dÕú
körfez bölümüne verilmesi amacÕyla 1969 – 1971 yÕllarÕnda D.S.ø. Genel Müdürlü÷ünce
CAMP-HARRøS-MESSERA mühendislik ve müúavirlik firmalarÕna Master plan ve fizibilite
raporu hazÕrlatÕlmÕútÕr. Bu proje bürokrasi nedeni ile ancak 1974 yÕlÕ øller BankasÕ Genel
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Müdürlü÷ü yatÕrÕm programÕna alÕnmÕútÕr. Kentleúmenin hÕzlanmasÕ sonucunda mevcut planÕn
1977 yÕlÕnda revizyonu amacÕyla Ana plan ve olabilirlik raporu hazÕrlatÕlmÕú ve plan son
haliyle 1981 yÕlÕnda ømar ve øskan BakanlÕ÷Õnca onaylamÕútÕr.1981 yÕlÕndan itibaren øzmir
Belediyesinin Büyükúehir Belediyesi statüsünü kazanmasÕ ve øZSU Genel Müdürlü÷ünün
kurulmasÕnÕ takiben proje øller BankasÕ Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan 1983 yÕlÕnda ve sadece
Konak – Çi÷li pompa istasyonu arasÕndaki ana taúÕyÕcÕlarÕn ihalesi yapÕlmÕútÕr. Ya÷mur suyu
içinde birleúik sistwm düúünüldü÷ünden ayrÕca herhangi bir çalÕúma yapÕlmamÕútÕr. Ancak
2000 yÕlÕnda mevcut 32 derenin ÕslahÕ için proje hazÕrlatÕlmÕú fakat bu proje günü kurtaracak
úekilde uygulanmÕútÕr.

PROJE
Proje 2010 yÕlÕnda 13.352 ha alanda 3.035.000 kiúinin yaúayaca÷Õ varsayÕmÕ ile 25,6 m3/sn
pik debi esas alÕnarak projelendirilmiútir.
øNùAAT SAFHASI
øZSU Genel Müdürlü÷ünün kuruluú aúamasÕnÕ tamamlamasÕ sonucu øller BankasÕ Genel
Müdürlü÷ü tarafÕndan yürütülen çalÕúmalarÕn bütçe nedeni ile a÷Õr kalmasÕ üzerine devreye
girerek öncelikle 1987 yÕlÕnda master plan güncellemesi yaparak bazÕ kollektörler ile arÕtma
tesisi ve terfi merkezlerinin inúaatÕna baúlamÕútÕr. KarúÕyaka kollektörünün 1992 yÕlÕnda
tamamlanmasÕnÕ takiben baúlayan bitim süreci Havza arÕtma tesisinin Temmuz 2004 de
tamamlanmasÕ ile bitmiútir. ùebeke çalÕúmalarÕ ise ihtiyaca göre yeni hat veya mevcut hatlarÕn
yenilenmesi olarak devam etmektedir.

ATIKSU SøSTEMø SORUNLARI
øzmir kentinin mevcut projeye göre yapÕlan ve úu anda çalÕúan pissu sisteminin genel sorunlarÕ
úöyledir.
1- Daha öncede açÕklandÕ÷Õ gibi 1969 yÕlÕnda baúlayan ve 2004 yÕlÕnda inúaatÕ tamamlanan
pissu sistemi fiziksel ve ekonomik ömrünü yitirmiútir. Ya÷murrsuyu bölümünde de
de÷inilece÷i üzere acil olarak master plan ve olabilirlik raporu hazÕrlanmalÕdÕr. HazÕrlanacak
bu planda kentin nüfus artÕúÕnÕn bir bütün olarak alÕnmasÕ yerine kentin bazÕ bölgelerinin
nüfus açÕsÕndan yeterli doyuma ulaútÕ÷Õ (örne÷in Alsancak Merkez) bazÕ bölgelerde azalma
olabilece÷i (Örne÷in Kadifekale) bazÕ bölgelerde ise genel artÕúÕn üzerinde bir nüfus artÕúÕ
olabilece÷i yapÕlacak nüfus projeksiyonunda göz önüne alÕnmalÕdÕr. AyrÕca kentin içmesuyu
ve kullanma suyu kaynaklarÕnÕn hemen hemen hepsinin kullanÕlÕr durumda olmasÕ ve
önümüzdeki 10-20 yÕl içinde yeni bir su kayna÷ÕnÕn devreye alÕnma ihtimalinin olmamasÕ da
göz ardÕ edilmemelidir. Bu planlama aúamasÕnda úu anda mevcut sistemin çalÕútÕ÷Õ göz önüne
alÕnarak tüm ayrÕntÕlar kenti bilen uzmanlarca titizlikle belirlenmelidir.
2- Bu planlama aúamasÕnda 2000-2001 yÕllarÕnda ucuza ve hÕzlÕ mal etmek amacÕyla alalacele
inúa edilen GüneybatÕ yan taúÕyÕcÕ hattnÕn ÕslahatÕ öncelikle yapÕlmalÕdÕr.Bu yan taúÕyÕcÕ gerek
çapÕnÕn küçültülmesi gereksede inúaat tarzÕndaki bazÕ hatalar nedeni ile úu anda gerek
infilitrasyon gerek taúÕma kapasitesi açÕsÕndan en sorunlu hatlardan biridir.
3- Basmane MeydanÕ – BayraklÕ pompa istasyonu arasÕndaki 2x2200 mm. Ana taúÕcÕ hatta
boru kesitinin Õslak yüzey dÕúÕndaki kesimini sülfür korozyonundan korumak amacÕyla
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sonradan çÕplak boru yüzeyine monte edilen HDPE kaplamalarÕn montaj yerlerinden çÕkarak
hattÕ tÕkadÕ÷Õ ve bu nedenle sorun yarattÕ÷Õ ve bunlarÕn peyderpey söküldü÷ü bilinmektedir.
Ancak korozyona karúÕ savunmasÕz durumda kalan borularÕn yÕpranarak kullanÕlamaz hale
gelmesi durumunda bu borularÕn yerine ne yapÕlaca÷Õ úimdiden planlanmalÕdÕr.
4- Meles yan taúÕyÕcÕ kanalÕnÕn mevcut dere yata÷ÕnÕn altÕndan geçirilen kesimlerin de
muayene bacasÕ yapÕlamamasÕ sonucunda yaratÕlan kapalÕ ortamda anaerobik ayrÕúma
sonucunda oluúan koku dere mansabÕnda ortaya çÕkmaktadÕr.
5- ToplayÕcÕlara ya÷mursuyu ile taúÕnan kum-çakÕl vb. inorganik maddelerin yarattÕ÷Õ
tÕkanmanÕn önüne geçebilmek amacÕyla gerekli önlemler alÕnmalÕ veya rüsubat getiren hatlar
ayrÕlmalÕdÕr.
6- BazÕ taúÕyÕcÕlarda kullanÕlan HDPE ve Koruge borularÕn kriterlerinin aceleyle belirlenmesi
sonucu boru kesitlerinde meydana gelen ovalleúmeler bu hatlardan istenilen verimin
alÕnmasÕnÕ engellemektedir.
7-Terfi merkezleri ve arÕtma tesisleri 1990 lÕ yÕllarÕn teknolojileri ile inúa
edilmiúlerdir.BunlarÕnda günümüz teknolojisine uyarlanmalarÕ ekonomi ve iúletme açÕsÕndan
yarar sa÷layacaktÕr.
AtÕksularÕn di÷er bir bölümü olan ya÷mursularÕnÕn durumu da
pissulardan farklÕ
de÷ildir.Evsel ve endüstriyel pissulara göre çok daha az çevre kirletici olan ya÷mursularÕnÕn
bertarafÕ pissu sistemi içinde düúünüldü÷ünden ya÷mursularÕ ancak aúÕrÕ ya÷Õúlarda ve buna
ba÷lÕ taúkÕnlarda medya gündemine gelmektedir.Kentin e÷imin az oldu÷u sahil kesimlerinde
toplanan ya÷mursularÕ deúarj noktalarÕnÕn deniz kotunun altÕnda olmasÕ ve özellikle lodos
zamanÕ denizin kabarmasÕ ile deúarj sorunu yaúamakta ve taúkÕnlara neden olmaktadÕr.
1 – Ya÷mursuyu için alÕnacak önlemler bir plan çerçevesinde belirlenmeli ve bu plana göre
hareket edilmelidir.Daha önceden projeleri yapÕlan ancak uygulanmayan dere ÕslahlarÕ için
gerekirse yeniden projelendirme yapÕlmalÕ uygun olan projeler süratle yaúama geçirilmelidir.
2 – Daha önceki yönetim tarafÕndan yaptÕrÕlan ve neye yaradÕ÷Õ bilinmeyen caddeler boyunca
kullanÕlan ya÷mur suyu Õzgara sistemi bir an önce terk edilmeli bunun yerine gerekti÷i
yerlerde sadece cadde enkesitlerine Õzgara sistemi uygulanmalÕ bunun dÕúÕndaki yerlerde ise
yapÕlacak hesaplama sonucuna göre klasik çamur kovalÕ ya÷mursuyu cadde a÷ÕzlÕklarÕ
uygulanmalÕdÕr.
3 – Bu projelendirme esnasÕnda mevcut dere yataklarÕnÕn proje kesitleri mutlaka uygulanmalÕ
ve bu amaçla gerekiyorsa kamulaútÕrmalar mutlaka yapÕlmalÕdÕr. Dereler civarÕnda taúkÕn
akÕmlarÕnÕ önleyecek rezerveuar olanaklarÕ araútÕrÕlmalÕ ve bunun için dere yataklarÕ ve
civardaki yeúil alanlarÕn kullanÕlmasÕ düúünülmelidir.
4 – Dere yataklarÕna gelen debi yüklerinin azaltÕlmasÕ için gerekirse dere yataklarÕ arasÕnda
kuúaklama kanallarÕ oluúturularak fazla debi yükleri uygun kesitli derelere aktarÕlmalÕdÕr.
5 – Deúarj noktasÕ batÕk durumda bulanan hatlarÕn rahat deúarjÕ için bu hatlarÕn son bölümüne
basÕnç sa÷layÕcÕ tesisler yapÕlmalÕdÕr.
6 – Kentin çok kritik noktalarÕnda oluúacak taúkÕnlar için kalÕcÕ çözümün ekonomik olmadÕ÷Õ
durumlarda uygun yerlerde geçici pompa istasyonlarÕ belirlenmeli ve bunlarÕ yönetecek acil
durum ekipleri hazÕr durumda tutulmalÕdÕr.Özellikle bu konuda øtfaiye Daire BaúkanlÕ÷ÕnÕn
çalÕúma ve planlamalarÕ dikkate alÕnmalÕdÕr.
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SONUÇ
øzmir kentinin ya÷mursuyu ve kanalizasyon sistemini kapsayan proje bir mühendislik
projesidir. Kentimizi yöneten ve önümüzdeki dönemlerde yönetecek kiúilerin bu projeyi bilen
gerekli mesleki formasyona sahip belirlenen sorunlarÕ çözebilecek ve üretim yapabilecek
uzman kiúilere bu projeyi teslim edilmesini talep etmemiz mesleki sorumlulu÷umuzdur.
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GøRøù
Planlama kararlarÕ farklÕ çÕkar gruplarÕnÕ etkiledi÷inden planlama süreci sadece teknik de÷il
aynÕ zamanda politik bir süreçtir. Ço÷u arazi kullanÕmÕnÕn planlamasÕ aúamasÕnda
anlaúmazlÕklar yaúanmasÕna ra÷men çöp depolama alanlarÕ, geri dönüúüm tesisleri, arÕtma
tesisleri, maden ocaklarÕ ve cezaevleri gibi ‘Yerelde østenmeyen Arazi KullanÕmlarÕ’ olarak
tanÕmlanan kullanÕmlar yer seçimi süreçlerinde en çok sorun görülen arazi kullanÕmlarÕdÕr. Bu
kullanÕmlar için arazi tahsisi ço÷unlukla problemli ve çözümü zor bir süreçtir. Kirlilik,
gürültü, sa÷lÕksÕz yaúam koúullarÕ veya ekonomik de÷er kaybÕ gibi nedenlerle planda önerilen
yerin yakÕnÕnda yaúayanlar tarafÕndan istenmemekte ve bu kullanÕmlara tüm kentliler
tarafÕndan ‘benim arka bahçemde olmasÕn’ úeklinde yaklaúÕlmaktadÕr.
Bu çalÕúmada bu kullanÕmlarÕn øzmir’in gündemde en çok kalanlarÕndan biri olan katÕ atÕk
tesisleri üzerinde durulmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn amacÕ øzmir’de katÕ atÕk tesislerinin yer seçimi
sürecinde yerelin tepkilerinin dikkate alÕnmasÕ ve sürecin yalnÕzca teknik açÕlardan de÷il
sosyal ve politik açÕlardan da de÷erlendirilmesi gerekti÷ini vurgulamaktÕr.
Bu çalÕúmada øzmir’de katÕ atÕk tesisinin yer seçimi sürecinde yaúananlar ve bugüne kadar
önerilen yerlerdeki deneyimler araútÕrÕlmÕútÕr. Bu araútÕrma için yerel ve ulusal gazetelerdeki
ilgili haberler taranmÕú, daha sonra bu süreçte yer alan taraflarla görüúmeler yapÕlarak yaúanan
anlaúmazlÕklarÕn niteli÷i, nedenleri ve karar vericilerin geliútirdikleri çözüm önerileri ele
alÕnmÕútÕr. Sonuç olarak anlaúmazlÕklarÕn giderilmesi konusunda bir çözüme ulaúmak için
nasÕl bir planlama sürecinin gerekti÷i konusunda öneriler getirilmiútir. ÇalÕúmanÕn kentin
planlama prati÷ine katkÕ sa÷lamasÕ ve karar verme sürecinde yerel yönetimlere rehber olmasÕ
beklenmektedir.
YERELDE øSTENMEYEN ARAZø KULLANIMLARINI PLANLAMA
Yerelde østenmeyen Arazi KullanÕmlarÕ ve Karar Verme Süreçleri
Yerelde istenmeyen arazi kullanÕmlarÕ bölgesel ya da kentsel ölçekte gerekli görülen veya
istenen ancak kirlilik, gürültü, sa÷lÕksÕz yaúam koúullarÕ veya ekonomik de÷er kaybÕ gibi
nedenlerle planda önerilen yerin yakÕnÕnda yaúayanlar tarafÕndan istenmeyen ve tüm kentliler
tarafÕndan ‘benim arka bahçemde olmasÕn’ úeklinde yaklaúÕlan arazi kullanÕmlarÕdÕr (Popper,
1985; Nordenstam, 1994; Peyton, 2007). Bu konuda yapÕlmÕú araútÕrmalarda bu kullanÕmlar
enerji, çöp, sanayi, ulaúÕm, konut, sa÷lÕk ve suç konularÕyla iliúkilendirilmiútir. Örnekleri
nükleer, hidroelektrik ve termik enerji santralleri, petrol rafinerileri, maden ocaklarÕ, çöp
depolama alanlarÕ, geri dönüúüm tesisleri, arÕtma tesisleri, fabrikalar, havaalanlarÕ, otoyollar,
alt gelir grubu konutlarÕ, akÕl hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri ve cezaevleri gibi arazi
kullanÕmlarÕdÕr.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Yerelde istenmeyen arazi kullanÕmlarÕ yer seçimi süreçlerinde en çok sorun görülen arazi
kullanÕmlarÕdÕr. Bu kullanÕmlar için arazi tahsisi ço÷unlukla problemli ve çözümü zor bir
süreçtir. Peeples (2000) çevresel problemler açÕsÕndan yerel ölçe÷in di÷erlerinden daha fazla
önemsenmesi üzerinde durmuútur. Been (1994) ise bu kullanÕmlarÕn yer seçimi sonrasÕ
etkilerini araútÕrmÕútÕr. Klasik yer seçimi kriterlerinin bu kullanÕmlar için uygun olmadÕ÷Õ,
onlar yerine çok kriterli karar verme modellerinin ve çok disiplinli yaklaúÕmlarÕn kullanÕlmasÕ
gerekti÷i de vurgulanmÕútÕr (Nordenstam, 1994; Colebrook ve Sicilia, 2007).
Yerelde østenmeyen Arazi KullanÕmlarÕnÕn Planlama Süreçlerindeki AnlaúmazlÕklar ve
ÇatÕúma Yönetimi
Kentler farklÕ çÕkarlara sahip çok çeúitli gruplarÕ içerdi÷i için kentsel arazi kullanÕm
planlamasÕ çeúitli konularda anlaúmazlÕklarla karúÕlaúÕlan bir süreçtir. Her arazi kullanÕmÕnda
çÕkar çatÕúmasÕ yaúanma potansiyeli olsa da yerelde istenmeyen arazi kullanÕmlarÕ
anlaúmazlÕklarla en çok karúÕlaúÕlan arazi kullanÕmlarÕndandÕr. Özellikle ‘benim arka
bahçemde olmasÕn’ yaklaúÕmÕna sahip eylemler oldu÷unda bu kullanÕmlarÕn yer seçimine
karar vermek zorlaúmaktadÕr. Bu yaklaúÕmlarÕn arkasÕnda genelde bu arazi kullanÕmlarÕnÕn yol
açaca÷Õ düúünülen sa÷lÕk problemleri, ekonomik kayÕplar ve çevreye olumsuz etkiler gibi
sebepler bulunmaktadÕr.
Bu konuda yapÕlmÕú bazÕ çalÕúmalara (Minchart ve Neeman, 2002; Rootes ve Leonard, 2009)
göre, yerelde istenmeyen arazi kullanÕmlarÕ için özellikle düúük gelir gruplarÕnÕn veya
azÕnlÕklarÕn bulundu÷u bölgelerin adaletsizce seçilmesi çÕkan çatÕúmalarÕn gerçek sebebidir.
Öte yandan bu görüúü eleútiren bir baúka çalÕúmaya (Been, 1994) göre yerelde istenmeyen
arazi kullanÕmlarÕnÕn yakÕnlarÕnda düúük gelir gruplarÕ ve azÕnlÕklarÕn bulunmasÕ bu bölgelerin
adaletsizce seçiminden de÷ildir, aksine bu arazi kullanÕmlarÕ önerildikten sonra çevreleri
fakirleúmiú ve azÕnlÕklarÕn tercih etti÷i yerler haline gelmiútir.
Yerelde istenmeyen arazi kullanÕmlarÕnÕn planlama süreçlerinde karúÕlaúÕlan anlaúmazlÕklarÕ
çözmek için bazÕ çatÕúma yönetimi stratejileri ve planlama yaklaúÕmlarÕ önerilmiútir.
Bunlardan bazÕlarÕ katÕlÕmcÕ planlama (Magigi ve Drescher, 2010), arabulucu müzakere
stratejileri (Forester, 1987), anlaúmazlÕk çözüm teknikleri (Dorius, 1993) ve yerel toplum
perspektiflerini dikkate alan karar verme süreçleridir (Nash et al., 2010). Genel olarak plancÕ
merkezli planlamadan çok halk katÕlÕmÕnÕ önemseyen planlama yaklaúÕmlarÕ öne çÕkmaktadÕr.
øúbirlikçi planlama bunlardan biridir. Bu yaklaúÕmda ço÷unluk kuralÕ yerine ana çÕkar
gruplarÕnÕn bir araya geldi÷i ve ortak bir çözüm üzerinde iúbirli÷i yaptÕ÷Õ bir süreç
önerilmektedir (Healey, 1997; Margerum, 2002).
øZMøR’DE KATI ATIK TESøSøNøN YER SEÇøMø
øzmir’de KatÕ AtÕk Tesisleri
2010 yÕlÕ verilerine göre 3 948 848 nüfusu ile Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan øzmir’de
yÕlda 1 685 659 ton çöp toplanmaktadÕr. Bu miktar aynÕ yÕl ülkede toplanan çöpün yüzde
yedisini oluúturmaktadÕr. Bu çöpün yüzde 77’si düzenli katÕ atÕk tesisinde depolanÕrken,
kalanÕ ilçe belediyelerinin çöp alanlarÕnda toplanmaktadÕr (TÜøK, 2010).
Türkiye’nin ilk düzenli atÕk depolama alanÕ olan HarmandalÕ KatÕ AtÕk Depolama AlanÕ,
1992’de øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. 90 hektarlÕk bir alanÕ kaplayan
ve kent merkezine 25 km. uzaklÕkta bulunan tesis kapasitesini doldurmuútur (øKA, 2008). Bu
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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alanda her gün günde yaklaúÕk 3000 ton çöp toplanmaktadÕr. Evsel atÕk, evsel nitelikli
endüstriyel atÕk ve tÕbbi atÕk olmak üzere 3 tip atÕk toplanmaktadÕr (ùekil 1) (øZSU, 2010).

ùekil 1 HarmandalÕ KatÕ AtÕk Depolama AlanÕ’nda evsel (soldaki), evsel nitelikli endüstriyel
(ortadaki) ve tÕbbi (sa÷daki) atÕk depolama yerleri (øZSU, 2010)
HarmandalÕ KatÕ AtÕk Depolama AlanÕ, øzmir Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içinde kalan
tüm yerleúimlere hizmet vermektedir. 2005 yÕlÕnda 5216 sayÕlÕ yasayla bu sÕnÕrlarÕn
geniúlemesiyle düzensiz atÕk sahalarÕ kapatÕlmÕú ve ilçelere atÕk transfer istasyonlarÕ (ùekil 2)
yapÕlmÕútÕr (Özen, 2011).

ùekil 2 øzmir’de atÕk transfer istasyonlarÕ (Özen, 2011)
øzmir’de KatÕ AtÕk Tesislerinin Yer Seçimi
øzmir’de Büyükúehir Belediyesi’nin KatÕ AtÕk øúletmeler ùube Müdürlü÷ü katÕ atÕk tesislerinin
planlarÕndan, projelerinden, Çevresel Etki De÷erlendirmesi (ÇED) raporlarÕndan ve bu
süreçlerin kontrolünden sorumlu kurumdur. KatÕ atÕk tesislerinin yer seçimi kararlarÕ bu birim
tarafÕndan verilmektedir. Kurumla yapÕlan görüúmelere göre öncelikle birçok kritere bakarak
en uygun yer seçilmektedir, daha sonra bu alan için ÇED süreci baúlatÕlmaktadÕr. Planlama
úubesinden görüúler alÕnarak alan uygun bulunursa planlara iúlenmektedir.
KatÕ AtÕk øúletmeler ùube Müdürlü÷ü’nün katÕ atÕk tesislerinin yer seçimi sürecinde
kullandÕklarÕ kriterler úunlardÕr:
- Alan ihtiyacÕ
- Yerleúim alanlarÕna uzaklÕk
- TarÕmsal alanlara uzaklÕk
- Zeytinlik alanlara uzaklÕk
- Arazi kullanÕm kabiliyet sÕnÕflarÕ
- Endüstriyel alanlara uzaklÕk
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Sit alanlarÕ ve koruma bölgelerine uzaklÕk
Askeri bölgelere uzaklÕk
Do÷al göllere uzaklÕk
Baraj göllerine uzaklÕk
Akarsulara uzaklÕk
øçme suyu kuyularÕna uzaklÕk
I. derece karayollarÕna uzaklÕk
II. ve III. derece karayollarÕna uzaklÕk
DemiryollarÕna uzaklÕk
E÷im
Yükseklik

AtÕk transfer istasyonlarÕnÕn yer seçim süreçleri de buna benzer úekilde sürmektedir, ancak
daha az kriter kullanÕlmaktadÕr. Özellikle çöp kamyonlarÕnÕn eriúimi ve alan gereksinimleri de
dikkate alÕnmaktadÕr. ÇED süreci bu alanlar için de uygulanmaktadÕr ve ardÕndan alanÕn
jeolojik yapÕsÕ incelenmektedir. Daha sonra alanlar planlara iúlenmekte ve itirazlar
de÷erlendirilmektedir. Tüm bu süreçlerde çeúitli kurumlarÕn olumlu görüúleri alÕnmaktadÕr
(øBB, 2008).
Yeni Yer ArayÕúÕ ve AnlaúmazlÕklar
HarmandalÕ KatÕ AtÕk Depolama AlanÕ’nÕn kentin büyümesiyle úehir içinde kalmÕú olmasÕ
(ùekil 3) ve aynÕ zamanda kapasitesini doldurmuú olmasÕ nedeniyle øzmir Büyükúehir
Belediyesi yeni bir katÕ atÕk tesisi için yer aramaktadÕr. KatÕ AtÕk øúletmeler ùube Müdürlü÷ü
bu tesisin atÕklarÕn de÷erlendirilip, geri dönüútürülebilir atÕklarÕn ayrÕútÕrÕldÕ÷Õ ve elektrik
enerjisi üretimi yapÕlan bir KatÕ AtÕk De÷erlendirme Tesisi olmasÕnÕ planlamaktadÕr (Özen,
2011).

ùekil 3 øzmir’in 1/25000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕ’nda HarmandalÕ KatÕ AtÕk Depolama AlanÕ
(øBB kent rehberi)
KatÕ AtÕk øúletmeler ùube Müdürlü÷ü’nün 2008’deki eylem planÕna göre kentin güneyinde bir
katÕ atÕk tesisi önerilmiútir. TorbalÕ’da önerilen alternatif alanlardan ço÷u kurumlarÕn olumsuz
görüúleri nedeniyle iptal edilmiú ancak 168 hektarlÕk bir alan için karar verilmiútir. ølk izinler
Orman Genel Müdürlü÷ü’nden alÕnmÕútÕr. Alan Mahalli Çevre Kurulu tarafÕndan kabul
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edilmiútir (øBB, 2008). ÇED süreci baúlatÕlmÕútÕr ve alan 1/25000 ölçekli imar planÕna
iúlenmiútir. Alt ölçekli planlar için kurumlardan görüúler alÕnmaya baúlanmÕútÕr (øBB, 2009).
Gazetelere göre Büyükúehir Belediye BaúkanÕ HarmandalÕ’daki tesisin 2 yÕl içinde
kapanaca÷ÕnÕ duyurmuútur. Yeni yer için iki alternatif yer üzerinde duruldu÷u açÕklanmÕútÕr.
Bunlardan biri TorbalÕ, di÷eri de Bornova’nÕn Gökdere Köyü ile Buca’nÕn Kaynaklar Köyü
arasÕndaki bir yerdir (Milliyet, 09.03.2009; Yeni AsÕr, 07.10.2009). Bu açÕklama çeúitli karúÕ
görüúlerin çÕkmasÕna neden olmuútur ve anlaúmazlÕklar baúlamÕútÕr. ølk tepkiler Bornova ve
Buca Belediye BaúkanlarÕ’ndan gelmiútir ve kendi ilçe sÕnÕrlarÕ içinde bu tesisi istemediklerini
söylemiúlerdir. Daha sonra Büyükúehir Belediyesi bu alandan vazgeçmiútir (Yeni AsÕr,
31.03.2010). Ancak tartÕúmalar ve anlaúmazlÕklar TorbalÕ, Menemen, Menderes, Yamanlar ve
mevcut HarmandalÕ örneklerinde devam etmiútir (ùekil 4).

ùekil 4 KatÕ AtÕk Tesisinin HarmandalÕ’daki mevcut yeri ve TorbalÕ, Menemen, Menderes ve
Yamanlar’daki önerilen yerleri (øBB kent rehberi; sol üst foto÷raf Yeni AsÕr, 30.12.2011; sa÷
üst Yeni AsÕr, 29.11.2012; sol alt Yeni AsÕr, 06.05.2010; sa÷ alt Yeni AsÕr 30.01.2013)
TorbalÕ önerisine ilk tepki øl TarÕm Müdürlü÷ü’nden gelmiútir. 168 hektarlÕk alanÕn 47
hektarÕnÕn zeytin alanÕ olmasÕ nedeniyle gelen tepki sonucunda öneri alan 121 hektara
düúürülmüútür (Yeni AsÕr, 31.03.2010). Daha sonra öneriye çeúitli kurumlardan, sivil toplum
örgütlerinden, yerel halktan ve siyasi parti temsilcilerinden karúÕ çÕkanlar olmuútur.
Tepkilerini belediye meclislerinde, basÕn açÕklamalarÕyla, dava açarak, imza toplayarak veya
kapÕ kapÕ dolaúarak göstermiúlerdir. TorbalÕ’nÕn çeúitli meslek odalarÕ birlik oluúturarak çöp
alanÕnÕn olasÕ problemleri konusunda rapor hazÕrlamÕúlardÕr ve Devlet BakanÕna, Baúbakan
YardÕmcÕsÕna ve 3 büyük partinin milletvekillerine giderek bu raporu sunmuúlardÕr (Yeni
AsÕr, 04.04.2010).
KarúÕ çÕkanlarÕn yanÕ sÕra az da olsa kararÕ destekleyenler de bulunmaktadÕr. Bunlardan biri
olan Çevre ve Orman øl Müdürü karúÕ çÕkanlarÕ tesisin türünü, teknolojisini ve kalitesini
bilmeden karúÕ çÕktÕklarÕ için eleútirmiútir (Yeni AsÕr, 05.06.2010; Milliyet, 06.06.2010).
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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AyrÕca bazÕ gazeteciler kararÕn alÕnmasÕ için Orman Bölge Müdürlü÷ü, Maden Tetkik Arama
Enstitüsü, Devlet Su øúleri, TarÕm øl Müdürlü÷ü gibi çeúitli kurumlardan olumlu görüú
alÕndÕ÷ÕnÕ hatÕrlatmÕúlardÕr (Yeni AsÕr, 09.06.2010).
Büyükúehir Belediye BaúkanÕ TorbalÕ’da önerilen alana bir ziyaret yapmÕútÕr ve halkÕn
protestolarÕyla karúÕlaúmÕútÕr (ùekil 5). Üç köyden yaklaúÕk 70 köylü belediyenin otobüsünü
durdurarak “øzmir’in çöpünü bölgemizde istemiyoruz” yazÕlÕ pankartlar açmÕúlardÕr.
Kendilerine neden sormadÕ÷ÕnÕ soran köylülere açÕklama yapmaya çalÕúan Belediye BaúkanÕ
halkÕn görüúlerinin ÇED sürecinde alÕnaca÷ÕnÕ, ancak kararÕn bilime dayanarak verildi÷ini ve
e÷er bir yasal engel olmazsa buraya yapÕlaca÷ÕnÕ söylemiútir, ancak köylülerin tepkisi devam
etmiútir (Yeni AsÕr, 04.06.2010; Milliyet, 05.06.2010).

ùekil 5 TorbalÕ halkÕnÕn çöp alanÕna karúÕ eylemi (Sol üst foto÷raf Yeni AsÕr, 04.06.2010;
di÷erleri Milliyet, 05.06.2010)
Daha sonra Büyükúehir Belediyesi Almanya’daki iyi örnekleri ilgili gruplara göstermek için
bir gezi organize etmiútir. BazÕ gruplar geziye katÕlmayarak tepkilerini gösterirken bazÕ
gruplar bilgilenerek daha iyi karúÕ çÕkacaklarÕnÕ düúündükleri için geziye katÕlmayÕ tercih
etmiúlerdir. BazÕ köylüler, yerel ve merkezi yönetimlerden temsilciler, üniversitelerden
katÕlÕmcÕlar, odalar ve di÷er sivil toplum örgütlerinden toplam 32 kiúi geziye katÕlmÕútÕr (ùekil
6) ve tesisin benzerinin øzmir’e yapÕlmasÕ konusunda olumlu görüúler kazanmÕúlardÕr (Yeni
AsÕr, 20-23-25.09.2010; Milliyet, 23.09.2010).

ùekil 6 Almanya teknik gezisinin katÕlÕmcÕlarÕ (Soldaki foto÷raf Yeni AsÕr, 25.09.2010;
sa÷daki Milliyet, 23.09.2010)
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TorbalÕ’da katÕ atÕk tesisine karúÕ olan taraflar bir araya gelerek TorbalÕ Ticaret OdasÕ
koordinasyonunda Çöpe KarúÕ Sivil ønisiyatif Grubu’nu oluúturmuúlardÕr. Bu grup siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum örgütleri, odalar, muhtarlar ve 25 kurumun temsilcilerden
oluúmuútur (ùekil 7). ToplantÕlar düzenleyerek çöpe karúÕ nasÕl eylemler yapacaklarÕnÕ
tartÕúmÕúlardÕr. Daha sonra bir deklarasyon imzalayarak, bunu el ilanlarÕ, gazete ilanlarÕ ve
basÕn açÕklamalarÕ ile duyurmaya baúlamÕúlardÕr. Mahkemeye baúvurmuúlardÕr. Köylere
giderek çöpün olasÕ kötü etkilerini anlatmÕúlardÕr. HarmandalÕ tesisinin kötü foto÷raflarÕndan
oluúan bir sergi düzenlemiúlerdir ve TorbalÕ’nÕn merkezinde sunmuúlardÕr (Yeni AsÕr, 2831.10.2010; Milliyet, 30.10.2010).

ùekil 7 TorbalÕ’da Çöpe KarúÕ Sivil ønisiyatif Grubu (soldaki foto÷raf Yeni AsÕr, 28.10.2010;
sa÷daki Yeni AsÕr, 31.10.2010)
TorbalÕ’da bu eylemler sürerken Büyükúehir Belediye BaúkanÕ kentin kuzeyinde de bir katÕ
atÕk tesisi yapÕlaca÷ÕnÕ duyurmuútur (Yeni AsÕr, 3.11.2010; Milliyet, 04.11.2010; Hürriyet,
04.11.2010). Di÷er yanda HarmandalÕ katÕ atÕk tesisinin yakÕnÕnda yaúayanlar çöp sorununun
bir an önce çözülmesi için eylemler düzenlemiúlerdir (ùekil 8). HarmandalÕ Cumhuriyet
Mahallesi MuhtarÕ øzmir Valili÷i’nin ønsan HaklarÕ Komisyonu’na, øzmir Barosu’nun Çevre
Komisyonu’na ve øl Sa÷lÕk Müdürlü÷ü’ne Anayasa’nÕn 56. maddesindeki herkesin sa÷lÕklÕ
yaúam hakkÕ maddesine dayanarak baúvurular yapmÕútÕr ve HarmandalÕ’daki çevre
sorunlarÕndan ve sa÷lÕk risklerinden úikayet etmiútir. Ancak øZSU Genel Müdürlü÷ü
suçlamalarÕ reddederek çöpte patlama riski, sÕkÕúmÕú gaz ve pis su akÕntÕsÕ olmadÕ÷ÕnÕ
savunmuútur (Yeni AsÕr, 05.12.2010). HarmandalÕ’da yaúayanlar Avrupa ønsan HaklarÕ
Mahkemesi’ne baúvuracaklarÕnÕ açÕklamÕúlardÕr. Büyükúehir Belediye BaúkanÕ bu kararÕ
destekledi÷ini ve bunun onlarÕn hakkÕ oldu÷unu dile getirmiútir (Yeni AsÕr, 05.10.2011).

ùekil 8 HarmandalÕ halkÕnÕn çöp alanÕna karúÕ eylemi (soldaki foto÷raf Milliyet, 09.09.2011;
sa÷daki Milliyet, 13.09.2011)
HarmandalÕ’da yapÕlan eylemlerle ilgili haberler TorbalÕ’daki protestolarÕ arttÕrmÕútÕr (Yeni
AsÕr, 06.12.2010). Çöpe KarúÕ Sivil ønisiyatif Grubu Manisa Kütahya øzmir Çevre Düzeni
PlanÕ’nÕn iptali için dava açmÕútÕr. Bu davada TorbalÕ’da çöp alanÕ yapÕlmasÕnÕn 3573 sayÕlÕ
Zeytincili÷in IslahÕ ve Yabanilerin AúÕlattÕrÕlmasÕ HakkÕnda Kanun’un 20. maddesine aykÕrÕ
oldu÷unu öne sürmüúlerdir (Yeni AsÕr, 28.12.2010; Milliyet, 29.12.2010). Grup önce Çevre
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ve Orman BakanÕ’nÕ sonra Kültür ve Turizm BakanÕ’nÕ davet ederek çöpe karúÕ hazÕrladÕklarÕ
raporu sunmuúlardÕr. øki Bakan da TorbalÕ’nÕn katÕ atÕk tesisi için uygun olmadÕ÷ÕnÕ
söylemiútir. Daha sonra Büyükúehir Belediye BaúkanÕ daha uygun bir alan bulunursa kararÕn
de÷iútirilebilece÷ini söylemiútir (Yeni AsÕr, 01-02-03-04.04.2011; Yeni AsÕr, 03.08.2011).
ølerleyen günlerde TorbalÕ’da önerilen katÕ atÕk tesisi hakkÕndaki ÇED raporu tamamlanmÕútÕr.
AlanÕn zemininin geçirgen oldu÷u ve bölgede yer altÕ su kaynaklarÕ bulundu÷u rapor
edilmiútir. Büyükúehir Belediyesi bu rapor üzerine alanÕn çöp için uygun olmadÕ÷Õna karar
verdi÷ini, zemini membranla kaplamak gibi önerilen teknikleri reddetti÷ini ve katÕ atÕk tesisi
için yer arama sürecinin devam edece÷ini duyurmuútur (Yeni AsÕr, 27.08.2011; Milliyet,
29.08.2011). TorbalÕ’da bu karar nedeniyle kutlamalar yapÕlmÕútÕr (ùekil 9).

ùekil 9 TorbalÕ’da katÕ atÕk tesisinden vazgeçilmesinin kutlamalarÕ (Yeni AsÕr, 27.08.2011)
Büyükúehir Belediye Meclisi oy çoklu÷u ile Menemen’deki mevcut kompost tesisinin 203
dönüme büyütülüp daha iyi bir teknoloji ile yeni katÕ atÕk tesisine dönüútürülmesi kararÕ
almÕútÕr. Önerilen tesiste çöp depolanmayacak, yalnÕzca ayrÕútÕrÕlacak ve enerji üretilecektir
(Milliyet, 16.10.2011). Büyükúehir Belediye BaúkanÕ bir basÕn açÕklamasÕ yaparak projenin
detaylarÕnÕ ve alanÕn seçilme nedenlerini duyurmuútur. Kentin güneyinde bulunan
kullanÕlmayan taúocaklarÕnÕn oldu÷u bölgeye de bir katÕ atÕk tesisi yapÕlaca÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr
(Yeni AsÕr, 05.10.2011; Milliyet, 28.10.2011).
Menemen’de katÕ atÕk tesisinin yapÕlmasÕna karúÕ olanlar bir araya gelerek tepkilerini
göstermiúlerdir. Menemen Belediyesi bir basÕn açÕklamasÕ yaparak kararÕn ømar PlanlarÕna ve
Çevre Düzeni PlanÕna uymadÕ÷ÕnÕ öne sürmüútür. AyrÕca tarÕma dayalÕ bir ekonomisi olan
Menemen’in bu arazi kullanÕm kararÕndan olumsuz etkilenece÷ini açÕklamÕútÕr (Milliyet,
26.10.2011; Yeni AsÕr, 28.10.2011). Büyükúehir Belediye BaúkanÕ protestolara cevap vererek
seçilen alanÕn yerleúim yerlerine uzak olmasÕ, otoyola yakÕn olmasÕ ve mevcut tesisin
kullanÕlmasÕnÕn yeni bir tesis yapÕlmasÕndan daha ekonomik olmasÕ gibi seçilme nedenlerini
sÕralamÕútÕr ve yeni teknoloji kullanÕlaca÷Õ için koku ve depolanmÕú çöp bulunmayaca÷ÕnÕ
eklemiútir (Yeni AsÕr, 06.11.2011; Milliyet, 07.11.2011). Ancak bu açÕklamalar protestolarÕ
önleyememiútir. Çeúitli odalardan, Kent Konseyi’nden, Sa÷ ve Sol Sahil Sulama
Birlikleri’nden ve Menemenlilerden oluúan bir grup toplanarak eylemler yapmÕúlardÕr (ùekil
10) (Milliyet, 13.11.2011). Sol Sahil Sulama Birli÷i BaúkanÕ konuyla ilgili dava açtÕ÷ÕnÕ
çünkü bu karardan hem tarÕm alanlarÕnÕn hem su kaynaklarÕnÕn etkilenece÷ini söylemiútir
(Yeni AsÕr, 15.11.2011).
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ùekil 10 Menemen halkÕnÕn çöp alanÕna karúÕ eylemi (soldaki foto÷raf Yeni AsÕr, 15.11.2011;
sa÷daki Milliyet, 17.11.2011)
Büyükúehir Belediyesi öneri alanÕ øl Toprak Koruma Kurulu’na göndermiútir. Kurul çeúitli
incelemeler yaparak 5403 sayÕlÕ Toprak Koruma Kanunu’na göre alanÕn nitelikli tarÕm arazisi
oldu÷unu rapor etmiútir (Yeni AsÕr, 30.12.2011). Büyükúehir Belediyesi alanda katÕ atÕk tesisi
yapÕlabilmesi için ‘kamu yararÕ’ kararÕ baúvurusunda bulunmuútur (Yeni AsÕr, 30.12.2011).
Baúkana göre mevcut tesis için daha önce alÕnmÕú bir ÇED raporu bulundu÷undan yeni bir
ÇED raporuna ihtiyaç yoktur, ancak Sol Sahil Sulama Birli÷i BaúkanÕ önceki ÇED raporunun
1995’te alÕndÕ÷ÕnÕ ve artÕk geçerli sayÕlmayaca÷ÕnÕ, bu nedenle yeni bir ÇED sürecinin
gerekti÷ini savunmuútur (Yeni AsÕr, 16.01.2012).
AnlaúmazlÕk bir süre daha devam etse de Büyükúehir Belediyesi’nden alÕnan bilgiye göre
Menemen’de önerilen alan tarÕm alanÕ oldu÷u için bu karardan vazgeçilmiútir. Sol Sahil
Sulama Birli÷i’nden alÕnan bilgiye göre açÕlan davada mahkeme bu alanÕn tarÕm alanÕ olmasÕ
nedeniyle Büyükúehir Belediyesi’nin yetkisinde olmadÕ÷Õna karar vermiútir.
KatÕ atÕk tesisi için yeni bir yere karar verilememiú olmasÕ ve HarmandalÕ çöp alanÕnda çÕkan
yangÕn yakÕnÕnda yaúayanlarÕn tepkilerini arttÕrmÕútÕr (Milliyet, 07.08.2012). ToplanÕp
yürüyüú yaparak, pankartlar ve sloganlarla özellikle kötü kokudan úikayet ederek tepkilerini
göstermiúlerdir (ùekil 11). Büyükúehir Belediye BaúkanÕ’nÕ tesisin kapatÕlaca÷Õ yönündeki
sözlerini yerine getirmedi÷i konusunda eleútirmiúlerdir (Yeni AsÕr, 06.09.2012; Milliyet,
04.09.2012; Hürriyet, 03.09.2012). Baúkan yaptÕ÷Õ açÕklamada yeni yer bulununca
HarmandalÕ çöp alanÕnÕn kapatÕlaca÷ÕnÕ ve yerine kent ormanÕ yapÕlaca÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr (Yeni
AsÕr, 05.11.2012; Milliyet, 06.11.2012). Yeniden yapÕlan eylemlerde halk tarafÕndan katÕ atÕk
tesisinin yolu kapatÕlarak çöp kamyonlarÕnÕn geçiúine izin verilmemiútir (Yeni AsÕr,
13.03.2013).

ùekil 11 HarmandalÕ halkÕnÕn çöp alanÕna karúÕ eylemi (soldaki foto÷raf Milliyet, 04.09.2012;
sa÷daki Yeni AsÕr, 06.09.2012)
Menemen önerisinin de iptal edilmesiyle katÕ atÕk tesisinin yer seçimi için di÷er alternatifler
üzerinde çalÕúÕlmaya devam edilmiútir. Büyükúehir Belediyesi’nin birimlerinden uzmanlarÕn
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oluúturdu÷u bir komisyon alternatifleri eleyerek Menderes ve Yamanlar hakkÕnda öneriler
getirmiúlerdir. Bu alanlarla ilgili olasÕ kararlar resmiyete dökülmeden ve kamuoyuyla
paylaúÕlmadan önce ilçe belediyelerince karúÕ çÕkÕlmaya ve tepkiler verilmeye baúlanmÕútÕr.
Konunun basÕna yansÕmasÕndan sonra Büyükúehir Belediyesince yapÕlan açÕklamaya göre
Yamanlar’Õn seçilmesinin sebebi yerleúim yerlerine uzak olmasÕ, tarÕma elveriúsiz olmasÕ,
co÷rafi konumunun ve topo÷rafyasÕnÕn uygun olmasÕdÕr (Yeni AsÕr, 29, 30.11.2012; Hürriyet,
01.12.2012). Bu açÕklama yakÕn ilçe belediyeleri tarafÕndan tepkiyle karúÕlanmÕútÕr. Zaten
mevcut çöpe yakÕn olduklarÕnÕ ve yenisini istemediklerini belirtmiúlerdir (Yeni AsÕr,
05.12.2012). Seçilen yerle ilgili kurum görüúleri için baúvurular yapÕlmÕútÕr (Yeni AsÕr,
11.04.2013).
Yamanlar için teknik süreç devam ederken katÕ atÕk tesisi için çeúitli kurumlardan çeúitli
öneriler öne sürülmüútür. Bunlardan biri Kemalpaúa Belediye BaúkanÕ’nÕn tesis için kendi
ilçesini önermesidir. Benim ilçemde olmasÕn diyenleri eleútiren Baúkan, tesisin zaten bir
fabrika gibi olaca÷ÕnÕ o nedenle Kemalpaúa’daki mevcut sanayi bölgesinde yapÕlabilece÷ini
söylemiútir (Yeni AsÕr, 06.12.2012). Yeni tesis için di÷er bir öneri ise UlaútÕrma BakanÕ’ndan
gelmiútir. Önerisine göre baúka yer düúünmeye gerek yoktur ve yeni tesis de HarmandalÕ’da
yapÕlabilir (Yeni AsÕr, 07.12.2012). Tesisin ilçesinde önerilmesine karúÕ çÕkan KarúÕyaka
Belediye BaúkanÕ da gündeme çöp alanÕ için Alia÷a Yeni ùakran önerisiyle gelmiútir (Yeni
AsÕr, 10.12.2012). Tüm bu öneriler farklÕ gruplar tarafÕndan eleútirilmiútir.
øzmir’in kuzey aksÕnÕn çöpü için önerilen Yamanlar sürecinde oldu÷u gibi güney aksÕnÕn
çöpünün depolanmasÕ için önerilen Menderes sürecinde de konunun duyulmasÕyla birlikte
tepkiler baúlamÕútÕr. ølk tepki ilçe belediyesinden gelmiútir. Baúkan øzmir’in içme suyunu
karúÕlayan bir bölgeye katÕ atÕk tesisi yapÕlmasÕ kararÕnÕ gayriciddi buldu÷unu söylemiútir.
YakÕn köy muhtarÕ ise kendilerine sorulmamasÕnÕ eleútirmiútir (Yeni AsÕr, 30.01, 13.02.2013).
Yeni yer konusunda tartÕúmalar sürerken HarmandalÕ halkÕ yeniden eylemlere baúlamÕútÕr
(ùekil 12). Çöp alanÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ için yapÕlan yürüyüú sonrasÕ yaklaúÕk 500 eylemci øzmirÇanakkale Karayolu’nu trafi÷e kapatmÕútÕr. Çeúitli pankartlar taúÕyarak çöpü protesto eden
grup ayrÕca basÕn açÕklamasÕ da yapmÕútÕr (Hürriyet, 04.08.2013).

ùekil 12 HarmandalÕ halkÕnÕn çöp alanÕna karúÕ eylemi (Hürriyet, 04.08.2013)
øzmir Büyükúehir Belediye BaúkanÕ Türkiye Mühendis ve Mimar OdalarÕ Birli÷i’ne
(TMMOB) ba÷lÕ meslek odalarÕnÕn baúkan ve temsilcileri ile birlikte Yamanlar’da önerilen
alanÕ incelemek üzere bir teknik gezi düzenlemiútir. Alan için kurum görüúlerinin geldi÷i ve
Çevre ve ùehircilik øl Müdürlü÷ü'nden, GÕda TarÕm ve HayvancÕlÕk Müdürlü÷ü'nden, Devlet
Su øúleri'nden, øZSU Genel Müdürlü÷ü'nden, Orman Bölge Müdürlü÷ü'nden ve Gediz
Da÷ÕtÕm A.ù. ile Türkiye Elektrik øletim A.ù.'den olumlu görüú alÕndÕ÷Õ bildirilmiútir. ÇED
için çalÕúmalarÕn baúlandÕ÷Õ açÕklanmÕútÕr (Yeni AsÕr, 15.09.2013; Hürriyet, 16.09.2013). Gezi
sonrasÕnda çalÕúmalarÕna devam eden meslek odalarÕ bu konuda rapor hazÕrlayacaklarÕnÕ
bildirmiúlerdir (Yeni AsÕr, 06.10.2013).
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KatÕ atÕk için Yamanlar’Õn önerilmesinin ardÕndan sürecin çeúitli siyasi tartÕúmalara neden
oldu÷u görülmüútür. AyrÕca Yamanlar’Õn katÕ atÕk tesisine uygun olmadÕ÷ÕnÕn ODTÜ ve
Hacettepe tarafÕndan rapor edildi÷i bildirilmiútir. Raporda bölgenin ekolojik de÷eri, içme suyu
havzasÕ olmasÕ ve sit alanÕ olmasÕ nedeniyle uygun olmadÕ÷ÕnÕn belirtildi÷i açÕklanmÕútÕr
(Yeni AsÕr, 18, 22.09, 01.10.2013; Hürriyet, 18.09.2013). Buna karúÕlÕk Büyükúehir Belediye
BaúkanÕ da çöp alanÕ için bilimsel rapor hazÕrlataca÷ÕnÕ duyurmuútur. AlanÕ ö÷retim üyeleriyle
yeniden ziyaret edece÷ini ve bilimle teknolojiyi kullanarak sorun yaratmayacak bir tesis
kuracaklarÕnÕ açÕklamÕútÕr (Yeni AsÕr, 03.10.2013).
øzmir’in katÕ atÕk tesisinin yeni yeri için devam eden süreçte yapÕlan son eylem ise
Menemen’in Koyundere beldesi sakinleri tarafÕndan düzenlenmiútir. Yamanlar’da yapÕlmasÕ
planlanan tesise karúÕ çÕkan halkÕn yanÕ sÕra eyleme sivil toplum örgütlerinden ve siyasi
partilerden temsilciler de katÕlmÕútÕr (Yeni AsÕr, 04.10.2013).
AnlaúmazlÕklarÕn Analizi
øzmir’de katÕ atÕk tesisinin yer seçimi konusu hala çözülememiú bir sorundur. ùimdiye kadarki
süreç incelenerek problemin nedenlerinin araútÕrÕlmasÕ bundan sonraki süreci
yönlendirebilecek sonuçlar çÕkarÕlmasÕ için gereklidir.
Süreçteki aktörler 4 grupta sÕnÕflandÕrÕlabilir. (I) Karar verici olarak øzmir Büyükúehir
Belediyesi, (II) süreçte yer alan di÷er kamu kurumlarÕ, ilçe belediyeleri, bakanlÕklar ve il
müdürlükleri, (III) yerel halk ve temsilcileri, (IV) sivil toplum örgütleri, meslek odalarÕ,
çevreci gruplar, siyasi parti temsilcileri ve üniversiteler.
KatÕ atÕk tesisinin yer seçiminde sorumlu kurum olmasÕ nedeniyle baú aktörlerden biri
Büyükúehir Belediyesidir. Yer seçim kararÕndan en çok etkilenecek grup yerel halktÕr. Bu
nedenle en büyük anlaúmazlÕklar bu iki aktör arasÕndadÕr. Süreçte yer alan di÷er kurumlar
grubu ya tesisin yer alaca÷Õ ilçenin belediyeleridir, ki ço÷u zaman karara karúÕ olmuúlardÕr, ya
da karar verme sürecinde görüúü sorulan bakanlÕklar ve il müdürlükleri gibi resmi
kurumlardÕr. Süreçte önemli yer tutarlar çünkü verdikleri görüúler kararÕn iptali ve yeni
alternatiflerin belirlenmesi açÕsÕndan etkilidir. Dördüncü aktör grubu üyelerinin ise daha
dolaylÕ olarak katÕlmalarÕna ra÷men özellikle karúÕ çÕkmalarÕ için yerel halkÕ yönlendiren ve
organize eden gruplar olduklarÕnda süreçte önemli pay aldÕklarÕ gözlenmektedir.
Süreçteki aktör gruplarÕ arasÕnda çÕkar ve fikir çatÕúmalarÕ oldu÷u gibi, bir grup içerisinde de
anlaúmazlÕklar olabilir. Örne÷in sivil toplum örgütleri grubu sadece karara karúÕ çÕkan gruplarÕ
içermez, destekleyenler de protesto edenler de olabilir. AyrÕca bir bölgedeki yerel halkÕn
karara karúÕ çÕkmasÕ baúka bir bölge yerel halkÕ için olumsuz olabilir. Örne÷in TorbalÕ halkÕ
karara karúÕ çÕkarken HarmandalÕ halkÕ bu karúÕ çÕkÕúÕn kararÕ geciktirece÷ini ve mevcut
tesisin daha uzun süre kullanaca÷ÕnÕ düúündü÷ü için eylem yapmaktadÕr.
Aktörlerin yer seçim kararlarÕna verdikleri tepkiler çeúitlidir. En çok rastlananÕ tepkinin sözlü
olarak ifadesidir. Grupça verilen tepkilerde en çok görülenler eylemler düzenlemek, önerilen
alana giderek pankartlar açmak, sloganlar atmak, imza toplamak, basÕn açÕklamalarÕ yapmak
ve yakÕnda yaúayan herkesi karúÕ çÕkmaya davet etmek olarak sayÕlabilir. Bunlar dÕúÕnda øzmir
örne÷inde ilginç baúka tepkilere de rastlanmÕútÕr. Meclis üyelerinin kararÕ protesto etmek için
meclis salonunu terk etmesi ya da TorbalÕ’nÕn eski belediye baúkanÕnÕn vasiyetinde konuya
de÷inmesi bunun örnekleridir. Tepkinin baúka bir ilginç gösterimi ise KarúÕyaka Belediye
Baúkan YardÕmcÕsÕ’nÕn Yamanlar’da yetiúen domates ve biberle yapÕlmÕú menemen ikramÕ
eúli÷inde yaptÕ÷Õ basÕn açÕklamasÕ olmuútur.
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KatÕ atÕk tesisine karúÕ çÕkma nedenleri çevre, sa÷lÕk, trafik sorunlarÕ, ekonomik ve sosyal
zararlar, ilçenin imajÕ ve politik nedenlerdir. TorbalÕ örne÷inde zeytin alanlarÕnÕn varlÕ÷Õ
önemli bir karúÕ çÕkma nedeni iken Menemen örne÷inde verimli tarÕm arazileri öne
çÕkmaktadÕr. Süreçteki aktörlerin tamamÕ tesisin olasÕ kötü etkileri nedeniyle karúÕ
çÕkmamaktadÕr. Örne÷in bazÕ siyasi aktörler Büyükúehir Belediyesi’nin baúarÕsÕz olmasÕ için
önerilere karúÕ çÕkmaktadÕr.
TorbalÕ’da kararÕn iptali için en önemli nedenlerden biri yer altÕ sularÕnÕn varlÕ÷Õ olmuútur, bu
konu ÇED raporunda öne çÕkarÕlmÕútÕr. Ancak bu noktada süreçle ilgili bir soru iúareti
do÷maktadÕr. Büyükúehir Belediyesi yer altÕ sularÕnÕn varlÕ÷ÕnÕ katÕ atÕk tesisinin yer
seçiminde bir kriter olarak dikkate almamÕú mÕdÕr? KullanÕlan kriterlerin eúiklerinde bir
de÷iúme mi olmuútur? Yoksa Büyükúehir Belediyesi bu bölgedeki yer altÕ sularÕnÕ ÇED
raporu sayesinde mi ö÷renmiútir? Analizlerin tam yapÕldÕ÷Õ iyi tasarlanmÕú yer seçimi
süreçlerinde bu tür sonuçlarla karúÕlaúÕlmamaktadÕr.
KarúÕ çÕkma nedenleri arasÕnda mevcut planlarda verilmiú kararlar da öne çÕkmaktadÕr.
Örne÷in Menemen’de hem karar veren hem karúÕ çÕkan taraf bu konuyu ele almÕútÕr. KarúÕ
çÕkanlar kararÕn imar planlarÕna aykÕrÕ oldu÷unu öne sürerken Büyükúehir Belediyesi plana
uygun oldu÷unu söylemektedir. Gerçekte planda mevcut tesis mutlak tarÕm alanlarÕnÕn
ortasÕnda gösterilmiútir ve plan notlarÕnda e÷er kamu yararÕ kararÕ ve kamu yatÕrÕmÕ ihtiyacÕ
varsa yeni bir katÕ atÕk tesisi için plan revizyonuna ihtiyaç duyulmadan izin verildi÷i
yazÕlmaktadÕr.
Büyükúehir Belediyesi’nin görüúüne göre katÕ atÕk tesisine karúÕ çÕkÕlmasÕnÕn temel
sebeplerinden biri mevcut örne÷in yaúadÕ÷Õ sorunlar ve iyi örneklerin eksikli÷idir. Bu nedenle
TorbalÕ kararÕna karúÕ çÕkan gruplarÕ Almanya’ya iyi örnekleri göstermek için götürme yolunu
denemiúlerdir. Bu gezi katÕlanlar için olumlu görüú sa÷lamÕútÕr ancak ya katÕlmayÕ
reddedenler nasÕl ikna edilecektir? HalkÕn kamu kurumlarÕna olan güveni azalmÕútÕr ve bir
çevre yatÕrÕmÕ yapÕldÕ÷Õnda iyi organize edilebilece÷i, iyi yönetilebilece÷i ve etkilerin düzenli
kontrol edilebilece÷i konularÕnda úüpheler bulunmaktadÕr. Bu nedenle karar verici kurumun
kendi sorumlulu÷u altÕndaki bir iyi örne÷in gösterilmesi karúÕ çÕkÕúlara karúÕ daha etkili
olacaktÕr. Bu konuda Büyükúehir Belediye BaúkanÕ Menemen sürecinde alana 2,5km
uzaklÕktaki arÕtma tesisini örnek göstermiútir ve yeni yapÕlacak tesisin onun gibi sorunsuz
yönetilece÷ini taahhüt etmiútir.
Büyükúehir Belediyesi’nin süreçteki anlaúmazlÕklarÕ azaltmak için önerdi÷i çözümlerden biri
de ek vergidir. Bu vergi katÕ atÕk tesisine ev sahipli÷i yapan ilçe belediyesi için ek gelir
sa÷layacaktÕr, ancak ya yerel halk? Onlar hem istemedikleri bir arazi kullanÕmÕna hem de ek
vergiye katlanmak zorunda kalacaklardÕr. Bu öneri ilçe belediyesinin karúÕ çÕkÕúÕnÕ
engelleyebilir, ancak ilçe belediyesinin kararda hemfikir olmasÕ süreçteki çatÕúmalarÕn önüne
geçememektedir. Örne÷in TorbalÕ sürecinde ilçe belediyesinin katÕ atÕk tesisine karúÕ
çÕkmamasÕ sorunu çözememiútir, aksine karúÕ çÕkan gruplar tarafÕndan suçlamalarla
karúÕlaúmÕútÕr.
KarúÕ çÕkÕúlarÕ azaltmak için getirilen önerilerden bir di÷eri de bir istenmeyen arazi kullanÕmÕ
önerilecek yerleúime bir de çok istenen veya ihtiyaç duyulan bir arazi kullanÕmÕ önermektir.
KatÕ atÕk tesisi yapÕlmasÕ düúünülen bir köyde arÕtma tesisi yoksa iki yatÕrÕmÕ birden yapmak
bunun bir örne÷idir. KatÕ AtÕk ùube Müdürlü÷ü’nde yapÕlan görüúmede bu konuya Japonya
örne÷i verilmiútir, Japonya’da katÕ atÕk tesisini kabul eden yerleúimlere yüzme havuzu
yapÕldÕ÷Õ ve bunun benzerlerinin øzmir’de de uygulanabilece÷i vurgulanmÕútÕr.
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Çözüm Önerileri
Öncelikle bir kentte katÕ atÕk tesisinin yerine karar verilmesi kentin planlama sürecinden ayrÕ
yürütülmemelidir. Bu tür büyük arazi kullanÕmlarÕ ve kamu yatÕrÕmlarÕ için yer belirlenmesi
ancak kent bütününün planlanmasÕ sÕrasÕnda çözülen bir konu olmalÕdÕr. Kentin öncelikleri ve
büyüme yönleri gibi kararlar katÕ atÕk tesisi için önerilebilecek yerlerle birlikte düúünülmeli ve
bu arazi kullanÕmÕnÕn olasÕ etkileri de bu süreçte dikkate alÕnmalÕdÕr. øzmir’de katÕ atÕk tesisi
konusu kentin planlanmasÕ sürecinden ayrÕ, tekil bir süreç olarak çözülmeye çalÕúÕlmaktadÕr.
Böyle bile olsa en azÕndan mevcut planlardan nasÕl etkilenece÷i ve onlarÕ nasÕl etkileyece÷i
düúünülmelidir. YalnÕzca bu arazi kullanÕmÕnÕn yer seçece÷i alana de÷il onun yarataca÷Õ
kentsel ve bölgesel etkilere de dikkat edilmelidir.
Mevcut planlarda belirlenmiú olan hedeflerle, geliúme alanlarÕyla ve korunacak alanlarla
çeliúmeyen kararlar verilmesi önemlidir. AyrÕca bu arazi kullanÕmÕ önerildikten sonra da
komúu alanlarÕn geliúmeye açÕlmamasÕ gerekmektedir. Aksi bir durumda HarmandalÕ
örne÷indeki gibi mevcut bir çöp depolama alanÕnÕn yakÕnÕna konut alanÕ önerilmesi orada
yaúayanlar için sa÷lÕksÕz bir çevre oluúturmasÕ ve yaúam kalitesinin düúük olmasÕ gibi
sorunlarÕ beraberinde getirmektedir.
KatÕ atÕk tesisinin yer seçimi sürecinde bu arazi kullanÕmÕnÕn getirece÷i olasÕ zararlar önceden
düúünülerek, ortadan kaldÕrÕlmasÕ veya azaltÕlmasÕ için gerekli önlemler alÕnmalÕdÕr. Arazi
kullanÕmÕnÕn son teknolojinin kullanÕlaca÷Õ çevreye zararsÕz bir tesis olmasÕ öngörülse dahi,
az da olsa yakÕnÕndaki bölgeleri etkileyece÷i unutulmamalÕdÕr. Bu nedenle yerleúim yerlerine,
tarÕm alanlarÕna, su kaynaklarÕna ve benzeri etkilenebilecek alanlara uzaklÕ÷Õ konusunda
yalnÕzca yönetmeliklerde tanÕmlanan minimum sÕnÕrlara uymak yetmemektedir. AynÕ
zamanda bu konularda uzman kiúilerin analizlerini ve araútÕrmalarÕn önerilerini dikkate almak
gerekmektedir.
KatÕ atÕk tesisleri yalnÕzca bu alanÕn yakÕnÕndaki yerleri etkilemekle kalmaz, bu alana çöp
taúÕyan kamyonlarÕn geçece÷i güzergahlardaki alanlarÕ da etkiler. Bu alanlardaki etkilerin de
yer seçim sürecinde ele alÕnmasÕ ve önerilen yerin bu açÕdan da de÷erlendirilmesi gerekir.
YakÕn çevresini olumsuz etkileyece÷i düúünülen tüm arazi kullanÕmlarÕnda oldu÷u gibi katÕ
atÕk tesislerinin yer seçim sürecinde de önerilen alana en büyük tepki yakÕnÕnda yaúayanlardan
gelmektedir. øzmir için deneyimlenen süreçte bu tepkiler Menemen ve TorbalÕ önerilerinde
oldukça ses getiren büyük eylemlere ve karúÕ çÕkÕúlara dönüúmüútür. Süreçte yerelin
ihtiyaçlarÕ ve görüúleri dikkate alÕnmazsa bu tepkiler kaçÕnÕlmazdÕr. Öncelikle karúÕ
çÕkÕlmasÕna neden olacak durumlar ortadan kaldÕrÕlmadÕr ve yalnÕzca bilgilendirme úeklinde
olmayan etkin bir katÕlÕm süreci tasarlanmalÕdÕr. Ancak do÷ru yer seçimi yapÕlmasÕna ra÷men
bir tepki geliyorsa uygun çatÕúma yönetimi teknikleri kullanÕlarak bu sorunlar çözülmelidir.
Aksi takdirde kamuoyunda teknik bilgilere göre de÷il yerel halkÕn tepkisine göre de÷iúen yer
seçim kararlarÕ oldu÷u hissi uyanacaktÕr ve bunun önlenmesi gerekir.
Geliúmiú ülkelerde katÕ atÕk tesislerinin yer seçiminde çok kriterli karar verme yöntemleri
kullanÕlmaktadÕr. Bu konuda daha önce deneyimlenmiú iyi örnekler ve yapÕlmÕú çalÕúmalar
øzmir örne÷i için de uyarlanarak kullanÕlabilir. Örne÷in çok kriterli analiz teknikleri, bu
tekniklerin Co÷rafi Bilgi Sistemleri ile entegrasyonu, ve paydaú analizi ile çok kriterli
mekansal de÷erlendirmenin kombinasyonu (Vasiloglou 2004; Banar et al., 2007; Chang et al.,
2008; Schumati et al., 2008; Ersoy and Bulut, 2009; Wang et al., 2009; Aragones-Beltran et
al., 2010; Ekmekçio÷lu et al., 2010; ùener et al., 2011; Geneletti, 2010) gibi yöntemler
geliútirilmiútir. øzmir örne÷inde ise belirli kesimlere göre katÕ atÕk tesisinin yeri yalnÕzca
mülkiyet durumu ve maliyetin düúük tutulmasÕ kriterlerine göre belirlenmektedir. Kimsede bu
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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algÕnÕn oluúmamasÕ için gerçekten tüm kriterlerin dahil edildi÷i bir karar verme yöntemi
kullanÕlmasÕ önemlidir. E÷er øzmir örne÷inde de bilimsel çalÕúmalardakilere benzer yöntemler
kullanÕlÕrsa karúÕ çÕkanlarÕ ikna etmek daha kolay olur ve verilen kararlarÕn arkasÕnda daha
kolay durulabilir. Ancak, bu yöntemde kullanÕlan kriterler için belirlenen a÷ÕrlÕklar da adaletli
da÷ÕtÕlmalÕdÕr. Süreçte kullanÕlan tüm kriterler ve bu kriterden hangilerinin seçilen alanda ne
ölçüde sa÷landÕ÷Õ konularÕnda úeffaf ve tüm taraflara açÕk olunmalÕdÕr. Bu sayede sürecin
deneme yanÕlma yöntemiyle yürüdü÷ü düúüncesi ortadan kalkacaktÕr.
KullanÕlan çok kriterli yöntemin ardÕndan bulunan uygun alanlar arasÕndan alternatifler
belirlenmeli ve bu alternatiflerin en az ikisi potansiyel alan olarak seçilmelidir. Büyük ve tek
bir çöp depolama alanÕnÕn úehrin bir noktasÕnda olmasÕndansa daha küçük iki çöp tesisinin
úehrin kuzey ve güneyinde konumlanmasÕ hem seçilen yere verece÷i etkiler açÕsÕndan daha
adaletli olacak hem de kentin her yerinden toplanan çöpün lojistik maliyetini azaltacaktÕr.
Büyükúehir belediyesinin yetki alanÕ geniúleyince bu konunun daha da önem kazanaca÷Õ
úimdiden düúünülmelidir.
KatÕ atÕk tesisleri gibi yerelde istenmeyen arazi kullanÕmlarÕ konusunda yapÕlmÕú
araútÕrmalarda üzerinde durulan bir baúka konu ise çöp depolama alanlarÕnÕn yer seçim
sürecinin birden çok disiplini ve uzmanlÕ÷Õ gerektirdi÷idir. Bu nedenle øzmir örne÷inde de
sürece yalnÕzca mühendislerin ve plancÕlarÕn katÕlÕmÕ yeterli de÷ildir ve konuyu tüm açÕlardan
de÷erlendirecek uzmanlarÕn karar verme sürecine dahil edilmesine ihtiyaç vardÕr. Ancak,
uzmanlarÕn katÕlÕmÕ yalnÕzca bilgilendirme úeklinde olmamalÕdÕr, uyarÕ ve önerileri kararlara
yansÕtÕlmalÕdÕr.

SONUÇ
Bu çalÕúmanÕn ana sonuçlarÕna göre katÕ atÕk tesislerinin yer seçim süreçleri dikkatlice
tasarlanmasÕ gereken süreçlerdir. Karar vericilerin tesisin olasÕ etkilerinin en aza indirilece÷i
konusunda halka güven vermesi gerekir. Bunun için de hem tesis içinde kullanÕlacak teknoloji
iyi seçilmesi ve bu konuda bilgilendirmeler yapÕlmasÕ hem de seçilen yerin bilimsel bir
yöntemle ve süreçle seçilmesi gerekmektedir. Yerelin yaúam kalitesinin ve tüm çÕkar
gruplarÕnÕn düúünüldü÷ü adil kararlar verilmelidir.
Özetle, øzmir’de yeni bir katÕ atÕk tesisinin yer seçimi için (1) üst ölçekli planlara ve kentin
geliúme hedeflerine uygun, (2) yerel, kentsel ve bölgesel etkileri dikkate alÕnmÕú, (3) yerleúim
yerleri, koruma alanlarÕ, tarÕm alanlarÕ ve zeytinlikler gibi zarar görebilecek alanlardan uzak,
(4) yakÕn çevresine ve çöp taúÕma güzergahÕna verece÷i olasÕ zararlar için gerekli önlemler
alÕnmÕú, (5) belirlenen alternatifler üzerinden kentin birden fazla yerinde seçilen bir alan (i)
yerelin ihtiyaçlarÕnÕ ve görüúlerini dikkate alan, (ii) analizlerin mevzuatta tanÕmlanan sÕnÕrlarla
kalmayÕp bu konuda yapÕlmÕú bilimsel çalÕúmalarda önerilen kapsayÕcÕlÕkta yapÕldÕ÷Õ, (iii)
karúÕ çÕkanlarÕn tepkilerini ve bu tepkilerin nedenlerini dikkate alan, (iv) a÷ÕrlÕklarÕ adaletli
belirlenmiú çok kriterli karar verme yöntemleri ile desteklenen ve (v) farklÕ disiplinlerden
uzmanlarÕn etkin katÕlÕmÕyla gerçekleúen (vi) úeffaf bir süreçle seçilmelidir.
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øZMøR’DE HAVA KALøTESø YÖNETøMø
TMMOB Çevre Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi
cmoizmir@cmo.org.tr

GøRøù
DünyamÕzda Sanayileúmenin ve fosil yakÕt tüketimindeki artÕúÕn hÕzÕna paralel olarak hava
kalitesinde de küresel ölçekte yaúanan çevresel problemlerden birisi haline gelmiútir. Hava
kirleticilerin atmosferdeki konsantrasyonlarÕnÕn artÕúÕ, iklim de÷iúikli÷i, küresel ÕsÕnma
sorunlarÕ, kavramlarÕnÕ gündemimize taúÕmÕútÕr. DünyanÕn faklÕ bölgelerinde kuraklÕk, seller,
dondurucu so÷uklar iklime ve co÷rafyaya göre farklÕ boyutlarda yaúanmaktadÕr.
Ülkemizde de plansÕz sanayileúme, nüfus artÕúÕ, kentleúme süreçlerinin sonucunda hava
kirlili÷i problemleri farklÕ ölçeklerde yaúanmaktadÕr. Kentlerimizde nüfus yo÷unlu÷una,
co÷rafi özelliklere ve de÷iúen meteorolojik koúullara göre kÕú aylarÕnda karúÕlaútÕ÷ÕmÕz hava
kirlili÷i problemleri, sanayi bölgelerimizde ise yÕl boyunca kendini hissettirmektedir. Bu
çalÕúmada, øzmir Kenti bütününde hava kalitesi yönetimi ile ilgili yürütülen mevcut çalÕúmalar
de÷erlendirilecek ve hava kalitesinin iyileútirilmesine yönelik çözüm önerileri sunulacaktÕr.
øZMøR’DE HAVA KALøTESø øZLEME VE HAVA KøRLøLøöø SEVøYELERø
øzmir ilinde hava kirlili÷i seviyeleri øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan sürekli ölçüm
istasyonlarÕ aracÕlÕ÷Õ ile sürekli izlenmektedir. 1996 – 1998 yÕllarÕ arasÕnda toplam 4 adet hava
kirlili÷i ölçüm istasyonu alÕnmasÕ ile hava kirlili÷i izleme çalÕúmalarÕ baúlamÕútÕr. øzmir ili
hava kirlili÷i ölçüm a÷ÕnÕn geniúletilmesi amacÕyla 2008 yÕlÕnda 2 adet ve 2009 yÕlÕnda 1 adet
hava kirlili÷i ölçüm istasyonu øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan faaliyete geçirilmiútir.
2013 YÕlÕ itibari ile izleme çalÕúmalarÕ 24 saat ölçüm yapan toplam 7 istasyonda
sürdürülmektedir. Ölçüm østasyonlarÕ aúa÷Õda verilmektedir.
 KarúÕyaka østasyonu (ÇamlÕk Orman Bölge Müdürlü÷ü)
 Bornova østasyonu (E.Ü. Rektörlük yanÕ Zirai. Mücadele)
 Alsancak østasyonu (Fuar içi)
 Çi÷li østasyonu (Halk E÷itim Merkezi)
 GüzelyalÕ østasyonu (Meteoroloji Bölge Müdürlü÷ü)
 ùirinyer østasyonu (Pazar yeri yanÕ)
 BayraklÕ østasyonu (ølçe Emniyet Müdürlü÷ü yanÕ)
AyrÕca, øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan 2007 yÕlÕndan itibaren mobil(gezici) hava
kalitesi izleme istasyonu ile il merkezinde ve ilçelerde hava kirlili÷i ölçümleri yapÕlmaktadÕr.
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Bornova,KarúÕyaka,GüzelyalÕ, Çi÷li, ùirinyer ve Gaziemir østasyonlarÕnda havada asÕlÕ
partikül madde (PM10) ve kükürtdioksit(SO2) ölçülmekte,Alsancak østasyonunda havada
asÕlÕ partikül madde (PM10) ve kükürtdioksit(SO2),karbonmonoksit (CO), azotoksitler
( NO,NO2 ve NOx olarak) ve ozon seviyeleri ölçülmektedir. Mobil Hava Kalitesi øzleme
østasyonunda ise S02, Tozluluk, C,0 N0x, 03, V0C, Meteorolojik Parametre ölçülmektedir.

Resim 1. Hava Kalitesi Ölçüm østasyonu(Alsancak)/ Mobil Hava Kalitesi Ölçüm istasyonu
Hava kalitesi ölçüm sonuçlarÕ Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ ve øzmir Büyükúehir Belediyesi
tarafÕndan online olarak yayÕnlanmaktadÕr.

Resim 2. Hava Kalitesi Ölçüm østasyonlarÕ Günlük Ölçüm SonuçlarÕ
øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan kurulan ölçüm istasyonlarÕ kent merkezi içerisinde
yer almaktadÕr. Hava Kalitesi ile ilgili de÷erlendirmenin daha sa÷lÕklÕ yapÕlabilmesi için
özellikle sanayi tesislerinin yo÷un oldu÷u Alia÷a, TorbalÕ, Kemalpaúa gibi bölgelerde de bu
ölçümlerin yapÕlmasÕ gereklidir.
* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

567

ùekil 1 de øzmir Büyükúehir Belediyesi’ne ait istasyonlarda elde edilen ölçüm sonuçlarÕnÕn
yÕllara göre de÷erlendirmesi verilmiútir. Ölçüm sonuçlarÕ de÷erlendirildi÷inde; genel olarak
havadaki PM10 ve SO2 seviyelerinin azalma e÷iliminde oldu÷u görülmektedir.

ùekil 1 øzmir øline Ait YÕllara Göre Tozluluk De÷erleri

ùekil 2. øzmir øline Ait YÕllara Göre Kükürtdioksit De÷erleri
Kentte evsel ÕsÕnma ve sanayide kullanÕlan yakÕt kalitelerine sÕnÕrlama getirilmesi, yakÕtlar ile
ilgili yapÕlan denetimler hava kalitesi verilerinin iyileúmesinde önemli rol oynamÕútÕr. Kentte
sanayi ve evsel ÕsÕnmada do÷al gaza geçiú de önemli etkenlerden birisidir. YakÕt kalitesinin
iyileúmesi ve do÷al gaz ya da yenilenebilir enerji gibi alternatif enerji kaynaklarÕnÕn
yaygÕnlaúmasÕ ile hava kalitesinde iyileúmeler gözlenecektir.
øzmir Kentinde KÕú Sezonu Ölçümlerine göre Tozluluk ve Kükürtdioksit de÷erlerinin sÕnÕr
de÷erler ile karúÕlaútÕrmasÕ ùekil 3 ve 4 te verilmektedir.
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ùekil 3. øzmir øline Ait YÕllara Göre KÕú Sezonu (1 Ekim-31 Mart) Tozluluk De÷erleri

ùekil 4. øzmir øline Ait YÕllara Göre KÕú Sezonu (1 Ekim-31 Mart) Kükürtdioksit De÷erleri
øzmir kentinde hava kalitesi de÷erleri genel olarak sÕnÕr de÷erlerin altÕnda olmakla birlikte;
gelir düzeyine ba÷lÕ olarak kullanÕlan yakÕt kalitesinden kaynaklanan olumsuzluklar, kentin
konumu, plansÕz kentleúmenin getirdi÷i hava akÕmÕnÕ olumsuz etkileyen koúullar gibi
faktörler nedeni ile atmosferik koúullar da de÷erlendirildi÷inde kÕú aylarÕnda zaman zaman
olumsuzluklar gözlenmektedir.
øzmir Kentindeki hava kirlili÷i kaynaklarÕndan birisi de trafik kaynaklÕ emisyonlardÕr. øzmir
øli trafik kaynaklÕ hava kirlili÷i ile ilgili olarak çalÕmalar yapÕlmakla birlikte kentin
planlanmasÕ ve geliúimine yönelik süreçlerde bu faktör de göz önünde bulundurulmalÕdÕr.
Yine kent içerisinde, farklÕ bölgelerdeki taú ocaklarÕ ve kÕrma eleme tesisleri hava kalitesine
olumsuz etkisi olan faktörlerdir.
Kent içerisindeki sanayi ve organize bölgelerinde kirletici kaynaklarla ilgili kapsamlÕ bir
çalÕúma bulunmamaktadÕr. A÷ÕrlÕklÕ olarak yanma kaynaklÕ kirleticilerin oluútu÷u bu
bölgelerde do÷al gazÕn kullanÕlÕyor olmasÕ avantaj olmakla birlikte tesislerin üretim türlerine
ba÷lÕ olarak oluúabilecek emisyonlarÕn da belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle úehir
merkezine yakÕn noktalarda kalmÕú olan tekil sanayi tesisleri, çimento fabrikalarÕ en önemli
kirletici kaynaklardandÕr. Yerleúim alanlarÕ, okullar gibi hassas yapÕlarÕn içerisinde kalmÕú
olan bu tür tesislerde baca ve baca dÕúÕ kaynaklardan oluúan kirleticileri azaltmalarÕ
gerekmektedir.
øzmir hava kalitesini etkileyen en önemli kaynak Alia÷a Bölgesi’dir. "A÷Õr Sanayi Bölgesi"
olarak kabul edilmiú olan Alia÷a’da 1970'lerden itibaren sanayi yo÷unluklu ekonomiye dayalÕ
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bir süreç baúlamÕú petrokimya sanayinin kurulmasÕ ile 15-20 yÕl gibi kÕsa bir süre içerisinde
bir sanayi kentine dönüúmüútür.
Petkim-Tüpraú gibi sanayi kuruluúlarÕnÕn bölgede kurulmasÕyla baúlayan sanayileúme hÕzÕnÕ
arttÕrarak devam ve Alia÷a’nÕn sanayi merkezi olma süreci geliúerek devam etmiútir. Alia÷a
Bölgesinde bulunan, PETKøM Petrokimya Kompleksi, TÜPRAù øzmir Rafinerisi, Demir
Çelik FabrikalarÕ ve Haddehaneler MKE Kurumu VasÕflÕ Çelik FabrikasÕ, Gemi Söküm
Tesisleri , Hurda Geri KazanÕm Tesisleri, AkaryakÕt Dolum Ve SatÕú Tesisleri , LPG Dolum
Tesisleri , Enerji Üretim Tesisleri, Ege Gübre ve Viking Kâ÷Õt FabrikalarÕ, Organize Sanayi
Bölgeleri, Dökümcüler øhtisas OSB, küçük sanayi sitesi ve di÷er çeúitli sanayi yatÕrÕmlarÕ aynÕ
zamanda hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli aktörlerdir.
Bölgede yer alan Rafineri, Petrokimya ve demir-çelik tesisleri gibi tesislerden kaynaklanan
emisyonlar sektörlere göre farklÕlÕk göstermektedir. Rafineri ve Petkim’de yanma kaynaklÕ
kirleticiler ile organik kirleticiler, demir çelik tesislerinde toz emisyonlarÕ karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr. Demir çelik tesislerinin bacalarÕndan çÕkan ve açÕkta depolanan hurda, curuf ve
filtrelerde tutulan baca tozu gibi malzemelerden kaynaklanan toz emisyonlarÕ içeri÷inde
farklÕ elementleri ve tehlikeli organik kirleticileri barÕndÕrmaktadÕr.

Alia÷a bölgesi, bölgedeki endüstri yo÷unlu÷unun do÷al sonucu olarak ortaya çÕkan hava
kirlili÷i açÕsÕndan özel dikkat gösterilmesi gereken bir baúka deyiúle hassas bölgelerden
biridir. Endüstrilerin farklÕ olmasÕ oluúan emisyonlarÕn da farklÕlÕ÷Õ anlamÕna gelmektedir.
Bölgede en önemli kirleticiler olarak KalÕcÕ Organik Kirleticiler, Uçucu Organik Bileúikler,
SO2, NOx, O3, Partikül madde, metaller sayÕlabilir.
Alia÷a’daki sanayi kuruluúlarÕnÕn yo÷unlu÷u, nitelikleri ve çevresel etkileri göz önüne
alÕndÕ÷Õnda, bu bölgede yapÕlacak yatÕrÕmlarÕn çevresel etkilerinin, tüm bu bölgedeki sanayi
kuruluúlarÕnÕn çevresel etkileriyle birlikte ele alÕnarak de÷erlendirilmesi gereklidir.
Alia÷a’da Tablo 1’de verilen sektörlerde çok sayÕda hava kirletici iúletme faaliyet
göstermektedir. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili÷inin Kontrolü
Yönetmeli÷i’ne göre emisyon iznine tabi olan mevcut iúletmelerin önemli kirletici kaynak
durumundaki A Grubunda yer aldÕ÷Õ görülmektedir.

* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 1. Alia÷a’da Mevcut Sanayi Tesisleri ve Bu Sektörlerden Kaynaklanan Kirleticiler

ÇELøKHANE
HADDEHANE
RAFøNERø
PETROKøMYA
ELEKTRøK ÜRETøM
PETROKOK KURUTMA
SOLVENT GERø KAZANIM
METAL GERø KAZANIM
GÜBRE PM,
KAöIT ÜRETøM
GEMø SÖKÜM
AKARYAKIT DOLUMDEPOLAMA
GAZ DOLUM-DEPOLAMA
KÖMÜR DEPOLAMA VE PAKET
ELEKTRøK ÜRETøM
PETROKOK KURUTMA

PM, A÷Õr Metaller, CO, SOX, NOX, VOC,
PAH, PCB,PCDD-PCDF
PM, CO, SOX, NOX
PM, Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, PAH,
PCB,PCDD-PCDF
PM, Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, PAH,
PCB,PCDD-PCDF
PM, CO, SOX, NOX
PM, CO, SOX, NOX, VOC, PAH,
VOC, PM, CO, SOX, NOX
PM, Metaller
CO, SOX, NOX, NH3, Asit
PM, CO, SOX, NOX
PCDD-PCDF, Asbest
VOC
VOC
PM
PM, CO, SOX, NOX
PM, CO, SOX, NOX, VOC, PAH,

Sanayi tesislerinden kaynaklanan emisyonlar sadece bu tesislerin bacasÕndan atmosfere
verilen emisyonlar olarak de÷erlendirilmemelidir. Bölgedeki sektörlere göre hammadde ve
ürünlerin depolanmasÕ-taúÕnmasÕ iúlemleri sÕrasÕnda rüzgar etkisiyle havaya karÕúan tozlar,
buharlaúan organik gaz ve buhar emisyonlarÕ gibi emisyonlar da bölge hava kalitesini
olumsuz etkilemektedir.
Demir çelik tesislerinde açÕkta depolanan hurda, cüruf ve baca tozu gibi malzemeler hem
bunlarÕn yer taúÕnmalarÕ sÕrasÕnda hem de depolandÕklarÕ alanlarda rüzgar etkisiyle tozuyarak
önemli bir kirletici kaynak durumuna gelmektedir. Bu tesisler çalÕúmalarÕ kapsamÕ da hurda
metalleri ergittikleri için; depolanan bu yÕ÷Õnlardan kalkan tozlarÕn içeri÷inde a÷Õr metaller, iz
elementler, toksik organik kirleticiler bulunmaktadÕr. Bu tehlikeli içerikleri nedeniyle bu
faaliyetten kaynaklanan tozlarÕn azaltÕlmasÕ çok büyük önem kazanmaktadÕr. Benzer
emisyona sahip bir di÷er sektör ise kömür depolama ve paketleme tesisleridir. Bu ürünler de
açÕk alanda depolandÕ÷Õndan önemli bir toz kayna÷Õ durumundadÕr.
PlansÕz sanayileúmenin getirdi÷i çevre kirlili÷inden payÕnÕ almÕú ve bölgesel olarak çevresel
kirlilik kapasitesi sÕnÕr de÷erlere ulaúmÕú olan Alia÷a Bölgesi, yaúanan kirlilik problemleri ile
çevre yerleúimleri ve øzmir Kent Merkezini olumsuz etkilemektedir. Bölgenin olumsuz çevre
kalitesi koúullarÕna ra÷men bölgede petrokimya, demir-çelik endüstrisi baúta olmak üzere
sanayi yatÕrÕmlarÕ teúvik edilmiú, bölgedeki sanayi yatÕrÕmlarÕnÕn artmasÕ ile birlikte enerji
yatÕrÕmlarÕ da gündeme gelmiútir.
Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ ÇED veri tabanÕ incelendi÷inde Alia÷a ilçesinde 2010 yÕlÕndan
bu yana içinde 30 proje için ÇED olumlu kararÕ verildi÷i görülmektedir. Bu projelerde sektör
olarak enerji,demir-çelik (haddehane,çelikhane vb.),petrokimya,geri kazanÕm ve depolama
tesisleri yer almaktadÕr.Bu veriler bile baúlÕ baúÕna,Alia÷a’da mevcut a÷Õr sanayi yükünün
üzerine yeni yapÕlacak sanayi tesislerinin ve termik santrallerin getirece÷i yük ve çevresel risk
konusunda fikir vermektedir. Bölgede kömür yakÕtlÕ bir termik santral inúaatlarÕ devam
* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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etmekte olup, bir taraftan da baúka kömür yakÕtlÕ termik santral projelerinin ÇED süreçleri
yürütülmektedir. Bölgede baúka kömür yakÕtlÕ termik santrallerin de planlandÕ÷Õ
bilinmektedir.
Alia÷a Bölgesindeki sanayi kuruluúlarÕnÕn yo÷unlu÷u, nitelikleri ve çevresel etkileri göz
önüne alÕndÕ÷Õnda, bu bölgede yapÕlacak yatÕrÕmlarÕn çevresel etkilerinin, tüm bu bölgedeki
sanayi kuruluúlarÕnÕn çevresel etkileriyle birlikte ele alÕnarak de÷erlendirilmesi zorunludur.
Alia÷a Bölgesi sanayileúme süreci ile artan çevresel kirlili÷i bölgenin kapasitesini doldurdu÷u
ve aútÕ÷Õ yapÕlan çalÕúmalarla ortaya konmuú bir gerçektir. Bu tablo do÷rultusunda yaúanan
çevresel kirlilik bölge halkÕnÕn, çevre yerleúimlerin ve øzmir kentinin yaúam kalitesini tehdit
etmektedir.

SONUÇ VE ÖNERøLER
øzmir Kent Merkezindeki Hava Kalitesi Ölçüm østasyonlarÕ verileri de÷erlendirildi÷inde; Kent
merkezinde ölçülen hava kalitesi seviyeleri genel olarak sÕnÕr de÷erleri sa÷lÕyor ise de
özellikle kÕú aylarÕnda sÕnÕr de÷erlerin aúÕldÕ÷Õ gözlemlenmektedir. Bu nedenle hava kalitesi
seviyelerinin iyileútirilmesi için hava kalitesi yönetim planÕ hazÕrlanmalÕdÕr.
øzmir için iyi bir hava kalitesi yönetimi oluúturulabilmesi için öncelikle emisyon envanteri
yapÕlarak kirletici kaynaklarÕn, bu kaynaklarda oluúan kirletici tür ve miktarlarÕnÕn,
kaynaklarÕn hava kalitesi seviyelerine etkilerinin belirlenmesi gerekir.
Kentin kuzeyinde Alia÷a endüstri bölgesinde yer alan demir çelik ve petrokimya tesislerinin
emisyonlarÕ øzmir için önemli bir kirlilik kayna÷ÕdÕr. ùu anda øzmir’de hava kirlili÷inin en
ciddi sorun oldu÷u Alia÷a bölgesi için acil önlemler alÕnmalÕdÕr. øzmir ve Alia÷a endüstri
bölgesinde hava kirlili÷ine neden olan organik ve inorganik kirleticilerin düzeylerinin,
kaynaklarÕnÕn ve sa÷lÕk etkilerinin belirlenerek hava kalitesi yönetim planÕnÕn oluúturulmasÕna
yönelik çalÕúmalar yürütülmelidir. Mevcut tesisler iyileútirilmeli, bunlarÕn emisyonlarÕ en aza
indirilmeli ve emisyon kontrol sistemlerinin süreklili÷i sa÷lanmalÕdÕr. Bu bölgede yapÕlacak
yeni tesislerin çevre ile etkileúimi çok iyi irdelenmelidir.
øzmir ve Alia÷a endüstri bölgesinde do÷al gazÕn kullanÕma girmesi ve özellikle demir çelik
tesislerinde bazÕ önlemlerin alÕnmasÕ nedeniyle Alia÷a bölgesindeki hava kirlili÷i ölçümleri
bir dura÷anlÕk ve hatta olumlu geliúmelere iúaret etmektedir. Bu bölgede mevcut iúletmelerde
yapÕlan iyileútirmelere titizlikle devam edilmelidir. ùu an Alia÷a ve yakÕn çevresinde yeniden
termik santraller kurma çalÕúmalarÕ hava kalitesi için büyük bir tehdittir. Bu bölgede hava
kirlili÷ini artÕrma olasÕlÕ÷Õ olan iúletmelere, yeni emisyon kaynaklarÕna ve özellikle termik
santrallerin kurulmasÕna kesinlikle izin verilmemelidir. Bölgede acil bir çevresel
de÷erlendirme çalÕúmasÕ yapÕlmalÕ, mevcut durumun getirdi÷i çevre kirlili÷i net olarak
belirlenmelidir. Bölgede yapÕlmasÕ planlanan termik santral yatÕrÕmlarÕ durdurulmalÕ. Bölgesel
planlama ve çevre kirlili÷ini rehabilite edecek çalÕúmalar gerçekleútirilmelidir.
øzmir Kenti planlamasÕna yönelik çalÕúmalarda hava kalitesi planlarÕ, mevcut kirlilik durumu
do÷ru irdelenmeli, mevcuttaki plansÕz kentleúmenin getirdi÷i olumsuz koúullarÕ önleyebilmek
için ekolojik planlama süreçleri yürütülmelidir.
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KAYNAKLAR
• øzmir øl Çevre Durum Raporu (Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ),
•Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ øzmir øl Müdürlü÷ü internet sitesi
(http://www.izmirstm.gov.tr/-2012)
• øzmir Büyükúehir Belediyesi internet sitesi (http://www.izmir.bel.tr – 2012),
• Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ internet sitesi (http://www.csb.gov.tr – 2013),
• TMMOB øzmir Kent Sempozyumu Bildiriler KitabÕ, “øzmir’de Hava Kirlili÷i”
(Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM - 2009),
• TMMOB Çevre Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi “øzmir Çevre Durum Raporu 2009”
• TMMOB øzmir øl Kordinasyon Kurulu 'Alia÷a Bölgesi De÷erlendirme Raporu', 2012
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øZMøR’DE ATIKSU ARITIMI
TMMOB Çevre Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi
cmoizmir@cmo.org.tr

Dünyada nüfus artÕúÕ, endüstrileúme ve tarÕmsal sulamanÕn yaygÕnlaúmasÕ bir taraftan kiúi
baúÕna düúen su miktarÕnÕ azaltÕrken, di÷er yandan, artan evsel, endüstriyel ve tarÕmsal
atÕksular hem su kaynaklarÕnÕ kirletmekte hem de uygun tekniklerle ve oranlarda arÕtÕlmalarÕ
durumunda, özellikle tarÕmsal sulama için uygun bir kaynak oluúturmaktadÕr.
Ülkemizde küresel iklim de÷iúikli÷inden en fazla etkilenecek bölgede yer alan kentimiz,
içme- kullanma suyu ihtiyacÕnÕn yaklaúÕk yarÕsÕnÕ il dÕúÕndaki kaynaklardan sa÷larken,
atÕksularÕn etkin bir úekilde arÕtÕlmasÕ ve uygun alanlarda yeniden kullanÕmÕ büyük önem
taúÕmaktadÕr.
Dünyada Durum:Dünyada günlük atÕksu miktarÕnÕn 1.5 km3’e ulaútÕ÷Õ ve bunun 0.23
km3’ünün Kuzey Amerika’da üretildi÷i ifade edilmektedir. Yüksek gelir gurubundaki
ülkelerde üretilen atÕksuyun %70’i arÕtÕlÕrken, üst orta gelir gurubunda bu oran %38’e, alt orta
gelir gurubunda %28’e , alt gelir gurubundaki ülkelerde ise ancak %8’i arÕtÕlmaktadÕr.AtÕksu
arÕtma hizmetinden yararlanan nüfus oranÕ AB ülkelerinde oldukça yüksek olup, Hollanda’da
%99, Almanya’da %95, øspanya’da %92 ve Yunanistan’da %87 oranÕndadÕr. Çin’de bu oran
%32,5, Meksika’da %35, Polonya’da %64 civarÕndadÕr.
Türkiye’de Durum:2950 belediyenin bulundu÷u ülkemizde 2010 yÕlÕ TÜøK çevre
istatistiklerine göre 326 atÕksu arÕtma tesisi bulunmakta ve 428 belediyenin (tüm belediyelerin
%14’ünün) atÕksularÕ bu tesislerde arÕtÕlmaktadÕr.2010 yÕlÕ verilerine göre ülkemizde oluúan
3.8 milyar m3 atÕksuyun 2.72 milyar m3’ü arÕtÕlmaktadÕr (toplam atÕksuyun %71.5’i).
Ülkemizdeki 326 atÕksu arÕtma tesisinin 39’u fiziksel, 199’u biyolojik, 53’ü ileri biyolojik ve
35’i do÷al arÕtma prosesine sahip tesislerdir.di÷er yandan, ülkemizde arÕtÕlan atÕksuyun
%37,9’u ileri biyolojik prosesle, % 34,3’ü biyolojik prosesle, %27,6’sÕ fiziksel prosesle ve
%0.2’lik bir bölümü ise arÕtÕlmaktadÕr. TÜøK verilerine göre belediye sÕnÕrlarÕnda yaúayan
nüfusun üretti÷i atÕksuyun %62’si, ülkemizde üretilen atÕksuyun ise % 52’si arÕtÕlmaktadÕr.
øzmir’de Durum:Nüfus artÕúÕ ve sanayileúmeye ba÷lÕ olarak 1960’lardan itibaren øzmir
Körfezi’nde ilk kirlilik belirtileri görülmeye baúlanmÕútÕr. atÕksularÕn toplanmasÕ,
uzaklaútÕrÕlmasÕ ve arÕtÕlmasÕ amacÕyla 1969 yÕlÕndan baúlayarak, Çi÷li AAT’nin devreye
alÕndÕ÷Õ 2000 yÕlÕna kadar çeúitli çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr.
Camp Harris Masera Master PlanÕ: DSø Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan 1969-1971 yÕllarÕ
arasÕnda yaptÕrÕlan çalÕúmada øzmir’de oluúan atÕksularÕn bir kuúaklama kanalÕ ile toplanarak,
bugün Çi÷li AAT’nin bulundu÷u alanda 3 kademeli bir lagün sistemiyle artÕlmasÕnÕ ve orta
körfeze derin deniz deúarj yapÕsÕyla deúarÕnÕ önermektedir.
Holfelder-Su YapÕ Master Plan Revizyonu:1977-1981 yÕllarÕ arasÕnda yaptÕrÕlan revizyon
çalÕúmasÕnda, Çi÷li HavaalanÕ kuzeyinde yapÕlacak konvansiyonel bir aktif çamur tesisinden
çÕkacak arÕtÕlmÕú sularÕn 11 km. uzunlu÷undaki bir kanalla Gediz Nehri’ne verilmesi
önerilmiútir.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisli÷i Bölümü Fizibilite Etüdü: 1985 yÕlÕnda yapÕlan
çalÕúmada çaúitli arÕtma seçenekleri de÷erlendirilmiú ve Dünya BankasÕ’nÕn kredi koúulu
olmasÕ nedeniyle, anaerobik lagünler, fakültatif lagünler ve olgunlaútÕrma lagünlerinden
uluúan bir arÕtma prosesine karar verilmiútir.
Su-YapÕ-Black & Veatch International Master Plan Raporu: D.E.Ü. tarafÕndan
gerçekleútirilen fizibilite çalÕúmalarÕ, Dünya BankasÕ’nÕn kredi deste÷inde temel teknik
doküman olarak kullanÕlmÕú ve sistemin mühendislik çalÕúmalarÕ “Su-YapÕ-Black & Veatch”
tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Bu projenin bir bölümünde, anaerobik ve fakültatif havuzlarÕn yerine
iki kademeli havalandÕrmalÕ havuzlarÕn yerleútirilmesi öngörülmüútür.
Büyük Kanal Projesi ve AtÕksu ArÕtma Tesisleri: Tüm bu çalÕúmalar sonrasÕnda øzmir
Körfezi’ni çevreleyen ve 65’km uzunlu÷a ulaúan bir ana kuúaklama kanalÕ ve bu kuúaklama
kanalÕ üzerinde ilki 4m3/sn sonuncusu ise 32m3/sn kapasiteli olan dört adet atÕksu pompa
istasyonu ve 604.800 m3/gün kapasitesiyle ülkemizin en büyük ileri biyolojik prosese sahip
atÕksu arÕtma tesisi inúa edilerek 2000 yÕlÕnda iúletmeye alÕnmÕútÕr.
2002 yÕlÕnda Güzelbahçe ilçesi ile NarlÕdere’de yeralan askeri alanda oluúan atÕksularÕ
arÕtacak olan GüneybatÕ AAT, 2004 yÕlÕ sonunda da TahtalÕ BarajÕ gölünü korumak amacÕyla
yapÕlan ve Menderes Belediyesi sÕnÕrlarÕnda oluúan atÕksularÕn arÕtÕlaca÷Õ Havza AAT
iúletmeye alÕnmÕútÕr. Bu iki tesisin de kapasitesi 21.600 m3/gün’dür.
5216 sayÕlÕ yasanÕn yürülü÷e girmesiyle 2004 yÕlÕnda Büyükúehir sÕnÕrlarÕ 50 km. yarÕçapÕnda
geniúlemiú ve mevcut 9 ilçeye 10 yeni ilçe daha ilave olmuútur. Selçuk Belediyesi AAT, Foça
Belediyesi’nin yabancÕ finansman deste÷iyle yaptÕrmÕú oldu÷u ve øZSU’ya devredilen
AAT’lerine ilave olarak, Urla, øYTE, BayÕndÕr, Menemen, Seferhisar, AyrancÕlar, TorbalÕ,
Kemalpaúa ,Alia÷a, Ürkmez-Do÷anbey ve Özdere AAT’leri inúa edilerek iúletmeye
alÕnmÕútÕr. AyrÕca Ba÷arasÕ, Gümüldür gibi eski belde belediyelerine ait AAT’leri ve
HacÕömerli, Kozbeyli, Çukurköy,Gödence, Korucuk, ÇakÕrbeyli ve Halilbeyli köy AAT’leri
devralÕnarak iúltilmeye baúlanmÕútÕr.
2008-2013 yÕllarÕ arasÕnda iúletmeye alÕnan/devralÕnan tesisler ile toplam tesis sayÕsÕ 25’e,
toplam atÕksu arÕtma kapasitesi 850.000 m3/gün’e ulaúmÕútÕr.
Türkiye’de ileri biyolojik atÕksu arÕtÕmÕ %37.9’luk bir orana sahipken, øBB sÕnÕrlarÕnda
arÕtÕlan suyun %98’i bu yöntemle arÕtÕlmaktadÕr.
6360 sayÕlÕ kanunla büyükúehir belediyelerinin sÕnÕrlarÕnÕn il sÕnÕrlarÕna geniúlemesiyle øBB
sÕnÕrlarÕna 9 ilçe daha dahil olacak ve toplam nüfus 4 milyona ulaúacaktÕr. Yeni ba÷lanacak 9
ilçeden Ödemiú, Bergama ve Çeúme ilçe belediyelerinin
atÕksu arÕtma tesisleri
bulunmaktadÕr. Di÷er 7 ilçe merkezinde ve arÕtma tesisi bulunmayan belde yerleúimlerinde
AAT’lerinin önümüzdeki 5 yÕlda inúa edilmesi beklenmektedir.
ArÕtma Çamuru Yönetimi: AtÕksu arÕtÕmÕ sonucu oluúan ortalama 225.000 t/yÕl arÕtma
çamuru,2000-2013 yÕllarÕ arasÕnda Çi÷li AAT alanÕndaki çamur kurutma lagünlerinde
stoklanmÕútÕr. 2012 yÕlÕnda inúasÕ baúlayan Çamur Kurutma Tesisi 2013’de deneme üretimine
baúlamÕú olup Çamur Çürütme Tesisi’nin ise 2014’ün ilk aylarÕnda devreye alÕnmasÕ
planlanmÕútÕr. Çi÷li AAT dÕúÕdaki tesislerde oluúan çamurlarÕn güneú enerjisi ile kurutulmasÕ
amacÕyla Havza AAT’de solar çamur kurutma tesisi ihale süreci devam etmektedir.
Yeni Hedefler Ne OlmalÕdÕr: Türkiye’nin atÕksu arÕtÕmÕnda öncü kenti konumundaki øzmir’in
yeni ba÷lanan yerleúimlerin ve mevcut sÕnÕrlardaki arÕtma tesisi olmayan yerleúimlerin atÕksu
* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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arÕtma tesislerinin yapÕlarak inúa edilmesi dÕúÕnda yeni hedefleri olmalÕdÕr. Bunlar, atÕksu
arÕtÕmÕnda ve çamur bertarafÕnda yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn kullanÕlmasÕ, arÕtÕlmÕú
sularÕn tarÕmsal kullanÕm olanaklarÕnÕn araútÕrÕlarak, gerçekleútirilmesi, atÕksu arÕtÕmÕnda koku
kontrol uygulamalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕdÕr.
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øZMøR’DE KATI ATIK YÖNETøMø SORUNLAR, FIRSATLAR
TMMOB Çevre Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi
cmoizmir@cmo.org.tr

Dünyada durum:
Dünya nüfusunun yarÕsÕnÕn kentlerde yaúadÕ÷Õ günümüzde, yaúam standartlarÕ ve tarzÕnÕn
de÷iúimine ba÷lÕ olarak kentlerde üretilen katÕ atÕk miktarÕnda da büyük bir artÕú
gözlenmektedir. Dünya BankasÕ tarafÕndan 2012 yÕlÕnda yayÕmlanan bir rapora göre
günümüzde 1.3 milyar ton olan yÕllÕk kentsel katÕ atÕk miktarÕnÕn, 2025 yÕlÕnda, kentsel nüfus
artÕúÕna ba÷lÕ olarak 2.3milyar tona ve katÕ atÕk yönetimi maliyetinin yÕllÕk 205 milyar
dolardan 325 milyar dolara çÕkmasÕ beklenmektedir.
Türkiye’de durum:
2950 belediyenin bulundu÷u ülkemizde TÜøK 2010 yÕlÕ verilerine göre 52 adet düzenli
depolama tesisi, 5 adet kompost tesisi ve tehlikeli atÕklar için 2 adet yakma tesisi iúletme
halindedir. TÕbbi atÕklarÕn sterilizasyonu için iúletilen tesis sayÕsÕ ise 18 adettir.
TÜøK 2010 yÕlÕ verilerine göre ülkemizde 25.28 milyon ton/yÕl kentsel katÕ atÕ÷Õn ancak %
54.4’ü düzenli depolama tesislerinde, % 0.8’i kompost tesislerinde bertaraf edilmektedir.
kentsel katÕ atÕklarÕn %48.8’lik bir bölümü ise çöplüklerde, dere ve göl yataklarÕnda veya
açÕkta yakÕlarak bertaraf edilmektedir.
TÜøK verilerinde dikkati çeken bir di÷er noktaysa, il ve ilçe merkezlerinde yaúayan 44.5
milyon nüfusun 2000 yÕlÕnda üretti÷i katÕ atÕk miktarÕ 25 milyon ton olarak belirlenmiúken,
2010 yÕlÕnda il ve ilçe merkezlerinde yaúayan 56 milyon nüfusun , üretti÷i katÕ atÕk miktarÕ
ise 25.28 milyon ton/yÕl olarak tespit edilmiútir. Yani kentli nüfus 10 yÕlda % 21 artÕú
gösterirken, kentsel alanda üretilen katÕ atÕk miktarÕ ise ancak % 1 artmÕútÕr!
øzmir’de durum:
Nüfus:
6360 sayÕlÕ kanunla øzmir Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ øzmir il sÕnÕrlarÕna geniúletilmiú
vebüyükúehir nüfusu, il nüfusu olan 4milyona, ilçe sayÕsÕ ise 21’den 30’a yükselmiútir. Bu
nüfusun %91.5’i (3.66 milyon) ilçe merkezlerinde, %8.5’i (0.34 milyonu) belde ve köylerde
yaúamaktadÕr.
KatÕ AtÕk Bertaraf Tesisleri:
øzmir’in ilk modern katÕ atÕk bertaraf tesisleri 1968 yÕlÕnda Çi÷li ve HalkapÕnar’da kurulmuú
olan kompost tesisleridir. Her birisi 150 ton/ gün kapasiteli olan bu iki tesisin kentte o
dönemde üretilen katÕ atÕ÷Õn %60 kadarÕnÕ bertaraf edebilecek kapasitede oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. 17 yÕl süresince iúletilen bu tesisler 1985 yÕlÕnda kapatÕlmÕútÕr.
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1985 yÕlÕnda Uzundere bölgesinde yapÕmÕna baúlatÕlan Uzundere Kompost Tesisi 1988 yÕlÕnda
iúletmeye alÕnmÕú olup, 250 ton/gün atÕk iúleme kapasitesine sahiptir. 2001 yÕlÕnda yapÕlan
revizyonla tesis kapasitesi 500 ton/gün’e çÕkarÕlmÕútÕr. 75.000 m2 alana sahip tesis 2004 yÕlÕna
kadar øBB tarafÕndan iúletilmiú ve bu tarihten itibaren özel bir firmaya kiralanmÕútÕr. øki yÕl
kadar özel firma tarafÕndan iúletilen tesis, bu dönemde kompost üretiminden çok geri kazanÕm
tesisi olarak kullanÕlmÕú ve sonrasÕnda kapatÕlmÕútÕr.
Menemen Kompost Tesisi:
1994 yÕlÕnda DPT onayÕyla ve hazine garantisiyle Menemen Belediyesi tarafÕndan FransÕz
OTV firmasÕna yaptÕrÕlan tesis 1997 yÕlÕnda tamamlanmÕútÕr. YapÕmÕ için 125 milyon FransÕz
FrangÕ kredi kullanÕlan tesise, 2004 yÕlÕndan sonra atÕk alÕnmaya baúlanmÕú ve Menemen’in
yanÕ sÕra KarúÕyaka ve Çi÷li’nin de atÕklarÕ kabul edilmiútir. Menemen Kompost Tesisi’de
özel bir firmaya kiralanarak iúletilmiú ve kompost üretmekten çok, geri kazanÕm tesisi olarak
de÷erlendirilmiútir.... yÕlÕndan itibaren kapalÕ olan tesis, 5216 sayÕlÕ yasa kapsamÕnda øzmir
Büyükúehir Belediyesi’ne devrolmuútur.
HarmandalÕ KatÕ AtÕk Düzenli Depolama Tesisi:
1989 yÕlÕnda Hacettepe Üniversitesi tarafÕndan zemin etüdleri yapÕlan ve Bo÷aziçi
Üniversitesi tarafÕndan projelendirilen tesis Türkiye’nin ilk düzenli depolama tesisidir. 900
dönüm alana kurulu tesis, Çi÷li Belediyesi’ne ba÷lÕ olan HarmandalÕ ve Cumhuriyet
Mahallesi sÕnÕrlarÕnda yer almaktadÕr. 1992 yÕlÕnda ise bu alan, bugün fesh edilmiú olan
HarmandalÕ Belde Belediyesi sÕnÕrlarÕnda bulunmaktadÕr.
Kuruldu÷u dönemde øzmir Büyükúehir Belediyesi (øBB) sÕnÕrlarÕ dÕúÕnda olmasÕ nedeniyle bu
bölgedeki imar uygulamalarÕ belde belediyesi tarafÕndan yapÕlmÕú ve bu uygulamalar, konut
alanlarÕnÕn ve nüfus yo÷unlu÷unun artÕúÕ úeklinde olmuútur.
1992-2013 yÕllarÕ arasÕndaki 22 yÕllÕk dönemde 14 milyon tonu aúkÕn atÕ÷Õn depolandÕ÷Õ
tesisde, özellikle Uzundere Kompost Tesisi’nin kapatÕlmasÕ ile depolanan günlük atÕk
miktarÕnda 500 ton kadar artÕú olmuútur. 2004 yÕlÕnda çÕkan ve 2007 yÕlÕdan itibaren fiiliyata
geçen, 5216 sayÕlÕ yasa ile øBB sÕnÕrlarÕnÕn 50 km. yarÕçapÕna geniúleyerek 10 yeni ilçenin
daha øBB sÕnÕrlarÕna girmesiyle depolanan atÕk miktarÕnda yine büyük bir artÕú görülmüútür.
Çünkü bu tarihte øBB sÕnÕrlarÕna dahil olan belediyelerin hiçbirisinde düzenli depolama tesisi
bulunmamaktadÕr. Menemen Kompost Tesisi ise iúletilebilir olmaktan çÕkmÕútÕr.
2013 yÕlÕna gelindi÷inde günde 3.800 ton atÕ÷Õn depolandÕ÷Õ tesisde halen, evsel atÕklarla
birlikte sanayi iúletmelerinde üretilen evsel nitelikli katÕ atÕklar ve yine sanayiden
kaynaklanan evsel nitelikli arÕtma çamurlarÕ depolanmaktadÕr. 1992-2012 yÕllarÕ arasÕnda
tesis alanÕnda tÕbbi atÕk depolamasÕ yapÕlÕrken, son bir yÕlda tÕbbi atÕklar Manisa’da kurulu bir
tesiste bertaraf edilmektedir. HarmandalÕ KatÕ AtÕkDüzenli Depolama Tesisi’nin 650
dönümlük bir bölümü depolamaya kapatÕlmÕúken, yaklaúÕk 350 dönümlük bir bölümde
halendepolama iúlemleri devam etmektedir. Yeni katÕ atÕk bertaraf tesislerinin kurulmasÕyla
depolama tesisinin rehabilite edilerek kapatÕlmasÕ gerekmektedir.
øzmir’de KatÕ AtÕk MiktarÕ ve Özellikleri:
HarmandalÕ KatÕ AtÕk Düzenli Depolama Tesisi’nde depolanan evsel atÕk miktarÕ günde 3.500
ton mertebesine ulaúmÕútÕr.AtÕk kompozisyonu, %45-55 mutfak ve kentsel alanda oluúan
organiklerden, % 15-20 inert malzemeden ve % 30-35 geri kazanÕlabilir malzemeden
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oluúmaktadÕr. Büyükúehir sorumluluk alanÕnÕn il sÕnÕrlarÕna geniúlemesiyle, atÕk miktarÕnÕn
4.000 ton/gün mertebesine ulaúaca÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.. Doygunluk nüfusu 5.5 milyon olaca÷Õ
tahmin edilen izmir’de günlük evsel atÕk miktarÕnÕn da 7.000 tonu aúaca÷Õ beklenmektedir.
Nüfus artÕú hÕzÕ ülke ortalamasÕnÕn üzerinde olan øzmir’de, nüfus artÕúÕna ve tüketim
alÕúkanlÕklarÕna ba÷lÕ olarak, atÕk miktarÕnda önemli artÕúlar olaca÷Õ dikkate alÕnarak, bertaraf
tesislerinin kapasite ve alan ihtiyacÕnÕn belirlenmesi gerekmektedir.
øzmir’de KatÕ AtÕk Yönetimi Sorunlar, FÕrsatlar:
øzmir Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içerisinde, sadece bir adet düzenli katÕ atÕk depolama
tesisi bulunmasÕ, bu tesisin yerleúim alanlarÕ içerisinde kalmasÕ ve kapasite sÕnÕrlarÕna ulaúmÕú
olmasÕ önemli bir sorundur. Di÷er yandan, geçmiúte kurulmuú olan kompost tesislerinin
modernize edilerek, kapasite ve sayÕlarÕ arttÕrÕlarak yaygÕnlaútÕrÕlamamalarÕ, düzenli
depolamadan daha ileri bertaraf tekniklerinin kullanÕlmasÕnÕ engellemiútir. ølçe belediyeleri
tarafÕndan atÕklarÕn kayna÷Õnda etkili bir úekilde ayrÕútÕrÕlamamasÕ, bir yandan daha fazla
atÕ÷Õn, daha uzun mesafelere taúÕnmasÕna, di÷er yandan depolama tesisi ömrünün kÕsalmasÕna
yol açmÕútÕr. Büyükúehir sÕnÕrlarÕ içerisinde bir adet bertaraf tesisi bulunmasÕ taúÕma
maliyetlerini arttÕran bir unsur olmuútur.
øzmir’in atÕk bileúimi ve atÕk bertarafÕnda, geliúmiú ülkelerdeki hedefler ve ülkemizdeki yeni
mevzuat düzenlemeleri dikkate alÕndÕ÷Õnda, geri kazanÕm ve enerji üretiminin esas alÕndÕ÷Õ
yeni bir yaklaúÕmÕn zorunlu oldu÷u ortaya çÕkmaktadÕr. Günümüz verileriyle, øzmir ili evsel
katÕ atÕklarÕndan, günde 250.000 m3 biyogaz ve bu biyogazdan da 400.000 kwh elektrik
enerjisi üretmekmümkümdür.Di÷er yandan, 12.000 km2ye ulaúan il yüzey alanÕ ve ilçeler
arasÕ 190 kilometreye ulaúan mesafeler çok sayÕda bertaraf tesisine ihtiyaç duyuldu÷unu
göstermektedir. Kuzey, güney ve batÕ akslarÕnda bölgesel tesisler kurulmasÕnÕn yanÕ sÕra, eski
metropol alanÕ olarak tanÕmlanan ve 3 milyonu aúkÕn nüfusun yaúadÕ÷Õ bölgede birden fazla
bertaraf tesisi kurulmasÕ gerekli görülmektedir.Yeni kurulacak tesislerin çevresel etkilerini
minimize etmek için koku kontrolü, atÕksu arÕtÕmÕ, gürültü kontrolü gibi önlemler alÕnmalÕdÕr.
Bertaraf iúlemleri sonrasÕ depolanacak atÕk miktarÕnÕn minimum miktarda ve inert yapÕda ,
üretilecek enerjinin ise maksimum düzeyde olmasÕ hedeflenmelidir. Bu tesislerin, gelecekteki
nüfus ve atÕk miktarÕndaki artÕúlar dikkate alÕnarak, kapasite artÕúlarÕna izin verecek úekilde
planlanmalarÕ büyük önem taúÕmaktadÕr.
AyrÕca, evsel katÕ atÕklar dÕúÕnda, ilimizin büyük tarÕm potansiyeli sonucu oluúan tarÕmsal ve
hayvansal atÕklarÕn da bu bertaraf sistemine dahil edilmesi mevcut enerji potansiyelini çok
büyük ölçüde arttÕracaktÕr. Di÷er yandan, atÕ÷Õn giderek artan miktarÕ ve de÷iúen içeri÷i,
önümüzdeki dönemde termal bertaraf yöntemlerini de fizÕbl hale getirebilecektir.
øzmir, evsel nitelikli katÕ atÕklarÕn bir problem olarak de÷il de bir kaynak olarak
de÷erlendirildi÷i yeni bir atÕk yönetim yaklaúÕmÕna geçmek için gerekli adÕmlarÕ atmalÕ ve bu
yaklaúÕm için kentin ihtiyaç duydu÷u idari, teknik ve mali gereksinimleri uzun erimli bir
planlamayla tanÕmlamalÕdÕr.
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øZMøR’DE BøR ARBORETUM KURULMALIDIR
Prof. Dr. ølçin ASLANBOöA
Arboretum ansiklopedilerde odunsu bitkilerin sergilendi÷i bahçeler olarak tanÕmlanÕr.
Bir yeúil alanÕn arboretum olarak tanÕmlanabilmesi için bu alanÕn klimatik, fitoco÷rafik
özelliklerine uyabilecek, orijinleri bilinen, bilimsel olarak tanÕmlanmÕú çok sayÕda odunsu
bitkinin belirli ilkeler çerçevesinde sergilenmesi gerekir. Bu bitkiler açÕk alanda dikili olmalÕ,
özel bakÕm görmemeli, özel etiketlerle tanÕtÕlmalÕ ve bilimsel bakÕú açÕsÕyla gözetilmelidirler.

ARBORETUM KURMA DÜùÜNCESø NASIL OLUùTU ?
Bitkilere karúÕ ilgi do÷al olarak insanlÕ÷Õn varlÕ÷Õndan buyana süregelmektedir. ølgi öncelikle
beslenme ve barÕnma gereksinimleri için uygun olanlarÕn seçimi yönünde geliúmiú, úifa
arama ve estetik özelliklerinden yararlanma arayÕúlarÕyla çeúitlenmiútir. Her konuda oldu÷u
gibi bitkilere de di÷er insanlardan daha fazla ilgi duyan kiúiler, do÷adan topladÕklarÕ bitkileri
sahip olduklarÕ bahçelerde yetiútirmeye, di÷er insanlara gerek sosyal gerekse ekonomik
amaçlarla tanÕtmaya baúlamÕúlardÕr. Orta ça÷da öncelikle úifalÕ bitkiler ve baharatlÕ bitkiler
a÷ÕrlÕklÕ kurulan bahçeler, üniversitelerin de ilgi alanÕ olmuú, yo÷un bakÕm gerektiren
ekzotik bitkilerin de sergilenebildi÷i seralar kurulmuú, bu çerçevede öncelikle Avrupa’da
büyük botanik bahçeleri oluúmuútur. ùüphesiz bu bahçelerde otsu ve odunsu bitkiler birlikte
bulunmaktaydÕ.
Daha sonra sadece dendroloji konulu sorulara yanÕt verecek bahçeler geliúmeye baúlamÕútÕr.
Bu bahçelerin öncüsü 1811 de Dresden yakÕnÕnda Tharandt’da kurulmuútur. 19 yüzyÕlÕn
baúlarÕnda arboretumlar üzerine eserler yazÕlmaya baúlamÕútÕr. Örne÷in; 1838 de J.C.Loudon
øngiltere de 8 ciltlik “Arboretum et Fruticetum Britannicum” baúlÕklÕ bir eser yayÕnlamÕútÕr.
1864 te E.Petzold ve G. Kirchner Almanya ‘da “Arboretum Muscaviense”, A.Lavallee
Fransa’da “ Arboretum Segrezianum” adlÕ eserler yazmÕúlardÕr.
Arboretumlara ilgi önce üniversitelerden daha sonra özel vakÕflardan gelmiútir. Özel olarak
kurulmuú , daha sonra Cambrige Üniversitesine ba÷lanmÕú olan Arnold Arboretumu bunlara
örnektir.
James Arnold 1868 yÕlÕnda sahip oldu÷u araziyi bu amaca tahsis etmiú, 1872 yÕlÕndan sonra
bu alan Prof. Sargent tarafÕndan dünyanÕn en önemli arboretumu haline getirilmiútir.
AyrÕca yeryüzünde her zaman bitkilerle ilgilenen aynÕ zamanda kolleksiyoncu kiúili÷e sahip
insanlar olmuútur. Örne÷in Graf Silva –Tarouca 1835 yÕlÕnda Prag yakÕnÕnda küçük bir köy
olan Pruhonice’de sahibi oldu÷u arazi üzerinde 230 ha geniúli÷inde bir park kurmuútur. Bu
park 1929 yÕlÕnda kamulaútÕrÕlmÕútÕr ve 1962 yÕlÕndan buyana da Çekoslavak Bilimler
Akademisinin botanik bahçesi olarak hizmet görmektedir.
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Bu sayÕlanlarÕn dÕúÕnda büyük fidanlÕklarÕn anaçlÕk kolleksiyonu amacÕyla kurduklarÕ
arboretumlarÕ da unutmamak gerekir. Berlin’deki Spaeth firmasÕnÕn sahip oldu÷u bahçe buna
örnektir.
ARBORETUMLARIN BUGÜNKÜ øùLEVLERø.
ArboretumlarÕn iúlevleri çok yönlüdür, do÷al olarak arboretumun türüne göre bu görevler
yönlendirilir.
Botanik bahçeleri ve arboretumlar önceleri genellikle yeni keúfedilen bitkilerin tanÕtÕmÕ ve
üretimine yönelik kurulmuútur. Büyük botanik bahçeleri örne÷in Arnold Arboretumu ya da
Londra’daki Kew Garden tüm dünyadan bitkileri toplar ve sahip olduklarÕ türlerin
zenginleúmesini sa÷lardÕ. Bu görev son zamanlarda ikinci planda kalmaktadÕr. Çünkü artÕk
yeni bitkilerin keúfi 19. yüzyÕlda oldu÷u kadar çok de÷ildir. Buna ra÷men halen yeni türlerin
keúfine yönelik seyahatlar yapÕlmaktadÕr. Bulunan bitkilerden alÕnan tohumlar dünyanÕn
bütün botanik bahçelerine gönderilmekte ve yeryüzüne yayÕlmalarÕ sa÷lanmaktadÕr. BazÕ
arboretumlar bitki ÕslahÕ ile de u÷raúmÕúlardÕr. Bugün var olan arboretumlar daha çok belirli
amaçlar için varlÕklarÕnÕ sürdürmektedirler. Üniversiteye ba÷lÕ bir arboretumla bir orman
botani÷i bahçesi úüphesiz öncelikle dersler, uygulamalar ve bilimsel araútÕrmalar için
kurulurlar. Bunlar öncelikle yöresel odunsu bitkilere a÷ÕrlÕk verirler, bu arada ekonomik ya da
bilimsel yönde önemi olan ekzotik bitkiler de bu alanlarda sergilenir. AyrÕca çeúitli denemeler
ve bilimsel araútÕrmalara materyal temini için zaman zaman aynÕ türden çok sayÕda bitkinin
üretilmesi de gerekli olabilir. BazÕ arboretumlarda da çalÕ ve a÷açlarÕn yeúil alan düzenlemesi
ve ormancÕlÕk amaçlarÕna uygunluklarÕ araútÕrÕlÕr. Genel olarak seçilen türlerden çok sayÕda
fidanÕn alana dikilmesi ve en az bakÕmla gözetim altÕnda tutulmalarÕ esastÕr. Örne÷in
Göteburg Botanik bahçesinde bu tür gözlemler 100 ha alan üzerine dikilmiú sadece 200 tür
üzerinde yapÕlmaktadÕr.
BazÕ arboretumlar az sayÕda çalÕ ve a÷aç türünün adaptasyonu (aklimatizasyonu) üzerine
çalÕúmaktadÕr. Çekoslavakya’daki Nitros kenti yakÕnlarÕndaki Mlynany Arboretumu buna
örnektir. Bu arboretumu Graf Ambrozy kurmuútur ve 100 yÕlÕ aúkÕn bir süredir güney
Slovakya’nÕn karasal iklimine, do÷al olarak subatlantik ve atlantik iklimlerde yaúayan herdem
yeúil geniú yapraklÕ bitkilerin adaptasyonu denemeleri yapÕlmaktadÕr. BaúlangÕçta birtakÕm
güçlükler yaúanmÕútÕr, ancak zamanla bitkilerin uyum sa÷ladÕklarÕ ve do÷al yolla üremeye
baúladÕklarÕ gözlenmiútir.
Kentler çevresindeki arboretumlarÕn amacÕ, çeúitli odunsu bitki türleri ve kültüvarlarÕnÕ ilgi
duyanlarÕn yakÕnÕna getirmektir. Bu arboretumlarda çeúitli a÷açlar ve çalÕlar yeúil alan
düzenleme- bitkilendirme amaçlarÕna yönelik özellikleriyle tanÕtÕlmaktadÕr. Bu alanlar kent
halkÕnÕn kültürel
gereksinimine oldu÷u kadar, dinlence gereksinimine de hizmet
etmektedirler, aynÕ zamanda kent iklimi ve kent sa÷lÕ÷Õ için de önemli alanlardÕr.
Bu ba÷lamda özel arboretumlar genellikle halkÕn ilgisini çekebilecek görevler
üstlenmektedirler. Bunlardan bazÕlarÕ benzer türlerin ve kültür formlarÕnÕn koleksiyonlarÕnÕ
yapmaktadÕrlar. Bu tür uygulamalara Hoey-Smith’in Rotterdam yakÕnÕnda Trompenburg
Arboretumundaki Quercus kolleksiyonu, Yalova yakÕnlarÕndaki Karaca Arboretumundaki
Acer, Betula, Magnolia, Quercus v.d. koleksiyonlarÕ örnek olarak gösterilebilir.
Nihayet ormancÕlÕk faaliyetleri çerçevesinde kurulan gen bahçeleri de arboretumlar arasÕnda
de÷erlendirilebilir. Pek çok OrmancÕlÕk araútÕrma enstitüsü orman geneti÷i ve orman a÷açlarÕ
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ÕslahÕ yönünde çalÕúmalar yapmaktadÕr. Kural olarak buralarda kÕymetli a÷aç türlerinin çeúitli
klonlarÕnÕn koleksiyonlarÕ yapÕlmaktadÕr.
Arboretumlar çok çeúitli donanÕmlara sahip olabilirler. CanlÕ bitkilerin yanÕ sÕra kütüphane,
foto÷raf arúivi, herbaryum, tohum, kozalak ve odun koleksiyonlarÕ da olabilir. Sahip olunan
odunsu bitkilere iliúkin yayÕnlar olabilir. Çeúitli arboretumlar arasÕnda canlÕ materyal, çelik ya
da tohum alÕúveriúleri olabilir.
Arboretumlarda rehberlik ve tanÕtÕm (sözlü, görsel, yazÕlÕ vb.)hizmetleri çok önemlidir.

ÇEùøTLø ÜLKELERDEKø ÖNEMLø ARBORETUMLAR.
Örne÷in;
Almanya’da çok sayÕdaki botanik bahçesi ve arboretumdan bazÕlarÕ;
Berlin, Botanik bahçesi 42 ha geniúli÷inde, Humboldt Üniversitesinin denetimindedir,
sistematik ve bitki co÷rafyasÕ esaslarÕna göre düzenlenmiútir.
Bremen, Botanik Bahçesi ve Rhododendron koleksiyonu 35 ha geniúli÷indedir.
Darmstadt, Botanik bahçesi, Teknik Üniversitenin denetimindedir, 6 ha geniúli÷indedir.
Dortmund, Kenti botanik bahçesi, 53 ha geniúli÷indedir, Rhododendron, Prunus, Malus,
Philadelphus, Deutzia, Acer ve bodur Konifer koleksiyonlarÕ vardÕr.
Elmshorn, Tim u. Co. FidanlÕ÷ÕnÕn özel arboretumudur, 2,5 ha geniúli÷indedir.
Hann. Münden, Orman Fakültesinin Orman Botani÷i bahçesi, 4,5 ha geniúli÷indedir.
Hannover, Berggarten,12,5 ha geniúli÷indedir. Teknik üniversitenin denetimindedir.
Kassel, Wilhelshöhe ParkÕ, 250 ha geniúli÷indedir. øngiliz bahçe sitilinde düzenlenmiútir.
Zengin odunsu bitki koleksiyonlarÕ vardÕr.
Köln, Rodenkirchen Orman Botani÷i Bahçesi, 12 ha geniúli÷indedir, geniú alanlarda Sorbus,
Malus, Crataegus ve Prunus koleksiyonlarÕ vardÕr.
Mainau, Mainau adasÕnda bir úato
Metasequoia allesiyle ünlüdür.

bahçesidir. 30 ha geniúli÷inde subtropik bitkiler ve

Preetz, Donner ailesinin halka açÕk özel arboretumudur, 43 ha geniúli÷indedir.
Schmalenbeck, Tannenhöft Arboretumu,Orman geneti÷i ve orman a÷açlarÕ ÕslahÕ enstitüsüne
aittir, 12 ha geniúli÷indedir. Picea, Taxus, Acer ve Quercus koleksiyonlarÕ ile ünlüdür.
Tharandt, Dresden Orman Fakültesine aittir, 18 ha geniúli÷indedir ve çok yaúlÕ a÷açlarÕyla
ünlüdür.
Weinheim, Eksotik bitkiler bahçesi, 32 ha geniúli÷indedir.

TÜRKøYE’DE ARBORETUM KURMA GøRøùøMLERø VE BUGÜN
OLDUKLARIMIZ.

SAHøP

Türkiye’de arboretum kurma düúüncesi ve gayreti 1949 yÕlÕnda ø.Ü.Orman Fakültesinde
e÷itim ve araútÕrma gereksinimi ve hedefleri çerçevesinde Prof. Dr. Hayrettin KayacÕk
öncülü÷ünde baúlamÕútÕr. Belgrat OrmanÕnda 35 ha geniúli÷indeki
alan hem orman
fakültesine yakÕn olmasÕ hem de iklim ve do÷al bitki örtüsünün amaca uygunlu÷u nedeniyle
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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seçilmiútir. Arboretuma 1982 yÕlÕnda “Atatürk Arboretumu” adÕ verilmiú ve alanÕ 343 hektara
geniúletilmiútir. Bu alanÕn önemli bir bölümü Belgrad OrmanÕ do÷al bitki örtüsüyle kaplÕdÕr.
Bu alan içinde bir su bendi ( OsmanlÕ döneminden kalma KirazlÕ Bent) ve bir fidanlÕk
bulunmaktadÕr. Mülkiyeti ve yönetimi Orman Genel Müdürlü÷üne aittir. Bugün bu kadar
geniú bir alanda iki orman mühendisi ve 10 iúçi ile Arboretum hizmetleri yürütülmeye
çalÕúÕlmaktadÕr. ÇalÕúmalar ø.Ü. Orman Fakültesi ö÷retim üyelerinden oluúan bir danÕúma
kurulu tarafÕndan yönlendirilmektedir. Arboretum alanÕnda 450 adedi do÷al olarak yörede
bulunan toplam 1500 tür bulunmaktadÕr. Bunlardan Meúe ve Akçaa÷aç koleksiyonlarÕ
uluslararasÕ öneme sahiptir.
Türkiye’de kurulmuú ve bugün ulusal ve uluslararasÕ öneme ve üne sahip ikinci arboretum
Yalova-SamanlÕköy’de “Karaca Arboretumu” dur. 13,5 ha geniúli÷indeki özel mülkiyet
üzerinde arboretum kurma fikri arazinin sahibi Hayrettin Karaca’ya aittir. 1980 yÕlÕndan beri
geliúen arboretum bugün 7000 kadar tür, alttür, varyete ve kültür formu odunsu bitkiyi
barÕndÕrmaktadÕr. ArboretumlarÕn genel kuruluú amaçlarÕnÕn yanÕ sÕra dünyanÕn en geniú
akçaa÷aç ve konifer kolleksiyonlarÕnÕ oluúturmayÕ hedeflemektedir. Bugün sahip oldu÷u
di÷er bitkilerin yanÕ sÕra Acer, Betula, Magnolia, Quercus, Carpinus, Fagus, Tilia, Viburnum,
Cotoneaster, Spiraea, Berberis, Abies, Picea, Pinus, Chamaecyparis, Thuja ve Juniperuslar
koleksiyonlar halinde ziyaretçilere tanÕtÕlmaktadÕr. AyrÕca bu arboretum üniversiteler, askeri
kuruluúlar, orman bölge müdürlükleri ve belediyelere ait alanlarda kurulma aúamasÕnda olan
arboretumlara ve botanik bahçelerine fidan ve teknik yardÕm yapmakta, yerli ve yabancÕ
ö÷rencilere staj olana÷Õ sa÷lamaktadÕr. Karaca Arboretumunda Ziraat Mühendisleri, Ziraat
Teknisyenleri, Bahçevanlar ve düz iúçiler olmak üzere toplam 35 kiúi çalÕúmaktadÕr.
Kurulmuú, ziyaretçi kabul eden ve geliúim sürecindeki bu iki arboretumun dÕúÕnda planlama,
tasarÕm ya da kuruluú aúamasÕnda olan arboretumlardan sözedilmektedir. Bunlardan Mu÷laKöyce÷iz yakÕnlarÕnda düúünülen “Yunus Emre” arboretumunun kurulmasÕ fikri, Özel Çevre
Koruma Kurumuna aittir. Yine mülkiyeti Orman Genel Müdürlü÷üne ait olan söz konusu 286
ha geniúli÷indeki alanda arboretum kurulmak üzere 1994 yÕlÕnda kapsamlÕ bir proje
hazÕrlanmÕú, altyapÕ çalÕúmalarÕna baúlanmÕú ancak çeúitli nedenlerle uygulamadan
vazgeçilmiútir.
AyrÕca Eskiúehir Osmangazi, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Dicle
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, 19 MayÕs Üniversitesi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, ønönü Üniversitesi, Orta Do÷u Teknik Üniversitesi, Çukurova
Üniversitesi, Uluda÷ Üniversitesinde bu amaçta çalÕúmalarÕn sürdü÷ü bilinmektedir.
Yukarda bir arboretumun ne oldu÷u hangi amaçlara hizmet etmek üzere kuruldu÷u, her
úeyden önce uzun yÕllarÕ kapsayan bir geliúim sürecini gerektirdi÷i, uygulama ve bakÕm
çalÕúmalarÕ için önemli bilgi birikimine gereksinim oldu÷u bazÕ örnekleriyle anlatÕlmaya
çalÕúÕlmÕútÕr. Böylesine uzun soluklu bir giriúimin baúarÕlÕ olabilmesi için planlanmasÕ
vazgeçilmezdir.
øZMøR’DE BøR ARBORETUM KURMA DÜùÜNCESøNøN GEREKÇELERø:
øzmir Akdeniz fitoco÷rafya bölgesinin bitki yaúamÕ bakÕmÕndan sahip oldu÷u tüm olumlu
özelliklere sahiptir. Yani øzmir’de kurulacak bir arboretumda bölgede yaúayabilen pek çok
odunsu bitki türü bir arada, açÕk alanda yaúatÕlÕp sergilenebilir. AyrÕca Amerika, Avustralya,
Yenizelanda, Afrika ve Asya’nÕn benzer iklim özellikleri gösteren bölgelerinde yaúayan pek
çok odunsu bitkinin øzmir’de sergilenmesi, tanÕtÕlmasÕ olanaklÕdÕr.
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øzmir bir üniversite kentidir. Yeryüzündeki bitki varlÕ÷ÕnÕn önemi e÷itim kurumlarÕnÕn
çeúitli aúamalarÕnda anlatÕlmaktadÕr. TarÕm ve ormancÕlÕk uygulamalarÕyla do÷rudan ilgili
olanlar dÕúÕnda bitkilerle ilgili bilgiler genelde teorik aúamada kalmakta, insanlarÕn onlarÕ
bizzat görerek tanÕmalarÕ, ilgilenmeleri, sevmeleri, koruma, aynÕ zamanda yararlanma
düúüncesine ya da gayretine ulaúmasÕ mümkün olmamaktadÕr. øzmir’de ve yakÕn bölgelerdeki
Üniversitelerde bitkilerin çeúitli özelikleriyle ilgilenen bölümlerinin gözlem ve araútÕrma
materyaline gereksinimi vardÕr.
øzmir bir turizm beldesidir. øzmir ve yakÕn çevresine her yÕl turistik ve rekreatif amaçla
gelen yüzbinlerce turist, özel turlarla yörenin zengin bitki örtüsünü tanÕma ve bilgilenme
gayreti içindedir.
AyrÕca; øzmir’de kurulacak arboretumun, kültürel, bilimsel, turizm hedeflerinin yanÕsÕra
üretime yönelik ( örn; süs bitkisi fidanÕ, úifalÕ bitkiler, tohum, so÷an ve yumru üretimi)
çalÕúmalarla ekonomik hedefleri de olabilir.

øZMøR’DE ARBORETUM KURMAYA UYGUN ALANLAR:
(Bu bölümü birlikte görüúüp mantÕklÕ öneriler hazÕrlamalÕyÕz)
Örn.;
øzmir’de mülkiyeti, geniúli÷i, topo÷rafik yapÕ özellikleri, ulaúÕm kolaylÕ÷Õ, toprak özellikleri,
su varlÕ÷Õ, vb. yönlerinden arboretum kurmaya elveriúli oldu÷u düúünülen alanlar úunlar
olabilir:
1. 68 ha geniúli÷indeki TorbalÕ Orman FidanlÕ÷Õ içinde bu amaca tahsis edilebilecek
yaklaúÕk 10…..?? ha geniúli÷indeki alan.
2. TahtatalÕ barajÕ çevresindeki orman alanÕ
Seçilen alanlarÕn;
Mülkiyeti devlete ait olmalÕ ve koruma statüsü olmalÕ:
SÕnÕrlama: SÕnÕrlarÕ belirli- güvenli
olmalÕdÕr.

olmalÕ, yasal ve fiziksel olarak

koruma altÕnda

UlaúÕm: UlaúÕm sorunlarÕ olmamalÕ
Mevcut alt yapÕ olanaklarÕ: Toprak bitki yaúamÕna elveriúli ya da yer yer Õslah edilebilir
olmalÕ. Bölgesel ve lokal iklim özellikleri uygun olmalÕ. Su alanlarda mevcut kuyulardan ve
sulama sisteminden, elektrik gereksinimi tesislerdeki mevcut ba÷lantÕlardan sa÷lanmaktadÕr.
Vd. Alt yapÕyla ilgili harcamalar kolay karúÕlanabilir olmalÕdÕr.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi botanik Anabilim DalÕ, Ziraat Fakültesi Peyzaj MimarlÕ÷Õ
Anabilim DalÕ Arboretumlarla do÷rudan ilgili bilim dallarÕdÕr. Bir arboretumun planlanmasÕ
tasarÕmÕ ve bakÕm süreklili÷inin sa÷lanmasÕ bakÕmÕndan yeterli bilgi birikimi hazÕrdÕr.
TorbalÕ FidanlÕ÷Õ Orman BakanlÕ÷Õ ve Orman Genel Müdürlü÷ü denetiminde uzun yÕllardan
beri fidan üreten bir tesistir. Yetiúmiú uzman kadroya ve araç – gerece sahiptir. AyrÕca øzmir
OrmancÕlÕk AraútÕrma Enstitüsü bu alanda uzun yÕllardan beri çeúitli araútÕrmalar
sürdürmektedir.
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Her iki alan üzerinde de bir Arboretum ya da botanik bahçesi kurma düúüncesi zaman zaman
gündeme gelmiú ancak çeúitli nedenlerle gerçekleútirilememiútir. Bu nedenler arasÕnda önemli
görülenler kÕsaca aúa÷Õdaki baúlÕklarda özetlenebilir:
- Her iki alana sahip olan kurumlar söz konusu alanlarda uzun vadeli bir arboretum
tesisine olanak verecek yasal düzenlemeyi sa÷layamamÕúlardÕr.
- Alt yapÕyla ilgili en az düzeyde olsa bile gerekli harcamayÕ yapacak ekonomik destek
bulamamÕúlardÕr.
- Arboretumun yönetimini ve bakÕmÕnÕ uzun vadede üstlenecek personele ait sabit
kadrolarÕ oluúturamamÕúlardÕr.
BARAJ GÖLÜ TAHTALI ÇEVRESøNDEKø ORMAN ALANLARINDAN
YAPILACAK TAHSøS VE TECøL. ORMANCILARALA PAYLAù

ÖZET
Arboretum ansiklopedilerde odunsu bitkilerin sergilendi÷i bahçeler olarak tanÕmlanÕr.
Arboretumlarda çeúitli a÷açlar ve çalÕlar yeúil alan düzenleme- bitkilendirme amaçlarÕna
yönelik özellikleriyle tanÕtÕlmaktadÕr. Bu alanlar kent halkÕnÕn kültürel gereksinimine oldu÷u
kadar, dinlence gereksinimine de hizmet etmektedirler, aynÕ zamanda kent iklimi ve kent
sa÷lÕ÷Õ için de önemli alanlardÕr.
Yeryüzündeki bitki varlÕ÷ÕnÕn önemi e÷itim kurumlarÕnÕn çeúitli aúamalarÕnda anlatÕlmaktadÕr.
TarÕm ve ormancÕlÕk uygulamalarÕyla do÷rudan ilgili olanlar dÕúÕnda bitkilerle ilgili bilgiler
genelde teorik aúamada kalmakta, insanlarÕn onlarÕ olgunluk aúamasÕnda bizzat görerek
tanÕmalarÕ, ilgilenmeleri, sevmeleri, koruma, aynÕ zamanda yararlanma düúüncesine ya da
gayretine ulaúmalarÕ mümkün olmamaktadÕr.
øzmir Akdeniz fitoco÷rafya bölgesinin bitki yaúamÕ bakÕmÕndan sahip oldu÷u tüm
olumlu özelliklere sahiptir. Yani øzmir’de kurulacak bir arboretumda bölgede yaúayabilen
pek çok odunsu bitki türü bir arada, açÕk alanda yaúatÕlÕp sergilenebilir. AyrÕca Amerika,
Avustralya, Yenizelanda, Afrika ve Asya’nÕn benzer iklim özellikleri gösteren bölgelerinde
yaúayan pek çok odunsu bitkinin øzmir’de sergilenmesi, tanÕtÕlmasÕ olanaklÕdÕr.
øzmir bir üniversite kentidir, bitkilerin çeúitli özelikleriyle ilgilenen bölümlerin gözlem ve
araútÕrma materyaline gereksinimi vardÕr.
øzmir bir turizm beldesidir, her yÕl øzmir ve yakÕn çevresine turistik ve rekreatif amaçla
gelen yüzbinlerce turist, özel turlarla yörenin zengin bitki örtüsünü tanÕma ve bilgilenme
gayreti içindedir.
Bildiride arboretum kavramÕ, iúlevleri, kent ve bölge için önemi, øzmir’in sahip oldu÷u do÷al
ve kültürel özellikleri yönünden bir arboretum kurmaya ne denli hazÕr oldu÷u anlatÕlacaktÕr.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øZMøR’øN BAZI KORUNMAYA DEöER AöAÇLARI
Dr. Mustafa BATUR
mustafabtr@yahoo.com

ÖZET
ønsano÷lu var oldu÷undan bu yana ormanlar ve a÷açlarla iç içe yaúamÕútÕr. ønsano÷lu barÕnma,
ÕsÕnma ve beslenme gibi en temel ihtiyaçlarÕnÕ ormanlardan karúÕlamÕúlardÕr. Bugün her ne
kadar teknoloji ilerlemiú büyük kentler oluúmuú olsa da, orman ve a÷aç yaúamÕn kayna÷ÕdÕr.
Do÷anÕn en önemli halkasÕ olan ormanlar ve a÷açlar toplumlarÕn soyut dünyalarÕnÕ da
derinden etkilemiútir. Kimi zaman toplumun inançlarÕnda ve folklorunda yeri olan bazÕ
a÷açlar binlerce yÕllÕk ömürleriyle günümüze kadar yaúamÕúlardÕr. Bu a÷açlar genellikle
di÷erlerine göre oldukça yaúlÕ ve özellikleri sÕra dÕúÕdÕr. Bu a÷açlar “AnÕt A÷aç” veya
“Tabiat AnÕtÕ” adÕyla tescillenip korunurlar.
Bu a÷açlarla ba÷lantÕlÕ olarak nesilden nesile anlatÕlan hikaye ve efsaneler toplumsal kültürün
geliúmesi ve yeni nesillere aktarÕlmasÕnda büyük önem taúÕr. Görsel özellikleriyle de büyük
bir seyir zevkine sahiptirler. Bu a÷açlar muhteúem görünüúleriyle insanlarÕn ilgi oda÷Õ
olurken, son yÕllarda dünyada ve ülkemizde önem kazanan ekoturizm aktivitelerinin önemli
elemanlarÕndan birisi haline gelmiútir.
AnÕtsal nitelikli a÷açlarÕn di÷er korunan varlÕklardan farkÕ ise canlÕ olmalarÕdÕr. Bu özellikleri
nedeniyle bilimsel çalÕúmalar için de önemli objelerdir.
Ülkemizdeki korunmaya de÷er a÷açlarÕn birço÷u günümüze kadar, konuya ilgi duyan bilim
adamlarÕ ve araútÕrmacÕlar tarafÕndan incelenmiú ve kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr. Ancak yapÕlan
incelemelere göre øzmir sÕnÕrlarÕ içinde olup da Türkiye çapÕnda büyük öneme sahip
a÷açlardan bazÕlarÕnÕn literatürde yer almamasÕ dikkat çekicidir. Örne÷in; BayÕndÕr ilçesi
KÕzÕloba köyündeki “Aslan Kavak” isimli çÕnar a÷acÕ ülkemizin en kalÕn gövdeli a÷acÕdÕr.
Yine Kemalpaúa’da bulunan “Palamut Meúesi” görselli÷i ve boyutlarÕyla eúsizdir.
Bu bildiride; øzmir ilindeki korunmaya de÷er bazÕ önemli a÷açlar tarihi, görsel, fiziksel ve
folklorik özellikleriyle tanÕtÕlÕrken ilin kültür ve turizmine olan katkÕlarÕ de÷erlendirilmiútir.
Anahtar kelimeler: anÕt a÷aç, tabiat anÕtÕ, ekoturizm
A÷açlarÕn insan hayatÕndaki yeri
A÷açlarÕn insana karúÕ olan zamansal üstünlükleri ve do÷anÕn gerçek sahipleri olarak
algÕlanmalarÕ sayesinde, mitolojik ve dini anlamda simgeye dönüúmüú birçok a÷aç türü vardÕr.
TanrÕsal bir amaçla yaratÕlmÕú olduklarÕ inancÕ, insan ile a÷açlar arasÕnda do÷aüstü ba÷lar
yaratmÕútÕr. Bunun sonucu olarak da sayÕsÕz efsanenin ve inanÕúÕn konusu haline gelmiúlerdir.
A÷açlar, tarih boyunca insanlarÕn inançlarÕnda yer bulmuú, birçok a÷acÕn toplum inanÕúlarÕnda
sembolize etti÷i kavramlar geliúmiútir. A÷aç kültünde gö÷e do÷ru yükselen serviler “ebedi
hayatÕ”, nar a÷acÕ “cenneti”, dut a÷acÕ “bereketi” simgeler. Ebedi hayatÕn bir simgesi olarak
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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bir mum alevi misali ilahi güce do÷ru yükselen serviler ise geçmiúten beri mezarlÕklarÕn
sembol a÷açlarÕ olmuúlardÕr.
A÷aç kültünün Türk tarihinde önemli yeri vardÕr. Türeyiú Efsanesine göre UygurlarÕn atalarÕ
bir kayÕn a÷acÕndan do÷an 5 çocuktan gelmiútir. Yine efsaneye göre O÷uz Ka÷an güzel eúini
bir kayÕn a÷acÕnÕn kovu÷unda bulmuútur (GENÇ M., GÜNER T., 2003).
Geçmiú tarihteki en önemli efsanelerden birisi ise Osman Gazi’nin rüyasÕdÕr.
Rivayete göre;
Bir gün OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nun kurucusu Osman Gazi, ùeyh EdebalÕ’nÕn evine ziyarete
gitti÷i gece bir rüya görür:
Rüyada, ùeyh’in gö÷sünden yükselen bir ay, Osman Gazi’nin gö÷süne girer. AyÕn
girdi÷i yerde bir çÕnar a÷acÕ yeúerir. HÕzla büyür, etrafÕna uzattÕ÷Õ dallarÕyla ulu bir
a÷aca döner. Da÷lar, ovalar, dereler, akarsular bu ulu çÕnarÕn gölgesi altÕnda kalÕr…”
Sabah, Osman Gazi, ùeyh’e bu rüyayÕ anlattÕ÷Õnda, ùeyh EdebalÕ “Osman Gazi’nin Dünyaya
hükmeden bir devlet kuraca÷ÕnÕ” müjdeler…
øúte bu nedenledir ki, OsmanlÕ padiúahlarÕnÕn çÕnar a÷acÕna ayrÕ bir önem verdi÷i ve yeni bir
úehzade do÷du÷unda mutlaka bir de çÕnar a÷acÕ diktirdikleri söylenir. Bu aynÕ zamanda köklü
bir devlet gelene÷inin de simgesidir. Bu a÷açlarÕn bazÕlarÕ tarihe tanÕklÕk ederken, günümüze
kadar yaúamÕú ve birer tabiat anÕtÕna dönüúmüúlerdir (BATUR M., 2012).
Türk büyüklerinin a÷açlara verdi÷i önemi vurgulayan yakÕn tarihimizin en önemli olayÕ
Attürk’ün “Yürüyen Köúk” hikayesidir. Köúke ismini veren bu olay tüm insanlÕk için önemli
mesajlar taúÕr. Hikayeye göre:
Bir gün;
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yatÕyla Yalova sahillerinde
gezerken, kÕyÕda gürbüz ve ulu bir çÕnar a÷acÕ görür. A÷acÕn görkeminden etkilenerek
yatÕ durdurur ve çÕnar a÷acÕnÕn yanÕna gider. Uzunca bir süre çÕnarÕn gövdesine
yaslanarak dinlenir.
ÇÕnar a÷acÕnÕn güzelli÷inden etkilenen Atatürk a÷acÕn yakÕnÕna bir köúk yapÕlmasÕnÕ
emreder.
Köúk kÕsa sürede yapÕlÕr… Ancak bir süre sonra a÷acÕn dallarÕ köúkün çatÕsÕnÕn üzerine
gelir.
Bir yÕl kadar sonra Atatürk ziyaret için köúke tekrar geldi÷inde; köúkün yetkilileri
durumu anlatarak dallarÕ kesmek için izin isterler.
Ancak; Atatürk çÕnarÕn dallarÕnÕn kesilmesine izin vermez. Köúkün yerinin
de÷iútirilmesini emreder.
Bunun üzerine østanbul Belediyesi’nin ekipleri çalÕúmalara baúlar. Köúkün temeli açÕlÕr,
tren raylarÕnÕn üzerinde hareket ettirilerek a÷acÕn biraz daha uza÷Õna yerleútirilir.
Bu olay zamanÕn gazetelerinde belge ve foto÷raflarÕyla yer almaktadÕr. O günden bu güne
köúkün adÕ “Yürüyen Köúk” olarak bilinir (BATUR M., 2012).
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ønsan hayatÕnda önemli yeri olan veya fiziksel olarak sÕra dÕúÕ ve ender bulunan a÷açlar
korunmaya de÷er a÷açlardÕr. Bu a÷açlardan bazÕlarÕ ise anÕt niteli÷i taúÕr.
AnÕtsal nitelikli a÷açlarÕn önemi ve korunmasÕ ile ilgili hukuki süreç
A÷aç ve a÷aç topluluklarÕndan bazÕlarÕ ender fiziksel özelliklere sahiptir. Bu tabiat varlÕklarÕ
ço÷u zaman insanÕn etkileúimde bulunmadÕ÷Õ ve keúfedilmemiú do÷al alanlarda bulunurlar.
DallarÕndaki ilginç úekiller, devasa boyutlarÕ, binlerle ifade edilen yaúlarÕ ile sÕra dÕúÕdÕrlar.
TSE standartlarÕna girmiú tanÕmÕyla;Geçmiú ile günümüz, günümüz ile gelecek arasÕnda
köprü kurabilecek uzunlukta do÷al ömre sahip olan a÷açlardan yaú, gövde çapÕ, tepe çapÕ ve
boy itibariyle kendi türünün alÕúÕlagelmiú ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaúan, yada,
yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri bulunan a÷açlara “AnÕt a÷aç” adÕ
verilir (Asan, 1991). Do÷a araútÕrmacÕlarÕ için önemli bilimsel objelerdir. Bu a÷açlarÕn do÷al
ortamda bulunanlarÕ ise “Tabiat AnÕtÕ” kapsamÕna girmektedir. TabiatÕn bu eúsiz varlÕklarÕ
aynÕ zamanda insana büyük seyir zevki verirler. Bunlardan bazÕlarÕ insanlÕ÷Õn ortak de÷eri
kabul edilir ve dünya mirasÕ olarak korunurlar.
ønsanlÕ÷Õn ortak de÷eri olan do÷al anÕtlarÕn dünya mirasÕ olarak korunmasÕna iliúkin en önemli
belge Birleúmiú Milletler E÷itim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel KonferansÕ 17 Ekim-21
KasÕm l972 tarihleri arasÕnda Paris'te toplanan onyedinci oturumunda alÕnan karardÕr. Bu
karara göre a÷aç ve a÷aç topluluklarÕnÕn dünya mirasÕ olarak kabul edilebilmesi 2. madde
kapsamÕna girmektedir. Bu maddeye göre; Estetik veya bilimsel açÕdan istisnaî evrensel
de÷eri olan, fiziksel ve biyolojik oluúumlardan veya bu tür oluúum topluluklarÕndan
müteúekkil do÷al anÕtlar dünya mirasÕ olarak kabul edilir. Türkiye bu sözleúmeye iútirak
etti÷ini 14.04.1982 tarih ve 2658 sayÕlÕ kanun ile kabul etmiútir.
Do÷ada eúine ender rastlanan bozulmamÕú alanlara genel olarak “Korunan Alanlar” adÕ
verilir. 11.08.1983 tarihli 2873 sayÕlÕ Milli Parklar Kanununda bu alanlar ve Milli Parklar,
Tabiat ParklarÕ, Tabiat anÕtÕ ve TabiatÕ koruma alanÕ olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.
AnÕt a÷açlar 23.07.1983 tarihinde yürürlü÷e giren 2863 sayÕlÕ Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ
Koruma Kanunu’nun 6. Bendinde ilgi bulmaktadÕr. Bu yasa ile anÕt a÷açlarÕn tescil iúleri
Kültür BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕ Genel Müdürlü÷ü’ne verilmiútir.
Mülkiyet nedeniyle çÕkan bazÕ uyumsuzluklar nedeni ile 12.12.1986 tarihinde yürürlü÷e giren
Milli Parklar Yönetmeli÷i ile bozulmamÕú orman alanlarÕndaki anÕtsal nitelikli a÷açlarÕn tescil
ve envanteri Orman BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ Milli Parklar ve Av Yaban HayatÕ Genel
Müdürlü÷ü’ne verilmiútir.
2012 yÕlÕnda bakanlÕklarÕn yeniden yapÕlandÕrmasÕ çerçevesinde daha önce Kültür
BakanlÕ÷Õ’nda olan ve anÕtsal nitelikli a÷açlarÕ da ilgilendiren, tabiat varlÕklarÕnÕ tescil,
envanter ve koruma görevi Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma
Genel Müdürlü÷ü’ne verilmiútir.
Tespit ve tescil iúlemleri
Literatürde anÕtsal nitelikli a÷açlarla ilgili genellikle araútÕrmacÕ ve bilim adamlarÕnÕn
önderli÷inde yapÕlan çalÕúmalar görülmektedir. Ne yazÕk ki bu konuda yapÕlan çalÕúmalar ferdi
olarak sürdürülmüútür. Genellikle úahÕslarÕn ve araútÕrmacÕlarÕn bildirimleriyle tescil iúlemleri
baúlatÕlmÕútÕr. Bu yöntemle ülke çapÕnda yaklaúÕk 3.000 civarÕnda a÷acÕn anÕt olarak tescili

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

590

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

gerçekleúti÷i tahmin edilmekle birlikte kurumlarÕn resmi web sayfalarÕndan bilgisine
ulaúÕlabilenlerin sayÕsÕ 200 civarÕndadÕr. Tescili yapÕlan bu a÷açlarÕn bazÕlarÕ anÕtsal nitelik
taúÕmadÕ÷Õ gibi, bazÕ a÷açlar da anÕtsal nitelik taúÕdÕ÷Õ halde tescil edilememiútir.
Tespit ve tescil iúlemlerinin bir standarda ulaútÕrÕlmasÕ konusunda yapÕlan en önemli
çalÕúmalardan birisi GENÇ ve GÜNER tarafÕndan 2003 yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmada
Göller Yöresi’nin anÕtsal nitelikli a÷açlarÕ bir kitapta toplanÕrken tespit ve tescil için envanter
yöntemi geliútirilmiútir. Geliútirilen yöntem TS 13137 standardÕ olarak yayÕnlanmÕútÕr.
øzmir’de anÕtsal nitelik taúÕyan ve korunmaya de÷er birçok a÷aç bulunmaktadÕr. Ancak
bugüne kadar øzmir’in anÕtsal nitelikli a÷açlarÕnÕ konu alan detaylÕ bir çalÕúma henüz
yapÕlamamÕútÕr. Oysa ki; øzmir anÕtsal a÷aç bakÕmÕndan Türkiye’nin en zengin illerinden
birisidir. øzmir’in literatürde sÕkça bahsi geçen anÕtsal nitelikli a÷açlarÕndan bazÕlarÕ;
Buca’daki “KunduracÕ ÇÕnarÕ”, Selatin Köyündeki “Selatin ÇÕnarÕ”, Ödemiú – Beyda÷’Õndaki
“Gencer ÇÕnarÕ”, Menemen – ÇaltÕ Köyündeki “Dede Menengici” ve “OvacÕk Kestaneleri”
dir. Bununla birlikte yakÕn zamanda belgesel programlarÕyla tanÕnan BayÕndÕr ølçesi’nde
bulunan “Aslan Kavak” isimli çÕnar a÷acÕ 1.30 m. yüksekli÷indeki 5.20 m’lik çapÕ ve 21 m
dip çevresi ile Türkiye’nin en geniú çaplÕ a÷acÕ konumundadÕr. Yine Kemalpaúa MezarlÕ÷Õ’nÕn
yanÕnda bulunan Palamut Meúesi de fiziksel özellikleriyle eúine ender rastlanan bir a÷açtÕr.
Fiziksel üstünlükleriyle anÕtsal nitelikli bu a÷açlar, do÷anÕn binlerce yÕl eme÷iyle insanlara
bahúetti÷i en büyük sanat eserleridir.
øzmir’in BazÕ Korunmaya De÷er A÷açlarÕ
Dede Menengici:
øzmir Menemen’in ÇaltÕ Köyü’nde bir
tepede bulunmaktadÕr. YanÕndaki yatÕr
nedeniyle yöre halkÕ tarafÕndan “Dede
Menengici”
olarak
adlandÕrÕlÕr.
YaklaúÕk
900
yaúlarÕndaki
bu
menengiç a÷acÕ tabiat anÕtÕ olarak
tescillenmiútir.
Kök, gövde ve
dallarÕnÕn yapÕsÕ ilgi çekicidir.
Köklerinin üst kÕsmÕ toprak yüzeyinin
üzerinde olup etrafÕndaki büyük
kayalarÕ sarar.
A÷acÕn yöre kültüründe de önemli bir
yeri vardÕr. Köylüler dilek a÷acÕ olarak
da kabullendikleri a÷aca dilek çaputlarÕ ba÷lamÕúlardÕr. Eski bir gelenek olan çivi çakma
gelene÷i nedeniyle a÷acÕn gövdesi kÕsmen zarar görmüútür. Son zamanlarda bu gelene÷in
a÷aca zarar verdi÷ini farkeden köylüler artÕk bu gelenekten vazgeçmiúlerdir. A÷acÕn
yakÕnÕnda e÷lence ve aúure úenli÷i gelene÷i ise halen sürdürülmektedir.
KunduracÕ ÇÕnarÕ:
ÇÕnar a÷açlarÕ toplumda her zaman büyüklü÷ü, ululu÷u ve bilgeli÷i ça÷rÕútÕran a÷açlardÕr.
ønsanlarÕ nitelemek ve yüceltmek için kullanÕlan koca çÕnar, ulu çÕnar, gibi deyimler bu
sebeple türetilmiútir. Latince adÕ Platanus’tur.
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KunduracÕ ÇÕnarÕ Türkiye’nin en önemli anÕt a÷açlarÕndan birisidir. Buca ilçesi Kaynaklar
köyünde bir parkÕn içinde bulunur. øsmi daha önceleri kovu÷unda kunduracÕlÕk yapan bir
esnafÕn olmasÕndan gelir. Tahmin edilen
yaúÕ 1000’dir. Gövde çevresi yaklaúÕk 13
m, çevreye karúÕlÕk gelen gövde çapÕ 4
m’dir. Boyu ise 30 m civarÕndadÕr.
Gövdesindeki çürüklük zamanla arttÕ÷Õ için
büyük dallarÕndan bazÕlarÕnÕ kaybetmiútir.
A÷acÕn bulundu÷u park içinde daha genç
olan birkaç tane daha görkemli çÕnar a÷acÕ
bulunur. Hafta sonlarÕ øzmir kent
merkezinden birçok ziyaretçi dinlenme ve
gezi amaçlÕ bu parkÕ ziyaret etmektedirler.
OvacÕk Kestaneleri:
øzmir’in BayÕndÕr ilçesi OvacÕk Köyü yaúlÕ kestane a÷açlarÕ ile bilinir. OvacÕk’taki kestane
üretiminin ne kadar eskilere gitti÷ini bu asÕrlÕk a÷açlardan anlamak mümkündür. Köydeki
bahçelerde ve orman alanlarÕ içinde bulunan kestane a÷açlarÕ yÕllardÕr buradaki köylülerin
en önemli geçim kaynaklarÕndan birisidir.
OvacÕk’ta 1000 yaúlarÕna yakÕn birçok kestane a÷acÕ köy bahçelerinde ve orman içlerine
da÷ÕlmÕú durumdadÕr. ZamanÕn tanÕklarÕndan olan kestane a÷açlarÕnÕn bu bölgede en
yo÷un oldu÷u yere bir piknik alanÕ kurulmuútur. Ço÷unun boyu budama nedeniyle kÕsa
kalmÕú olmasÕna ra÷men gövde çaplarÕ oldukça kalÕndÕr.
Kestane a÷açlarÕndan bir tanesi tabiat anÕtÕ olarak tescillenmiútir. Bu kestanenin tescilli
yaúÕ 515, çapÕ yaklaúÕk 3 m, boyu ise 8 m’dir.
AnÕt a÷aç olarak tescil edilmiú bir adet kestane a÷acÕ olmasÕna karúÕn bölgedeki birçok
kestane a÷acÕ tabiat anÕtÕ niteli÷i taúÕmaktadÕr.
Aslan Kavak:
Türü Do÷u ÇÕnarÕ (Platanus orientalis) olan bu a÷acÕn yöresel adÕ Aslan Kavak olarak
bilinir. øzmir’in BayÕndÕr ilçesi - KÕzÕloba köyünde bulunmaktadÕr. Köye yaklaúÕk 3 km.
mesafede bir dere içindedir. Tahmin edilen yaúÕ 1300, gö÷üs hizasÕ çevresi 16,40 m olup,
bu de÷er 5,22 m. çapa karúÕlÕk gelmektedir. A÷acÕn dip çevresi ise 21 m, boyu ise 39 m’dir.
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Bu fiziksel boyutlar dikkate alÕndÕ÷Õnda ülkemizde yaúayan anÕtsal nitelikli tüm a÷açlar
arasÕnda bugüne kadar saptanan en kalÕn çaplÕ a÷aç oldu÷u tahmin edilmektedir. Bu a÷aç
daha önce kayÕtlara geçen a÷açlardan neredeyse 1 m kadar daha kalÕn bir gövdeye sahiptir.
Bu devasa a÷aç yerden 2,5 m yüksekli÷inde çatallanarak birbirine yakÕn kalÕnlÕkta iki ana
ve daha küçük çaplÕ olan üç kola
ayrÕlarak beú çatallÕ bir tepe
görünümü oluúturmuútur. A÷acÕn
ana gövdesinin iç kÕsmÕ kovuk
olmasÕna ra÷men ana gövde 0,1
m2’lik bir delik dÕúÕnda tamamen
bütün ve son derece sa÷lÕklÕdÕr. øki
ana çataldan birisinin üst kÕsmÕ
2011 yÕlÕ içinde kÕrÕlmÕútÕr.
Dereden gelen akÕntÕ suyu a÷acÕn
köklerinin altÕndan geçerek yoluna
devam etmektedir. Akan su a÷acÕn
diri ve canlÕ kalmasÕnda en önemli
etkenlerden birisidir.
Yöre halkÕ ile yapÕlan röportajlardan a÷acÕn boyutlarÕnÕn eskiden beri çok büyük oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. A÷acÕn köyün dÕúÕnda ve bir dere içinde olmasÕ sebebiyle fazla dikkat
çekmedi÷i anlaúÕlmaktadÕr. A÷acÕn görkemi ancak yakÕnÕna varÕldÕ÷Õnda anlaúÕlmaktadÕr.
Urla’nÕn anÕtsal nitelikli a÷açlarÕ :
Özbek köyü cami avlusunda bulunan servi, Kuúçular köyü meydanÕndaki çÕnar a÷acÕ ile
Koca SakÕz isimli a÷açlar Urla’nÕn önemli anÕtsal nitelikli a÷açlarÕdÕr. 100 yaúlarÕnda ve
boyu 30 m.’ye ulaúan Özbek Servisi köyün simgesi haline gelmiú ve geçmiú dönemde
nostaljik amaçlÕ bastÕrÕlan pullarÕn üzerinde yer almÕútÕr.
Tarihin ilk zeytinya÷Õ üretim tesislerinin yer aldÕ÷Õ Klazomenai antik kenti Urla sÕnÕrlarÕ
içinde bulunur. Bu nedenle bölgede birçok tarihi ve çok yaúlÕ zeytin a÷açlarÕ vardÕr. Bu
a÷açlarÕn yaúlarÕ bölgedeki zeytinya÷Õ üretiminin ne kadar eskilere gitti÷inin bir kanÕtÕ
niteli÷indedir.
ÇeúmealtÕ’ndaki yol kenarÕnda koruma altÕna alÕnmÕú 600 yaúlarÕndaki zeytin a÷acÕ
zeytinya÷Õ üretiminde eski ile günümüzü ba÷layan tarihi bir köprü niteli÷i taúÕr. Bununla
birlikte zeytin a÷açlarÕnÕn gövdelerindeki ilginç oluúumlar birçok foto÷rafçÕnÕn da ilgisini
çeken estetik objelerdir.
Efemçukuru KaraçamlarÕ:
øzmir ve kÕyÕ egenin hakim a÷aç türü kÕzÕlçamdÕr. Ancak Menderes ilçesine ba÷lÕ
Efemçukuru köyünde asÕrlÕk iki adet karaçam a÷acÕ bulunur. 700 m civarÕnda yükseltiye
sahip olan bu mevki bu iki anÕtsal nitelikli iki karaçam için gerekli optimal ekolojik
koúullarÕ sa÷lamÕútÕr. Bölgede bu büyüklükte baúka bir karaçam a÷acÕ bulunmaz. Fiziksel
özellikleri ve manzara görünüúü olarak tabiat anÕtÕ niteli÷indedir.
A÷açlardan birisi normal konumunda di÷eri ise yan yatmÕú vaziyettedir. A÷açlardan
normal konumda olanÕn gövdesinde 0,1 ila 0,3 m2 arasÕnda de÷iúen birkaç adet yara
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görülür. YaralarÕn düúen yÕldÕrÕmlardan oldu÷u tahmin edilebilir. Her iki a÷acÕn da 540
yaúÕnda oldu÷u tahmin edilmektedir.
Gencer ÇÕnarÕ:
Ege Bölgesi’nde köyde yaúayan genç kÕzlarÕn belli zamanlarda bir a÷acÕn altÕnda
toplanarak birbirlerini görmeleri ve tanÕmalarÕna “Gencer” adÕ verilir. Gencer bazÕ
yörelerde etkinli÷e dönüúmüútür. Gencer alanlarÕnda genellikle yaúlÕ ve heybetli çÕnar
a÷açlarÕ bulunur. Ege bölgesinde ismini bu etkinlikten alan ve folklorik de÷erleri olan en
önemli a÷aç Beyda÷ ilçesinde bulunan “Gencer ÇÕnarÕ”dÕr.
Gencer ÇÕnarÕ görünüú olarak bölgedeki en heybetli birkaç a÷açtan birisidir. YaklaúÕk 600
yaúlarÕndaki a÷aç 27 m boy, 3 m çapa sahiptir. Gövde çevresi ise yaklaúÕk 10 m’yi bulur.
Heybetli görünüúüyle yörenin ve Gencer etkinliklerinin sembolü haline gelmiútir.
Selatin ÇÕnarÕ:
AydÕn øli’nin Germencik ølçesi’ne ba÷lÕ Selatin Köyünde yörede çok bilinen bir çÕnar a÷acÕ
yaúar. Bu çÕnar köyün meydanÕnda bulunur. Tescil kayÕtlarÕnda a÷acÕn yaúÕ 800, boyu 17,5
m, çapÕ ise 2,5 m’dir.
Köylülerin bildirdi÷ine göre tünel yapÕmÕndan sonra çÕnar a÷acÕnÕ besleyen kaynak sularÕ
kesildi÷inden a÷aç kurumaya baúlamÕú. A÷acÕ önemseyen köylüler baúka yerden su hattÕ
çekerek çÕnarÕn dibine kanallar açmÕúlar. Bu kanallardan çÕnarÕn suyla beslenmesini
sa÷lamÕúlar. ÇÕnar a÷acÕ bu çalÕúmalarla kÕsmen canlanmÕútÕr.
Kral Palamut Meúesi:


A÷acÕn türü Palamut Meúesi’dir. øzmir’in Kemalpaúa ølçesi’nin MezarlÕk mevkiinde
bulunur. Kiraz bahçelerinin içinde büyük cüsseli dev bir a÷açtÕr.
Meúe a÷acÕnÕn yerden 2,5 yükseklikte üç ana kola ayrÕlan dallarÕ tepeyi oluúturmaktadÕr.
DallarÕn ana gövde üzerindeki birleúim yerinde birkaç insanÕn durabilece÷i büyüklükte bir
alan mevcuttur.
A÷acÕn gö÷üs hizasÕndaki çevre geniúli÷i 8,50 m, çapÕ 2,70 m, boyu 27 m, yaúÕ ise tahmini
olarak 900 civarÕndadÕr. Eldeki kayÕtlara göre ülkemiz genelinde yaúayan anÕt a÷açlardan
meúe türüne ait en kalÕn çaplÕ a÷açtÕr. A÷acÕn boyutlarÕndan öte, sa÷lÕklÕ ve gürbüz
görünümü dikkat çekicidir. Gövde dolgun, tepe yapÕsÕ kusursuzdur.
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ÇeúmebaúÕ ÇÕnarlarÕ:
Tire ilçesinin sarÕlar köyündeki ÇeúmebaúÕ
mevkiinde yaúlarÕ 500-600 civarÕnda çok
sayÕda çÕnar a÷acÕ bulunmaktadÕr. Bu a÷aç
toplulu÷u meúcere olarak anÕt meúcere
niteliklerine sahiptir.
En büyük ve en yaúlÕ görünen çÕnar a÷acÕnÕn
dip gövde çevresi yaklaúÕk 16 m’dir. Bu
çÕnar a÷acÕnÕn iç kovu÷uçobanlar tarafÕndan
koyun a÷ÕlÕ olarak kullanÕlmaktadÕr. øç
kovu÷unda 10-15 koyunun barÕndÕ÷Õ
söylenmektedir.
A÷açlardaki
iç
kovukluklarda çobanlar tarafÕndan ateú yakÕldÕ÷Õndan kovuklarÕn geniúli÷i artmÕútÕr.
A÷aç toplulu÷una ulaúÕm yaya olarak yapÕlabilmektedir. Bu yüzden köylüler haricinde
bilinirli÷i çok azdÕr.
Çeúteman Kava÷Õ:
Yörede Çeúteman Kava÷Õ adÕyla bilinen bu a÷aç, aslÕnda bir do÷u çÕnarÕdÕr. Selçuk - Tire
Karayolunun Tire giriúinin sa÷ tarafÕndadÕr. Gö÷üs hizasÕ çapÕ 2,55 m, boyu 37 m’dir. Yaú
ölçümü yapÕlmamakla birlikte 700-800 yaúlarÕnda oldu÷u tahmin edilmektedir. Fiziksel boyut
olarak anÕt a÷açlar içinde orta derecede büyüklü÷e sahip olan bu a÷acÕn en önemli özelli÷i ise
Tire’deki birçok a÷acÕn korumaya alÕnmasÕna öncülük etmesidir.
Çeúteman Kava÷Õ ile ilgili olarak Tireli do÷a sever ve aynÕ zamanda Tire Kültürü ile ilgili
çalÕúmalar yapan YÕlmaz Göçmen’in anlattÕklarÕ son derece dikkat çekicidir. YÕlmaz
Göçmen’in araútÕrmalarÕna dayanarak Çeúteman Kava÷Õ ile ilgili söyledikleri úöyledir:
“Bu altÕnda bulundu÷umuz çÕnar, Tirelilerin tabiriyle Çeúteman Kava÷Õ olarak bilinir.
Egeliler çÕnar a÷açlarÕna kavak derler, esasÕnda çÕnardÕr. Bu mevkiye Çeúteman Kava÷Õ
Mevkii denir.
Çeúteman ya da deútiman kÕr bekçisi demektir. KÕr bekçilerinin toplanarak göreve gitti÷i
yer oldu÷u için buraya Çeúteman Mevkii adÕ verilmiútir.Bu çÕnara da Çeúteman Kava÷Õ
denmiú.
YaklaúÕk 800 yaúlarÕnda olan bu çÕnarÕn altÕnda Rodos Seferi sÕrasÕnda Kanuni Sultan
Süleyman ota÷ÕnÕ kurmuú oturmuútur. Tarihi kayÕtlara göre YÕldÕrÕm BeyazÕt, AydÕno÷lu
øsa Bey’in kÕzÕ Hafsa Hatun ile evlenmiútir. Hafsa Hatun’u gelin almaya geldi÷inde bu
çÕnarÕn altÕnda dinlendi÷i bilinmektedir. Yine Türk-øslam tarihinin ünlü bilim
adamlarÕndan øbn-i Batuta’nÕn bu çÕnarÕn altÕnda dinlendi÷i bilinmektedir. Bu çÕnarÕn
altÕndan Evliya Çelebi gelmiú geçmiútir. FransÕzlarÕn ünlü yazarÕ Le Martin bu çÕnarÕn
altÕnda dinlenmiú ve uyumuútur. Bunlar tarihi kayÕtlarda mevcuttur.
Bunlarla birlikte bu a÷acÕn çok önemli bir hikayesi var;
1930’lu yÕllarda Tire Belediyesi ekonomik sÕkÕntÕya düúmüú. Devrin belediye baúkanÕ
encümenden bir karar çÕkartarak bu koca a÷acÕ bir mütahite kereste yapmasÕ için 60 liraya
satmÕú. Mütahitin a÷acÕ kesece÷ini duyan Tire’nin sevilen, sayÕlan tarih araútÕrmacÕsÕ,
Tire Müzesi’nin kurucusu fedakar ve do÷a sever insanÕ, o zamanÕn genç nüfus memuru
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

595

Faik Tokluo÷lu bir gece önceden tabela hazÕrlatmÕú. Tabelaya “tabii anÕttÕr” kesilmez
yazdÕrmÕú. TabelayÕ a÷acÕn gövdesine çakmÕú. Sabahleyin gelerek kendini a÷acÕn
gövdesine zincirle ba÷layÕp, asma kilitle kilitlemiú. AnahtarÕ atmÕú. Bir anahtarÕ da cebine
koymuú. Sabahleyin a÷acÕ kesmeye geldiklerinde bir bakÕyorlar ki; adamÕn biri kendini
a÷aca zincirle ba÷lamÕú, tepesinde de “tabii anÕttÕr kesilmez” yazÕyor. Mütahit; Bu a÷acÕ
biz aldÕk kesece÷iz demiú. Faik Tokluo÷lu’da bu a÷acÕ kesemezsiniz, bakÕn levhada tabii
anÕttÕr kesilmez yazÕyor, kesene de büyük ceza var demiú. Bir de beni öldürmeden bu
a÷acÕ kesemezsiniz demiú. ùu fedakarlÕ÷a bakÕn.
Bunun üzerine mütahit belediye baúkanÕna gitmiú. Belediye baúkanÕna; ben a÷acÕ
almaktan vazgeçtim, orada, af buyurun bir deli bana mani oluyor demiú.
Bunun üzerine belediye baúkanÕ Faik Toklu÷lunu mahkemeye vermiú. Faik Tokluo÷lu da
belediye baúkanÕnÕ mahkemeye vermiú. Neyse, mahkemeye gitmiúler. Vakti gelmiú,
herkes dolmuú salona. Hakim huzuruna çÕkan belediye baúkanÕ; efendim bu adam
belediyeye ait hazine arazisinde bulunan bir a÷acÕ kestirmedi÷i gibi bir de beni
mahkemeye verdi demiú.
Hakim niye kestirmedi÷ini sormuú. Faik Tokluo÷lu da; hakim bey demiú bu a÷acÕn
dalÕnda binlerce kuú yuva yaptÕ, bu a÷acÕn altÕnda yüzlerce sevgili buluútu, bu a÷acÕn
altÕndan Kanuni sultan Süleyman geçti,YÕldÕrÕm BeyazÕt geçti, Evliya Çelebi geçti, bu
a÷açla birlikte bir tarih geçti. Bu olaylarÕn hepsini biz gördük demiú.
Belediye baúkanÕ dayanamamÕú ve söze girerek; Efendim bakÕn sanki kendi görmüú gibi
anlatÕyor demiú.
Fatih Tokluo÷lu bunun üzerine tarihe not düúercesine bir söz eder.
-Efendim biz görmedik ama bu olaylarÕn hepsini bu a÷aç gördü, hakim bey lütfen tarihi yok
sayamazsÕnÕz…demiú.
Hakim o anda karar verir ve úu cümleleri tutanaklara geçirir:
-Tarihi gören bu a÷acÕ kesmek mahkeme kararÕyla yasaktÕr. Bu a÷acÕ kesenlere a÷Õr ceza
verilecektir. Devletin malÕdÕr. Tabii anÕttÕr kesilemez....
Ege Bölgesi’nde kesilemez diye hakkÕnda mahkeme kararÕ bulunan a÷aç budur. Bunun
sayesinde bu bölgede anÕt niteli÷inde olan birçok a÷aç kesilmekten kurtulmuútur.
Faik Tokluo÷lu ertesi günden baúlayarak Tire’de bulunan bütün önemli a÷açlara “tabii anÕttÕr
kesilemez” yazÕlÕ tabelalar asmÕútÕr. O gün bugündür Tire’de bulunan birçok a÷açta envanter
numaralarÕnÕn da oldu÷u “tabii anÕttÕr” kesilemez levhalarÕ bulunur. Kesilmez, kimse yanÕna
yanaúamaz…”
Sonuç ve Öneriler
øzmir’in anÕtsal nitelikli a÷açlarÕndan önemli olanlarÕ bu bildiride tanÕtÕlmÕútÕr. Ancak øzmir il
sÕnÕrlarÕ içinde tescilli veya tescilsiz anÕtsal niteli÷i olan daha birçok anÕtsal nitelikli a÷aç
bulunmaktadÕr. Bugüne kadar øzmir’in korunmaya de÷er a÷açlarÕ ile ilgili projeli bir
çalÕúmanÕn yapÕlmamÕú olmasÕ ciddi bir eksiklik olarak göze çarpar.
Bugün yaúlarÕ binlerle ifade edilen, fiziksel özellikleri bakÕmÕndan sÕra dÕúÕ, mistik, mitolojik
ve folklorik de÷eri olan a÷açlar öncelikli olarak korunmasÕ gereken a÷açlardÕr. Bununla
birlikte ileride bu özelliklerden birine veya birkaçÕna sahip olaca÷Õ tahmin edilen a÷açlar da
korunmasÕ gereken a÷açlar arasÕnda yer alÕr. Zira zaten yaúça do÷al ömrünün sonuna gelmiú
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olan bazÕ anÕt a÷açlar günün birinde yok olup gideceklerdir. Bu yüzden istikbal a÷acÕ olarak
görülen nitelikli genç a÷açlarÕn da takibi ve korumasÕnÕn yapÕlmasÕ faydalÕ olacaktÕr.
Kimi meskun mahallerde kimisi ise ormanÕn derinliklerinde gizli olan korunmaya de÷er
a÷açlarÕn bazÕlarÕ bakÕmsÕzlÕk ve ilgisizlik yüzünden hasta ve çürümeye yüz tutmuútur. Bu
a÷açlarÕn en kÕsa sürede envanter ile kayÕt altÕna alÕnmasÕ, varsa sorunlarÕnÕn not edilerek
kurumlar arasÕ iúbirli÷i ile rehabilitasyon programÕna dahil edilmesi gerekmektedir.
Park ve bahçelerde bulunan anÕt a÷açlarda koruma prensiplerine dikkat edilmelidir.
Bugüne kadar tescili yapÕlmamÕú anÕt niteli÷indeki a÷aç ve a÷aç topluluklarÕnÕn bir an önce
tescil edilerek koruma altÕna alÕnmasÕ zaruridir. Zira koruma altÕna alÕnmayan a÷aç ve a÷aç
topluluklarÕ zamanla kesilerek yok olmaktadÕr. Ancak koruma altÕna alÕnan anÕt nitelikli bu
a÷aç ve a÷aç topluluklarÕnÕn sahiplerinin ekonomik olarak zarar görmemesi için de ek
tedbirlerin alÕnmasÕ gerekir. Çünkü anÕtsal nitelikli a÷acÕn veya a÷aç toplulu÷unun korunup
bugüne gelmesinde rol oynayan mülk sahibinin anÕtsal nitelikli bu varlÕklarÕ koruma amaçlÕ
yönetmeliklerle kÕsÕtlanÕrken aynÕ zamanda ödüllendirilmesi daha etik ve do÷ru bir karardÕr.
AnÕtsal nitelikli a÷açlar ekoturizm için son derece önemli de÷erlerdir. Özellikle do÷a
yürüyüúlerinin çok sÕk yapÕldÕ÷Õ øzmir’de bu a÷açlarÕn gözlemlenebilece÷i rotalarÕn
aktivistlere tavsiye edilmesi gerekmektedir.
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øZMøR’øN EKOTURøZM POTANSøYELø
Dr. Mustafa BATUR
mustafabtr@yahoo.com

ÖZET
Son yÕllarda artan dünya nüfusu ve yo÷un kentleúme süreci turizm insanlarÕn aktivitelerinde
do÷aya ve yerel kültüre yönelmesine sebep olmuútur. Bu yönelim, turizm kavramÕnÕn
de÷iúmesine ve geliúmesine yol açarken; “ekoturizm” adÕ altÕnda do÷aya ve yerel kültüre
saygÕlÕ yeni bir turizm akÕmÕ hÕzla yayÕlmÕútÕr.
Özellikle son 30 yÕlda güçlenen ekoturizm akÕmÕ; ülkeleri turizm potansiyellerini yeniden
de÷erlendirme ve gelece÷e dönük planlarÕnÕ yeniden úekillendirme sürecine sokmuútur.
Ekoturizm kapsamÕnda do÷al alanlarla iliúkili yaklaúÕk 25 de÷iúik faaliyet sayÕlabilir.
Çevre bilincini ön planda tutan, do÷aya ve yerel kültüre saygÕlÕ olan ekoturizm aktiviteleri
için kullanÕlabilecek potansiyel alanlarÕn tespit edilerek koruma ve kullanma planlarÕnÕn
yapÕlmasÕ son derece önemlidir.
Ekoturizm faaliyetleri kapsamÕnda de÷erli olan alanlarÕn ço÷u, do÷asÕ bozulmamÕú ve görsel
niteli÷i olan alanlardÕr. Bununla birlikte otantikli÷ini koruyabilmiú yerel kültür de ekoturizmin
en önemli unsurlarÕndan birisidir. Bu ba÷lamda ekoturizm potansiyelini oluúturan do÷al
alanlarÕn ve yerel kültürün korunmasÕ ve tanÕtÕmÕ büyük önem taúÕmaktadÕr.
Köklü bir tarihi ve kendine has yerel kültüre sahip olan Ege Bölgesi’nin en büyük kenti olan
øzmir, ilçe ve köyleriyle büyük bir ekoturizm potansiyeline sahiptir. Do÷al alan potansiyeli
Do÷a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü÷ü ile Orman Genel Müdürlü÷ü’nün
yönetimindeki alanlarda toplanmÕútÕr. Özellikle, milli parklar, tabiat parklarÕ, sulak alanlar,
tabiat anÕtlarÕ ve tescillenmemiú birçok do÷a harikasÕ alan, arz edilebilir potansiyellerdir.
Ekoturizm potansiyelinin de÷erlendirilmesinde öenmli etkenlerden birisi de talep durumudur.
øzmir genel olarak önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. øzmir’de bulunan birçok do÷a
derne÷inin faaliyetleri ekoturizmin gelecekte daha da önem kazanaca÷ÕnÕn iúaretlerini
vermektedir.
Kentin zamanla almakta oldu÷u görünüm kenti oluúturan insanlardaki çevre bilincinin bir
yansÕmasÕdÕr. Bu yüzden do÷al çevreye duyarlÕ nesiller yetiútirebilen bir toplumun kent
planlamasÕ da daha sa÷lÕklÕ olur. UnutulmamalÕdÕr ki; en önemli, en zor ve en uzun sürede
tamamlanabilen, buna karúÕn en kolay tahrip edilebilen altyapÕ kentin yeúil altyapÕsÕdÕr.
Ekoturizmin ilkeleri ve ö÷retisi kent yaúamÕnda çevreye duyarlÕlÕ÷Õ destekler niteliktedir.
Bu bildiride; ekoturizm kavramÕ ve önemi, øzmir ilinin ekoturizm konusundaki arz ve talep
durumu, aktif kullanÕmdaki ekoturizm alanlarÕ, henüz bilinmeyen ekoturim potansiyeline
sahip alanlar ile úehir park ve bahçelerinin ekoturizm ile iliúkisine yönelik özet bir
de÷erlendirmesi yapÕlmÕútÕr.
Anahtar kelimeler: ekoturizm, do÷a yürüyüúü, úehir parkÕ, kent ormanÕ
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Ülkelerin en önemli gelir kaynaklarÕndan birisi turizm sektörüdür. øyi yönetildi÷inde do÷aya
ve çevreye zararÕ olmaz. Bu yüzden “ bacasÕz sanayi” olarak da nitelendirilir.
Son yÕllarda turizm sektöründe tarihi ve turistik yerler ile deniz ve güneúin çekicili÷ini
turistlere sunmak yeterli olmamaktadÕr. Bu yüzden turizmde do÷al güzellikler ve yerel
kültürün etkisi gittikçe artmÕútÕr. Bu iki unsurun içinde yer aldÕ÷Õ turistik aktiviteler daha fazla
tercih edilmektedir. ønsan hayatÕnda do÷anÕn de÷erinin artmasÕyla, do÷al alanlarda yapÕlacak
faaliyetlerin saygÕ ve sorumluluk bilinci dahilinde olmasÕ gerekti÷i vurgulanmaktadÕr. Turizm
sektöründeki bu geliúmeler Ekoturizm kavramÕnÕn hÕzla geliúmesine neden olmuútur.
Ekoturizm birçok kuruluú ve uzman tarafÕndan tanÕmlanmÕútÕr. Ancak genel olarak en çok
kabul gören tanÕm UluslararasÕ Do÷a Koruma Birli÷i (IUCN)’nin yaptÕ÷Õ tanÕmdÕr. Buna göre
Ekoturizm; do÷ayÕ ve kültürel kaynaklarÕ anlayarak korumayÕ destekleyen, düúük ziyaretçi
etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sa÷layan, bozulmamÕú do÷al alanlara yapÕlan
çevresel açÕdan sorumlu seyahat ve ziyaretlerdir.
Ekoturizm kaynaklarÕnÕn temel bileúenleri do÷al alanlar ve yerel kültürdür. Di÷er çekicilikler
(tarihi eserler, ulaúÕm, alÕúveriú olanaklarÕ vb.) ise ekoturizmi destekleyen unsurlar olarak
görülebilir. Bu bakÕmdan do÷al alanlardaki zenginlik ve yerel kültürün orijinalli÷i büyük
öneme sahiptir. Ekoturizm yok olan do÷aya sahip çÕkma ve otantik yerel kültürü yerinde
yaúamak ve hissetmek iste÷inden do÷ar.
Ekoturizm hem iç hem de dÕú turizmi ilgilendiren bir kavramdÕr. Ekoturizm, úehir yaúamÕndan
sÕkÕlan insanlar için kÕsa mesafeler dahilinde, yabancÕ turistler için ise uzun süreli seyahatler
içine yerleútirilebilecek, do÷a ile bütünleúik, farklÕ aktivite seçenekleri sunar.
Ekoturizm ilkeleri olan bir turizm çeúididir. Bu konuda söz sahibi olan Dünya Turizm Örgütü
(WTO)’nün ekoturizmin amaçlarÕ ve bileúenlerine yönelik kararlarÕ úu úekildedir:
Ekoturizmin amacÕ;
x Turizmin do÷al ve geleneksel çevreye verdi÷i tahribatÕn en alt düzeye indirilmesi,
x

Turistlere ve yerel halka do÷anÕn ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmasÕna
yönelik e÷itim verilmesi,

x

Turizmin yerel halkÕn ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlayan, yerel yönetim ve halkla iúbirli÷i içinde
geliúen sorumlu bir ticaret olarak özendirilmesinin sa÷lanmasÕ,

x

Koruma kapsamÕndaki (do÷al ve sosyo-kültürel) alanlarÕn yönetim için kaynak ayrÕlmasÕ,

x

Turizmin negatif etkisinin en alt düzeye indirilmesi amacÕyla sosyo-kültürel ve do÷al
çevreye yönelik uzun vadeli takip ve de÷erlendirme programlarÕnÕn desteklenmesi,

x

Turizmin yerel halkÕn geçimine katkÕda bulunmasÕnÕ sa÷layacak úekilde geliútirilmesinin
temini,

x

Turizmin geliúiminin yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini artÕracak úekilde
geliúmesinin temini,

x

Çevreyle uyumlu, do÷al ve geleneksel sosyo-kültürel yaúamla iç içe geçen, yöresel bitki
örtüsünü ve yaban hayatÕnÕ koruyan turizmin alt yapÕ yatÕrÕmlarÕnÕn gerçekleútirilmesidir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Ekoturizmin bileúenleri:
x

Biyolojik çeúitlili÷in korunmasÕna katkÕda bulunmasÕ,

x

Yerel halkÕn refahÕnÕn gözetilmesi, turistlerin ve yerel halkÕn bilinçlendirilmesinin
sa÷lanmasÕ,

x

Küçük ölçekli iúletmeler tarafÕndan küçük turist gruplarÕna hizmet verilmesi,

x

Turistlerin ve yerel halkÕn turizm endüstrisi hakkÕnda sorumlu hareket etmesinin
sa÷lanmasÕ,

x

Geri dönüúü olmayan kaynaklarÕn en düúük düzeyde tüketilmesi,

x

Turizm yönetimine yerel düzeyde katÕlÕmÕn önemsenmesi,

x

øú fÕrsatlarÕnÕn ve mülkiyetin yerel halk lehinde geliúmesinin gözetilmesi
olarak tanÕmlanmaktadÕr (Web 2).

Ekoturizm Çeúitleri
Ekoturizm faaliyetleri incelendi÷inde yaklaúÕk 25’i geçkin faaliyetin ekoturizm kapsamÕnda
de÷erlendirildi÷i görülmektedir. Bu faaliyetlerden baúlÕcalarÕ Tablo 1’de özetlenmiútir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 1: BaúlÕca Ekoturizm Faaliyetleri
øçeri÷i
Do÷al alanlarda yapÕlan uzun ve zorlu yürüyüúler.
Sarp kayalara tÕrmanmak ve zirveye ulaúma tutkusunun faaliyete
dönüúmesi.
Ma÷ara turizmi
Do÷adaki ma÷aralarÕn gizemlerine olan merak ve keúfetme
iste÷inin faaliyete dönüúmesi.
Yön bulma
Do÷ada yön bulma faaliyeti.
AtlÕ yürüyüúü
At binme tutkusu ile do÷a sevgisinin birleúiminden do÷an
faaliyet.
Do÷a bisikleti
Do÷a koúullarÕnda bisiklete binme tutkusunun faaliyete
dönüúmesi.
Botanik turizmi
Do÷adaki bitkileri keúfetme azusunun faaliyete dönüúmesi.
Yayla turizmi
Yaylalardaki geleneksel yaúamÕn do÷a ile bütünleúmesi sonucu
ortaya çÕkan turizm çeúidi.
Kuú gözlemcili÷i
Do÷adaki kuú çeúitlerinin turistik amaçlÕ olarak gözlenmesi ve
görsellenmesidir.
Yaban
hayatÕ Yaban hayatÕnÕn turistik amaçlÕ olarak gözlenmesi ve
gözlemcili÷i
görsellenmesidir.
Foto safari
Gezilip görülen yerlerdeki do÷al güzelliklerin foto÷raflamak
amacÕyla yapÕlan safari etkinlikleri.
Akarsu turizmi
Rafting, kano ve nehir kaya÷Õ etkinlikleri.
Sportif olta balÕkçÕlÕ÷Õ
Do÷a ile bütünleúik sportif amaçlÕ balÕk avÕ aktiviteleri.
Hava sporlarÕ
Do÷al alanlarda yapÕlan, yamaç paraúütü, yelken kanat, planör,
paraúüt, balon etkinlikleri.
KÕú turizmi
Da÷lÕk alanlarda yapÕlan kayak ve rekreasyon etkinlikleri.
TarÕm ve çiftlik turizmi KÕrsal alanlarda rekreatif amaçlÕ yapÕlan tarÕmsal etkinlikler.
øzcilik
Özellikle çocuk ve gençlerin bedenen ve ruhen do÷ada disipline
edildi÷i ve e÷itildi÷i aktivitelerdir.
Kamp karavan turizm
Do÷anÕn sakinli÷inde dinlenme amaçlÕ yapÕlan konaklamalar.
Golf turizmi
Sporun do÷a ile birleúti÷i bir çeúit spor aktivitesi.
Gem safari
Do÷ada bulunan süs taúlarÕnÕn toplanarak koleksiyon yapma
faaliyeti.
Festival turizmi
Do÷a veyerel kültür ile bütünleúik festivaller (Yörük festivalleri,
deve güreúleri, yünüm (bö÷et) vb.)
Ekoturizm Faaliyeti
Do÷a yürüyüúü
Da÷cÕlÕk

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm
Dünyadaki turizm faaliyetleri uluslararasÕ Dünya Turizm Örgütü (WTO) tarafÕndan
yönlendirilmektedir.
2002 yÕlÕ Birleúmiú Milletler tarafÕndan Dünya Ekoturizm YÕlÕ olarak ilan etmiútir. Bunda
ekoturizmin ekonomik geliúme potansiyeline sahip olmasÕ ile iyi planlanÕp, idare edildi÷inde
do÷al çevrenin korunmasÕ için güçlü bir araç olma özelli÷i taúÕmasÕ önemli rol oynamÕútÕr.
Ekoturizm pazarÕnÕn giderek büyüdü÷ü 90’lÕ yÕllarda, 43 milyon AmerikalÕnÕn ekoturizm
faaliyetine katÕldÕ÷Õ, Yunanistan’a gelen 3 milyon øngiliz turistin % 19’unun ekoturist oldu÷u,
Fransa’da yÕlda 15 milyon kiúinin trekking yaptÕ÷Õ belirlenmiú, ayrÕca Avrupa ülkelerinin pek
ço÷unun ülke turizmi için ayÕrdÕklarÕ payÕn önemli bir kÕsmÕnÕn bu amaca yönelik harcandÕ÷Õ,
yapÕlan araútÕrmalarda ortaya çÕkmÕútÕr (Batur ve di÷, 2013).
Dünyada bilinen önemli bazÕ ekoturizm
destinasyonlarÕ Güney Afrika, Costa Rica,
Endonezya, Alaska, Belize, Güney Amerika
bölgelerinde bulunur. Bu bölgelere dünyanÕn
bütün ülkelerinden ekoturizm amaçlÕ
ziyaretçiler gelmekte ve her yÕl ziyaretçi
sayÕlarÕnda büyük artÕúlar yaúanmaktadÕr
(Tablo 2).

Tablo 2. Dünyadaki BazÕ Ekoturizm DestinasyonlarÕnÕn Ziyaretçi OranlarÕ (Wood, 2002)
Ülke
Güney Afrika
Kosta Rika
Endonezya
Belize
Ekvador
Botswana

1990

1999

ArtÕú oranÕ (%)

YÕllÕk ArtÕú (%)

1.029.000
435.000
2.178.000
88.000
362.000
543.000

6.026.000
1.027.000
4.700.000
157.000
509,000
740.000

486
136
116
78
41
36

19,3
9
8
6
3,5
3,1

Dünyada ekoturizm yapÕlan potansiyel alanlar incelendi÷inde Türkiye’nin güney bölgelerinin
önemli ekoturizm potansiyeline sahip oldu÷u görülmektedir (ùekil 1).

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 1. Dünyada Ekoturizm YapÕlan Alanlar (Selimo÷lu, 2004)
Türkiye’de ekoturizmin temelleri 1956 yÕlÕnda çÕkan 6831 sayÕlÕ Orman Kanunu ile atÕlmaya
baúlanmÕútÕr. Bu kanunun 25. maddesi ile nadir özellik ve güzellik arz eden sahalarÕn Milli
Park rejimine alÕnmasÕ sa÷lanmÕútÕr. Yine bu madde ile mesire yerleri tesis etme imkanÕ elde
edilmiútir. Milli Park, Av-Yaban HayatÕ ve Mesire Yerleri ile ilgili çalÕúmalar Orman Genel
Müdürlü÷ü bünyesinde uygulanmaya baúlanmÕútÕr. VIII. Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕ’nda ise
turizm sektöründeki hedefler arasÕnda yer alarak gündeme oturmuútur.
Türkiye’de ekoturizm kavramÕ ve faaliyetleri ise özellikle 2002 yÕlÕnda østanbul’da kurulan
Ekoturizm Derne÷i ile hÕzlÕ bir geliúme göstermiútir. Bu dernek 2006 yÕlÕnda Türkiye
Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derne÷i adÕ altÕnda faaliyetlerini yürütmeye devam
etmiútir. Bugün ise birçok ilde ekoturizm alanÕnda faaliyet gösteren dernekler bulunmaktadÕr.
Ekoturizm ulusal ormancÕlÕk programÕnda da yer almaktadÕr. Ulusal ormancÕlÕk programÕnÕn
3.2.1 numaralÕ stratejisi içinde ekoturizm kavramÕna yer verilmiútir. Eylem 109’a göre “HÕzla
kentleúen ve de÷iúen toplumun ormanlarÕn sosyal ve kültürel hizmetleri (rekreasyon, kent
ormanlarÕ, ekoturizm, peyzaj, avcÕlÕk, sportif balÕkçÕlÕk, vb.) ile ilgili talep ve beklentiler ile
bu hizmetlerin yerel ve ülke ekonomilerine potansiyel katkÕlarÕ konusunda envanter, araútÕrma
de÷erlendirme çalÕúmalarÕnÕn gerçekleútirilmesi Do÷a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü÷ü’nün koordinasyonunda baúarÕlmasÕ gereken birinci öncelikli bir görevdir (Ok,
2008).
Son yÕllarda özellikle belediyeler ve sivil toplum kuruluúlarÕ ekoturizme yönelik projeler
hazÕrlamÕúlardÕr. YapÕlan bu çalÕúmalarÕn Orman ve su øúleri BakanlÕ÷Õ nezdinde yansÕmalarÕ
olmuú ve Do÷a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü÷ü 2012 yÕlÕnda her il için do÷a
turizmine yönelik master planlarÕn hazÕrlanmasÕ kararÕnÕ almÕútÕr.
øzmir’de Ekoturizm Potansiyeli
øzmir ilinin ekoturizm bakÕmÕndan çekicili÷i do÷al yapÕsÕ ile de sÕkÕ iliúkilidir. øzmir’in do÷al
yapÕsÕ ve iklimi ekoturizm etkinlikleri için son derece elveriúlidir. Da÷larÕn denize dik olmasÕ,
kÕyÕlarÕn girintili çÕkÕntÕlÕ olmasÕ iklimsel çeúitlilik sa÷lar. Güneúlenme süresinin uzun olmasÕ
ve sÕcaklÕklarÕn Akdeniz Bölgesi’ne göre çok yüksek olmamasÕ øzmir için bir avantajdÕr.
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øzmir’in neredeyse tüm ilçeleri yer úekilleri, do÷al güzellikleri ve özellikleri, yöresel
özellikleri nedeniyle ekoturizm bakÕmÕndan büyük bir potansiyele sahiptir.
øzmir co÷rafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklarÕnÕn çeúitlili÷i ve deniz-kum-güneú
temelli kitle turizmine yönelik altyapÕsÕyla geniú bir turizm yelpazesine sahip olmasÕna karúÕn,
bu turizm potansiyeli yeterince de÷erlendirilememiútir. Türkiye'nin önde gelen turizm
merkezleriyle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda øzmir hem arz, hem talep yanlÕ olarak turizmde geri planda
kalmaktadÕr. øzmir'in ülke turizminden aldÕ÷Õ pay % 4 civarÕndadÕr (Anonim , 2010). Bu açÕ÷Õ
kapatmak için de alternatif turizm dallarÕndan birisi olan ekoturizmin, planlÕ bir úekilde
geliútirilerek øzmir’deki turizm ekonomisine kazandÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Böylece öncelikle
øzmir ekonomisine sonrasÕnda da Türkiye ekonomisine katma de÷er kazandÕracaktÕr. Bu
kapsamda, øzmir’de di÷er turizm dallarÕyla birlikte ekoturizmi iyi bir planlamayla iúlevsel
hale getirilerek yerli ve yabancÕ turistlerin ilgisini bu yönlere çevrilmesi sektörün geliúmesi
bakÕmÕndan önemlidir.
Ödemiú Bozda÷lar, Gölcük Gölü, Nif Da÷Õ, Kozak YaylasÕ, Gediz DeltasÕ Sulak AlanÕ, Küçük
Menderes DeltasÕ, Belevi Gölü, Karaburun YarÕmadasÕ, Tire, Balçova-NarlÕdere SÕrtlarÕ,
Güzelbahçe civarÕ ve köyleri, Kemalpaúa-BayÕndÕr OvacÕk, Karabel, Çiçekli, ùirince gibi
birçok alan ekoturizm kapsamÕnda projelendirilebilecek bölgelerdir.
øzmir Valili÷i øl Dernekler Müdürlü÷ü’nün verilerine göre øzmir’de 2012 yÕlÕ itibariyle
ekoturizm ile iliúkili 235 dernek bulunmaktadÕr. Bu derneklerden 120’si ekoturizm
faaliyetleriyle direk olarak ilgilidir (Batur ve di÷., 2013).
Ege Bölgesi genel olarak yazlarÕ sÕcak ve kurak, kÕúlarÕ ise ÕlÕk geçti÷inden hemen her mevsim
ekoturizm faaliyeti yo÷undur. Faaliyetler sÕcak yaz aylarÕnda nispeten azalmaktadÕr (ùekil 2).

ùekil 2: øzmir’deki Ekoturizm Faaliyetleri ile ølgilenen Derneklere Ait BazÕ østatistikler
øzmir’de ekoturizm ile iliúkili STK’larÕn projeli çalÕúmalarÕnÕn sayÕsÕ yeterli de÷ildir.
STK’lardan alÕnan bilgilere göre son 10 yÕlda belli baúlÕ 5-6 projenin geliútirilebilmiútir.
Kurumlar arasÕnda ise bazÕ belediye ve kaymakamlÕklar øZKA’nÕn da destek vermesiyle
ekoturizmle ilgili projeli çalÕúmalar yürütmektedirler.
YapÕlan araútÕrmalara göre øzmir’deki ekoturizm faaliyetlerinden en yo÷unu do÷a
yürüyüúleridir. STK’lardan alÕnan verilere göre øzmir ilinde yapÕlan ekoturizm faaliyetlerinin
oransal da÷ÕlÕmÕ ùekil 3’da görülmektedir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 3. øzmir’deki Ekoturizm Faaliyetlerinin Oransal Da÷ÕlÕmÕ (Batur ve di÷., 2013)
øzmir’in ølçelerinde Ekoturizmi Destekleyen Olgular:
Ekoturizmin içerdi÷i faaliyet çeúitlerine bakÕldÕ÷Õnda, turizm açÕsÕndan do÷anÕn; öncelikli
çekim kayna÷Õ olma iúlevini her zaman sürdürmekte oldu÷u görülmektedir. Bununla birlikte
faaliyetin büyük oranda gerçekleútirildi÷i yerler olan kÕrsal alanlarda; do÷al faktörler dÕúÕnda
kültürel, dinsel ve tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunmasÕ ekoturizme katkÕsÕ açÕsÕndan
önem arz etmektedir.
Özellikle tarihi yapÕlar olarak ifade edilen bina, köprü, kule vb. gibi kültürel de÷erlerin özgün
karakterli olmasÕ, tüketimden çok keúfi gerektiren özelli÷e sahip olmasÕ ekoturizmin de÷erine
katkÕda bulunmaktadÕr. AynÕ úekilde tarihi ve arkeolojik de÷erlerin sergilendi÷i müzeler de
ekoturizme çeúitlilik kazandÕrmaktadÕr.
Çeúitli geleneksel özelliklerin gösterimine ve tanÕtÕmÕna yönelik olarak çeúitli yörelerin içinde
veya birbirine yakÕn yörelerin etkileúim alanÕndaki noktalarda düzenlenen festival ve
panayÕrlar ekoturizmin bir parçasÕ durumundadÕr.
ønsanlarÕn sinirsel ve bedensel yorgunluklarÕnÕ gidermek, çeúitli rahatsÕzlÕklarÕnÕ tedavi
amacÕyla yaptÕklarÕ turizm hareketi olarak ifade edebilece÷imiz Sa÷lÕk Turizmi de ekoturizm
için önemli bir fÕrsat yaratabilecek alternatif bir alan olarak düúünülebilir.
øzmir ve çevresi ekoturizmi destekleyen birçok özelli÷e sahiptir. Civardaki otantik pazarlar,
yöresel yemekler ve festivaller de ekoturistlerin ilgisini çekmektedir. Özellikle en sÕk yapÕlan
ekoturizm aktivitelerinden do÷a yürüyüúü ve bisiklet turlarÕna katÕlanlar gittikleri yerlerdeki
otantik pazarlarÕ da ziyaret ederler. ùirince’de úarap, Ödemiú’te köfte, Çiçekli’de kiremitte
kaúarlÕ mantar gibi yöresel ürün ve yemekler ekoturistlerin ilgisini çeken baúlÕca örneklerdir.
øzmir’de Ekoturizm amaçlÕ kullanÕlan alanlar:
Ekoturizm faaliyetlerinin yapÕldÕ÷Õ alanlarÕ korunan - statülü ve kontrolsuz – statüsüz alanlar
olarak iki baúlÕk altÕnda incelemek mümkündür.
Korunan alanlar, milli parklar, tabiat parklarÕ, tabiat anÕtlarÕ, tabiatÕ koruma alanlarÕ, do÷al sit
alanlarÕ, sulak alanlar, yaban hayatÕ koruma ve geliútirme sahalarÕ, özel çevre koruma
bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan, biyolojik çeúitlili÷in, do÷al ve bununla iliúkili
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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kültürel kaynaklarÕn korunmasÕ ve devamlÕlÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ amacÕyla ilgili mevzuata göre
tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz alanlarÕdÕr.
øzmir genelinde statü verilmiú 10 tabiat parkÕ, 1 yaban hayatÕ koruma sahasÕ, 2 yaban hayatÕ
geliútirme sahasÕ, 8 sulak alan, 1 devlet avla÷Õ, 1 örnek avlak, 58 mesire yeri, 2 kent ormanÕ ve
1 özel çevre koruma alanÕ bulunmaktadÕr (ùekil 4).

ùekil 4: øzmir’deki Korunan Alanlar (Batur ve di÷., 2013)
Yönetime tabi olmayan ve henüz statü verilmemiú alanlar da ekoturizm potansiyeline sahip
alanlardÕr. øzmir ilinde bu potansiyele sahip alanlar ise ùekil 5’de verilmiútir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 5: øzmir’deki Koruma Potansiyeli Olan Statüsüz Alanlar (Batur ve di÷., 2013)
Milli parklar, tabiat parklarÕ, sulak alanlar, yaban hayatÕ koruma ve geliútirme sahalarÕ ve
avlaklar dÕúÕnda, özel statüsü olmayan alanlarda da ekoturizm faaliyetleri yapÕlmaktadÕr.
Özellikle do÷a yürüyüúü faaliyetleri çok farklÕ güzergahlarda gerçekleúmektedir. øzmir
genelinde Ege Turizm Derne÷i tarafÕndan saptanmÕú yaklaúÕk 180 civarÕnda yürüyüú
güzergahÕ bulunur. Bu güzergahlarÕn tercih edilme sÕklÕ÷Õ aynÕ zamanda güzergah civarÕndaki
do÷anÕn zenginli÷ine bir iúarettir. Güzergah yo÷unlu÷u fazla olan bölgeler do÷al güzellik,
flora ve fauna yönünden de üstün alanlardÕr.
øzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor øl Müdürlü÷ü’ne baúvurusu yapÕlarak gerçekleútirilmiú olan
son 59 do÷a yürüyüúü analizine göre bu aktivite için en yo÷un talep alan ilçe Kemalpaúa
ilçesidir (ùekil 6).

ùekil 6. Do÷a Yürüyüúü Etkinli÷inin ølçelere Göre Da÷ÕlÕmÕ (Batur ve di÷., 2013).

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ølerleyen zaman diliminde ekoturizm alanlarÕna olan talebin artaca÷Õ tahmin edilebilir. Statü
verilmemiú alanlardaki faydalanmalar arz ve talebin dengelenmesini sa÷lamaktadÕr.
HalkÕn büyük bir kesiminde do÷a ile buluúmak úu an için sadece piknik alanlarÕyla sÕnÕrlÕdÕr.
Oysa ekoturizm faaliyetlerinin ve bu amaçla ziyaret edilecek alanlarÕn tanÕtÕlmasÕ sonucunda
talebin daha da artÕraca÷Õ tahmin edilebilir.
øzmir’de tüm ekoturizm faaliyetlerinin de÷erlendirilmesi durumunda faaliyetler göre tercih
edilen bölgeler Tablo 3’de özetlenmiútir.
Tablo 3. Ekoturizm Faaliyetleri øçin Tercih Edilen Bölgeler
FAALøYET TÜRÜ

Bölge (En fazla talep edilenden itibaren)

Do÷a Yürüyüúü

Kemalpaúa (Nazarköy-YukarÕkÕzÕlca), Menderes bölgesi (De÷irmendereÖzdere), Balçova, NarlÕdere, Karaburun, Buca-Kaynaklar
Kemalpaúa-Dereköy, Ödemiú-Bozda÷, Buca-Kaynaklar, KarúÕyaka-SancaklÕ
köyü, Buca-Kaynaklar
Güzelbahçe, Kemalpaúa (Nazarköy-Nif Da÷Õ) Karúyaka-Yamanlar, MenderesKavacÕk, Selçuk, Urla-Yeni OrhanlÕ-Ürkmez
Kemalpaúa, Spil Da÷Õ, Karaburun, Urla, Kurudere Kanyon
Seferihisar, Foça, Karaburun
Kemalpaúa (Nazarköy-Nif Da÷Õ), Tire-Kaplanköy, Menemen, Selçuk
(Gebekirse)
Ödemiú (Bozda÷-Gölcük)
Kemalpaúa, Foça, Seferihisar, KarúÕyaka (Yamanlar-Karagöl)
Ödemiú-Bozda÷
Menderes Çatalca bölgesi, Foça- IlÕpÕnar-Kozbeyli, Bergama
Ödemiú, Menderes
BayÕndÕr

Da÷cÕlÕk
Bisiklet
Ma÷aracÕlÕk
Su AltÕ DalÕú
Foto Safari
Yayla Turizmi
KampçÕlÕk
Kayak Turizmi
Oryantiring
Yamaç Paraúütü
Festival Turizmi

Ekoturizm Potansiyeline Sahip Olan BazÕ FÕrsat AlanlarÕ:
Bornova-Buca Gökdere Kanyonu:
Buca ilçesi Kaynaklar yolundan ulaúÕlan
Gökdere köyü yakÕnÕndadÕr. Bornova ilçesi
sÕnÕrlarÕnda kalan Gökdere köyü, kanyonun
baúlangÕcÕnda yer alÕr. Kanyon baúlangÕcÕnda
bulunan geniú düzlük çadÕrlÕ kamp alanÕ,
karavan ve piknik alanÕ için uygun özelliklere
sahiptir. Kanyondaki deredeki su akÕúÕ
(KarapÕnar Deresi-Gökdere Deresi - øzmir
Deresi olarak da isimlendirilir) temmuz ayÕna kadar devam etmektedir. Bu derenin kÕyÕlarÕ
do÷a yürüyüúçüleri tarafÕndan yo÷un taleple karúÕ karúÕyadÕr. Kanyon giriúindeki kayalÕklar
kaya tÕrmanÕúÕ için uygundur. Kanyona yakÕn hakim noktalardan kanyonun ormanla
bütünleúti÷i manzara izlemeye de÷erdir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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KÕzÕlçam ormanlarÕ, maki, asÕrlÕk çÕnar a÷açlarÕ, su kaynaklarÕ, do÷al úifalÕ bitkiler (kekik,
papatya, defne, adaçayÕ vb.) kanyonun do÷al güzellikleri olarak göze çarpar.
Bornova-Yakaköy:
Do÷al kÕzÕlçam ormanlarÕyla kaplÕ olan Yakaköy civarÕ øzmir kent merkezine yakÕnlÕ÷Õ
nedeniyle yo÷un bir rekreasyon talebiyle karúÕ karúÕyadÕr.

Yakaköy’de Do÷a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü÷ü øzmir ùube Müdürlü÷ü Orman
ve Su øúleri BakanlÕ÷Õ IV. Bölge Müdürlü÷ü øzmir ùube Müdürlü÷ü’nce Tabiat ParkÕ
PlanlamasÕ yapÕlmaktadÕr.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Buca Kaynaklar-KÕrÕklar-BelenbaúÕ:
Bu bölgelerde do÷a yürüyüúüne uygun ormanlÕk alanlar bulunmaktadÕr. Alan su kaynaklarÕ
açÕsÕndan zengin, do÷al özellikleri de ekoturizme uygundur.

Buradaki köyler ekoturizmin önemini kavramÕú ve köylüler tarafÕndan ekoturizm
faaliyetlerinde etkin rol alÕnmaktadÕr.
Bölge, kaya tÕrmanÕúÕ ve çadÕrlÕ kamp alanÕ olarak da÷cÕlar tarafÕndan aktif olarak
kullanÕlmaktadÕr.
KÕrÕklar köyüne 8 km mesafede, yöresel adÕ “Deliahmet’in Yeri” olarak bilinen ve 1.032 m
yüksekli÷indeki alan kamp-karavan turizmi için uygun özellikler taúÕmaktadÕr. Alanda do÷al
su kaynaklarÕ bulunmaktadÕr. Alanda karaçam ve asÕrlÕk ardÕç a÷açlarÕ vardÕr.
KÕrÕklar köyüne 10 km mesafede halk dilinde “Yörük Düzlü÷ü” olarak bilinen ve 1050 m
yüksekli÷inde yayla turizmine uygun potansiyel alan belirlenmiútir. AlanÕn çevresinde asÕrlÕk
Karaçam a÷açlarÕ, úakayÕk-ayÕ gülü (Paeonia peregrina), yol boyunca adaçayÕ bulunmaktadÕr.
KÕrÕklar-Kaynaklar-Karaa÷aç-BelenbaúÕ köyleri arasÕnda AtlÕ Do÷a Yürüyüúü ve Bisiklet
turizmi için uygun potansiyel alanlar bulunmaktadÕr.
Kemalpaúa-Sütçüler-BeúpÕnar-AnsÕzca:
øzmir-Ankara karayolundan Kemalpaúa-Sütçüler-BeúpÕnar köylerine ve BeúpÕnar kanyonuna
ulaúÕm mümkündür. Kemalpaúa’dan AnsÕzca köyüne ve AnsÕzca kanyonuna ulaúÕm
mümkündür.
Bu bölgedeki BeúpÕnar ve AnsÕzca kanyonlarÕ do÷a yürüyüúçülerinin tercih ettikleri ve aktif
olarak kullandÕklarÕ yürüyüú parkurlarÕdÕr. Bölgede do÷al su kaynaklarÕnÕn olmasÕ, yürüyüúe
uygun orman yapÕsÕ ve do÷al güzellikleri do÷a tutkunlarÕnÕ çekmektedir.
Yo÷un su akÕúÕ nedeniyle ilkbahar ve kÕú aylarÕnda yürüyüú yapÕlamamakta, sonbahar ve yaz
aylarÕ tercih edilmektedir. Parkur boyunca da÷cÕ gruplar ve do÷a yürüyüúçüleri AnsÕzca
köyünü durak noktasÕ seçmekle köy ekonomisine katkÕ sa÷lamaktadÕrlar.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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AnsÕzca Kanyonu tabiat anÕtÕ olarak de÷erlendirilebilir niteliklere sahiptir.
Kamp-karavan turizmi, bisiklet turizmi, atlÕ do÷a gezisi, kaya tÕrmanÕúÕ, botanik turizmi, foto
safari, yaban hayatÕ (fauna) gözlemcili÷i (Anadolu kartalÕ, úahin vb. gözlemlenebilir) için
uygun potansiyel alanlar tespit edilmiútir.
Kemalpaúa-Nazarköy-Dereköy:
Kemalpaúa-TorbalÕ karayolu üzerindeki Nazarköy nazar boncu÷u üretimiyle tanÕnmÕú bir
köydür. Ekoturistlerin gruplar halinde ya da bireysel olarak ziyaret ettikleri ve alÕúveriú
yaptÕklarÕ bir köy haline gelmiútir. Yerel halk yerel ürünler pazarÕnÕn ekoturizm faaliyetleriyle
olan kombinsayonunu sa÷lamÕútÕr. Bu bakÕmdan model bir köydür. Boncuk dÕúÕndaki di÷er
yöresel ürünlere yönelik faaliyetler geliútirilebilir.

Nazarköy yakÕnÕndaki Nif Da÷Õ çÕkÕúÕnda Kurudere kanyonu yer almaktadÕr. Do÷a
yürüyüúçüleri Nazarköy’den baúlayarak Kurudere Kanyonu boyunca 10 km’lik bir parkurda
yürümektedirler. Kanyon giriúinde kamp-karavan turizmi için uygun potansiyel alanlar
mevcuttur. Kanyon boyunca ve Nif Da÷Õnda botanik turizmi, fauna gözlemcili÷i, foto safari,
atlÕ do÷a yürüyüúü, izcilik, kuú gözlemcili÷i faaliyetleri gerçekleútirilebilir.
Dereköy Mahmut Da÷Õ’nÕn eteklerinde yer almaktadÕr. Dereköyün 1 km ilerisinde da÷cÕ
gruplarÕn kamp ve kaya tÕrmanÕúÕ yaptÕklarÕ bölge bulunmaktadÕr. Burada yeni baúlayanlarÕn
e÷itim çalÕúmalarÕnÕ gerçekleútirdi÷i alanlar ile profesyonellerin tercih etti÷i kaya tÕrmanÕú
noktalarÕ bulunmaktadÕr.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Dereköy ve Mahmut Da÷Õ civarÕndaki alanlarda botanik turizmi, fauna gözlemcili÷i, foto
safari, atlÕ do÷a yürüyüúü, bisiklet turizmi, izcilik, kuú gözlemcili÷i faaliyetleri
gerçekleútirilebilir.
Menemen-Suuçan ùelalesi:
Suuçan ùelalesine Menemen-Çukurköy ve Alia÷a Karakuzu köyü üzerinden ulaúmak
mümkündür. ùelale yaklaúÕk 34 m yüksekli÷inde, øbrim Deresi üzerinde bulunmaktadÕr.
Suuçan ùelalesi civarÕnda meúe, çitlenbik, menengiç, çam ve çÕnar a÷açlarÕ görülmekte olup
zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede çadÕrlÕ kamp alanÕ için uygun bölgeler mevcuttur.
Görsel olarak ayrÕcalÕklÕ özelliklere sahip olan alan Tabiat AnÕtÕ adayÕ olarak
de÷erlendirilebilir.

Ödemiú-Bademli-Gölcük-Bozda÷-Birgi:
Ödemiú ilçesinden veya Tire ilçesinden devlet karayolu ile Bademli beldesi’ne ulaúÕlÕr.
Beldede haziran ayÕnda Kiraz Festivali düzenlenmektedir. Belde içerisinde festival alanÕ,
piknik alanlarÕ, çadÕrlÕ kamp alanlarÕ düzenlenmiú ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmuútur.
Bademli beldesinden baúlamak üzere 3 adet do÷a yürüyüúü parkuru belirlenmiú olup, bu
parkurlar do÷a yürüyüúçüleri tarafÕndan aktif olarak kullanÕlmaktadÕr. Cevizli Da÷ 1.200 m,
Mum KayasÕ 1.650 m ve Hacetdede 1.831 m yüksekli÷inde parkur bitiú noktalarÕnÕ
oluúturmaktadÕr.
Yaz kÕú akan Bademli Deresi üzerinde farklÕ yüksekliklerde 3 adet úelale bulunmaktadÕr. Bu
úelalelerden en büyü÷ü 10 m yüksekli÷indedir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Beldede agro turizm, atlÕ do÷a yürüyüúü, foto safari, bisiklet turizmi yapÕlabilir. Beldenin
içerisinde iki adet tarihi camii ve meydandaki asÕrlÕk çÕnar a÷acÕ görülmeye de÷er
kaynaklardÕr.
Bademli beldesi sÕnÕrlarÕnda Mum KayasÕ yakÕnlarÕnda çok az paraúütçü tarafÕndan bilinen ve
tercih edilen 1.412 m yüksekli÷inde Yamaç paraúütü atlama noktasÕ tespit edilmiútir. Belediye
paraúütçülerin atlama noktasÕna ulaúÕmÕna yardÕmcÕ olmaktadÕr. Bu alanda da÷ lalelerini de
görmek mümkündür.
Ödemiú-Bozda÷ øzmir ilinde tek kÕú turizminin yapÕlabildi÷i bir bölgedir. Bunun haricinde
yamaç paraúütü, do÷a yürüyüúü, kaya tÕrmanÕúÕ, foto safari, da÷ bisikleti vb. faaliyetlerin
gerçekleútirilebilece÷i geniú bir potansiyele sahiptir.
Ödemiú-Gölcük YaylasÕ ismini Gölcük Gölünden almÕútÕr. Karaçam a÷açlarÕndan oluúan
orman yapÕsÕna sahiptir. AyrÕca ekonomik de÷eri yüksek kestane a÷açlarÕ da bulunmaktadÕr.
Yaylada kamp-karavan, do÷a yürüyüúü, bisiklet, yayla turizmi, sportif olta balÕkçÕlÕ÷Õ, kuú
gözlemcili÷i, foto safari, botanik turizmi, fauna gözlemcili÷i, atlÕ do÷a yürüyüúü, izcilik
faaliyetlerinin gerçekleútirilebilece÷i bir bölgedir.

Bölge yapÕsÕ itibariyle TemalÕ Tabiat ParkÕ adayÕ olarak DKMP Genel Müdürlü÷ü’nün ilgili
birimleri tarafÕndan incelenmektedir.
Birgi AydÕno÷ullarÕ Beyli÷i’nin baúkenti olmasÕ nedeniyle çok zengin bir tarihi ve kültürel
mirasa sahiptir. ølçede ilk göze çarpan geçmiúten gelen düzenli ve intizamlÕ bir yapÕlaúmanÕn
yerleúimin oldu÷udur. SokaklarÕ temiz ve civarÕndaki do÷a ile uyumlu bir yapÕya sahiptir.
ZamanÕn ünlü alimlerinden Birgivi Mehmet Efendi’nin ve Gazi Emir’in mezarlarÕnin burada

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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bulunmasÕ nedeniyle inanç turizminin yo÷un oldu÷u bir bölgedir. Bölge agro turizm, atlÕ do÷a
yürüyüúü, foto safari, bisiklet turizmi için potansiyele sahiptir.
Menderes Deliömerli-Yeniköy ve De÷irmendere-Ataköy (Karacada÷ civarÕ):
Menderes-Gümüldür kara yolundan Deliömerli köyüne ulaúÕm mümkündür. Deliömerli
köyünün yaklaúÕk 1 km uza÷Õnda kayaya oyulan tek Roma hamamÕ oldu÷u söylenen antik bir
hamam bulunmaktadÕr. Fakat hamam herhangi bir koruma statüsüne konulmamÕú ve yöre
halkÕ tarafÕndan çeúitli amaçlar için kullanÕlmaktadÕr. Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ ile Orman
ve Su øúleri BakanlÕ÷Õ iúbirli÷i ile koruma ve alanÕn çevresini kullanmaya yönelik projeler
geliútirilebilir.

Menderes-Deliömerli-Yeniköy çevresinde kamp-karavan, bisiklet, atlÕ do÷a yürüyüúü
yapÕlabilecek alanlar bulunmaktadÕr. Bölgede su kaynaklarÕ mevcuttur.

Menderes-De÷irmendere-Ataköy (Karacada÷ civarÕ) bölgesinde çam a÷açlarÕ, çÕnar a÷açlarÕ,
kayalÕklar peyzaj de÷eri yüksek estetik bir do÷al güzellik sunmaktadÕr. Karacada÷ içerisindeki
yollar bisiklet turizmi ve atlÕ do÷a yürüyüúü faaliyetleri için elveriúlidir. Vadi içerinde akan
bir dere ve dere üzerinde küçük úelaleler bulunmaktadÕr. Dere boyu do÷a yürüyüúçülerinin
tercih etti÷i özelliklere sahiptir.
Karacada÷ içerisindeki yollar ve dere kenarÕnda kamp-karavan turizmi için uygun noktalar
tespit edilmiútir. AyrÕca bölgede fauna gözlemcili÷i, izcilik, oryantiring faaliyetleri de
gerçekleútirilebilir.
Karaburun-Mordo÷an-SarpÕncÕk-øris Gölü:
øzmir-Çeúme karayolu veya otoyolunun Karaburun ayrÕmÕndan ulaúmak mümkündür.
øzmir’e uzaklÕ÷Õ nedeniyle Karaburun’a ba÷lÕ birçok köyün dokusu bozulmamÕútÕr. Köylerin
ço÷u deniz ve do÷a manzarasÕna sahip oldu÷undan ilgi çekici özelliklere sahiptir. Köy
yollarÕnda bisiklet turizmi, atlÕ do÷a yürüyüúü faaliyetleri gerçekleútirilebilir. Köylerde ev
pansiyonculu÷u geliútirilerek yöre halkÕna ekonomik destek sa÷lanabilir.
* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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YarÕmadanÕn çevresinde Akdeniz Fokunu görmek mümkündür. Mordo÷an ve SarpÕncÕk’ta
Akdeniz FoklarÕnÕn yavrulama ma÷aralarÕ bulunmaktadÕr. Bu bölgeler Çevre ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ ile Orman ve Su øúleri BakanlÕ÷Õ iúbirli÷iyle projelendirilerek koruma altÕna
alÕnabilir.
Karaburun YarÕmadasÕ sualtÕ dalÕú sporu için tercih edilen bir bölgedir. AyrÕca, Karaburun
YarÕmadasÕ kÕyÕlarÕ deniz çayÕrlarÕ (Posidonia oceanica) açÕsÕndan zengindir.

Karaburun- IldÕr yolu üzerindeki øris Gölü SazlÕ÷Õ dikkat çekici özelliklere sahiptir. Göl farklÕ
kuú türlerinin barÕndÕ÷Õ bir alandÕr.
Güzelbahçe-PayamlÕ-Küçükkaya-ÇamlÕ:
ÇalÕúmalarÕnÕn yürütülmesi sÕrasÕnda Güzelbahçe Belediyesi’nin PayamlÕ-Küçükkaya-ÇamlÕ
köylerine yönelik ekoturizimin geliútirilmesi için proje çalÕúmalarÕ yapÕldÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Bu konuda proje ekibinden destek istenmiútir.
Güzelbahçe Belediyesince çalÕúmalarÕ sürdürülen ve Güzelbahçe’nin üç köyünü kapsayan bu
proje içerisinde; ev pansiyonculu÷u, do÷a yürüyüú parkurlarÕ, bisiklet parkurlarÕ, oryantiring
sahalarÕ, kamp-karavan alanlarÕ, festival turizmi vb. yönelik çalÕúmalar yer almaktadÕr.
Bölgenin turistik yerleúim yerlerine ve kent merkezine yakÕnlÕ÷Õ önemli bir avantaj olarak
görülebilir.

Yerel yönetimin ve yöre halkÕnÕn ekoturizm faaliyetlerine yönelik geliútirmeye çalÕútÕ÷Õ
projelerin desteklenmesi halinde bölgedeki ekoturizm canlÕlÕk kazandÕrÕlmasÕ mümkündür.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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NarlÕdere-AltÕnvadi (AlionbaúÕ Deresi):
AltÕnvadi NarlÕdere ilçesinin merkezine çok yakÕn olmasÕ, yerleúimin bitiúi÷inde ormanlÕk
alanÕn baúlamasÕ ve do÷al özelliklerinden dolayÕ ekoturizm potansiyelinin üst düzeyde oldu÷u
bir bölgedir.
NarlÕdere KaymakamlÕ÷Õ tarafÕndan bu bölgeyi de kapsayan ekoturizm sektör analizi
çalÕúmasÕ yapÕlmÕútÕr. AltÕnvadinin ekoturizm potansiyeli belirlenmiútir.

Alanda proje ekibimizce yapÕlan arazi çalÕúmalarÕnda da÷ bisikleti, foto safari, atlÕ do÷a
yürüyüúü faaliyetlerinin gerçekleútirilebilece÷i uygun alanlar tespit edilmiútir. Bölgenin
TemalÕ Tabiat ParkÕ adayÕ olarak incelenmesi DKMP GM yapÕlmaktadÕr.
Tire-SarÕlar-Çeúme BaúÕ ve SubaúÕ Bölgeleri:
Tire ilçesinin SarÕlar köyü hudutlarÕnda bulunan ÇeúmebaúÕ ve subaúÕ mevkilerinde yaúlarÕ
500’ün, dip çevreleri ise 10 m.’nin üzerinde anÕt niteli÷i taúÕyan birçok çÕnar a÷acÕ bulunur.
A÷açlar bir meúcere oluúturmuúlardÕr. Fiziksel olarak da önemli boyutlara ulaúmÕú olan bu
a÷açlar görülmeye de÷erdir.

øçinde su kaynaklarÕ da mevcut olan alanlara araçla ulaúÕm için uygun yol bulunmamaktadÕr.
Bölge keúfedilmemiú bir do÷a güzelli÷ine sahiptir. Bu alanlar tabiat anÕtÕ statüsü verilip,
gerekli koruma önlemleri alÕnarak ekoturizm faaliyetlerine açÕlabilir özelliktedir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Kemalpaúa-OvacÕk-Kayrak-Çatalköprü Bölgesi:
Bölgede birçok anÕtlaúmÕú yaúlÕ kestane a÷acÕ bulunmaktadÕr. OvacÕk köyü yakÕnÕndaki
mesire alanÕnÕn civarÕndaki do÷al ormanlarda bulunan anÕtlaúmÕú kestane a÷açlarÕ ve karÕúÕk
ormanlar bölgede nadir görülen bir yapÕya sahiptir. AynÕ zamanda araútÕrma ormanÕ ve yaban
hayatÕ geliútirme sahasÕ olarak da ayrÕlmÕú olan bölge ekoturizm faaliyetleri için uygundur.
OvacÕk köyünden SinancÕlara ait olan dere yaz kÕú akÕú gösterir. Derenin bulundu÷u vadide
yürüyüú güzergahlarÕ bulunmaktadÕr. Yamaçlardan dere içine ulaúÕmÕ sa÷layacak do÷al yapÕya
uygun patika yollar manzaranÕn daha iyi görülmesini sa÷lar. Dere içinde inúa edilebilecek
do÷al malzeme ile düzenlenmiú göletlerde sportif olta balÕkçÕlÕ÷ÕnÕ geliútirmek mümkündür.
Yine Kayrak köyü ve Çatalköprü civarÕnda do÷a yürüyüúü ve sportif olta balÕkçÕlÕ÷ÕnÕ
geliútirmek üzere uygun alanlar bulunmaktadÕr. OvacÕk bölgesi lokal iklim yapÕsÕ itibariyle
botanik turizmine yönelik bir arboretum kurulmasÕ için elveriúlidir

Ekoturizm øçin Öncelikli YatÕrÕm ve Planlama AlanlarÕ:
Ekoturizm konusunda talepler ve öncelikli alanlar analiz edildi÷inde bazÕ bölgeler öne
çÕkmaktadÕr. øzmir ilinde ekoturizm alanlarÕnÕn yo÷unlaútÕ÷Õ bölgeler ùekil 7’de
görülmektedir.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 7. øzmir ølinin Ekoturizm Bölgeleri (Batur ve di÷., 2013)
Ekoturizm ile ilgili yapÕlan yerel projelerin de÷erlendirilmeye dahil edilerek altyapÕ oluúturan
bölgeler incelendi÷inde ise sektörel bazda desteklenmesi gereken öncelikli bölgeler sÕralamasÕ
Tablo 4.’de özetlenmiútir. Bu bölgeler için üretilen teorik ekoturizm projelerinin uygulamaya
dönüútürülmesi kent insanÕ ve dÕúarÕdan gelen ekoturistler için farklÕ turizm alternatifleri
sunacaktÕr.
Tablo 4. øzmir ølindeki Ekoturizm Çeúitleri ve Önemli Bölgeler (Batur ve di÷., 2013)

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùehir ParklarÕ, Kent OrmanlarÕ ve Ekoturizm
Ekoturizm insanlarÕn do÷aya olan ihtiyacÕndan ve otantik kültüre olan ilgisinden do÷an bir
turizm çeúididir. Bu ihtiyaç özellikle büyük ve kalabalÕk kentlerin civarÕnda bulunan do÷al
alanlar üzerinde büyük bir baskÕ kurar. Kent yaúamÕndan bunalan insanlar bulunduklarÕ
yerdeki en yakÕn do÷al alanlara akÕn ederler. Bu yo÷un talep zaten kÕsÕtlÕ ve bir o kadar
de÷erli olan do÷al ve kültürel yapÕlarÕ yÕpratÕr; kimi zaman da yok edebilir. Do÷al alanlara
çok yo÷un ve bilinçsizce ziyaretler ekoturizmin ilkeleriyle ters düúebilir. Kent içi yeúil alanlar
do÷al alanlara olan bu baskÕyÕ hafifletici niteli÷e sahiptir. Büyük úehir parklarÕ ve kent
ormanlarÕ kÕsa süreli rekreatif faaliyetler için oldukça kullanÕúlÕdÕr. Bu noktada úehir içindeki
yeúil alanlarÕn niteli÷i, büyüklü÷ü ve da÷ÕlÕmÕ son derece önemlidir.
Dünya’daki modern úehirlerin dokusu incelendi÷inde úehirlerin iç kÕsÕmlarÕnda do÷al
ormanlarÕ andÕran büyük úehir parklarÕnÕn bulundu÷unu görülür. Kent insanlarÕ yaúadÕklarÕ
yerin yakÕnÕndaki bu parklardan ve kent ormanlarÕndan günlük olarak faydalanabilirler. Bu
alanlar özellikle uzak yerlere gidemeyen yaúlÕ insanlarÕn ve çocuklarÕn kolayca
ulaúabilecekleri alanlardÕr.
Orman dokusu olan büyük alanlar úeklindeki bu parklarÕn örneklerini NewYork, Viyana,
Münih, Roma gibi kentlerde görmek mümkündür (Tablo 5). Muntazam düzenlenmiú bazÕ
parklar ise yurtdÕúÕndan gelen turistlerin de ilgi oda÷Õ olmaya adaydÕr.
Tablo: 5 Dünyadaki bazÕ úehir parklarÕnÕn özellikleri
Park/Orman
Central ParkManhattan
Villa Ada/Roma
Englisher
Garten/Münih
Schönbrunn/Viyana

Kuruluú yÕlÕ
1857

AlanÕ (Ha)
340

YÕllÕk ziyaretçi
37.500.000

1878
1789

182
370

-

-

240

-

Central Park/NewYork/Manhattan
YasalarÕmÕza göre úehirlerde kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarlarÕnÕn 10 m2’ den az
olmamasÕ gerekir. Ancak fiili durum itibariyle bu rakam bütün büyük úehirlerimizde daha
düúüktür. 1991-1992 verilerine göre Avrupa ülkelerinin fiili durumu incelendi÷inde, kiúi
baúÕna düúen yeúil alan miktarlarÕnÕn ülkemizdekinden daha fazla oldu÷u görülür (Tablo 6).

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 6: BazÕ Ülkelerde Kiúi BaúÕna Düúen Yeúil Alan MiktarlarÕ (EMÜR H. S., ve
ONSEKøZ D. 2007’den uyarlama)
Ülke

ùehir

Hollanda
øsveç
Almanya

Amsterdam
Stokholm
Frankfurt
Stutgard
Hannover
Washington
Bristol
Budapeúte
Ankara
østanbul
øzmir

ABD

Türkiye

Kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarÕ
(m2)
45-50
107
154
153
112
50
49
37
2,3
2,1
2,8

Günümüzdeki güncel bilgiler incelendi÷inde ise kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarlarÕ;
øzmir’de 8 m2 (www.izmir.bel.tr), østanbul’da 6,05 m2, (www.ibb.gov.tr), Ankara’da 18,76 m2
(www.ankara.bel.tr) ulaúmÕú gözükmektedir.
ùehirlerdeki yeúil alan miktarlarÕnÕn rakamsal olarak son 20 yÕlda en az 4-5 katÕna çÕkmasÕna
ra÷men úehir içindeki birçok yeúil alanÕn inúaat izinleriyle gündeme gelmesi son derece
ilginçtir.
ùehir yaúamÕnda yer alan yeúil alanlarÕn miktarÕndan daha önemlisi de niteli÷idir. Yeúil
alanlar ne kadar ormanÕn do÷al dokusuna yakÕn olursa kent yaúamÕnÕ hafifletmekte o kadar
etkilidirler. Küçük parklar, çim alanlarÕ, küçük çiçek bahçeleri görsel nitelikten öteye
gidemezler. Bu tip küçük ve parçalÕ yeúil alanlarda genellikle boylu meúcereler olmadÕ÷Õndan
halkÕn do÷aya özlemini giderici fonksiyonlara sahip de÷ildirler. øzmir’de 3.174 ha. yeúil alan
bulunmakta ancak küçük parçalar halinde ve boylu a÷açlardan yoksun bu alanlar yapÕlarÕn
arasÕnda kaybolup gitmektedir. Bu ba÷lamda øzmir denince akla gelen en önemli yeúil alan
Fuar alanÕ bile bu niteliklerinden yoksun hale gelmiútir. Zira fuar alanÕ içindeki yapÕlar ve en
önemlisi yer altÕ otoparkÕ, nitelikli yeúil alan özelliklerini bozmaktadÕr.
Son zamanlarda gündeme sÕkça gelen bir yapÕ da Kent OrmanlarÕdÕr. øzmir’de
NarlÕdere/ønciraltÕ Mevkiisinde 1999 yÕlÕnda bir adet kent ormanÕ tesis edilmiútir. Daha
önceleri moloz döküm sahasÕ olarak kullanÕlan 200 ha’lÕk bu alandaki a÷açlar henüz yeterince
geliúememesine ra÷men il içindeki en büyük yeúil alandÕr. Yine Bornova’da yeni düzenlenen
Homeros Vadisi Rekreasyon AlanÕ kent halkÕnÕn bazÕ rekreasyonal taleplerine cevap
verebilecek nitelikte olan alanlardan birisidir. Bornova/Çiçekli sÕrtlarÕnda tesis edilen Kent
OrmanÕ ise úehir dÕúÕnda oldu÷undan toplumun kent dokusuyla bütünleúemez, günübirlik
ihtiyaçlara cevap veremez niteliktedir.
øzmir’de yeúil alanlarÕn da÷ÕlÕmÕ da son derece düzensizdir. Yeni imara açÕlan yerlerde yeúil
alan da÷ÕlÕmÕ kÕsmen ihtiyaca yönelik iken eski yerleúim yerlerindeki yeúil alanlar sbu
planlamadan yoksundur.
Tüm bu olumsuzluklara karúÕn geliúmekte olan úehirler gibi øzmir de bir úansa sahiptir. Son
günlerdeki kentsel dönüúüm projeleri ile kÕsmen de olsa yeúil alan kazanÕm fÕrsatÕ do÷muútur.

* Bu bildiri Orman Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bu fÕrsatÕn iyi kullanÕlmasÕ halinde bazÕ iyileúmeler sözkonusu olabilir . Zira gittikçe büyüyen
inúaat yapÕlarÕ planlamayÕ düzeltilemez kÕlmaktadÕr. Bu nedenle yeúil alan projeleri uzun
dönemli stratejilerle mutlak koruma altÕna alÕnmalÕdÕr. Yasal düzenlemelerin kalÕcÕ olabilmesi
bakÕmÕndan ise korumanÕn toplumda bir kent kültürü olarak oturmasÕnÕ sa÷lamak amaç ve
hedefler içinde yer almalÕ, bunun için stratejiler geliútirilmelidir.
Yeúildere ve civarÕ kentsel dönüúüm kapsamÕnda øzmir’e büyük yeúil alan kazandÕrma
fÕrsatÕna dönüúebilecek yerlerden birisi olarak göze çarpar. AyrÕca Yeúildere Karayolu Adnan
Menderes Hava LimanÕ’nÕ kent merkezine ba÷ladÕ÷Õndan stratejik bir öneme sahiptir.
HavaalanÕndan kent merkezine giden yerli ve yabancÕ turistlerin øzmir algÕsÕnÕ etkiler. Bu
yüzden planlama çalÕúmalarÕnda görsel nitelikleri en kÕsa sürede düzeltilmesi gereken kritik
alanlardan birisidir. Dere tabanÕnÕn uygun toprak yapÕsÕ ve su rejimi yeúillendirme
çalÕúmalarÕna elveriúlidir. Buca Kavúa÷Õndan Basmane-Tepecik kavúa÷Õna kadar olan kÕsÕmda
karayolunun sa÷Õndan ve solundan belli mesafelerde alÕnacak bir zon a÷açlandÕrÕlarak úehrin
yeúil alanlarÕna katÕlmalÕdÕr. Bu alan aynÕ zamanda bir rekreasyon alanÕ olarak da
de÷erlendirilebilir.
Kent içindeki yeúil alanlarÕn rekreasyon faaliyetleri için kullanma úekli de son derece
önemlidir. Bu alanlar halka açÕk, mümkün oldu÷unca kuú türlerini ve küçük hayvanlarÕ da
barÕndÕrabilecek úekilde düzenlenmelidir. Kent içi yeúil alanlarda ateúli piknik gibi aktiviteler
yapÕlmamalÕdÕr.
Sonuç ve Öneriler:
x

Ekoturizm master planlarÕ hazÕrlanmalÕdÕr.

x Potansiyel ekoturizm alanlarÕnda yeni statü ilanlarÕ ile birlikte koruma ve kullanma planlarÕ
yapÕlmalÕdÕr.
x Ekoturizm alanlarÕnÕn tanÕtÕm faaliyetlerine önem verilmelidir.
x Okullarda toplumsal çevre bilincini geliútirmek amacÕyla seçmeli dersler okutulmalÕdÕr
x Ekoturizmde öne çÕkmÕú bölge ve köylerden geliúmekte olanlardan birkaçÕ pilot bölge
olarak seçilmeli ve yatÕrÕmlar yapÕlmalÕdÕr.
x Ekoturizm bölgelerindeki otantik pazarlar desteklenmelidir.
x Do÷al alanlara baskÕyÕ azaltan kent içi yeúil alanlarÕn miktarÕ ve niteli÷i artÕrÕlmalÕ, mevcut
yeúil alanlarÕn baúka amaçlar için kullanÕlmasÕnÕ engelleyici uzun vadeli tedbirler
alÕnmalÕdÕr.
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ULAùIM SEMPOZYUMUNUN DÜùÜNDÜRDÜKLERøYLE BøR KENTE - øZMøR'E
BAKMAK

Yrd. Doç. Dr. Hilmi Evren Erdin
evren.erdin@deu.edu.tr

GøRøù
Son dönemde ülkemizde gerçekleútirilen ve ön plana çÕkarÕlan ulusal, bölgesel ve kentsel
ölçekteki farklÕ altyapÕ projeleri, mekansal, ekonomik ve sosyal anlamda de÷iúim ve dönüúüm
stratejisinin bir parçasÕ olarak gündemde kendine yer edinmektedir. Özellikle altyapÕ projeleri
içerisinde önemli bir yere sahip olan ulaúÕm projeleri, kentlerin arazi kullanÕmlarÕ, yo÷unluk
da÷ÕlÕmlarÕ ve imar planlarÕ üzerindeki etkileri, kentsel ve siyasal rant yaratma güçleri
çerçevesinde siyasi iktidarlar tarafÕndan sürekli gündeme getirilmekte ve kamuoyunda,
meslek odalarÕ ve akademik camiada kendine önemli bir tartÕúma platformu bulmaktadÕr.
Bunun bir yansÕmasÕ olarak hem söz konusu ulaúÕm politika, strateji, planlama ve projelerinin
hem de kent planlama mesle÷inin bu mevcut süreçteki rolünün tartÕúÕlmasÕ amacÕyla TMMOB
ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi tarafÕndan 2013 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda øzmir’de “Kentsel
UlaúÕm PlanlamasÕ, PolitikalarÕ ve Deneyimleri” konulu UlaúÕm Sempozyumu düzenlenmiútir.
Sempozyum’da gündeme getirilen konular, sorunlar ve yapÕlan tartÕúmalar genel olarak,
kentlerimizde noktasal olarak geliútirilen ulaúÕm projelerinin ulaúÕm sisteminin iúleyiúinde ve
altyapÕsÕnda çeúitli sorunlarÕn ortaya çÕkmasÕna yol açtÕ÷Õ, ulaúÕm projelerinin ihtiyaçtan öte
siyasi bir rant aracÕ olarak ön plana çÕkarÕldÕ÷Õ, özellikle 2000 sonrasÕ de÷iúen yasal ve
yönetsel yapÕya ba÷lÕ olarak kent ve ulaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕnÕn içeri÷inin ve boyutunun
de÷iúti÷i ve bu çerçevede ulaúÕm proje ve yatÕrÕmlarÕnÕn bÕrakÕn imar planlarÕnÕ, ulaúÕm ana
planlarÕ ile de eúgüdüm ve bir bütünsellik içerisinde ele alÕnamadÕ÷Õ, kentiçi ulaúÕmda politika,
karar, strateji üretmede ve uygulamada karmaúÕk bir yapÕnÕn söz konusu oldu÷u, ulaúÕm
planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕnda otomobil odaklÕ bireysel yaklaúÕmlara yer verildi÷i, toplu taúÕma
sistemleri ile ulaúÕma öncelik veren yaklaúÕmlarÕn, politikalarÕn ve uygulamalarÕn sÕnÕrlÕ
oldu÷u çevresinde toplanmÕútÕr. Sempozyumun sonuç bildirgesinde ulaúÕm planlamasÕ
çalÕúmalarÕnÕn nitelikleri, ihtiyaç duyulan teknik, yasal ve yönetsel düzenlemeler, ulaúÕm
planlarÕnÕn kentlerin geliúimi ve imar planlarÕ ile olan iliúkisi ve ùehir ve Bölge Planlama
meslek e÷itimi çerçevesinde çözüm önerileri ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Sonuç olarak
sempozyum, ulaúÕm planlamasÕnÕn kent planlama disiplini içinde ne kadar önemli bir yere
sahip oldu÷unu ve karúÕlÕklÕ iliúkisinin yanÕ sÕra özellikle østanbul, øzmir gibi kentlerimizin
gündeminde önemli yer tutan ve bir çözümden çok bir sorun niteli÷i taúÕyan
noktasal ölçekteki ulaúÕm projelerinin kentlerin mevcut ve gelecek öngörüleri ile yani nazÕm
imar planlarÕ ve ulaúÕm ana planlarÕ ile ne ölçüde örtüútü÷ünün ve gerekliliklerinin rasyonel
bir çerçevede ele alÕnmasÕ ve tartÕúÕlmasÕ gerekti÷ini de ortaya koymuútur.
Bu çerçeveden ve sempozyumun düúündürdüklerinden hareketle bu çalÕúmanÕn, øzmir için
ortaya konan ve kent gündeminde önemli yer iúgal eden ulaúÕm plan ve projelerini, kentin
gereksinimlerinin karúÕlanmasÕndaki ve ulaúÕm sisteminin eksiklerinin giderilmesindeki
rolünü, kente sa÷layaca÷Õ mekânsal, ekonomik ve sosyal olanaklar ve riskler çerçevesinde ele
almasÕ hedeflenmektedir. Bu kapsamda øzmir için merkezi yönetim tarafÕndan öne sürülen
ulaúÕm projelerinin yerel yönetimin ulaúÕm planlamasÕ ve kent planlamasÕ süreci içerisinde
nasÕl yer aldÕ÷Õ ve nasÕl bir iliúki içerisinde oldu÷u üzerinde durulacaktÕr. øzmir özelinde bu
projeler üzerinden yürütülecek tartÕúmanÕn UlaúÕm Sempozyumu’nun kazanÕmlarÕ ve çÕktÕlarÕ
* Bu bildiri behir PlancŦlarŦ OdasŦ adŦna düzenlenmiƔtir.
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çerçevesinde geliútirilecek öneri ve alternatifleri ortaya koymasÕ ve tartÕúmaya açmasÕ bu
çalÕúmanÕn beklenen sonuçlarÕndandÕr. AyrÕca ulaúÕm projeleri penceresinden øzmir kentine
yapÕlan bu bakÕúÕn, merkezi ve yerel yönetimlerin hem mekansal hem de yönetsel boyuttaki
yaklaúÕmlarÕnÕ ortaya koymasÕ açÕsÕndan da önemli bir yeri bulunmaktadÕr.

ULAùIM SEMPOZYUMUNUN DÜùÜNDÜRDÜKLERø VE KAZANIMLARI
UlaúÕm Sempozyumu’nda de÷erli konuúmacÕlar ve katÕlÕmcÕlar ile yürütülen tartÕúmalar,
ulaúÕm planlamasÕ alanÕnÕn kent planlama disiplini içinde ne kadar önemli bir yere sahip
oldu÷unu ve karúÕlÕklÕ iliúkisini, ulaúÕm planlamasÕnda yaúanan sorunlarÕ ve bu sorunlarÕn
çözümüne iliúkin düúündürdükleri ve kazanÕmlarÕ ortaya koymasÕ açÕsÕndan çok anlamlÕdÕr.
UlaúÕm Sempozyumu’nda yürütülen tartÕúmalar, hem úehir planlama ile iliúkili hem de
ba÷ÕmsÕz olarak ulaúÕm planlamasÕnda yaúanan sorunlarÕ ortaya koymaktadÕr. Bu sorunlarÕ
aúa÷Õdaki gibi özetlemek mümkündür.
x Merkezi yönetim tarafÕndan yerel yönetimlerden ba÷ÕmsÕz bir úekilde noktasal olarak
önerilen ulaúÕm projelerinin kentlerin ulaúÕm sisteminin iúleyiúinde ve altyapÕsÕnda
çeúitli sorunlarÕn ortaya çÕkmasÕna yol açmasÕ,
x Siyasilerin ulaúÕm projelerini ve yatÕrÕmlarÕnÕ siyasi rant aracÕ olarak kullanmasÕ,
x Yeni çÕkarÕlan yasalar (Büyükúehir yasasÕ gibi) ile de÷iúen idari sÕnÕrlarÕn ulaúÕm
planlamasÕ çalÕúmalarÕnÕn içeri÷inin ve sÕnÕrlarÕnÕn de÷iúmesine yol açmasÕ ve planlama
çalÕúmalarÕnÕn boyutunu de÷iútirmesi,
x Türkiye’deki kentlerin geliúim prati÷i içerisinde ulaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕnÕn
kentleúme ve úehir planlama çalÕúmalarÕndan sonra gelmesi,
x UlaúÕm projelerinin ve yatÕrÕmlarÕnÕn kentlerin nazÕm planlarÕ ve ulaúÕm ana planlarÕ
ile bütünsel bir çerçevede ele alÕnmamasÕ ve eúgüdümlü olarak yapÕlmamasÕ,
x Kentin mekansal geliúimini yönlendiren ve sÕnÕrlandÕran önemli unsurlardan biri olan
ulaúÕm kararlarÕnÕn planlama sürecinde yeterince dikkate alÕnmamasÕ,
x Kent planlama sürecinde etaplama yapÕlmamasÕna ba÷lÕ olarak ulaúÕm altyapÕ
yatÕrÕmlarÕnÕn bütün plan nüfusu için yapÕlmasÕnÕn do÷urdu÷u kaynak israflarÕnÕn
olmasÕ,
x Kent planlama ve ulaúÕm planlamasÕ iliúkisinin tanÕmsÕz olmasÕ ve bu konularda
úartname ve yönetmeliklerin bulunmamasÕ,
x ùehir plancÕlarÕnÕn ulaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕ içerisinde ana aktörlerden biri
olmasÕna ra÷men süreç içerisinde yeterince yer almamasÕ,
x Gerek ùehir ve Bölge Planlama meslek e÷itiminin verildi÷i üniversiteler düzeyinde
gerekse de meslek odasÕ düzeyinde ulaúÕm planlamasÕna yeteri kadar önem ve yer
verilmemesi,
x Ulusal ölçekten kent ölçe÷ine kadar kademeli bir ulaúÕm planlamasÕ stratejisinin
olmamasÕ,
x Kentiçi ulaúÕmda politika, karar, strateji üretmede ve uygulamada karmaúÕk bir yapÕnÕn
söz konusu olmasÕ,
x Kentlerin mevcut ulaúÕm altyapÕlarÕnÕn etkin ve verimli bir úekilde kullanÕlamamasÕ,
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x UlaúÕm planÕna iliúkin tanÕm, ölçek, süre, onay yetkisi, denetim, yaptÕrÕm ve plan
sorumlusu gibi birçok alanÕn tanÕmsÕz ve belirsiz olmasÕ,
x UlaúÕm planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕnda otomobil odaklÕ bireysel yaklaúÕmlara yer
verilmesi ve demiryolu ulaúÕmÕ, deniz ulaúÕmÕ gibi di÷er toplu taúÕma sistemleri ile
ulaúÕma öncelik veren yaklaúÕmlarÕn, politikalarÕn ve uygulamalarÕn sÕnÕrlÕ olmasÕ,
x UlaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕnda ça÷daú ulaúÕm politikalarÕna yeteri kadar yer
verilmemesi,
x UlaúÕm planlamasÕnda ve uygulamada yaúanan güçlükleri ortadan kaldÕrmaya yönelik
teknik ve yasal düzenlemelerin sÕnÕrlÕ olmasÕ veya olmamasÕ,
x Trafik yönetim planlarÕna iliúkin standart, kural ve yaptÕrÕmlarÕn bulunmamasÕdÕr.
Sempozyumda ulaúÕm planlamasÕna iliúkin dile getirilen bu sorunlara yönelik ortaya konulan
çözüm önerilerini; ulaúÕm plan çalÕúmalarÕnÕn nitelikleri, ihtiyaç duyulan teknik, yasal ve
yönetsel düzenlemeler, ulaúÕm planlarÕnÕn kentlerin geliúimi ve imar planlarÕ ile olan iliúkisi
ve ùehir ve Bölge Planlama meslek e÷itimi ana baúlÕklarÕ çerçevesinde aúa÷Õdaki gibi ifade
etmek mümkündür.
x ùehirlerin imar planlarÕ ile ulaúÕm planlarÕ bir bütün ve eúgüdümlü olarak ele alÕnmalÕ,
düzenlenmeli ve ulaúÕm ve teknik altyapÕ yatÕrÕmlarÕnÕn verimlili÷ini ve etkinli÷ini
arttÕrmaya yönelik imar planlarÕnda etaplamalar yapÕlmalÕdÕr.
x UlaúÕm projeleri ve yatÕrÕmlarÕ ulaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕnÕn ihtiyaçlarÕ
çerçevesinde bütünsel bir yaklaúÕmla ele alÕnmalÕ, kentsel geliúimin yönlendirilmesinde
ve sÕnÕrlandÕrÕlmasÕnda sahip oldu÷u potansiyel ve önem dikkate alÕnarak
planlanmalÕdÕr.
x UlaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕnda ça÷daú ulaúÕm politikalarÕ ve toplu taúÕmaya öncelik
veren yaklaúÕmlar geliútirilmeli ve kullanÕlmalÕ, ulusal ölçekten kent ölçe÷ine kadar
farklÕ kademe ve ölçekte ulaúÕm stratejisinin üretilmesi sa÷lanmalÕdÕr.
x UlaúÕm planlamasÕna iliúkin tanÕm, ölçek, süre, onay yetkisi, denetim, yaptÕrÕm ve plan
sorumlusu gibi belirsizlikleri ve uygulamada yaúanan güçlükleri ortadan kaldÕrmaya
yönelik yasa, yönetmelik, standart ve úartnameler ile gerekli olan teknik, yasal ve
yönetsel düzenlemeler yapÕlmalÕdÕr.
x UlaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕnda úehir plancÕlarÕnÕn sahip oldu÷u rolden ötürü hem
ùehir ve Bölge Planlama lisans ve yüksek lisans e÷itiminde dersler ve programlar hem
de meslek odasÕ tarafÕndan düzenlenecek etkinlikler ile ulaúÕm planlamasÕna daha fazla
yer verilmesi, ulaúÕm konusunda farkÕndalÕk yaratÕlmasÕ ve bu konuda bilgi birikiminin
oluúturulmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
Bugün Türkiye’de mevcut yasal yapÕ içerisinde ulaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕ, sadece 5216
sayÕlÕ Büyükúehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi f fÕkrasÕnda Büyükúehir belediyesinin
görev, yetki ve sorumluluklarÕ altÕnda “Büyükúehir ulaúÕm ana plânÕnÕ yapmak veya
yaptÕrmak ve uygulamak; ulaúÕm ve toplu taúÕma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu
sa÷lamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iúletilen her türlü servis ve toplu taúÕma
araçlarÕ ile taksi sayÕlarÕnÕ, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarÕnÕ belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve iúletmek, iúlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarÕn belediyelere
verdi÷i trafik düzenlemesinin gerektirdi÷i bütün iúleri yürütmek” olarak genel bir ifade ile yer
almaktadÕr. DolayÕsÕyla ulaúÕm planÕ tanÕmÕ, niteli÷i, onay yetkisi, denetimi, yaptÕrÕmÕ gibi
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ulaúÕm planlamasÕna iliúkin birçok önemli konunun yasalar ile çerçevesinin ve içeri÷inin
tanÕmlanmadÕ÷Õ ve belirlenmedi÷i görülmektedir. Bu Kanunu dayanak göstererek genel olarak
büyükúehir belediyelerinin ulaúÕm ana planlarÕnÕ yaptÕklarÕ veya yaptÕrdÕklarÕ ama bunlarÕn her
birinin farklÕ içeriklerde ve standartlarda oldu÷unu söylemek mümkündür. Bu noktada,
kentlerin ulaúÕm ana planÕnÕn olup olmamasÕndan da önemli olan kentlerin planlama sürecinde
bu ulaúÕm ana planlarÕ ile nazÕm imar planlarÕ arasÕnda eúgüdümün olup olmadÕ÷ÕdÕr. Örne÷in
ulaúÕm ana planÕndaki bir karara ba÷lÕ olarak imar planÕnda revizyon yapÕlmÕú mÕdÕr? ya da
tam tersi bir durum, bir imar planÕ kararÕna ba÷lÕ olarak ulaúÕm planÕnda de÷iúiklik yapÕlmÕú
mÕdÕr? Maalesef ülkemizin kentleúme prati÷i bu iliúkinin ve eúgüdümün olmadÕ÷ÕnÕ gösteren
sayÕsÕz örnekle doludur.
ømar planlarÕ ile ulaúÕm planlarÕ arasÕndaki bu eúgüdümsüzlük kentlerimizin önemli bir sorunu
olarak gündemde yer alÕrken, ilave olarak merkezi yönetim tarafÕndan bu planlardan ba÷ÕmsÕz
olarak üretilen ve gündeme getirilen ulaúÕm projeleri bu sorunu çok daha karmaúÕk hale
getirmektedir. Bugün øzmir kenti için benzer bir durumdan söz etmek mümkündür.
øZMøR KENTøNE YÖNELøK MEVCUT VE ÖNERø ULAùIM PLAN VE PROJELERø
UlaúÕm planlamasÕ anlamÕnda øzmir kentine iliúkin yerel ve merkezi yönetim tarafÕndan
yapÕlmÕú çeúitli ulaúÕm plan ve projeleri bulunmaktadÕr. øzmir Büyükúehir Belediyesi
tarafÕndan 5216 SayÕlÕ Büyükúehir Belediyeleri Kanunu’nun hükmü gere÷ince hazÕrlanan
“øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ”nÕn, øzmir Büyükúehir Belediyesi UlaúÕm Koordinasyon
Merkezi’nin 11.03.2009 tarihli toplantÕsÕnda uygunlu÷una oybirli÷i ile karar verilmiútir. øzmir
Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ’nÕn (øKBNøP) bölgesel ölçekte hazÕrlanmÕú olmasÕ, UlaúÕm
Ana PlanÕ’nÕn da aynÕ düzeyde ele alÕnmasÕnÕ gerektirmiú, çalÕúmalarda adÕ geçen plandan
gelen “Kentsel Bölge” (Metropoliten Bölge) ve “Merkez Kent” tanÕmlamalarÕ hesaplamalarda
kullanÕlmÕútÕr (Oral, 2012).
Sonuç Raporu Özeti’nde (2010) UlaúÕm Ana PlanÕ’nÕn temel hedefleri Büyükúehir
belediyesinin sorumlulu÷u altÕndaki úehirsel-bölgesel alanda uygulamalÕ olarak;
x

UlaúÕm ve trafik sistemleriyle ilgili araútÕrma, de÷erlendirme, bilgi-veri düzeni kurma
çalÕúmalarÕ yürütmek ve bu giriúimlere süreklilik kazandÕrmak,

x

ølgili tüm kamu kurumlarÕ arasÕnda yeniden eúgüdüm ve yönetimsel düzenleme
olanaklarÕ yaratmak,

x

Sosyo – ekonomik yapÕyÕ ve davranÕúsal özellikleri araútÕrÕp saptamak, buna dayalÕ
ulaúÕm talep analizleri ve kestirimleri geliútirmek,

x

Arazi kullanÕú kararlarÕyla ulaúÕm sistemleri arasÕnda karúÕlÕklÕ iliúkilerin göz önünde
bulunduruldu÷u bir denetim ortamÕnÕ yaratmak,

x

UlaúÕm altyapÕ projelerinin tanÕmlanmasÕnÕ, konumlandÕrÕlmasÕnÕ yapmak,
maliyetleriyle ilgi analizler geliútirerek teknik, ekonomik ve toplumsal standartlarÕnÕ
tespit etmek,

x Bu projelerle ilgili olarak da kurumsal sorumluluk alanlarÕ ve uygulama önceliklerini
belirlemektir
úeklinde ifade bulmaktadÕr. Bu temel hedefler çerçevesinde, planlama verileri, trafik etütleri,
anketler, ulaúÕm a÷Õ fiziki verileri, yük etütleri, tamamlayÕcÕ ön araútÕrmalar, kuramsal ve
teknik çalÕúmalar yapÕlarak 2030 yÕlÕna yönelik öngörülerde bulunulmuú ve ulaúÕm ana planÕ
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hazÕrlanmÕútÕr. Plan yapÕlan dönemde, toplu ulaúÕm yolculuklarÕnda 2010 yÕlÕnda % 80,8 olan
karayolunun a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn 2030 sonunda % 65,6 olaca÷Õ öngörülmektedir. AyrÕca 2030 yÕlÕnda
toplu ulaúÕm yolculuklarÕnda metro % 10,73, banliyö % 12,84 ve vapur % 6,63 paya sahip
olaca÷Õ kabul edilmektedir. Planda ulaúÕm alt sistemleri (karayolu a÷Õ, hafif raylÕ sistem,
metro, vapur, banliyö demiryolu toplu ulaúÕm sistemi, öneri tramvay güzergahlarÕ ve
iúletmeleri, yaya ve bisiklet yollarÕ gibi) ve yatÕrÕm aúamalarÕna iliúkin öneriler ve kararlar
geliútirilmiútir. Bu önerileri ve kararlarÕ kÕsaca; karayollarÕnÕn iyileútirilmesi ve geliútirilmesi,
otobüs ana arterlerinin ve hatlarÕnÕn düzenlenmesi, F.Altay, Bornova Otogar, NarlÕdere, DEÜ
TÕnaztepe, Urla øYTE hafif raylÕ sistem ve metro hatlarÕnÕn ve øç Körfez, øç-Orta-DÕúa Körfez,
Maviúehir-ønciraltÕ-Güzelbahçe, Urla ve BalÕklÕova, Foça, Konak-Üçkuyular vapur hatlarÕnÕn
açÕlmasÕ, Alia÷a OSB, TorbalÕ, BayÕndÕr ve Selçuk banliyö demiryolu toplu ulaúÕm hatlarÕnÕn,
Konak, Buca, KarúÕyaka ve Bornova’ya öneri tramvay güzergahlarÕ ve iúletmelerinin
yapÕlmasÕ, yaya ve bisiklet yollarÕ düzenlemeleri olarak sÕralamak mümkündür.
Yerel yönetiminden ba÷ÕmsÕz olarak hem iktidarda yer alan siyasi partinin hem de ilgili devlet
kurumlarÕnÕn hazÕrladÕ÷Õ raporlarda yer aldÕ÷Õ kadarÕyla merkezi yönetimin, øzmir kentine
iliúkin hem kentsel hem de ulusal ve bölgesel ölçekte ulaúÕm alt sistemleri için çeúitli ulaúÕm
projeleri geliútirdi÷i görülmektedir. Bu projelerin bir kÕsmÕ UlaúÕm Ana PlanÕ’ndaki kararlar
ile paralellik göstermekte iken, bir kÕsmÕ plandan tamamen ba÷ÕmsÕz olarak üretilmiú
kararlardÕr. Kamuoyu ile paylaúÕldÕ÷Õ kapsamda, bu projeleri ve genel özelliklerini kÕsaca
aúa÷Õdaki gibi ifade etmek mümkündür.
øzmir Karayolu ve RaylÕ Geçiú (øZKARAY): ùehrin iki yakasÕnÕ karayolu ve raylÕ geçiú ile
birleútirmeyi amaç edinen bir projedir. RaylÕ sistem, øzmir Körfez Geçiúi sonrasÕ
Maviúehir’den øzmir Çevre Yolu’na ba÷lanarak, sÕrasÕyla Bornova, Otogar, Buca, Balçova’yÕ
takiben, tekrar øzmir Körfez Geçiúi’ne ba÷lanan bir daire çizecektir. Bir tam tur süresi
yaklaúÕk 60 dakika olacaktÕr. øZKARAY’Õn raylÕ sistem hattÕ yaklaúÕk 50 km’dir. Körfez
geçiúi tünel ve köprü ile olacaktÕr. Toplam geçiú süresinin raylÕ sistem ile 5 dakika, araç ile 8
dakika olaca÷Õ ve øZKARAY’Õn karayolu ile körfez geçiú süresi sahil yoluna göre beúte bire,
çevre yoluna göre yedide bire inece÷i öngörülmektedir.
Konak Tüneli: Gereksinimi olmadÕ÷Õ halde kentin merkezine girmek zorunda olan trafi÷in,
kentiçi trafik yo÷unlu÷unu arttÕrdÕ÷Õ belirtilmekte ve bu yo÷unlu÷un çözümü olarak önerilen
bu tünel ile Mustafa Kemal Sahil BulvarÕ ile Yeúildere Caddesi’nin ba÷lanmasÕ
öngörülmektedir. Proje ile transit trafi÷in úehir merkezine (Kordon, Konak, Çankaya,
Basmane ve Alsancak) girmeden yoluna devam etmesinin sa÷lanmasÕ düúünülmektedir. Proje
ile Konak-Yeúildere arasÕnÕn 5 dakikaya düúece÷i ve her yÕl 30 milyon liraya yakÕn yakÕt
tasarrufu yapÕlaca÷Õ ifade edilmektedir. 2011 yÕlÕnda temeli atÕlan Konak Tüneli’nde inúaat
faaliyetleri devam etmektedir.
øzmir MetrolarÕ: Mevcut metro hattÕna ilave olarak önerilen ve UlaúÕm Ana PlanÕ’nda da yer
alan HalkapÕnar-Otogar, F.Altay-NarlÕdere, Üçyol-Buca/Üniversite, NarlÕdere-Urla/øYTE
hatlarÕ ile toplu taúÕmacÕlÕ÷Õn geliútirilece÷i belirtilmektedir.
Egeray: øZBAN hattÕnÕn Selçuk ve Bergama’ya uzatÕlmasÕ hedeflenmektedir. Böylece bu
ilçeleri øzmir’e ba÷layan güzergahlardaki trafik karmaúasÕnÕn sona erece÷i, güzergahlar
üzerinde yer alan vatandaúlarÕn merkeze eriúim sorununun çözülece÷i, önemli turizm merkezi
olan bu iki ilçenin hÕzlÕ, güvenli ve ekonomik bir úekilde havaalanÕ ile ba÷lantÕsÕnÕn
sa÷lanaca÷Õ öngörülmektedir. Buna ilave olarak Kemalpaúa-Turgutlu ve Kiraz-Ödemiú
demiryollarÕ projeleri ile ekonomik ve sosyal geliúime katkÕ sa÷lanmasÕ hedeflenmektedir.
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BunlarÕn dÕúÕnda deniz ulaúÕmÕ ile ilgili olarak, Alsancak LimanÕ’ndaki Kruvaziyer Liman, 5
tanesi kent içinde olmak üzere toplam 17 adet yat limanÕ ile 5800 yat ba÷lama kapasitesi
yaratan projelerin programlandÕ÷Õ görülmektedir.
Ulusal ve bölgesel ölçekte ise; karayolu projeleri olarak önerilen øzmir-østanbul Otoyolu,
øzmir-Ankara Otoyolu, øzmir-Antalya Otoyolu ve Kuzey Otoyolu (øzmir-Çanakkale-EdirneAvrupa) projeleri ile taúÕt-iúletme giderlerinin düúece÷i, trafik kazalarÕndaki kayÕplarÕn
azalaca÷Õ, trafikten kaynaklanan çevre ve gürültü kirliliklerinin önemli oranda azalaca÷Õ,
devlet yollarÕndaki trafik yo÷unlu÷unun azaltÕlaca÷Õ ifade edilmektedir. AyrÕca demiryolu
projeleri olarak önerilen øzmir-Ankara Yüksek HÕzlÕ Tren HattÕ, øzmir-østanbul Yüksek HÕzlÕ
Tren HattÕ projeleri ile øzmir’den Ankara ve østanbul’a güvenli, konforlu ve hÕzlÕ bir ulaúÕm
olana÷ÕnÕn sa÷lanaca÷Õ, bu güzergahlardaki trafik kazalarÕ ve ulaúÕm nedeniyle oluúan çevre
kirlili÷inin minimum seviyeye indirilece÷i belirtilmektedir. BunlarÕn dÕúÕnda deniz ulaúÕmÕna
iliúkin Kuzey Ege LimanÕ (ÇandarlÕ) projesinin geliútirildi÷i ve bu limanÕn Türkiye’nin en
büyük, dünyanÕn ise 10 büyük limanÕ arasÕnda yer alaca÷Õ belirtilmektedir.
Görüldü÷ü gibi øzmir kentine iliúkin farklÕ ölçeklerde farklÕ aktörler tarafÕndan üretilmiú çok
sayÕda ulaúÕm projeleri bulunmaktadÕr. Ancak burada proje sayÕlarÕndan çok daha önemli
olan, bu ulaúÕm projelerinin kent, kentin imar planlarÕ ve birbirleriyle olan entegrasyonu ve
eúgüdümü ve bunun sonucu olarak kentin gereksinimlerini karúÕlama potansiyelidir. Bu
noktada neyin ihtiyaç olarak tarif edildi÷i ve ortaya konuldu÷u da, øzmir kentinin bu ulaúÕm
projelerinden hangilerine ihtiyaç duydu÷u da büyük önem taúÕmaktadÕr.
SEMPOZYUMUN KAZANIMLARI ÇERÇEVESøNDE øZMøR’DE ULAùIM PLAN
VE PROJELERøNøN DEöERLENDøRøLMESø
UlaúÕm Sempozyumu çerçevesinde ulaúÕm planlamasÕna iliúkin yürütülen tartÕúmalarÕn øzmir
kenti için de birçok açÕdan söz konusu oldu÷unu söylemek mümkündür. Bu kapsamda
sempozyumun kazanÕmlarÕ açÕsÕndan øzmir kentindeki ulaúÕm plan ve projelerine
baktÕ÷ÕmÕzda, mevcut duruma iliúkin aúa÷Õdaki hususlarÕ ifade etmek ve ulaúÕm planlamasÕ
açÕsÕndan de÷erlendirmeler yapmak mümkündür.
x Özellikle UlaúÕm Ana PlanÕ’nÕn tamamlanmasÕndan kÕsa bir süre sonra gündeme
getirilen Konak Tüneli ve øzmir Körfez Geçiúi’nin UlaúÕm Ana PlanÕ kararlarÕndan,
hesaplamalarÕndan ve ihtiyaçlarÕndan ba÷ÕmsÕz olarak ortaya atÕldÕ÷Õ görülmektedir.
DolayÕsÕyla planda ihtiyaç olarak belirtilmeyen ve hiçbir úekilde yer almayan bu iki
projenin hangi ihtiyaçtan yola çÕkÕlarak üretildi÷i büyük önem taúÕmaktadÕr. Bu projeler
kentin nazÕm imar planÕnda da yer almamaktadÕr. E÷er bu iki proje gerçekten bir
ihtiyaçtan yola çÕkÕlarak gündeme getirildiyse ulaúÕm planÕnda ve nazÕm imar planÕnda
neden bunlara yer verilmemiútir? Konak Tüneli, proje tanÕtÕmlarÕnda belirtildi÷i üzere
kentin hangi trafik sorunu nasÕl çözece÷i çok net olarak ifade edilmemektedir. Kent
içinde var oldu÷u söylenen trafik yo÷unlu÷unun ça÷daú ulaúÕm politikalarÕnda oldu÷u
gibi bireysel ve otomobil kullanÕmÕnÕ ön plana alan karayolu uygulamalarÕ yerine
geliútirilecek toplu ulaúÕm önerileri ile azaltÕlmasÕ mümkün olamaz mÕ? Kent merkezine
eriúimi kolaylaútÕrmak bugüne kadar ki deneyimler çerçevesinde yo÷unlu÷u azaltan bir
unsur olarak mÕ, artÕran bir unsur olarak mÕ ulaúÕm planlamasÕ içinde de÷erlendirilmiútir.
Özellikle 1960 sonrasÕ dünyada ve son dönemde Türkiye’de de yaygÕn olarak uygulanan
kent merkezlerinin yayalaútÕrÕlmasÕ çalÕúmalarÕ içerisinde, merkeze bu kadar araç
yo÷unlu÷unu çekecek bu proje nasÕl bir planlama yaklaúÕmÕnÕ ortaya koymak ve neyi
hedeflemektedir? Bu noktada ba÷lantÕ yapÕlan Yeúildere Caddesi ve Konak mevcut
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kapasiteleri itibariyle mevcut trafik yükünü taúÕmakta zorlanÕyorken, projenin
tamamlanmasÕyla oluúacak yükü nasÕl taúÕyacaktÕr? Kent merkezlerinde ulaúÕmdan
kaynaklanan kirlilik yüklerinin azaltÕlmasÕnda strateji, bireysel otomobil kullanÕmÕ
teúvik etmek yerine onu kÕsÕtlayan toplu taúÕma sistemlerinin teúvik edilmesi olmalÕdÕr.
Körfez Geçiú Projesi ise, kentin bugünü ve 2030 yÕlÕna iliúkin öngörüleri içeren ulaúÕm
planÕ yolculuk talebinin da÷ÕlÕmÕnda % 1’i geçmeyen feribot hattÕnÕn bulundu÷u
güzergahÕ birleútirmeyi öngörmektedir. % 1 gibi oldukça düúük bir yolculuk talebinin
oldu÷u bir güzergahta bu proje ve yapÕlacak ciddi yatÕrÕm gerçekten gerekli midir?
YapÕlacak bu geçiú gerek kentiçi toplu taúÕma gerekse de liman fonksiyonlarÕ açÕsÕndan
deniz ulaúÕmÕnÕ nasÕl etkileyecektir? Belirtilen ba÷lantÕ ile hangi kentsel kullanÕmlarÕn
ba÷lanmasÕ hedeflenmektedir? Körfez geçiúi ile daire (ring) oluúturaca÷Õ söylenen raylÕ
sistemin ne kadarÕ mevcuttur? Bu geçiúin tamamlanmasÕ ile ring tamamlanabilecek
midir? øzmir kentinin bir çevre metrosuna ihtiyacÕ var mÕdÕr? Bu ihtiyaç hangi yolculuk
talebi hesaplamalarÕna dayanmaktadÕr? Mevcut ve planla öngörülen kent merkezi ve
çalÕúma alanlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda bu tür bir yatÕrÕma ihtiyaç bulunmakta mÕdÕr?
Bugün mevcut øZBAN ve metro hattÕ ile Çi÷li’den Hatay’a yaklaúÕk 35 dakika
içerisinde seyahat etme olana÷Õ varken ve Üçyol hattÕnÕn tamamlanmasÕ ile yaklaúÕk 50
dakikada körfezin bir ucundan di÷er ucuna seyahat etme olana÷Õ varken, feribot ile 30
dakika, vapur ile 20 dakikada iki kÕyÕ arasÕnda ulaúÕm olana÷Õ varken bu geçiú ve 60
dakikalÕk metro ringi çok mu gereklidir? Daha az yatÕrÕm ile mevcut toplu taúÕma
altyapÕsÕnÕn iyileútirilmesi, etkinli÷inin ve verimlili÷in arttÕrÕlmasÕ ve trafikte harcanan
sürelerin azaltÕlmasÕ mümkün de÷il midir? Ya da tam tersi bu tarz bir yatÕrÕmÕn
yapÕlmasÕ yüksek maliyetinin yanÕ sÕra yerel yönetimin tarafÕndan toplu taúÕma için
yapÕlan yatÕrÕmlarÕn boúa gitmesine neden olmayacak mÕdÕr?
x Siyasilerin ulaúÕm projelerini ve yatÕrÕmlarÕnÕ bir siyasi rant aracÕ olarak kullanmasÕna
ve gündeme taúÕmasÕna ba÷lÕ olarak genellikle bu projelerin, bir ulaúÕm planlamasÕ
kapsamÕnda ele alÕnmadÕ÷Õ görülmekte, detaylÕ bir proje sürecinden geçmemekte ve bir
rasyoneli bulunmamaktadÕr. Önerilen ulaúÕm projeleri rasyonelli÷i ile de÷il, yarataca÷Õ
sansasyonel etkiye ba÷lÕ olarak gündeme getirilmekte ve yer almaktadÕr. AyrÕca bu
projelere iliúkin yapÕlmasÕ gereken etütler yeterli ölçüde yapÕlmamaktadÕr. Konak
Tüneli projesinin ilan edildi÷i ve uygulandÕ÷Õ güzergahlarÕn farklÕlÕk göstermesi ya da
zemin etütlerinin sonradan yapÕlmasÕ buna örnek olarak verilebilir.
x ÇÕkarÕlan 6360 sayÕlÕ kanun ile Büyükúehir belediyelerinin sÕnÕrlarÕ il sÕnÕrlarÕna
geniúletilmiú ve buna ba÷lÕ olarak hem øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ’nÕn
(øKBNøP) hem de UlaúÕm Ana PlanÕ’nÕn bu yeni sÕnÕrÕn getirdi÷i çerçevede yeniden ele
alÕnmasÕ ve revize edilmesi gereklili÷i ortaya çÕkmÕútÕr. Büyükúehir belediyeleri bu yeni
ölçe÷in getirdi÷i farklÕ ulaúÕm alt sistemleri için ulaúÕm altyapÕsÕnÕ karúÕlayacak
niteliklere ve hukuki ve finansal güce sahip midir? Bu alan geniúlemesi içerisinde yetki
geniúlemesi nasÕl olacaktÕr? Büyükúehir belediyesi ile ilçe belediyeler arasÕnda nasÕl bir
görev ve sorumluluk paylaúÕmÕ olacaktÕr?
x Hem 70’li yÕllardan baúlayan øzmir kentinin planlama sürecinde hem de son plan olan
øzmir Kentsel Bölge NazÕm ømar PlanÕ’nÕn (øKBNøP) hazÕrlanma sürecinde ulaúÕm
altyapÕsÕna iliúkin ne tür kararlar geliútirilmiútir? Arazi kullanÕm ve yo÷unluk
kararlarÕnÕn verilmesinde ulaúÕm altyapÕsÕ ne ölçüde dikkate alÕnmÕú ve ulaúÕm sektörü
ve ulaúÕm alt sistemlerine iliúkin ne tür öneriler geliútirilmiútir? øzmir kentinin mekansal
geliúiminde ulaúÕm kararlarÕnÕn nasÕl bir rolü olmuútur? Planlama sürecinde ulaúÕm
kararlarÕnÕn bu rolü düúünülerek øzmir için nasÕl bir mekansal geliúim stratejisi
geliútirilmiútir? UlaúÕm Ana PlanÕ’nÕn kabul edilmesinden sonra nazÕm imar planÕ bu
plan ve plan kararlarÕna göre revize edilmiú midir?
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x øzmir kentinin gündeminde yer alan ve biri inúaat aúamasÕnda olan Körfez geçiú ve
Konak Tüneli projeleri daha önce belirtildi÷i gibi ne nazÕm imar planÕ ne de ulaúÕm ana
planÕ ile bütünsel bir çerçevede ve eúgüdümlü olarak ele alÕnmÕútÕr. øzmir kentinin
öncelikli olarak ihtiyaç duydu÷u ulaúÕm projeleri bunlar mÕdÕr? Bunun dÕúÕnda önerilen
projeler ve ulaúÕm ana planÕnda yer alan proje aúamalarÕnÕn etaplarÕ kapasite ihtiyacÕna
uygun olarak programlanmÕú mÕdÕr? UlaúÕm altyapÕ yatÕrÕmlarÕnÕn yapÕlmasÕnda
yardÕmcÕ olmasÕ ve kaynak israflarÕnÕn önlenmesi amaçlÕ nazÕm imar planÕnda etaplama
yapÕlmÕú mÕdÕr?
x UlaúÕm planlamasÕna yönelik øzmir kentinde üniversiteler ve meslek odalarÕ tarafÕndan
üretilmiú yeterli proje ve çalÕúma bulunmakta mÕdÕr? Yeterli bilgi birikiminin ve
alternatiflerin oluúturulmasÕ ulaúÕm planlamasÕ çalÕúmalarÕnÕn niteli÷inin artmasÕna
yardÕmcÕ olacaktÕr.
x Karayolu, demiryolu ve denizyoluna iliúkin øzmir Büyükúehir Belediyesi dÕúÕnda TC.
UlaútÕrma, Denizcilik ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ tarafÕndan üretilen projelerin
bulunmasÕna ba÷lÕ olarak uygulamada sorunlarla karúÕlaúÕlmaktadÕr. Bu farklÕ kurumlar
tarafÕndan üretilen ulaúÕm politika, karar, stratejilerinin ve önceliklerinin birbirinden
farklÕ olmasÕnÕn do÷urdu÷u sorunlar bulunmaktadÕr. Bu noktada BakanlÕ÷Õn øzmir kent
içinde ulaúÕma ve toplu taúÕmaya iliúkin ba÷ÕmsÕz proje üretmesi ne ölçüde do÷rudur?
AyrÕca Belediye bünyesinde yer alan veya belirli oranda özel sektöre devredilen ulaúÕm
hizmetlerini yerine getirmekle sorumlu çok sayÕda úirketin olmasÕ kar beklentisi gibi
farklÕ öncelikleri ön plana getirmekte midir? Buna ba÷lÕ olarak úirketlerin yatÕrÕm
öncelikleri de÷iúmekte midir?
x øzmir ulaúÕm açÕsÕndan sahip oldu÷u mevcut potansiyellerini etkin ve verimli bir
úekilde kullanabilmekte midir? Bunu kullanmak için ne tür çalÕúmalar yapmaktadÕr?
øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan kabul edilen ulaúÕm planÕ bu kapsamda øzmir’in
potansiyellerini ne ölçüde dikkate almaktadÕr?
Bu çerçeveden baktÕ÷ÕmÕzda, birçok aktöre ve faktöre ba÷lÕ olarak øzmir kentinde sa÷lÕklÕ bir
ulaúÕm planlamasÕ sürecinden söz etmenin mümkün olmadÕ÷Õ görülmektedir.

SONUÇ
UlaúÕm Sempozyumunun düúündürdüklerinden hareketle øzmir kenti özelinde ulaúÕm
planlamasÕ çalÕúmalarÕna iliúkin yapÕlan bu de÷erlendirmelerin, bugün øzmir dÕúÕndaki birçok
kentimiz için de söz konusu oldu÷unu söylemek mümkündür. DolayÕsÕyla øzmir üzerinden
gerek kentleúme ve kent planlamasÕ gerekse de ulaúÕm planlamasÕ ile ilgili tartÕúÕlan konular
ve sorulan sorular Türkiye’deki bütün kentler için geçerlilik taúÕmaktadÕr. Bu durum, ulaúÕm
planlamasÕnÕn önemini ortaya çÕkarmasÕ kadar bu konudaki eksiklikleri ortaya koymasÕ
açsÕndan da önemlidir. Bu yüzden ulaúÕm planlamasÕna kentler ve projeler üstü bir çerçeveden
bakmak gerekmektedir. Çünkü burada sorun bir projenin gereksinim, kapasite gibi
niteliklerinden öte, uzmanlar, yöneticiler gibi bu iúin içinde olan aktörlerin ulaúÕma ve ulaúÕm
sorunlarÕna bakÕú biçimidir.
Türkiye’de özellikle planlÕ dönemle birlikte ulaúÕm planlamasÕna iliúkin çalÕúmalarÕn yer
almaya baúladÕ÷ÕnÕ ama bunlarÕn çok sÕnÕrlÕ kaldÕ÷ÕnÕ söylemek mümkündür. DolayÕsÕyla
ulusal düzeyden baúlayarak kente giden farklÕ ölçeklerde, farklÕ katmanlarda, farklÕ dönem ve
odaklarÕ içeren bir çerçevede ulaúÕm planlamasÕnÕn içeri÷ini tanÕmlayan, belirleyen
bir yaklaúÕmÕn, politikalarÕn ve stratejilerin geliútirilmesine, teknik, yasal ve yönetsel yapÕnÕn
oluúturulmasÕna ihtiyaç bulunmaktadÕr. Bunlar yapÕldÕ÷Õ zaman ulaúÕm projeleri bir kentsel ve
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siyasal rant yaratma aracÕ olmaktan çÕkarÕlabilecek ve kentlerin daha sa÷lÕklÕ ve dengeli bir
úekilde planlanmasÕ ve geliúmesi sa÷lanabilecektir. Böylece rasyonel bir kent ve ulaúÕm
planlamasÕndan ve bunlarÕn eúgüdümden söz etmek de mümkün olacak ve kentlerimiz siyasal
güç elde etmeye çalÕúan otoritelerin, yerel ve merkezi yönetimlerin çatÕúma alanÕ olmaktan
kurtarÕlacaktÕr.

TEùEKKÜR
10 MayÕs 2013 tarihinde ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi tarafÕndan düzenlenen UlaúÕm
Sempozyumu’nun düzenlenmesinde eme÷i geçen ve katkÕ koyan; baúta düzenleme kurulu
olmak üzere, sunumlarÕ ile de÷erli bilgi ve deneyimlerini paylaúan konuúmacÕlara ve
sempozyuma yo÷un ilgi gösteren katÕlÕmcÕlara teúekkürü bir borç bilirim.
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øZMøR TRAMVAY PROJELERøNøN
SON DÖRT YILDA GELDøöø NOKTA

Ilgaz Candemir
ønúaat Yüksek Mühendisi
ilgazcandemir@hotmail.com

HÕzla göç almaya devam eden øzmir’de gün geçtikçe karmaúÕk hal alan kent içi trafi÷ine nefes
aldÕrmak için 50 yÕl önce günlük yaúamdan söküp attÕ÷ÕmÕz tramvay sistemini tekrar ulaúÕm
sisteminde ele almayÕ kente ve kentliye olan bir sorumluluk görerek 2008 yÕlÕ sonunda 1.
Kent Sempozyumunda (09.01.2009) gündeme getirmiútik. Bunun sonuçlarÕnÕ da
sempozyumdan hemen sonra øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin seçim öncesi bastÕrdÕ÷Õ el
broúürlerinde ve daha sonra da øzmir UlaúÕm PlanÕnda (11.03.2009) yer aldÕ÷ÕnÕ görerek
yakÕn süreçte en azÕndan bir hattÕn hayata geçirilece÷i izlenimi edinmiútik. Çok zor geçen beú
sene sonunda øzmir’de Tramvay projeleri yapÕlabilirli÷ine dair daha elle tutulur olarak
belirginleúti.
Bu bildiride 2009’dan 2013 sonu itibariyle bugüne gelinen süreçte øzmir tramvay projelerinin
geldi÷i nokta ve Üçkuyular-HalkapÕnar tramvayÕnÕn genel durumu ele alÕnacaktÕr. øzmir Kent
içi UlaúÕmÕnda 2008 parametrelerinin 2013’e gelindi÷inde bir hayli de÷iúti÷ini görüyoruz.
TCDD-øzmir Büyükúehir Belediyesi iúbirli÷i ile Kent içi ulaúÕm parametrelerini temelden
de÷iútiren øzban iyileútirilmiú banliyö sistemi ile Kuzey-Güney aksÕnda ulaúÕm kolaylÕ÷Õ
büyük ölçüde sa÷lanÕrken bunun yanÕnda do÷u-batÕ aksÕnda hala devam eden metro inúaatÕ
gölgesinde tramvaylarÕ tekrar gündeme taúÕmak bir hayli zor olacaktÕr. Yine de øzmir ve Tüm
Türkiye’yi ilgilendiren Expo konusu da tramvaylar için iyi bir altlÕk oluúturmakta ve
tramvaylarÕn gündemde kalmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. øzmir’de gerçekleúse de gerçekleúmese de
önümüzdeki 6 sene içinde Expo’nun kent’e dair sonuçlarÕndan birisinin de tramvay hattÕ veya
hatlarÕ olacaktÕr. Hali hazÕrda seçilen ve etüdleri yapÕlan güzergâhlarÕn do÷ru ve gerçekçi
tercihler olup olmadÕ÷Õ da ilgili çevrelerde kentiçi ulaúÕm planlamasÕnÕn önemli bir baúlÕ÷Õ
olarak kent gündeminde yerini korumaktadÕr.
1. Tramvay projelerinde 2009-2013 arasÕnda neler oldu?
Bundan 5 sene önceki bildirimizde özetledi÷imiz øzmir’de tramvayÕn kÕsa tarihçesinde;
“øzmir’de ise tramvay kullanÕmÕnÕn 1884 yÕlÕnda baúladÕ÷Õndan, Konak–Göztepe, Konak–
KarúÕyaka ve HalkapÕnar ile Kordon arasÕ iúletilen atlÕ tramvaylar” oldu÷undan bu hatlarÕn
uzunluklarÕnÕn 50 kilometreyi geçti÷inden bahsetmiú, 1914 yÕlÕndan sonra da elektrikle
çalÕúan tramvaylara 40 yÕl tahammül etti÷imizden” söz etmiútik.
2014 yÕlÕnda øzmir’de aslÕnda 100. yÕlÕnÕ kutlayaca÷ÕmÕz tramvaylar yerine; ancak
bürokrasiden söz etmek mümkün olmaktadÕr.
øzmir Büyükúehir Belediye BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan gerçekleútirilecek “Üçkuyular – Konak –
Alsancak – HalkapÕnar ve Alaybey – Maviúehir Tramvay HattÕ øhaleleri” ile ilgili son dört
senede birçok yeni geliúmeler yaúandÕ. 2009 øzmir UlaúÕm Ana planÕna da giren tramvaylar
için çetin bir süreç geçti. Sonunda en çok istek gören hatlar için onay çÕktÕ.
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KÕsaca özetlemek gerekirse;

x øzmir Büyükúehir Belediye tarafÕndan hazÕrlanarak, 2010 yÕlÕ Eylül ayÕnda DLH Genel
Müdürlü÷ü’nün onayÕna sundu÷u Üçkuyular - HalkapÕnar hattÕ için eski adÕ DLH yeni
adÕ AYGM tarafÕndan onay almasÕnÕn ardÕndan, Koruma Kurulu'ndan da izin geldi.
Kurul onayÕnÕn alÕnmasÕndan sonra proje DPT'ye gönderildi.
x øzmir Tramvay HatlarÕ Projesi Projelerin dÕú kredi ile gerçekleútirilebilmesi için
Hazine MüsteúarlÕ÷Õ onayÕ alÕndÕ.
x Projelerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu, KalkÕnma BakanlÕ÷Õ ile UlaútÕrma, Denizcilik
ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ onaylarÕ 2013 yÕlÕ ikinci yarÕsÕnda tamamlandÕ.
x Hazine MüsteúarlÕ÷Õ, projelerin Belediye tarafÕndan kefaletsiz olarak dÕú kredi ile
gerçekleútirilmesine 04 Ekim 2013 tarihinde onay verdi.
Sonuç olarak 4 yÕldÕr süren uzun bürokratik süreç tamamlandÕ.
Toplam yatÕrÕm tutarÕ 591 milyon lirayÕ bulan tramvay hattÕ harcamalarÕnÕn yüzde 25'i
projelerin yapÕmÕnÕ gerçekleútirecek olan øzmir Büyükúehir Belediyesi öz kaynaklarÕndan,
yüzde 75'i ise Hazine garantisiz dÕú proje kredisiyle finanse edilecektir.
Bundan sonra geriye iki aúama kalÕyor; dÕú kredi ve ihaleye çÕkmak…
“øzmirli çalÕúkandÕr”.
Birincisi uygun faizli dÕú kredi bulunmasÕ konusu var. Bu konuda øzmir bir hayli tecrübeli
çünkü en baúta øzmir Metrosu birinci aúamasÕ var, hazine garantisi olmadan alÕnan kredilere
daha güncel örneklerde vermek mümkün; øzmir’de çok yakÕnda yerini alacak vapurlar, trafik
yönetim sistemi ve itfaiye acil müdahale projeleri ve ArÕtma projeleri de var.
YabancÕ finans kuruluúlarÕ ile uygun kredi için uzlaúÕldÕktan sonra kredi sözleúmesinin
imzalanÕp ihale aúamasÕna geçilmesi gerekmektedir. øhale ilanlarÕ da muhtemelen 2014 yÕlÕ
içinde olacaktÕr.
Türkiye 10. KalkÕnma PlanÕnda da adÕ geçen øzmir TramvaylarÕ, 2013-2018 yÕllarÕ arasÕnda
tamamlanacak ulaútÕrma yatÕrÕmlarÕ arasÕndadÕr.
2. Öncelik Hangi hatlar da olacak?
Onay alÕnan ve yaklaúÕk toplam bedelleri 600 milyon lira olan Üçkuyular-Konak-AlsancakHalkapÕnar tramvayÕ (ÜKAH tramvay hattÕ) ve Alaybey-BostanlÕ-Maviúehir tramvayÕ (ABM
tramvay hattÕ ) güzergâh ve genel bilgileri aúa÷Õdaki gibi úekillendi.
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Tablo.1. Onay alÕnan ve ihaleye çÕkÕlmasÕ beklenen tramvay hatlarÕ

Planlanan
Güzergâh

Uzunluk
østasyon
adedi
2 istasyon
arasÕ
ortalama
mesafe
YaklaúÕk
Maliyet
Araç
østasyon

Üçkuyular-Konak-AlsancakAlaybey-BostanlÕ-Maviúehir (ABM
HalkapÕnar (ÜKAH tramvay hattÕ)
tramvay hattÕ )
Üçkuyular Metro østasyonu'ndan
baúlayarak Mustafa Kemal Sahil
BulvarÕ'nÕn kara tarafÕndan
Alaybey'den baúlayÕp sahil tarafÕndan
Cumhuriyet MeydanÕ'ndaki Atatürk
YalÕ Caddesini izleyerek BostanlÕ
Heykeli'ne kadar uzanan hat,
øskelesi'ne, oradan da øsmail Sivri
Swissotel Büyük Efes Otel'in
Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, ùehit
arkasÕndaki ùehit Nevres
Cengiz Topel Caddesi, Selçuk Yaúar
BulvarÕ'ndan Montrö MeydanÕ ve
Sokak ve Cahar Dudayev BulvarÕ'nÕ
ùair Eúref BulvarÕ'ndaki orta
takip ederek øZBAN Çi÷li Depo
refüjden geçerek Alsancak Gar
tesisleri yanÕnda Maviúehir Banliyö
meydanÕna ve TMO silolarÕ önüne
østasyonunda sona erecek.
ve oradan da ùehitler Caddesi'ni
takiben HalkapÕnar Metro
østasyonunda sona erecek.
13 Kilometre
10 kilometre
19 adet

16 istasyon

684 metre

625 metre

332 Milyon TL

259 Milyon TL

21 adet
Üçkuyular, Üçkuyular øskele,
GüzelyalÕ, Göztepe, Vali Kona÷Õ,
Köprü, Mithatpaúa Lisesi, YalÕ,
Karataú, Bahribaba, Konak øskele,
EBSO, Cumhuriyet MeydanÕ, Fuar,
Alsancak Cami, Alsancak Gar,
Demir, E÷itim Sitesi, HalkapÕnar.

17 araç

3. ÜKAH tramvay hattÕnÕn yapÕmÕndaki bazÕ dikkat çekici teknik detaylar
Bu makalenin üçüncü bölümünde ikinci bölümde açÕklanan ÜKAH tramvay hattÕna
kamuoyunda oluúan sorulara cevap aranacaktÕr.
Genel güzergâhÕ belli Üçkuyular-HalkapÕnar tramvay hattÕ; F. Altay’dan baúlayÕp Mustafa
Kemal Sahil BulvarÕndan Konak; sonrasÕnda Pier önünden ùehit Fethi ve ùehit Nevres
bulvarlarÕ üzerinden Montrö meydanÕna buradan da Alsancak Gar önünden ùehitler Caddesini
takip ederek HalkapÕnar’a ulaúacaktÕr.
øMO øzmir ùube olarak bizde; mevcut úu andaki planÕ kamuoyunda oluúan sorularla birlikte
tartÕúarak de÷erlendirmemize aldÕk.
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Üçkuyular – HalkapÕnar tramvayÕ için en çÕk sorulan sorular:
1. Otoparklar
2. Yeúil dokunun yokedilmesi, yetiúkin a÷açlarÕn kesimi
3. øzmir’e mal olmuú bazÕ meydanlarÕn ortadan kalkmasÕ
4. ømalatlar sÕrasÕndaki ve sonrasÕndaki trafik sÕkÕúÕklÕ÷Õ
5. HalkapÕnar aktarÕm bölgesi
3.1. Sahil úeridinde ve bir takÕm caddelerdeki bazÕ øzelman otoparklarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ
Üçkuyular-HalkapÕnar tramvayÕnÕn gündeme gelmesi ile øzmir’deki otoparklarÕn yetersizli÷i
yine gündeme gelebilir. Projenin geçti÷i Mustafa Kemal Sahil BulvarÕ bandÕnda yaklaúÕk 300
apartmanÕn önünde bulunan yaklaúÕk 1750 aboneli øzelman park yeri bulunmaktadÕr. Bu
bölgedeki park yerlerine talebin çok fazla oldu÷u bilinmektedir. Mevcut durumda bu
bölgedeki park alanlarÕ yetmedi÷inden özellikle akúamlarÕ Karataú Lisesinden Adnan Saygun
Sanat Merkezine kadar Mithatpaúa Caddesi sa÷lÕ sollu bir park alanÕna dönüúmektedir. Bu
bahsedilen yol uzunlu÷u yaklaúÕk 4,3 km’dir. AkúamlarÕ yaklaúÕk 1500-1800 araç bu caddede
park halindedir. Sahildeki ilk iki-üç sÕra apartmanlarda yaúayanlarÕn da lastik tekerli binek
araçlarÕ düúünüldü÷ünde bölgeye úimdiki trafik úartlarÕnda homojen úekilde belli aralÕkla dört
bin araçlÕk çok katlÕ veya yeraltÕ otoparklarÕna ihtiyaç duyuldu÷u görülmektedir.
Ama otopark sorununu tramvay imalatÕ önünde engel olarak görmek do÷ru bir yaklaúÕm
de÷ildir.
TramvayÕn sahil bandÕnda hâkim olaca÷Õ yarÕ bölünmüú ya da ba÷ÕmsÕz úerit geniúli÷i
minimum 8 metredir. Mevcut projede; Tramvay’Õn Sahil tarafÕndaki apartmanlarÕn önündeki
aboneli otoparklarÕn izinden mümkün mertebe kaçÕnÕlarak çözüm üretildi÷i bilinmektedir.
Yine duraklarÕn imalatÕnda da farklÕ teknolojiler kullanÕlarak minimum arazi kullanÕmÕ
sa÷lanaca÷Õ belirtilmektedir.
Bunlarla beraber Sahil yolu ile Mithatpaúa Caddesi arasÕndaki geçiú yollarÕnÕn da bu proje ile
tekrar düzenlenmesi gereklidir.
Buna paralel e÷er tramvay Mithatpaúa caddesinde (1950’lerdeki eski hattÕndan) giderse de
gerek Mithatpaúa Cd. trafi÷i tramvaylar neticesinde durma noktasÕna gelebilir bunun dÕúÕnda
da Mithatpaúa Caddesine parkeden araçlar için otopark sorunu yaúanacaktÕr.
AyrÕca Mithatpaúa Caddesinde apartmanlarÕn bazÕlarÕnÕn kendi arsa alanlarÕ yol üzerinde
olabilir. Bu durum Mithatpaúa caddesinden geçebilecek tramvay hattÕnÕ etkileyen bir baúka
faktör olmaktadÕr.
Göztepe Tansaú’ta bulunan 191 araçlÕk katlÕ otopark ihtiyaca cevap veremeyecektir. Bu
durumda 4,5 km’lik sahil bandÕ içinde yeterli miktarda yeni otoparklar yapmak
gerekmektedir. 2020 -2030 yÕlarÕna gelindi÷inde araç sahiplili÷inin artaca÷Õ düúünülecek
olunursa bu bölgede zaten otopark ihtiyacÕnÕn çözüme ulaútÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
Bu sebeple noktasal YeraltÕ otoparklarÕnÕn kapasitesinin Mustafa Kemal Paúa Caddesinde
homojen olarak artÕrÕlmasÕna önem verilmelidir. Mustafa Kemal Sahil bulvarÕnda bazÕ park
alanlarÕ bulunmaktadÕr. Gerçek cazibe bölgesinin KÕyÕ úeridindeki bant oldu÷u düúünülürse
tramvayÕn güzergâhÕ için zorunlu olarak kaldÕrÕlan otopark alanlarÕnÕn bu bahsedilen park
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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alanlarÕna yapmak mümkündür. Bu otoparklar içinde yol kenarÕna hangi otoparkta ne kadar
yer kaldÕ÷Õna dair yönlendirmeler de mutlaka yol boyunca yapÕlmalÕdÕr.
3.2. Güzergâh üzerinde bulunan bazÕ yetiúkin a÷açlarÕn kesimi
Güzergâh incelendi÷inde; kamuoyunda konuúulan hattÕn geçti÷i yerlerde bazÕ yeúil alanlarÕn
ortadan kalktÕ÷Õ bilgisinin teyidi için yerine hat boyunca bakÕldÕ÷Õnda; tramvay hattÕ ile
kesiúen fazlaca a÷aç veya a÷aç kümesine rastlanmamÕútÕr.
Yani, güzergâh düúünülürken yeúil alanlar azami korumaya gayret edilmiútir.

ùekil 1. TramvayÕn Mustafa Kemal Sahil BulvarÕndan Varyant Viyadü÷ü altÕndaki otopark
bölgesine geçiúi ve øskele önünden geçece÷i yeúil alan ve Konak Pier’e ba÷lantÕsÕ (2012)
GüzergâhÕn mutlaka Kordon boyundan da geçirilebilece÷i düúünülmüútür fakat Kordon boyu
sadece akúamlarÕ yolcunun daha sÕk u÷rayabilece÷i bir rota oldu÷u ve esas yolcu yükü
Alsancak ùair Eúref BulvarÕ merkezlidir. E÷er Tramvay Kordon’dan geçerse böylelikle
øzmir’de FUAR alanÕna da temas etmemiú burada 12 ay boyunca devam eden sektörel fuarlara
(2012’de düzenlen 29 fuar ve 1 milyon 700 bin ziyaretçi) gelen on binlerce kiúiye hitap
etmekten uzak kalaca÷Õ da tarafÕmÕzca de÷erlendirilmektedir. TramvayÕn ùair Eúref
bulvarÕndan geçmesi optimum en do÷ru güzergâh olaca÷Õ kanÕsÕndayÕz.
3.3. øzmir’e mal olmuú bazÕ meydanlarÕn ortadan kalkmasÕ
Üçkuyular-HalkapÕnar tramvayÕ imalatlarÕ sonunda;
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3.1. Konak Vapur øskelesi Önü
3.2. Cumhuriyet MeydanÕ (Heykel)
3.3. Montrö MeydanÕ
3.4. Lozan MeydanÕ
3.5. Vahap Özaltay MeydanlarÕndan tramvay geçecektir.
TramvaylarÕn hatlarÕ meydanlarÕ ortadan kaldÕrmaz. Aksine meydanÕ toplumun kullanmasÕ
adÕna daha güçlü bir vurgu verir. DünyanÕn her yerinde tramvay geçen yüzlerce meydan
vardÕr. ùekil 2’deki gibi bazÕ meydanlardan sadece bir çift hat de÷il birbirini kesen iki çift
hatta bulunmaktadÕr..

ùekil 2: Amsterdam’da 16 tramvay hattÕ vardÕr. UzunluklarÕ 6 ile 14 km arasÕnda de÷iúir.
Kent Merkezinde 800.000 bin nüfus, metropol sÕnÕrlarÕnda ise 2.350.000 kiúinin yaúadÕ÷Õ
Amsterdam’da yo÷un hatlardan birisinin (Central Station – Amstelveen) günlük taúÕdÕ÷Õ yolcu
sayÕsÕ 45 bin kiúidir.
Bu gözle bakÕldÕ÷Õnda Montrö, Lozan MeydanlarÕnÕn anlamlarÕnÕn daha da güçlenece÷i
düúünülmektedir.
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ùekil 4.   Haritadaki iz; tramvay hattÕnÕn Pier-Birinci Kordon-ùehit Fethi Bey CaddesiCumhuriyet MeydanÕ-ùehit Nevres BulvarÕ-Montrö MeydanÕ-Lozan MeydanÕ-ùair Eúref
BulvarÕ-Vahap Özaltay MeydanÕ-Gar bölgesindeki geçece÷i güzergâhÕ göstermektedir.(2012)
Bu proje sayesinde tramvayÕn en çok de÷er kataca÷Õ alanlarÕn baúÕnda Konak MeydanÕ
gelmektedir. Tramvay Mustafa Kemal Sahil BulvarÕndan Konak meydanÕna gelecek ve
muhtemelen øskele ile Metro østasyonu arasÕnda uygun bir yere konuúlanacaktÕr. Böylelikle
hem Deniz ulaúÕmÕndan gelen hem de Metrodan inen yolcular için Üçkuyular-Alsancak aksÕna
en hÕzlÕ ve en kÕsa geçiúle bütünleúik ulaútÕrma sa÷lanmÕú olacaktÕr.
3.4. Tramvay ømalatlarÕ sÕrasÕndaki trafik sÕkÕúÕklÕ÷Õ
Tramvay imalatÕ sÕrasÕnda trafi÷in etkilenece÷i akslar hâlihazÕrda bilinmektedir.
Özellikle Konak ile Alsancak arasÕndaki zaten pik saatlerde çok sÕkÕúÕk olan yollarÕn
kapatÕlmasÕ ile øzmir Kent Merkezine giriú ve çÕkÕúÕn imkânsÕz bir hal alaca÷Õ bir gerçektir.
ømalatlarÕn önceden her detayÕ ile projelendirilmiú olmasÕ ve en hÕzlÕ yöntem seçimiyle
giderek uzayan bölümler halinde yapÕlmasÕ gerekmektedir. Yani her bölgede aynÕ anda trafi÷e
kapatma yerine “yap-bitir-trafi÷e aç; bir sonraki yeni bölgede çalÕú” yaklaúÕmÕ etkilenen yol
koridorlarÕnda daha az sÕkÕúan bir trafik ortamÕ sa÷layacaktÕr.
Bunun dÕúÕnda hatlarÕ en kÕsa sürede kullanÕma alacak en hÕzlÕ imalat teknolojisi ve yönetimi
uygulayacak deneyimli yüklenici/ler tramvayda önemli seçim kriterlerinden biri olmalÕdÕr.
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Aksi takdirde yine en çok ve olumsuz etkilenen bu kentin gerçek sahibi olan “vatandaú”
olacaktÕr.

ùekil 3.øzmir’de tramvay inúaatlarÕ baúladÕ÷Õnda oluúacak manzara; Edinburg 2013
øskoçya.
Seçilen bu güzergâh için en kritik yerler aúa÷Õda özetlenmiútir;
1)Gazi BulvarÕ-ùehit Fethi Bey dönüúü (kurbu) imalatÕ
2)Pier Üstgeçit-Birinci Kordon Geçiúi
3)ùehit Nevres BulvarÕ-Montrö meydanÕna dönüú
4)Montrö MeydanÕ ile Lozan MeydanÕnÕn trafi÷e kapatÕlmasÕ
5)ùair Eúref BulvarÕnÕn trafi÷e kapatÕlmasÕ
Özellikle Konak-Alsancak, Alsancak-Gar; Gar-HalkapÕnar arasÕnda “birbirini izleyen fazlar
halinde” yolda tramvay imalatlarÕ gerçekleútirilece÷ini; böylelikle de trafi÷in daha az
etkilenece÷i düúünüyoruz.
ùehit Fethi Bey; ùehit Nevres bulvarÕndaki bazÕ iúyerleri, otel ve e÷lence mekânlarÕ içinde
øBB gerekti÷i zaman Avrupa’da da yapÕlan kamuoyunu önceden bilgilendirmeyi mutlaka
yapmalÕdÕr.
Alsancak GarÕ içinde birkaç yorum yapmak gerekli olabilir. Bu bölgedeki Kilise-Tekel
arasÕndaki karayolunun dar olmasÕndan kaynaklÕ úiúe boynu misali karayolu trafi÷i halen
sÕkÕntÕlÕdÕr. AkÕcÕ bir trafik için tramvay Kilise bölgesinden Vahap Özaltay MeydanÕ bölgesine
kadar aç-kapa ile aúa÷Õ alÕnmasÕ de÷erlendirilmelidir.
BunlarÕn dÕúÕnda da; TramvaylarÕn lastik tekerli araçlarla yaúayabilece÷i kazalar ya da lastik
tekerli araçlarÕn katener-cer direklerine çarpmasÕ tramvayÕn do÷asÕnda olan di÷er trafik ile
etkileúim konularÕndandÕr.
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3.5. HalkapÕnar aktarma bölgesi
Tramvay deposunun yeri; HalkapÕnar’daki Eshot bakÕm ve park yeri olarak düúünülmektedir.
Böylelikle øzmir Metro depodaki birçok araç bakÕm hizmetinden yararlanmasÕ
sa÷lanabilecektir. Bir baúka önemli husus da bu konunun bir kere daha incelenmesini de÷erli
kÕlmaktadÕr.
øzmir Metrosu her geçen gün taúÕnan yolcu sayÕsÕ ile büyümektedir!
2000’li yÕllarda 45 araçla baúlayan yolculuk, 2012 yÕlÕ içinde ulaútÕ÷Õ 77 araç bulundururken
øzban’nÕn da etkisi ve yeni Hatay, Üçkuyular istasyonlarÕnÕn da açÕlacak olmasÕ nedeniyle
artan talebe cevap vermesi için yeni araçlar sipariú etmesi gerekecektir.
2014-2015 yÕllarÕ içinde øzmir Metrosu mevcut filosu kadar daha araç alÕmÕ yaparsa bu
durumda mevcut depo bakÕm ve geceleme sahasÕnda tekrar artÕúa gitmek gerekmektedir.
Do÷al olarak en yakÕn yer hemen øzmir Metro depo sahasÕ yanÕndaki Eshot bakÕm ve park
sahasÕdÕr. Bu sahadan Metro geceleme hatlarÕna paralel rezerv bir geceleme hattÕ bÕrakmanÕn
(en az 70-80 araçlÕk) uygun olabilece÷inin tekrar de÷erlendirilece÷ini düúünüyoruz.
Bu rezerv alan bÕrakÕlsa bile “ tramvay atölyesi için” yeterli yer kalmaktadÕr.
ølerideki yÕllarda yapÕlacak Otogar Metro hattÕ ve HÕzlÕ trende düúünülecek olursa
HALKAPINAR bölgesinde bütünleúik genel bir çözüm ihtiyacÕ bulunmaktadÕr.
4. øzmir’de yapÕlacak tramvaylarÕn “Kent’e” kazandÕraca÷Õ de÷erler
øzmir’de tramvaylar; daha önceki yazÕlarÕmÕzda da belirtti÷imiz üzere Kent’e úüphesiz çok
ciddi ek de÷erler katacaktÕr. En önemli özelli÷i ana toplu ulaúÕm aracÕ olan Metronun
beslenmesi olacaktÕr. Tramvay sistemi; Metronun gidemedi÷i bölgelerden yolcunun daha
kapasiteli ve daha uza÷a daha hÕzlÕ giden Metro ile taúÕnmasÕnda en önemli araç olacaktÕr.
1. øzmir Metrosunu ve øzban’Õ besleyecek;
2. Otobüs yükünü azaltacak;
3. Kent içinde Bisiklet kullanÕmÕnÕ artÕracak! Tramvay kadar önemli !!!
4. Karbondioksit emisyonunu azaltacak,
5. Çevresel etki (Kent içi gürültünün azlanmasÕ…)sa÷layacak;
6. Sosyal olarak kente ayrÕ bir renk katacak, nostalji verecek,
7. Turizm ve tanÕtÕm açÕsÕndan øzmir’i Avrupa ve Dünya’da yaúanabilir úehirler listesinde
daha yukarÕya taúÕyacak potansiyele sahiptir.
Kent dokusunu daha güçlü kÕlacak olan tramvaylarÕn güneúli yüzünün de anÕmsatÕlmasÕnda
fayda vardÕr.
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5. Metro a÷ÕnÕn geliútirilmesi de devam etmelidir.
Metro’nun gelece÷i Tramvay projelerinin çÕkÕú noktasÕ olacaktÕr.
Expo’nun seçiminde bir etkende kent içindeki Metro karakterindeki sistemlerinin yo÷unlu÷u
ve entegrasyonlarÕdÕr. AynÕ konu Olimpiyatlarda veya olimpiyatlar gibi büyük spor
organizasyonlarÕ içinde geçerlidir.
øzmir’de Metronun mutlaka ;
i. NarlÕdere’ye ulaúmasÕ; (F. Altay’dan sonra en az 6-7 km daha uzamasÕ) ve ondan sonra
tramvayÕn devam etmesi.
ii. Ege Üniversitesi Hastanesinden Otogara ulaúmasÕ (~5 km) ;
iii. Evka 3-Bornova Merkez hattÕnÕn tamamlanmasÕ (~1 km);
iv. HÕzlÕ Tren güzergâhÕna göre gerekli uzatmalarÕn projelendirilmesi veya projelerin
revizyonuna da ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Sonuç:
Kentin tümünü ilgilendiren tramvay ve benzeri projelerde baúta meslek odalarÕ olmak üzere
sivil toplum örgütlerinin de katkÕ ve görüúlerinin alÕnmasÕ demokratik yönetim anlayÕúÕnÕn
gere÷idir. Yine bu süreçlerde kamuoyunu düzenli bilgilendirilmelidir.
ùüphesiz “Do÷ru Planlama”nÕnda kent yönetiminde olmazsa olmaz derecede önemlidir.
øBB’nin mevcut tramvay güzergâhÕnÕn çok dikkatlice seçilmiú oldu÷u
gözlemlenmektedir. Neredeyse hiç kamulaútÕrma gerektirmeyen, yolcuyu maksimum
çeken, karayolu trafi÷ini kesiúmelerinde etkileúimi en az indirgemesi mümkün
olabilecektir. YapÕm sÕrasÕnda kÕsmi imalata izin verebilece÷i, UlaúÕmÕn
entegrasyonunda önemli bir faktör olaca÷Õ ve øzmir’e de÷er kataca÷Õ düúünülmektedir.
Üçkuyular-HalkapÕnar tramvay hattÕ metro ve banliyöyü destekleyen, otobüs yükünü kent
merkezinde azaltÕcÕ etkisi olacak, øzmir’in Kent içi yolculuk oranlarÕnda raylÕ sistem payÕnÕ
artÕrÕcÕ bir etkisi olacaktÕr.
øzmir’de tramvay sistemleri; Anadolu kentlerinin aksine raylÕ sistem ulaúÕmÕnda esas yükü
çeken mod olamayacaktÕr. øzmirde; kent içi raylÕ sistemde üçüncü sÕrada yeralacak ve bir a÷
olmaktan çok ba÷ÕmsÕz, kendi zonunda Metro ve banliyö sistemine yolcu taúÕyan kÕlcal (8-12
bin yolcu/saat) ama konforlu bir ulaúÕm modu olacaktÕr.
YapÕm sÕrasÕnda bazÕ birtakÕm kamulaútÕrma gereksinimleri için gerekli önlemlerin inúaat
öncesinde alÕnaca÷ÕnÕ düúünmekteyiz.
Tramvay projesinde beklenen gecikmeler, ertelemeler, projenin yetersiz detaylandÕrÕlmasÕ ve
araútÕrma safhasÕ eksiklikleri nedeniyle teknik sorunlarla karúÕlaúÕlmasÕ yaúanmadan do÷ru
planlamalar ve teknolojiler kullanÕlarak; iúi deneyimlilerin yapmasÕ ve denetlemesi
neticesinde, ço÷unlu÷un üzerinde uzlaútÕ÷Õ hatlarÕn iki sene içinde hayata geçirilmesidir.
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AynÕ ùekilde KarúÕyaka tramvay hattÕnÕn da Kent’e ayrÕ bir de÷er ve Alaybey ile Maviúehir
arasÕnda sadece ulaúÕmÕ de÷il hayatÕ da olumlu yönde de÷iútirici etkisinin oldu÷unu
söyleyebiliriz.
Metro yapÕmÕndan daha hÕzlÕ ve daha az maliyetli olacak TramvaylarÕn en hÕzlÕ úekilde Kent
yaúamÕna bir an önce kazandÕracak mümkündür. Bir sonraki Kent Sempozyumunda
øzmir’deki Türkiye’ye model olacak bisiklet yollarÕ a÷ÕmÕzdan söz etmek üzere…
Kaynaklar:


Candemir,Ilgaz (2009) 1.Kent Sempozyumu ; (IzmÕr tramvay projelerÕnÕ ortaya koyarak kent ulaúÕmÕnÕ
tekrar de÷erlendirmek)
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øZMøR’øN OTOPARK SORUNU
Doç.Dr. Serhan TANYEL
serhan.tanyel@deu.edu.tr

GøRøù
ùehirlerin Merkezi øú AlanÕ (MøA) olarak tanÕmlanan kesimlerinde, sürdürülebilir ulaúÕm ve
dolayÕsÕyla otopark stratejilerinin geliútirilmesi büyük önem taúÕmaktadÕr. Özellikle yol kenarÕ
otoparklarÕnÕn oluúturulmasÕ, uygun analizlerin yapÕlmamasÕ durumunda, arterlerde ve
kavúaklarda kapasite düúüúüne ve bunun sonucu olarak trafik sÕkÕúÕklÕklarÕna yol
açabilmektedir. Ülkemizde, Merkezi øú AlanlarÕnÕn bulundu÷u kesimlerde yol kenarÕnda uzun
süre park etmiú olan araçlar, yine Merkezi øú AlanlarÕna özel veya kurum araçlarÕyla gelen
sürücülerin zaman zaman ikinci sÕraya park etmesi gibi trafik akÕmÕnÕ önemli oranda
engelleyecek olumsuzluklarÕn da oluúmasÕna yol açmaktadÕr. BunlarÕn yanÕ sÕra, akÕm içinde
park yeri ararken nispeten düúük hÕzlarla hareket ederek trafi÷i yavaúlatan ve akÕm içindeki
araç sayÕnÕn artmasÕna; dolayÕsÕyla olasÕ trafik sÕkÕúÕklarÕnÕn oluúmasÕna yol açan sürücüler de
bulunmaktadÕr.
ùimdiye kadar uygulanan otopark planlama uygulamalarÕ, geniú park arzÕnÕ ve minimum
otopark ücretlerini tercih etme e÷ilimindedir. Böyle bir yaklaúÕm, kentsel geliúme
masraflarÕnÕn artÕúÕ, kentsel yayÕlmanÕn teúvik edilmesi, otomobille olan yolculuklarÕn artÕúÕ
gibi arzulanmayan sonuçlara neden olmuútur. Otomobille yolculuklarÕn artÕúÕ trafik sÕkÕúlÕ÷Õ,
yol inúaat masraflarÕ, kazalar ve hava kirlili÷inin gibi de÷iúik problemleri daha da
a÷ÕrlaútÕrmÕútÕr (Litman, 2008; Barhani ve Ergün, 2007).
Kent merkezlerinde, yukarÕda da açÕklandÕ÷Õ üzere, park yerlerinin etkin kullanÕlmamasÕndan
ve/veya yetersizli÷inden kaynaklanan olumsuzluklarÕ gidermek; kent merkezindeki
sirkülasyonu arttÕrmak ve kÕsa süreli park amacÕyla park yeri arayan araçlarÕn trafik akÕmÕ
içindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacÕyla park yönetimi stratejilerinin geliútirilmesi
gerekmektedir.
Park yönetimi günümüz planlama anlayÕúÕnÕn yerine alternatif çözümler üreten bir sistem
olarak karúÕmÕza çÕkar ve karúÕlaúÕlan sorunlarÕ çözmeye yönelik geliútirilen politika, program
ve stratejiler olarak tanÕmlanabilir (Litman, 2008). AraçlarÕn her yerde diledi÷i gibi park
yapabilmesine olanak sa÷layan sistemler kuúkusuz en tercih edilen sistemlerdir. Bunun için
ise ek tesis yapmak ve yeni park yerleri açmak gibi alternatifler mekan yetersizli÷i veya
yüksek maliyetler gibi sebepler yüzünden her zaman mümkün olamamaktadÕr. Sadece bu tarz
kullanÕma yönelik durumlar için de÷il aynÕ zamanda gereksiz yere eldeki kaynaklarÕn
harcanmasÕnÕ önlemek amacÕ ile de park yönetimi tercih edilen bir sistemdir. Park yönetimi,
sorunu sadece park içi tarifeler ve uygulamalar olarak de÷il tamamen kent içi ulaúÕm
problemlerinden biri olarak görerek; ulaúÕm ile ilgili alÕúkanlÕklarÕn, toplu ulaúÕm
seçeneklerinin ve buna benzer pek çok olgunun otopark kapasitesini etkiledi÷ini kabul ederek
bu alanlarda da çeúitli uygulamalarÕ oluúturur. Tüketici seçimleri, kullanÕcÕ bilgilendirmesi,
tesis paylaúÕmÕ, esneklik, öncelik, ücretlendirme, tesis kalitesi, zirve yönetimi ve fayda
maliyet analizi gibi stratejiler geliútirerek mevcut sisteme bütüncül bir planlama anlayÕúÕ ile
yeni bir iúlerlik kazandÕrmayÕ amaçlar (Gülhan ve Ceylan, 2010).
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Litman (2008) tarafÕndan önerilen park yönetim stratejilerinin tanÕmÕ ve sa÷layaca÷Õ fayda
oranlarÕ Tablo 1’de verilmiútir. Merkezin veya çalÕúÕlan zonun co÷rafi ve demografik verileri,
stratejisi belirlenmesinde önemli hususlardÕr. BazÕ otopark yönetim stratejileri aúa÷Õdaki temel
kriterlere göre belirlenebilir (Gülhan ve Ceylan, 2010):
- Park ve ulaúÕmÕn yo÷un oldu÷u bölgelerde etkileúim daha fazla olup, bu yerlerde park
ücretlendirmesi gibi stratejiler çok etkili olabilir;
- Finansal teúvikler düúük gelirli kiúiler üzerinde daha fazla etkili olup otopark stratejisini
etkileyebilir;
- BazÕ stratejiler tamamlayÕcÕ olup, paylaúÕmlÕ park bilimsel temeller üzerinde uygulanÕrsa
çok verimli olabilir; ve
- Otopark stratejilerinin uygulamadan kaynaklanan sonuçlarÕ uzun vadede elde edilir.
Tablo 1. ÇalÕúmada, øzmir kenti otopark sorunlarÕnÕn genel bir de÷erlendirmesi yapÕlarak bazÕ
çözüm önerileri üzerinde durulmaya çalÕúÕlacaktÕr.
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øZMøR’DEKø OTOPARK SORUNUNA GENEL BøR BAKIù
øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan 2009 yÕlÕnda tamamlanmÕú olan øzmir UlaúÕm Ana
PlanÕ kapsamÕnda hazÕrlanmÕú olan Otopark Ön Etüdü Revizyonu Teknik Raporunda, øzmir
Merkez Kent içinde yer alan 9 ilçede mevcut bulunan Parsel içi, Özel veya øúletmede Özel
Otoparklar ile ana arterler üzerinde yer alan yol kenarÕ park alanlarÕ tespit edilmiútir (øBB,
2009). Parsel içi, Özel veya øúletmede Özel Otoparklar’Õn ilçelere göre da÷ÕlÕmÕ ùekil 1’de,
yol kenarÕ otoparklarÕn da÷ÕlÕmÕ ise ùekil 2’de sunulmaktadÕr.

ùekil 1 Parsel içi, Özel veya øúletmedeki OtoparklarÕn ølçelere göre da÷ÕlÕmlarÕ

ùekil 2 Yol kenarÕ otoparklarÕnÕn ilçelere göre da÷ÕlÕmlarÕ
ùekiller incelendi÷inde, parsel içi otoparklarÕn büyük oranda Konak ilçesinde yer aldÕ÷Õ,
ancak yol kenarÕ otoparklarÕnÕn Konak ve Bornova’da %29 ve %27 gibi yüksek ve
birbirlerine yakÕn de÷erlere ulaútÕklarÕ görülmektedir (Rapor döneminde Karaba÷lar ve
BayraklÕ Belediyeleri’nin henüz kurulmadÕ÷Õ göz önünde bulundurulmalÕdÕr).

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Rapor kapsamÕnda, bina özel arazilerinde yer alan otoparklarla, ara sokaklarda yol
kenarlarÕnda oluúan parklanmalar dikkate alÕnmamÕútÕr. YapÕlan çalÕúma sonucunda, özellikle
ilçe merkezlerindeki otopark alanlarÕnÕn, daha çok uzun süreli olarak kullanÕldÕklarÕ
anlaúÕlmÕútÕr. Bu da ço÷unlukla iúyerlerine gelen iú yeri sahibi veya personelin, özel araçlarÕ
ile merkezlere geldiklerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Sa÷lÕk, alÕúveriú veya iú takibi gibi amaçlarla gelen kiúilerin önemli bir kÕsmÕnÕn, söz konusu
uzun süreli parklar sebebi ile park yeri bulamadÕklarÕ; sokak içlerinde yol kenarÕna veya
kaldÕrÕm üstlerine park ettikleri görülmektedir. Yine ilçe merkezlerinde oturan mülk
sahiplerinin de araçlarÕnÕ büyük oranda sokak içlerinde yol kenarlarÕna veya kaldÕrÕm üstlerine
park ettikleri bilinmektedir (ùekil 3).

(a)

(b)

ùekil 3 KarúÕyaka’da kaldÕrÕma park etmiú olan araçlar
YapÕlan incelemeler ayrÕca bazÕ sürücülerin yer olmasÕ durumunda dahi katlÕ veya yer altÕ
otoparklarÕnÕ kullanmadÕklarÕnÕ ve çevresinde park ettiklerini göstermiútir (ùekil 4).

ùekil 4 Otopark dÕúÕna park etmiú araçlar.
øzmir kentinde gözlemlenen di÷er önemli bir sorun da, otopark ihtiyacÕnÕ gidermek amacÕyla
ilçe merkezlerinde bazÕ okullarÕn bahçelerinin otopark olarak kullanÕlmasÕdÕr (ùekil 5). Bu tür
uygulamalar, talep yönetimi olarak adlandÕrÕlan, merkezi iú alanlarÕna (MøA) yönelik özel araç
talebini azaltÕcÕ yönde stratejilerin geliútirilmesi gereklili÷ini ortaya koymaktadÕr. Park
yönetimi stratejileri de, talep yönetimi uygulamalarÕnÕn önemli bir alt unsuru olarak ön plana
çÕkmaktadÕr.
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 5 Gazi ilkö÷retim okulu bahçesinin uydu görüntüsü

ÇÖZÜM ÖNERøLERø
øzmir büyükúehir Belediyesi tarafÕndan hazÕrlanmÕú olan øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ 2. Aúama ve
Sonuç Raporu ile, Otopark PlanlamasÕ raporunda, hangi merkez ve aktarma bölgelerinde yeni
otopark alanlarÕnÕn belirlenmesi ve uygun otopark yapÕlarÕnÕn teúkil edilmesi gerekti÷i etüd
edilmiútir (ùekil 5) (øBB, 2009).

ùekil 5 øzmir UlaúÕm Ana PlanÕ 2. Aúama ve Sonuç Raporu’nda yer alan yeni otopark
tesislerin yapÕlmasÕ önerilen alanlar
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Yine Otopark PlanlamasÕ Raporu’nda, yeni otopark alanlarÕnÕn oluúturulmasÕnda dikkate
alÕnacak ana ilkeler aúa÷Õdaki úekilde sÕralanmÕútÕr:
x

Kent merkezindeki otoparklarÕn, bölgede yaúayanlar tarafÕndan öncelikli olarak
kullanÕlmasÕ,

x

Bilahare iç kordon giriúlerinde park yerlerini oluúturarak, merkez dÕúÕndan geleceklere
úehre toplu taúÕma araçlarÕ ile girmelerinin sa÷lanmasÕ,

x

TramvayÕn geçti÷i caddelerde (Buca-BostanlÕ) araç parkÕna kesinlikle izin verilmemesi,

x

Park alanlarÕnÕ ile toplu ulaúÕm merkezleri veya aktivite konut alanlarÕ arasÕndaki
mesafelerin yaya yürüme mesafesi olmasÕna özenle dikkat edilmesi,

x

ølçe bazÕnda (kullanÕm özelli÷ine göre ), sabit otopark ücreti uygulamasÕ (özel veya
øZELMAN ) yapÕlmalÕdÕr.

YukarÕda sÕralanan ana ilkeler arasÕnda özellikle ilk iki ilke, kent merkezlerindeki otopark
sorununun azaltÕlmasÕ için öncelikli stratejiler içerisinde de÷erlendirilebilir. Özellikle Konak
ilçe merkezi, yo÷un iú ve alÕú-veriú olanaklarÕnÕn bulundu÷u bir bölgedir. Kentin tarihi
geliúimi içerisinde, tüm kentin ana çekim merkezi niteli÷ini halen korumaktadÕr. øzmir UlaúÕm
Ana PlanÕ (øBB, 2009) çalÕúmalarÕ sonucunda gelecekte kent merkezi’nin Konak
MeydanÕ’ndan Cumhuriyet MeydanÕ’na do÷ru kayaca÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
Benzer bir de÷iúim, KarúÕyaka ølçesi’nde tespit edilmiútir. Günümüzde a÷ÕrlÕk eriúim merkezi
olan KarúÕyaka çarúÕsÕ, bu özelli÷ini kaybedecek, yolculuk taleplerinin odak noktasÕ haline
gelecektir. Özellikle bu bölgelerde otopark yönetim stratejilerinin geliútirilmesi ve
uygulanmasÕ büyük önem taúÕmaktadÕr.
Gülhan ve Ceylan (2010), Konak ve KarúÕyaka için uygun olabilecek aúa÷Õdaki park yönetim
stratejilerini önermiúlerdir (Tablo 2). AraútÕrmacÕlar, Tablo 22de sunulan stratejilerin
uygulanmasÕ durumunda kÕsa vadede Konak ilçesinde %38, KarúÕyaka ilçesinde ise %31’lik
park yeri gereksiniminde azalma gözlemlenebilece÷ini hesaplamÕúlardÕr.
Tablo 2 Konak ve KarúÕyaka ilçeleri için önerilen park yönetimi stratejileri (Gülhan ve
Ceylan, 2010)

Bu çalÕúma kapsamÕnda özellikle Mobilite Yönetimi uygulamalarÕnÕn, park yeri
gereksiniminin azalmasÕ açÕsÕndan etkin sonuçlar verebilece÷i düúünülmektedir. Mobilite
yönetimi ulaúÕm sistemi verimlili÷ini, ulaúÕm davranÕúÕnÕ de÷iútirerek arttÕran genel terimli bir
stratejidir. UlaúÕm sÕklÕ÷ÕnÕ, modunu, hedefi ve zamanlamasÕnÕ etkiler. Araç paylaúÕmÕ, bir

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

651

yerde park yapÕp merkeze toplu ulaúÕm kullanmak (Park et ve Bin), yaya geliútirmesi veya
bisiklet kullanÕmÕ gibi pek çok uygulamasÕ vardÕr (Gülhan ve ceylan, 2010).
Mobilite yönetiminin ana hedefi, park yeri gereksinimini azaltÕlmasÕ hedeflenen zona
(bölgeye) farklÕ zonlardan gelen yolculuk taleplerinin, özel araçlar yerine toplu ulaúÕm
sistemleri ile karúÕlanmasÕdÕr. Bu nedenle merkezlerdeki otopark alanlarÕnÕn öncellikli olarak
o zonda yaúayanlar tarafÕndan kullanÕlmasÕna öncelik verilmesi do÷ru bir yaklaúÕm olarak
kabul edilebilir.
YukarÕdan da anlaúÕlabilece÷i gibi, mobilite yönetiminin baúarÕlÕ olabilmesi, hedeflenen
merkeze veya zona yeterli kapasite ve konfora sahip toplu ulaúÕm sistemleri ile eriúimin
sa÷lanmasÕ ile mümkündür. Bu ba÷lamda, özellikle øZBAN, øzmir Metro, yapÕlmasÕ planlanan
tramvay hatlarÕ ile vapur iskelelerinde park et ve bin olana÷ÕnÕn bulunmasÕ, stratejinin
etkinli÷ini arttÕracaktÕr.
Bornova Evka, Gaziemir Semt GarajÕ ve BostanlÕ iskelesi söz konusu park et ve bin
uygulamalarÕnÕn øzmir kentindeki baúarÕlÕ örneklerli olarak kabul edilebilir. Ancak Çi÷li,
Menemen gibi kentin Kuzey aksÕnda ve önemli bir nüfus yo÷unlu÷una hizmet vermesi
beklenen øZBAN aktarma istasyonlarÕnda yeterli park yeri olana÷ÕnÕn bulunmamasÕ
düúündürücüdür. Benzer bir durum güney aksÕnda CumaovasÕ’nda da söz konusudur. Di÷er
yandan, Üçkuyular vapur iskelesi ise yeterince kullanÕlmamaktadÕr.
Otopark yönetimi stratejisi uygulanmasÕ düúünülen zonlarda yaúayan insanlarÕn kullanÕmÕna
uygun otoparklarÕn tesisi de önem taúÕmaktadÕr. Yol kenarÕna park etmiú araçlar, kentin esas
sahibi olan insanlarÕn (yayalarÕn), güvenli ve konforlu hareketlerine olanak vermekten uzaktÕr.
Mümkün oldu÷unca, kent dokusuna uygun ve yüksek kapasiteli otomatik otopark
sistemlerinin yapÕlmasÕ ve hedef zonda yaúayan araç sahiplerinin bu otoparklara
yönlendirilmesi hem otopark gereksiniminin karúÕlanmasÕ, hem de kentin yaúam kalitesinin
arttÕrÕlmasÕ yönünde önemli yararlar sa÷layacaktÕr (YardÕm ve A÷rikli, 2005). Alsancak’ta
yapÕlmakta olan yeni katlÕ otopark, bu uygulamaya önemli örnek oluúturmaktadÕr (ùekil 6).

a) DÕútan görünüm

b) øç yerleúim

ùekil 6 Alsancak KatlÕ Otopark Projesi (www.izmir.bel.tr)
Kent merkezlerine, tramvay gibi toplu ulaútÕrma sistemleri ile eriúimin sa÷lanmasÕnÕn,
merkezdeki araç trafi÷inin yo÷unlu÷unu arttÕraca÷Õ yönünde yaygÕn bir kanÕ bulunmaktadÕr.
ùekil 7 ve ùekil 8’de, yapÕlmasÕ planlanan Konak tramvayÕnÕn geçece÷i arterlerden birisi olan
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ùair Eúref BulvarÕ’naait 2015 ve 2020 trafik atamasÕ sonuçlarÕ úematik olarak gösterilmiútir.
ùekillerde mavi renk en düúük trafik yo÷unlu÷unu, kÕrmÕzÕ renk ise en yüksek yo÷unluk
de÷erini temsil etmektedirler (ara renkler sÕrasÕyla yeúil, sarÕ ve turuncudur).
ùekiller incelendi÷inde, tramvay hattÕnÕn geçti÷i kesimlerde araç trafi÷i talebinin azalmasÕna
ba÷lÕ olarak trafik yo÷unlu÷unun da düúece÷i açÕkça görülmektedir. % yÕllÕk süre içerisinde
kentteki otomobil sahipli÷inin de arttÕ÷Õ göz önünde bulunduruldu÷unda bu sonuç daha da
önem kazanmaktadÕr.
ùekillerden görülebilecek de÷iúim, söz konusu bölgedeki otopark gereksiniminin de
azalaca÷ÕnÕ göstermektedir.

ùekil 7 izmir UlaúÕm Ana PlanÕ 2015 yÕlÕ atama sonuçlarÕnÕn úematik gösterimi (øBB, 2009)

ùekil 8 izmir UlaúÕm Ana PlanÕ 2020 yÕlÕ atama sonuçlarÕnÕn úematik gösterimi (øBB, 2009)
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SONUÇ
øzmir kentindeki otopark sorununun çözümü ancak, sa÷lÕklÕ park yönetimi stratejilerinin
geliútirilmesi ile mümkündür. Ancak bu stratejiler geliútirilirken imar planÕ ve oluúturulmuú
olan zonlara göre hareket etmek bu zonlarÕn verilerini ve senaryolarÕnÕ ayrÕ ayrÕ de÷erlendirip
buna yönelik olarak bütünleúik bir otopark yönetimi planlamasÕ oluúturmak büyük önem
taúÕmaktadÕr.
Konunun önemi açÕsÕndan Gülhan ve Ceylan’Õn (2010) çalÕúmalarÕndan bir alÕntÕ yapÕlarak
çalÕúmanÕn sonlandÕrÕlmasÕ uygun bulunmuútur:
“Parklanma ve ulaúÕm birbirleri ile iç içe olan olgulardÕr ve otopark yönetiminin
yaratmÕú oldu÷u azalma mutlaka karayolu talebine yansÕyacaktÕr. O yüzden otopark
yönetimi sadece otopark sorununu çözmeye yönelik de÷il kara yolu taúÕt
yo÷unlu÷unu azaltmak içinde uygulanabilir bir sistemdir. Yaúanacak rahatlama
sonucu bölgeye olan talep daha sonra kendi talebini yaratabilecek ve belli bir miktar
artma yaúanabilecektir. Bu konu da göz önünde bulundurulmasÕ gereken hususlardan
birisidir.
Kentin otopark kapasitesi ve trafik yo÷unlu÷u arazi kullanÕm kararlarÕnda öncelikli
olarak gözetilmelidir. øzmir merkez bölgelerinin birbiri ile olan arazi kullanÕm farkÕ
ve otopark alÕúkanlÕklarÕ farkÕ yine farklÕ otopark stratejilerinin uygulanmasÕ ile
aúÕlabilir. Uygulanan stratejilerin yarattÕklarÕ sonuçlarÕn iyi takip edilmesi ve
ölçülmesi zamanla isabet oranÕ hakkÕnda bölgeye yönelik baúka kestirimlerin
yapÕlmasÕnda yol gösterici olacaktÕr.”
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øZMøR KORDON YOLU PROJESø: BøR KENTSEL VAKA TAKDøMø
Utku CøHAN
Yüksek ùehir PlancÕsÕ
utkucihan@gmail.com

GøRøù
Bu çalÕúmanÕn amacÕ; 1973 yÕlÕnda BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ’nca onanan øzmir
Metropoliten AlanÕ NazÕm ømar PlanÕ'nda yer alan ønciraltÕ’ndan baúlayarak BostanlÕya kadar
devam eden øzmir Körfezi kÕyÕ bandÕna yapÕlmasÕ öngörülen 250 – 300 metre geniúlikteki
dolgu önerisi ile baúlayan bir projenin, di÷er bir adÕyla Kordon Yolu Projesi’nin, daha
sonralarÕ øzmir - Urla - Çeúme Otoyolu Projesi kapsamÕnda çeúitli alternatifler geliútirilerek
økiztepe - Konak - HalkapÕnar - Do÷anlar Kesimi projesi ile devam eden ancak günümüzde
henüz tamamlanamamÕú bu projenin tarihsel öyküsünün anlatÕlmasÕ ve önerilen çözümün
tartÕúÕlmasÕdÕr.
Kentlerin en önemli sorun alanlarÕndan biri olan ulaúÕm problemlerinin çözümüne yönelik
gerek merkezi gerekse yerel yönetimler tarafÕndan çeúitli projeler hazÕrlandÕ÷Õ ve uygulandÕ÷Õ
bilinmektedir. Ancak uygulanmak istenen projelerin kentte yaúayanlar tarafÕndan ne ölçüde
kabullenildi÷i ve üzerinde uzlaúÕldÕ÷Õ gerek plancÕlar gerekse uygulayÕcÕlar tarafÕndan
sorgulanmasÕ gereken önemli bir konudur. Kordon Yolu Projesinde Meslek OdalarÕnÕn,
Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Bölge Kurulu’nun ve kentteki di÷er aktörlerin karúÕ
çÕkmalarÕna ra÷men Õsrar edilmesi, dava süreçlerinin yaúanmasÕna, kaynaklarÕn ve zamanÕn
boúa harcanmasÕna ve kentin merkezinde yÕllardÕr kaderlerini beklemekte olan köprüyol
ayaklarÕnÕn øzmir’in siluetinin bir parçasÕ haline gelmesine neden olmuútur.
Sonuç olarak; köprüyol ayaklarÕnÕn øzmir LimanÕ’na ba÷lanarak sonlandÕrÕlmasÕ ve geri kalan
ayaklarÕn ise yÕkÕlaca÷Õ ile ilgili proje, taraflarÕn söylemleri dikkate alÕnarak ve analiz edilerek
de÷erlendirilmiútir.
Yöntem
Bu bildiride, problemin tanÕmlanmasÕ, sürecin anlatÕlmasÕ, taraflarÕn söylemlerinin
de÷erlendirilmesi ve sonuç olarak öneri geliútirilmesine olanak sa÷lanmasÕ açÕsÕndan “Vaka
Takdimi” yöntemi benimsenmiútir. Vaka Takdimi yöntemi kentsel bir olaya uyarlanmÕútÕr. ølk
bölümde kent ile ilgili bir problem tanÕmlanmÕú, ikinci bölümde kronolojik olarak olayÕn
tarihsel öyküsü anlatÕlmÕú, üçüncü bölümde taraflarÕn görüúleri tartÕúmaya açÕlmÕú ve sonuç
bölümünde olay ile ilgili öneride bulunulmuútur.

PROBLEM TANIMI
ÇalÕúma konusu olarak seçilen sorun alanÕ, øzmir kent gündemini uzun süre meúgul eden
“Kordon Yolu Projesi” kapsamÕnda yapÕlmÕú olan Alsancak bölgesindeki köprüyol
ayaklarÕdÕr.
økiztepe – Konak – HalkapÕnar otoyol projesinin Kent øçi Geçiúi’nin Kordon’dan yapÕlÕp
yapÕlamayaca÷Õ tartÕúma konusu olmuú, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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KuruluúlarÕ temsilcileri tarafÕndan tartÕúma yargÕya taúÕnmÕú, Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕ
Koruma Kurulu tarafÕndan alÕnan sit kararlarÕ ve verilen mahkeme kararlarÕ ile günümüze
kadar tartÕúÕlmaya devam edilmiútir.
Sorun iki yönlü olarak tariflenebilir: Birincisi kamu kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕ, ikincisi ise
Kordon’daki yarÕm kalmÕú köprüyol ayaklarÕnÕn øzmir’in siluetinin bir parçasÕ haline gelmesi
ve görüntü kirlili÷i yaratmasÕ noktasÕndadÕr.
Konu, kamu kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕ ekseninde irdelendi÷inde; 1991 yÕlÕnda yapÕlmÕú olan bir
projenin, inúaatlarÕn baúlamasÕ ve bazÕ yatÕrÕmlarÕn yapÕlmasÕna ra÷men tamamlanamamÕú
olmasÕ bir sorun alanÕ olarak görülmektedir. Projenin taraflarÕ arasÕnda anlaúma
sa÷lanamamasÕ, karúÕ çÕkÕúlar olmasÕna ra÷men projede Õsrar edilmesi ve yaúanan süreç
neticesinde kente yapÕlmasÕ gereken kamu yatÕrÕmÕ boúa harcanmÕútÕr.
Görüntü kirlili÷i açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde ise; øzmir’in dÕúa dönük yüzü olarak
tariflenebilecek Kordon ve Liman bölgesindeki yarÕm kalmÕú köprüyol ayaklarÕ, kentin en
prestijli alanÕnda görünüm açÕsÕndan kötü bir etki yaratmaktadÕr.

ùekil 1 Kordon Köprüyol AyaklarÕ

ÖYKÜ
Kordon olarak tariflenen alan, øzmir LimanÕ’ndan baúlayÕp Cumhuriyet MeydanÕ’na kadar
olan sahil úeridini kapsar. Kordonboyu öteden beri ulaúÕm iliúkileri ve arazi kullanÕm iliúkileri
açÕsÕndan, øzmir’in prestij, sanat, kültür ve e÷lence alanÕ olmuútur. Bu haliyle Kordon sürekli
bir çekim merkezi olma özelli÷ine sahip olup, Türk edebiyat yazÕnÕnda sayÕsÕz úaire ve yazara
kaynaklÕk ederken, birçok úarkÕya ilham kayna÷Õ olmuútur (Demirhan, 2003).
Kordon, ilk oluúmaya baúladÕ÷Õ 1850’li yÕllardan itibaren gerek rekreasyon gerekse ulaúÕm
amaçlÕ iúlevler yerine getirmiútir (Atay, 2000). Bu anlamda kordon kent ve kentli için önemli
bir alandÕr. øzmir’in mevcut durumunun incelenmesi ve gelece÷ine iliúkin öneriler
geliútirilmesi amacÕyla øzmir Belediyesi’nin resmi davetiyle 1932 yÕlÕnda úehre gelen Alman
Mimar Hermann JANSEN, 26 Nisan 1932 tarihli Yeni AsÕr Gazetesi’nde úimdiki 1. Kordon
Yolu ve 2. Kordon Yolu hakkÕnda úu ifadeleri kullanmÕútÕr: “…Konak MeydanÕ’ndan AydÕn
DemiryollarÕ iskelesine kadar istidat eden RÕhtÕm Caddesi, úehrin en kÕymetli sokaklarÕndan
biri olacaktÕr ve bunun kÕymeti ile muhafazasÕ lazÕmdÕr (Turan, 2007).

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Jansen, o dönemde úimdiki Konak MeydanÕ ile Liman arasÕndaki alanÕn de÷erli bir alan
olaca÷ÕnÕ öngörmüútür. Zaten yapÕlaúmanÕn da mevcut oldu÷unu belirtmektedir. Bu alanÕn
korunabilmesi için birinci kordona paralel 100 – 150 metre gerisinde baúka bir yol açÕlmasÕ
gerekti÷ini söylemiú ve bunun ancak hemen yapÕlÕrsa mümkün olaca÷ÕnÕ, ileride yapÕlmasÕnÕn
mümkün olmayaca÷ÕnÕ belirtmiútir.
Kordon tarihin çeúitli dönemlerinde farklÕ fonksiyonlarÕ yerine getirmiú olsa da var oldu÷u
günden bu yana kentin dÕúa dönük yüzü olma özelli÷ini hiçbir zaman kaybetmemiútir. Kent ve
kentli için bu kadar de÷erli olan bir yerin çekiúmelere ve mücadelelere konu olmamasÕ
mümkün de÷ildir.
Metropoliten Alan NazÕm ømar PlanÕ
Kordon Yolu Projesi, BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ’nÕn 1973 yÕlÕnda onayladÕ÷Õ øzmir
Metropoliten AlanÕ NazÕm ømar PlanÕ’nda yer alan “ønciraltÕ’ndan baúlayarak BostanlÕya
kadar tüm øzmir Körfezi çevresine, kamu kullanÕúlÕ kÕyÕ bandÕ adÕ altÕnda 250-300 metre
geniúlikte dolgu önerisi” kapsamÕnda baúlatÕlmÕú bir projedir.

ùekil 2 1973 YÕlÕnda BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ’nca
Onaylanan Metropoliten Alan NazÕm ømar PlanÕ (Kaynak: øKNøP Raporu)
Metropoliten alan ölçe÷indeki plan do÷rultusunda 1975 yÕlÕnda Belediye, Üçkuyular’dan
baúlayÕp, Konak’a gelecek biçimde bir yolun yapÕlmasÕnÕ istemiútir. Bu úekilde, o dönem
koúullarÕna göre imar planlarÕ hazÕrlanmÕú ve ømar ve øskan BakanlÕ÷Õ’na onaya
gönderilmiútir. 1976 yÕlÕnda BakanlÕ÷Õn planlarÕ onaylamasÕ üzerine, økiztepe – Konak
MeydanÕ arasÕnda kÕyÕ bandÕ oluúturularak Mustafa Kemal Sahil BulvarÕ inúasÕna
baúlanmÕútÕr. Bu amaç ile 1981 – 1990 yÕllarÕnÕ kapsayan süreçte øzmir Körfezi kÕyÕsÕnda
kalan alanda dolgu iúlemleri yapÕlmÕútÕr (Turan, 2007).
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü Projesi (KazÕklÕ Yol)
øzmir Kordon Yolu süreci, dönemin CumhurbaúkanÕ’nÕn 1991 yÕlÕnda øzmir’i ziyareti
sÕrasÕnda kordonda bir yol yapÕmÕ önerisi ile baúlar. Bunu üzerine o dönemki merkezi
hükümet kent geçiúi projesinin, øzmir-Urla-Çeúme Otoyolu Projesi’ne ek olarak yapÕlmasÕnÕ
uygun görmüúlerdir. Bu úekilde, kent geçiúi yolu, øzmir – Urla – Çeúme Otoyolu kapsamÕnda
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü’nün yatÕrÕm programÕna alÕnmÕútÕr. Bu önerinin ardÕndan øzmir
Karayolu Kent Geçiúi adÕyla bir proje hazÕrlanmÕútÕr. Bu proje økiztepe Kavúa÷Õ’ndan
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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baúlayarak Do÷anlarda son bulan 24 km úehir içi ana yol özelli÷inde bir yoldur. 05.04.1991
tarihinde økiztepe – Konak – HalkapÕnar kÕsmÕ ihale açÕlmadan Çeúme Otoyolu yüklenicisine
ek bir sözleúme ile verilmiútir. Yüklenici firma Konak – HalkapÕnar arasÕndaki bu geçiúin
sa÷lanmasÕ için 3 alternatif geliútirmiútir. HazÕrlanan raporlar ve yapÕlan de÷erlendirmeler
sonucunda en ideal olanÕn deniz dolgusu ve liman köprüyollarÕnÕ kapsayan proje oldu÷u
kanaatine varÕlmÕútÕr.
Bu geliúme üzerine, kÕyÕ dolgusu üzerinde 3x2 úeritli yeni bir ana ulaúÕm koridoru
oluúturulmasÕ amacÕyla hem KarayollarÕ 2. Bölge Müdürlü÷ü hem de Büyükúehir Belediyesi
ortak hareket etmiútir. Bu kapsamda yol güzergâhÕna ait ømar PlanÕ Revizyonu’nu hazÕrlanmÕú
ve plan de÷iúikli÷i, Büyükúehir Belediye Meclisi’nin kararÕ ile uygun bulunmuútur. Kordon
yolu projesi uygulamalarÕna böylece 1992 yÕlÕnda ilk adÕm atÕlmÕútÕr.
ølk Sit KararlarÕ ve Konunun YargÕya TaúÕnmasÕ
Bu döneme kadar ilgili kurumlarÕn proje üzerinde görüú birli÷i içinde oldu÷u ve bu tarihe
kadar güzergâh üzerinde herhangi bir sit kararÕnÕn olmadÕ÷Õ görülmektedir. 1991 yÕlÕnda
TMMOB’a ba÷lÕ øzmir’de bulunan 17 meslek odasÕ Kordon Yolu’na karúÕ çÕkmÕú ve hukuki
mücadeleye baúlamÕúlardÕr. 1992 yÕlÕ konunun yargÕya taúÕndÕ÷Õ yÕldÕr. 02.12.1992 tarihinde
TMMOB Mimarlar OdasÕ tarafÕndan, meclis kararÕ ve NazÕm PlanÕn iptali istemiyle øzmir 3.
ødare Mahkemesi’nde dava açÕlmÕútÕr. Dava devam ederken, 20.01.1994 tarihinde Mimarlar
OdasÕ’nÕn 1991 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ baúvuru sonuçlanmÕú ve 1 NumaralÕ Kültür ve Tabiat
VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu’nun 4840 sayÕlÕ kararÕ ile Gümrük depolarÕ ile Cumhuriyet
MeydanÕ arasÕndaki kesimin tarihi sit ilan edilmiútir. AynÕ tarihli di÷er bir karar ile de Konak
MeydanÕ ve YakÕn Çevresinin de tarihi sit olarak tescili kararÕ verilmiútir ve sit kararlarÕ
nedeniyle ømar planÕnÕn uygulamasÕ durdurulmuútur.
økiztepe-Konak Kesimi
24.02.1994 tarihinde 1/5000 ölçekli nazÕm ømar PlanÕ’nÕn økiztepe-Konak Kesimi BayÕndÕrlÕk
ve øskan BakanlÕ÷Õ’nca onaylanmÕútÕr. Mimarlar odasÕ 19.04.1994 tarihinde øzmir 3. ødare
Mahkemesi açtÕ÷Õ imar planÕnÕn iptali davasÕnÕn reddine karar verilmiú. Bunu üzerine
Mimarlar odasÕ kararÕ temyize götürmüútür. 29.03.1995 tarihinde DanÕútay 6. Dairesi, 3.
ødare Mahkemesinin red kararÕnÕ bozmuú, gerekçe olarak ise kordonun bir bölümünün tarihi
sit olmasÕ ve bilirkiúi incelemesi yapÕlmadan karar alÕnmÕú olmasÕ gösterilmiútir. 1994 yÕlÕnda
ayrÕca øzmir Büyükúehir Belediyesi øzmir 1 No’lu KTVK Kurulu’nun 4840 ve 4841 sayÕlÕ
Gümrük DepolarÕ – Cumhuriyet MeydanÕ arasÕ, Konak meydanÕ ve yakÕn çevresini kapsayan
sit kararlarÕnÕn iptali istemi ile øzmir 4. ødare Mahkemesine dava açmÕútÕr. 15.03.1995
tarihinde ise øzmir Büyükúehir Belediyesi 4840 ve 4841 sayÕlÕ sit kararlarÕnÕn iptali istemiyle
açtÕ÷Õ davalardan feragatini istemiú ve bu nedenle øzmir 4. ødare Mahkemesi’nce alÕnan
kararla øBB’nin açtÕ÷Õ iptal davasÕ reddedilmiútir. 01.09.1995 tarihinde øzmir 1 No’lu KTVK
Kurulu bir karar almÕú ve Kordon boyu Sit AlanÕ Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ hazÕrlanmasÕnÕ
istemiútir.
Konak – HalkapÕnar Kesimi
15.11.1996 tarihi øzmir-Çeúme Otoyolu Kent øçi Geçiúi 1/5000 ölçekli Karayolu Sahil Dolgu
NazÕm ømar PlanÕ’nÕn Konak – HalkapÕnar arasÕndaki bölümünün, BayÕndÕrlÕk ve øskan
BakanlÕ÷Õ’nca onaylandÕ÷Õ tarihtir. 13.01.1997 tarihinde 1/1000 Ölçekli Uygulama ømar PlanÕ
Cumhuriyet MeydanÕ ile Konak MeydanÕ arasÕnda kalan bölüm sit alanÕ kapsamÕnda
kaldÕ÷Õndan daha sonra de÷erlendirilece÷i belirtilerek BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ’nca
onanmÕútÕr. 06.02.1997 tarihinde Mimarlar OdasÕ 13.01.1997 tarihinde BakanlÕkça Onanan
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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1/1000 ölçekli KÕsmi Uygulama ømar PlanÕ’na karúÕlÕk olarak, tüm kordonun sit ilan edilmesi
için 1 No’lu KTVK Kuruluna baúvurmuútur. Ancak olumlu yanÕt alamadÕ÷Õndan iúlemin iptali
için øzmir 2. ødare Mahkemesi’ne dava açmÕútÕr. 1 Nisan 1997 de Cumhuriyet MeydanÕLiman arasÕnda Kordon’da kÕyÕ dolgusuna baúlanmÕútÕr. Gümrük DepolarÕ ile Cumhuriyet
MeydanÕ arasÕndaki alanÕn sit ilan edilmesi nedeni ile bu bölgedeki Karayolu Geçiúi Dolgu
AlanÕ NazÕm ømar 06.02.1998 tarihinde onaylanan plan ile iptal edilir. 27.02.1998 tarihinde
Mimarlar OdasÕ øzmir ùubesi tarafÕndan talep edilmesi üzerine, øzmir 1 Nolu KTVK Kurulu
tarafÕndan “1. Kordon’un Cumhuriyet MeydanÕ ile Alsancak LimanÕ arasÕndaki kesiminin de
Tarihi Sit olarak tescili” gerçekleútirilmiútir. Bu karara iliúkin tutanakta, Kordon’un kentsel
manada sahip oldu÷u önem ve özel konum, kentin denizle olan iliúkisinin kopmamasÕnÕn
gereklili÷i, orijinal kÕyÕ çizgisini de÷iútiren faaliyetlerin önlenmesi gerekti÷i gibi konulara yer
verilmiútir. 1 No’lu KTVK Kurulu’nun aldÕ÷Õ bu karar, 04.03.1998 tarihinde Kültür BakanlÕ÷Õ
tarafÕndan iptal edilmiútir ve dönemin kurul baúkanÕ görevden alÕnmÕútÕr. øptale gerekçe olarak
da “önceden sit alanÕ ilan edilmiú bir bölgenin geniúletilmesinin yetki dÕúÕ bir iúlem olmasÕ”
gösterilmiútir. øzmir 2. ødare Mahkemesi 14.11.1998 tarihinde, øzmir 1 No’lu KTVK
Kurulu’nun “Kordon’u bütünüyle Tarihi Sit ilan eden kararÕnÕ iptal eden” Kültür
BakanlÕ÷Õ’nÕn iúlemine yönelik iptal istemini haklÕ bularak önce yürütmeyi durdurma sonrada
ardÕndan 14.01.1999 tarihinde iptaline karar vermiú. Böylelikle Kordon bütünüyle tarihi sit
olarak tekrar tescilli hale gelmiútir.
17 Nisan 1999 da yerel yönetim seçimlerinde øzmir Büyükúehir Belediye BaúkanlÕ÷Õ’na
Ahmet PøRøùTøNA’nÕn seçilmesi ve yeni belediye yönetim, yargÕ kararlarÕna ve hukuka
mutlaka ba÷lÕ kalaca÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr. Bu kararlarÕn ardÕndan yol çalÕúmasÕ durdurulmuútur.
økiztepe – Konak- HalkapÕnar arasÕndaki imar planlarÕnÕn iptali ve Kurul tarafÕndan bölgeye
iliúkin alÕnan sit kararlarÕ üzerine, Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕ hazÕrlanmÕútÕr. Planlar
17.12.1999 tarihinde Büyükúehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiú ve ayrÕca 17.02.2000
tarihinde øzmir 1 No’lu koruma kurulu tarafÕndan 8349 sayÕlÕ karar ile uygun bulunmuútur.
Ancak kurulun aldÕ÷Õ 8349 sayÕlÕ karar yargÕya intikal ettirilmiú ve iptali gerçekleúmiútir. Bu
karar yerine Kurul yeni bir karar almÕú Koruma amaçlÕ ømar PlanÕnÕ tekrar uygun bulmuútur.
18.05.2000 tarihinde Gümrük depolarÕ ile HalkapÕnar Kavúa÷Õ arasÕndaki alana yönelik Konak
– Alsancak KÕyÕ Kesimi Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕ onaylanmÕútÕr. 16 Eylül 2000 de
projeye göre alanda yapÕlan uygulamalar tamamlanmÕú, alan rekreasyon alanÕ ve yeúil alan
olarak kullanÕma açÕlmÕútÕr.

ùekil 3 Kordon Rekreasyon AlanÕ Düzenlemesi
2002 yÕlÕnda KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü 1. Kordon’un tarihi sit ilan edilmesini sa÷layan
7089 sayÕlÕ øzmir 1 No’lu KTVK Kurulu kararÕnÕn yeniden iptali için yeniden mahkemeye
baúvurmuú. øzmir 1. ødare Mahkemesi dava konusu kurul kararlarÕnÕ yerinde bularak
yürütmenin durdurulmasÕ istemini reddetmiútir. Bu karar kurum tarafÕndan temyiz edilmiú ve
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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DanÕútay 6. Dairesi, 24.03.2003 tarihinde aldÕ÷Õ karar ile 1. ødare Mahkemesinin kararÕnÕ
uygun bularak istemin reddine karar vermiútir. DanÕútay 6. Dairesinin bu kararÕ økiztepe –
Konak – HalkapÕnar Kent øçi Geçiúi projesinin sonu olarak nitelendirilebilir.
21.11.2002 tarihinde Konak – KemeraltÕ ve Çevresi Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕ
Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan onaylanmÕútÕr. 13.01.2004 tarihinde Alsancak KÕyÕ Kesimi
Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕ ve HalkapÕnar – Zafer PayzÕn KavúaklarÕ NazÕm ømar
PlanÕ Büyükúehir belediyesi tarafÕndan onaylanmÕútÕr. Ve son olarak alan ile ilgili 02.05.2005
tarihinde Konak Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕ onaylanmÕútÕr.

TARAFLAR VE GÖRÜùLERø
Kordon’un doldurulmasÕ ile elde edilen alanda, Çeúme otoyolu ile ba÷lantÕlÕ kentiçi geçiúi
projesinin uygulanmak istenmesi ile ilgili olarak yaúanan süreçte:
UlaúÕm, úehircilik bilimi ve ilkeleri, kent esteti÷i, görsel uyum, kirlilik, sosyal uyum, SøT,
mega proje, hukuk, etik gibi kavramlara vurgu yapÕlmÕútÕr. Bu vurgulardan her biri veya
bazÕlarÕ farklÕ aktör gruplarÕ tarafÕndan oluúturulmuútur. Bu aktörler, Kordon Otoyolu’nu
yapmak isteyenler ve yapÕmÕna karúÕ çÕkanlar olarak iki grup olarak ifade edilirse;
Birinci grupta olanlar; bürokrasi, kent içi ulaúÕm kararlarÕ ve kentsel kapitali araç olarak
kullanÕp kamuoyu deste÷i aramÕúlardÕr.
økinci grupta olanlar ise; yargÕ kararlarÕ, SøT kararlarÕ, sivil toplum ve toplumsal muhalefet
gibi araçlarla karúÕ bir kamuoyu oluúturmuúlardÕr (Demirhan, 2003).
BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ
1973 yÕlÕnda, o zamanki adÕ ile ømar ve øskan BakanlÕ÷Õ olan BakanlÕ÷Õn øzmir için yürütülen
Metropoliten plan çalÕúmalarÕnda, kentin geliúimi için ihtiyaç duyulan açÕk alanlar teknik ve
sosyal altyapÕ alanlarÕnÕn oluúturabilmesi amacÕ ile øzmir Körfezi kÕyÕsÕna kamu kullanÕúlÕ kÕyÕ
bandÕ oluúturulmasÕ kapsamÕnda “øzmir Karayolu Kent Geçiúi Projesi” adÕ altÕnda kÕyÕ dolgu
alanlarÕ öneren plan hazÕrlanarak BakanlÕkça onaylanmÕútÕr. BakanlÕ÷Õn aldÕ÷Õ bu karar
Kordonboyu’na dolgu yapÕlmasÕna yasal olanak sa÷lamaktadÕr. Ancak bu plan iyi
incelendi÷inde dolgu alanlarÕnÕn daha çok rekreasyon amaçlÕ önerildi÷i görülmektedir
(Demirhan, 2003).
1973 yÕlÕnda Kordon dolgusunu barÕndÕran Metropoliten Alan NazÕm ømar PlanÕ BayÕndÕrlÕk
ve øskan BakanlÕ÷Õ’nca onaylanmÕútÕr. Bu planÕnÕ varlÕ÷Õ deniz dolgusunu yasal hale
getirmektedir.
1976 yÕlÕnda BakanlÕ÷Õn, økiztepe – Konak MeydanÕ arasÕnda kÕyÕ bandÕnÕn oluúturulmasÕnÕ
kapsayan planlarÕ onaylamasÕ üzerine, Mustafa Kemal Sahil BulvarÕ inúasÕna baúlanmÕútÕr. Bu
amaç ile 1981 – 1990 yÕllarÕnÕ kapsayan süreçte øzmir Körfezi kÕyÕsÕnda kalan alanda dolgu
iúlemleri yapÕlmÕútÕr.
1994 yÕlÕnda 1/5000 ölçekli nazÕm ømar PlanÕ’nÕn økiztepe - Konak Kesimi, 1996 yÕlÕnda
øzmir-Çeúme Otoyolu Kent øçi Geçiúi 1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕ’nÕn Konak –
HalkapÕnar arasÕndaki bölümü ve 1997 yÕlÕnda hazÕrlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama ømar
PlanÕ BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ’nca onanmÕútÕr.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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AyrÕca dönemim gazete haberleri incelendi÷inde BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ’nÕn Kordon
Yolu Projesine destek verdi÷i ve Kordon Yolu Projesinin uygulanmasÕnda taraf oldu÷u
görülmektedir. Dönemin bakan ve müsteúarlarÕnÕn yaptÕ÷Õ açÕklamalar ve gazete haberlerine
göre; Kent Geçiúi Projesi’nin asla rafa kalkmadÕ÷Õ vurgulanmakta, kent geçiúi için farklÕ
alternatiflerin geliútirildi÷i anlatÕlmaktadÕr.
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü, o dönemde BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ olarak
çalÕúmaktaydÕ. Otoyol yapÕm çalÕúmalarÕnÕ üstlenmesi nedeni ile tartÕúmanÕn teknik anlamda
yetkili tarafÕnÕ temsil etmektedir. KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yapÕlan tüm
açÕklamalarda Kordon Yolu Projesinin yapÕlmasÕ gerekti÷i üzerinde Õsrarla durulmaktadÕr.
YapÕlan açÕklamalarda kent içi trafik sorunun bu proje ile çözülece÷i vurgulanmÕútÕr. AyrÕca
Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕ Koruma Kurulu’nun alan ile ilgili aldÕ÷Õ Sit kararlarÕnÕn iptali için
yargÕya baúvuran taraflardan biridir.
øzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu
øzmir 1 No’lu KTVK Kurulunun o dönemde aldÕ÷Õ kararlardan bazÕlarÕ úunlardÕr:
-

-

-

-

-

-

20.01.1994 tarih ve 4840 sayÕlÕ karar: Gümrük depolarÕ ile Cumhuriyet MeydanÕ
arasÕnda kalan kesimin tarihi sit ilan edilmesi – (Mimarlar OdasÕ øzmir ùubesi’nin
talebi)
20.01.1994 tarih 4841 sayÕlÕ karar: Konak MeydanÕ ve YakÕn Çevresinin Tarihi Sit
olarak tescili - (Mimarlar OdasÕ øzmir ùubesi’nin talebi)
21.01.1994 tarih ve 4842 sayÕlÕ karar: økiztepe – Konak – HalkapÕnar Projesinin
1/1000 Ölçekli ømar PlanÕnÕn de÷erlendirilip, söz konusu 4840 ve 4841 sayÕlÕ kararlar
ile belirlenen tarihi sit alanlarÕnÕn olumsuz etkilenmeleri nedeniyle uygun olmadÕ÷Õna
karar vermiútir. (øzmir Büyükúehir Belediyesi talebi)
01.09.1995 tarih ve 5909 sayÕlÕ karar: Kordon tarihi sit alanÕ Koruma AmaçlÕ imar
PlanÕ hazÕrlanmasÕ istemi kararÕ vermiútir. (øzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ
Koruma Kurulu talebi)
27.02.1998 tarih ve 7089 sayÕlÕ karar: 1. Kordon’un cumhuriyet meydanÕ ile Alsancak
limanÕ arasÕndaki kesiminin tarihi sit olarak tesciline karar verilmiútir. (Mimarlar
OdasÕ øzmir ùubesi’nin talebi)
28.02.1998 tarih ve 7090 sayÕlÕ karar: Tarihi Sit olarak tescil edilen Cumhuriyet
MeydanÕ’nÕn da deniz dolgusu yapÕlmasÕna iliúkin yapÕlan de÷erlendirmede öneri
uygulamanÕn KTVKK kararlarÕna aykÕrÕ oldu÷una karar verilmiútir. (Mimarlar OdasÕ
øzmir ùubesi talebi)
23.02.2001 tarih ve 9187 sayÕlÕ karar: 1/5000 ölçekli Konak – Kordon – Alsancak KÕyÕ
Kesimi Koruma AmaçlÕ NazÕm ømar PlanÕnÕn onaylanmasÕna karar verilmiútir. (øzmir
Büyükúehir Belediyesi talebi)

øzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu, 2863 sayÕlÕ Kültür ve Tabiat
VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu’na dayanarak Kordon’dan yol geçmesini engelleyecek Sit
kararlarÕ almÕú ve tartÕúmanÕn tarafÕ haline gelmiútir.
YargÕ
Yaúanan süreç içerisinde birçok defa mahkemelere baúvurulmuútur. Mahkemeler sürecin
direk tarafÕ olmasalar da bilirkiúilik sistemi nedeniyle dolaylÕ yoldan taraf olmuúlardÕr.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin 1992 yÕlÕnda Kordonboyu’ndan geçirilecek otoyol kent içi
geçiú projesini içeren 1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕ de÷iúikli÷ini onaylamasÕndan sonra bu
kararÕn iptali istemi ile Mimarlar OdasÕ’nca øzmir 3. ødare Mahkemesine iptal davasÕ
açÕlmÕútÕr. Bu davada BayÕndÕrlÕk ve øskan BakanlÕ÷Õ lehine karar alÕnmasÕ üzerine Mimarlar
OdasÕ’da 3. ødare Mahkemesinin aldÕ÷Õ karara karúÕ DanÕútay’a temyiz baúvurusunda
bulunmuútur.
Gümrük DepolarÕ-Cumhuriyet MeydanÕ arasÕndaki Tarihi SøT kararÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ için
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin açmÕú oldu÷u dava øzmir 4. ødare Mahkemesince
reddedilmiútir.
Kordon’u bütün olarak SøT ilan eden kararÕn Kültür BakanlÕ÷Õ’nca iptal edilmesine iliúkin
olarak øzmir 2. ødare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararÕ almÕútÕr.
Kordonyolu’nun yapÕlmasÕna dayanak oluúturan 1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕnÕn
TMMOB Mimarlar OdasÕ’nÕn ve Baro’nun baúvurusu üzerine DanÕútay 6. Dairesinin verdi÷i
5794 sayÕlÕ kararla, Koruma Kurulu’nun yöreye iliúkin Tarihi SøT KararÕnÕn varlÕ÷ÕnÕn dikkate
alÕnmamÕú olmasÕ gerekçesiyle tümüyle iptal edilmiútir.
Odalar ve Dernekler
Baúta Mimarlar OdasÕ ve ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ olmak üzere TMMOB’a ba÷lÕ meslek odalarÕ
sürecin baúÕndan beri kordon yolu projesine karúÕ çÕkmÕúlardÕr.
TMMOB Mimarlar OdasÕ
Mimarlar odasÕ konuyu yargÕya taúÕyan ilk kurum olmuútur. Mimarlar OdasÕ’ndan yapÕlan ilk
talep 1991 tarihinde KTVK Kuruluna olmuútur. Kurul 1994 yÕlÕnda bu talep üzerine Gümrük
DepolarÕ ile Cumhuriyet MeydanÕ arasÕnÕ Tarihi Sit alanÕ olarak ilan etmiútir.
1992 yÕlÕnda Mimarlar OdasÕ, NazÕm PlanÕn iptali istemiyle øzmir 3. ødare Mahkemesi’nde
dava açarak yargÕ sürecini baúlatmÕútÕr. 1994 yÕlÕnda ilan edilen sit kararÕ gerekçesi ile bu
davayÕ kazanmÕú ve plan iptal edilmiútir. 1996 yÕlÕnda tekrar onanan plana Mimarlar OdasÕnÕn
açtÕ÷Õ dava sonucu 1998 yÕlÕnda tekrar iptal edilir. Mimarlar OdasÕ süreç boyunca tartÕúmanÕn
takipçisi ve tarafÕ olmaya devam etmiútir.
Bunlara ek olarak Mimarlar OdasÕ, kent içi trafik sorununa yönelik farklÕ çözümler
üretilebilece÷ini göstermek amacÕyla kÕsa sürede alternatif planlar üretmiú ve kamuoyuna
duyurulmuútur.
TMMOB ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ
ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ, Mimarlar OdasÕ ile birlikte sürecin takipçisi konumundadÕr. Yolun
projelendirilme ve dolgu yapÕmÕ aúamalarÕnda basÕn açÕklamalarÕ ile kamuoyunu
bilgilendirmiú ve Kordon’dan otoyol geçirilmesinin karúÕsÕnda durmuútur.
ùehir PlancÕlarÕ OdasÕnÕn yaptÕ÷Õ basÕn açÕklamalarÕndan yola çÕkarak kordon yoluna karúÕ
çÕkÕú nedenleri úu úekilde sÕralanabilir:
- Yolun hukuk kurallarÕna ve úehircilik ilkelerine aykÕrÕ oldu÷u,
- Sorunun parçacÕ yaklaúÕm ile çözülmeye çalÕúÕldÕ÷Õ,
- Bu tür çözümlerin kentlerin geliúiminde ki karmaúÕk etkileúim özelliklerinden dolayÕ
yeni sorunlar çÕkaraca÷Õ veya sorunlarÕ daha da büyütece÷i,
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bunun yerine kentsel sorunlarÕn bu karmaúÕk etkileúim sürecinde bütünsel
yaklaúÕmlarla ele alÕnmasÕ gerekti÷i,
Böyle bilimsel bir yaklaúÕmÕn dikkate alÕnmamÕú olmasÕ,
Plan yapÕm sürecinde ilgili kurumlarÕn görüúlerinin alÕnmamÕú olmasÕ,
Bu yol ile ilgili kentsel bir ulaúÕm kararÕ alÕnmadÕ÷Õ,
Önemli bir karar olmasÕna ra÷men kentlinin bilgilendirilmedi÷i,
Kentsel duyarlÕlÕ÷Õn motive edilmedi÷i ve kentin görüúlerine saygÕ duyulmadÕ÷Õ
úeklindedir.

Yerel Yönetimler
øzmir Büyük ùehir Belediyesi’nin Kordonyolu hakkÕndaki düúünceleri, görev yapan Belediye
BaúkanlarÕ’nÕn siyasal tercihleri ve vizyonlarÕ do÷rultusunda farklÕlaúmaktadÕr. Seçimle gelen
Belediye BaúkanlarÕ’na ba÷lÕ olarak izlenen tutum ve eylem de de÷iúkenlik göstermektedir.
(Demirhan, 2003)
Yüksel ÇAKMUR Dönemi (1989-1994)
1989-1994 tarihler arasÕnda görev yapan Belediye BaúkanÕ Yüksel ÇAKMUR otoyolun proje
aúamasÕna rastlamaktadÕr. 1989 yÕlÕnda iúbaúÕ yapan Belediye BaúkanÕ Yüksel ÇAKMUR,
kent içi trafi÷in rahatlatÕlmasÕ için bu yolun gerekli oldu÷unu vurgulamÕú ve projenin halka
duyurulmasÕnda görev almÕútÕr. Projenin øzmir’in ulaúÕm sorununa köklü ve kalÕcÕ çözüm
getirece÷ini, bu nedenle øzmir’e tarihinin en büyük yatÕrÕmÕnÕn yapÕldÕ÷ÕnÕ söylemiútir.
Burhan ÖZFATURA Dönemi (1994-1999)
1994-1999 tarihleri arasÕ görev yapan Belediye BaúkanÕ Burhan ÖZFATURA ise otoyol
projesinin uygulamasÕna yönelik olarak kÕyÕ dolgusu çalÕúmalarÕnÕ baúlatmÕútÕr. Bir önceki
dönemde kararlarÕ alÕnmÕú ve planÕ onaylanmÕú projeyi yeni belediye yönetimi de
sahiplenmiútir. Projenin uygulanmasÕ için çaba sarf edilmiútir. Çeúitli dönemlerde gazete
haberlerine yansÕyan açÕklamalarÕnda, Kordon’dan mutlaka yol geçirilmesi gerekti÷ini ve
proje ile trafik akÕúÕnÕn güçlenece÷ini belirtmektedir.
Ahmet PøRøùTøNA Dönemi (1999-2004)
1999 yÕlÕnda seçilen Belediye BaúkanÕ Ahmet PøRøùTøNA ise, otoyol yapÕmÕnÕn durdurulmasÕ
ve dolgu alanÕn rekreasyon alanÕ haline getirilmesi konusunda önemli eylemler
gerçekleútirmiútir.
Yeni Belediye BaúkanÕ ilk açÕklamasÕnda hukuk kurallarÕna ba÷lÕ kalaca÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr.
Böylece o güne kadar otoyol kent içi geçiúinin yapÕmÕna taraf olan øzmir Büyükúehir
Belediyesi görüú de÷iútirerek Kordon dolgusunu rekreasyon alanÕ olarak düzenlemiútir.
17.12.1999 tarihli ve 05/268 no’lu meclis kararÕ ile 1996 yÕlÕnda BayÕndÕrlÕk ve øskan
BakanlÕ÷Õnca onaylanan ve Kordon dolgusunu içeren 1/5000 ölçekli plan, Koruma Kurulu
kararlarÕ dikkate alÕnarak øzmir Büyük ùehir Belediyesi’nce iptal edilmiútir. 17.12.1999 tarihli
ve 05/268 sayÕlÕ øzmir Büyük ùehir Belediyesi meclis kararÕ ile Koruma Kurulu kararÕ ve
DanÕútay kararÕ dikkate alÕnarak Belediye uzmanlarÕ tarafÕndan hazÕrlanan 1/5000 ölçekli plan
oybirli÷i ile kabul edilmiútir.

* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Aziz KOCAOöLU Dönemi (2004-….)
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin úuan baúÕnda bulunan Aziz KOCAOöLU, Piriútina
döneminde rekreasyon alanÕ olarak tasarlanan Kordon’un aynÕ amaçla kullanÕmÕnÕ devam
ettirmiútir. YarÕm kalan köprüyol ayaklarÕ sorununun çözüme kavuúturulmasÕ ile ilgili
giriúimlerde bulunmuú, köprüyol ayaklarÕnÕn limana indirilmesi ile ilgili projeye destek
vermiútir.
BasÕna yansÕyan açÕklamalarÕnda; köprüyol sorununun kÕsa sürede çözülece÷i, liman önündeki
köprüyollarÕn limana indirilece÷ini, Kordon’da kalan köprüyol ayaklarÕnÕn ise kaldÕrÕlaca÷ÕnÕ
belirtmiútir.
Kordon Otoyolunu Önleme Giriúimi ve Di÷er Çevre Hareketleri
Kordon Otoyolu Önleme Giriúimi, Kent øçi Geçiúi yolunun yapÕmÕna karúÕ, øzmir’deki sivil
toplum kuruluúlarÕ tarafÕndan oluúturulan sivil bir giriúimdir. Giriúimin sözcülü÷ünü dönemin
ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ BaúkanÕ Tuncay Karaçorlu üstlenmiútir.
Giriúim o dönemde çeúitli basÕn açÕklamalarÕ eylemler gerçekleútirerek kordon yoluna tepki
göstermiúlerdir. 1998 Ocak ayÕnda Alsancak øskelesi yakÕnÕnda fidan dikerek 6 úeritli yola
karúÕ olduklarÕnÕ, bu alanÕ rekreasyon alanÕ olarak kabul ettiklerini simgelemiúlerdir. YapÕlan
dolgu iúleminin hukuk ve insan haklarÕna aykÕrÕ oldu÷unu söylemiúlerdir. (Gazete Ege, 9
Ocak, 1998).
Kordon Yolu Projesi’ne karúÕ çÕkan di÷er bir grup çevreye duyarlÕ avukatlarÕn oluúturdu÷u
Çevre Hareketi AvukatlarÕdÕr. Bu harekete o dönemde Noyan ÖZKAN sözcülük etmiútir.
øzmir Çevre Hareketi AvukatlarÕ, Kordonyolu Projesi’nin durdurulmasÕ, kamu zararlarÕnÕn
geri alÕnmasÕ ve yöneticilerin cezalandÕrÕlmasÕ için CumhurbaúkanlÕ÷Õ, BaúbakanlÕk ve
BakanlÕklarÕn Teftiú KurullarÕna müracaatta bulunmuúlardÕr. Avukat Noyan Özkan,
BayÕndÕrlÕk BakanlÕ÷Õ, KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü, KarayollarÕ Bölge Müdürlü÷ü ve øzmir
Valili÷i’nin gerekli hukuksal araútÕrmalarÕ yapmadan projeye baúladÕklarÕnÕ öne sürerek,
projenin hukuk yollar ile durduruldu÷unu söylemiútir. Tamamlanamayaca÷Õ önceden bilinen
projeye trilyonlar harcandÕ÷ÕnÕ, bu harcanan paralarÕn, vergisini veren yurttaúlarÕn cebinden
çÕktÕ÷ÕnÕ ve kamunun zarara u÷ratÕldÕ÷ÕnÕ belirtmiú, dava açÕlmadan önce sorumlu kamu
yöneticilerinin taúÕnÕr taúÕnmaz mallarÕna tedbir konulmasÕnÕ talep etmiútir. (Gazete Ege, 4
Mart 1998)

SONUÇ VE ÖNERøLER
Kentlerin en önemli sorun alanlarÕndan biri olan ulaúÕm problemlerinin çözümüne yönelik
gerek merkezi gerekse yerel yönetimler tarafÕndan çeúitli projeler hazÕrlandÕ÷Õ ve uygulandÕ÷Õ
bilinmektedir. Ancak uygulanmak istenen projelerin kentte yaúayanlar tarafÕndan ne ölçüde
kabullenildi÷i ve üzerinde uzlaúÕldÕ÷Õ gerek plancÕlar gerekse uygulayÕcÕlar tarafÕndan
sorgulanmasÕ gereken önemli bir konudur.
Kordon Yolu Projesinde Meslek OdalarÕnÕn, Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Bölge
Kurulu’nun ve kentteki di÷er aktörlerin karúÕ çÕkmalarÕna ra÷men Õsrar edilmesi, dava
süreçlerinin yaúanmasÕna, kaynaklarÕn ve zamanÕn boúa harcanmasÕna ve kentin merkezinde
yÕllardÕr kaderlerini beklemekte olan köprüyol ayaklarÕnÕn øzmir’in siluetinin bir parçasÕ
haline gelmesine neden olmuútur.
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øzmir’in en önemli sorunlarÕndan biri ulaúÕmdÕr. Ancak dönemin belediye baúkanlarÕ Çakmur
ve Özfatura’nÕn yaptÕ÷Õ gibi ketin bir sorunun çözerken baúka sorunlara yol açmak, kentin
deniz ile ba÷lantÕsÕnÕ koparmak ve kentliye bu yolla bedel ödetmek rasyonel bir çözüm yolu
de÷ildir. Bu iki baúkan görev sürelerinin sonuna kadar Kordon’u doldurularak elde edilen
alanda kent içi geçiúi projesinin uygulamaya geçirilmesini desteklemiúlerdir.
Ancak, büyük bir halk deste÷i ile belediye baúkanlÕ÷ÕnÕ kazanan Ahmet PøRøùTøNA “1/5000
ölçekli Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕ” de÷iúikli÷i yaparak, DanÕútay KararÕ ve KTVK Kurulu
tavsiyeleri dikkate alarak Kordonboyu’nu rekreasyon alanÕ haline getirtilmiútir.
Dolgu yapÕlmÕú olan alana, kÕyÕ yasasÕ gere÷ince ve hukuka uygunluk açÕsÕndan hiçbir yapÕ
yapÕlmamÕú, kaldÕrÕmlarÕn geniúlikleri artÕrÕlarak alanÕn deniz ile yeniden iliúkilendirilmesi
sa÷lanmÕútÕr. TaúÕt trafi÷i ise iki úeritli hale getirmiú olup yol tabanÕ parke döúenerek yol bir
servis yolu haline getirilmiútir. AyrÕca dolgu alanlarÕna denize paralel olacak úekilde bir
bisiklet yolu ve koúu bandÕ oluúturulmuútur. Biri Alsancak iskelesi önünde di÷eri de
Gündo÷du da olmak üzere iki meydan tasarlanmÕútÕr. KÕyÕda ve dolgu alanÕnÕ üzerinde, plastik
sanat ö÷eleri ve gerekli kent mobilyalarÕ dÕúÕnda baúka mimari eleman bulunmamaktadÕr.
Bütün bu çalÕúmalar sonucunda 54500 m² yaya ve 66000 m² yeúil alan yaratÕlmÕútÕr. Böylece
øzmir’in simgelerinden olan Kordon’un ça÷daú bir uygulama ile yeniden denizle iliúkisi
kurulmuú, kent yeniden denizle barÕúÕk konuma getirilmiútir.
Ancak Kordon’un rekreasyon alanÕ olarak düzenlenmesine ra÷men zaman zaman yapÕlan
açÕklamalar dikkat çekici olmaktadÕr. 24.12.2001 tarihinde UlaútÕrma BakanÕ ile BayÕndÕrlÕk
ve øskan BakanÕ’nÕn basÕna yansÕyan açÕklamalarÕ dikkat çekicidir. “Viyadükler
tamamlanacak, milyonlarca dolarlÕk yatÕrÕmlar yarÕm kalamaz, tüyü bitmemiú yetimin hakkÕ
var” ( Hürriyet Gazetesi, 24.12.2001).
AyrÕca KarayollarÕnÕn hazÕrladÕ÷Õ øzmir Karayolu Kent Geçiúi Projesi adlÕ kitapçÕ÷Õn bitiú
kÕsmÕndaki ifadeler de dikkat çekicidir: “Daha önceki yerel yönetimlerce desteklenmiú olan
bu projenin her úeye ra÷men ilgili kurum ve kuruluúlarÕn mutabakatÕ ile devletin yatÕrÕmlarÕna
sahip çÕkÕlarak yapÕlan iúlerin boúa gitmesine sebep olmadan Konak - Alsancak KÕyÕ Kesimi
ile ilgili gerçek bir koruma amaçlÕ imar planÕ hazÕrlanarak çözüme kavuúturulmasÕ imkanÕ
hala mevcuttur” (øzmir Karayolu Kent Geçiúi Projesi, s:9, 2001).
Kordonboyu’na yeni yapÕlan düzenlemelerden sonra medyadaki bir yorumda da úu ifadelere
yer verilmiútir: “øzmir, muhteúem bir park kazandÕ(!) Kordon’a yapÕlmasÕ düúünülen 6 úeritli
yol için 32.5 trilyon harcanarak doldurulan deniz, çevreciler yüzünden, önce otopark, úimdide
park oldu…HayÕrlÕ olsun!” (Star Gazetesi, 5 Ocak, 1999).
øzmir özelinde geliútirilecek bu tür bir projede, temel olarak dikkate alÕnmasÕ gereken 3 nokta
bulunmaktadÕr:
- Bir kÕyÕ kenti olarak øzmir'in do÷al ve tarihi karakteri,
- Kentlilerin denizle do÷rudan iliúki içinde olduklarÕ Kordon'un özellikleri
- Bir bütün olarak kentin denizle ba÷lantÕsÕ
Kordon Yolu Projesi’nde bu üç nokta dikkate alÕnmamÕútÕr.
KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü’nün BayÕndÕrlÕk ve øskân BakanlÕ÷Õ’ndan aldÕ÷Õ 8 Nisan 1991
tarihli Bakan Oluru’nda Kordon’dan geçirilecek otoyolun gerekçesi¸ "...úehir ba÷lantÕsÕ úehir
içi yo÷un trafik dolayÕsÕyla otoyolun baúlangÕç noktasÕna ulaúmayÕ büyük çapta
* Bu bildiri ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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güçleútirecektir. øzmir - Urla otoyolunun øzmir úehrine tam hizmet verebilmesi için úehir
ba÷lantÕsÕnÕn sahili takip ederek Alsancak limanÕnÕn arkasÕndan øzmir úehir karayolu
geçiúindeki HalkapÕnar kavúa÷Õna ba÷lanmasÕ gerekli görülmektedir" biçiminde
açÕklanmaktadÕr (Türksoy, 2010).
Kent øçi Geçiúi projesi henüz ortada yokken øzmir _ Urla otoyolu çalÕúmasÕ baúlamÕútÕr.
Ancak øzmir – Urla yolunun kente tam hizmet verebilmesi için Kent øçi Geçiúi’nin olmasÕ
gerekti÷i belirtilmektedir. Yani øzmir – Urla Otoyolu inúaatÕna baúlandÕ÷Õnda kente gelip
saplanaca÷Õ bilinmektedir. Buna ra÷men proje tamamlanmÕú ve yol hizmete açÕlmÕútÕr.
DolayÕsÕyla økiztepe – Konak – HalkapÕnar istikametinde yol ihtiyacÕnÕ do÷masÕna aslÕnda
øzmir – Urla Otoyolu neden olmuútur.
Bu örnekte oldu÷u gibi, kent içi ulaúÕmda sergilenen parçacÕ yaklaúÕmlar sorunlarÕ çözmek
yerine, içinden çÕkÕlmaz yeni sorunlar ortaya çÕkarmaktadÕr. Bu nedenle kent içi ulaúÕm
sistemleri bir bütün olarak ele alÕnmalÕdÕr. UlaúÕm projelerinde yatÕrÕm hangi kurum
tarafÕndan yapÕlÕrsa yapÕlsÕn, kent ve kentlinin ihtiyaçlarÕ ve görüúleri de dikkate alÕnarak
projelendirilmeli ve hayata geçirilmelidir.
Liman Viyadüklerinin SonlandÕrÕlmasÕ Projesi
17 A÷ustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayÕnlanan Tebli÷ gere÷i “øzmir-Urla-Çeúme
Otoyolu,
økiztepe-Konak-HalkapÕnar-Do÷anlar
Kesimi
Liman
Viyadüklerinin
sonlandÕrÕlmasÕna iliúkin KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü'ne ait projenin Konak ølçesi sÕnÕrlarÕ
içinde yer alan Karayolu Viyadüklerinin Alsancak LimanÕ Ba÷lantÕsÕna øliúkin olarak
Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan ve 2 (iki) paftadan oluúan 1/1.000
ölçekli imar planÕ de÷iúikli÷i ve 1 (bir) paftadan oluúan 1/5.000 ölçekli nazÕm imar planÕ
de÷iúikli÷inin onaylanmasÕna,” karar verilmiútir.
Uygulanan proje, økiztepe – Konak – HalkapÕnar - Do÷anlar Kesimi Liman köprüyol
ayaklarÕnÕn Alsancak LimanÕna ba÷lanmasÕnÕ; kara tarafÕnda bulunan úeritlerin limana
içerisine indirilmesini ve deniz tarafÕnda bulunan úeritlerin ise Liman Caddesi’ne
ba÷lanmasÕnÕ içermektedir.
Uygulanan bu proje; Kent Geçiúi Projesi kapsamÕnda yapÕlan 1. Kordondaki köprüyol
ayaklarÕna herhangi bir çözüm üretmemekte, Kent øçi Geçiúi’nin nasÕl sa÷lanaca÷Õ ile ilgili bir
öneride bulunmamakta, Deniz tarafÕndaki úeritlerin Liman Caddesi’ne ba÷lanmasÕ nedeni ile
oluúacak trafik yükü ile ilgili herhangi öneride bulunmamaktadÕr. Projenin görünürdeki tek
amacÕ özelleútirme kapsamÕnda olan Alsancak LimanÕna ulaúÕmÕn rahatlatÕlmasÕnÕ
sa÷lamaktÕr.
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CanlÕ yaúamÕ için hayati öneme sahip su kaynaklarÕ üzerinde son yÕllarda giderek artan
oranlarda yaúanan antropojenik kirlilikler, temiz tatlÕ su ihtiyacÕnÕ dünyadaki ve ülkemizdeki
en büyük küresel ve bölgesel kaynak problemlerinden birisi haline getirmiútir. Ülkemizde
temiz tatlÕ suyun miktar açÕsÕndan en önemli kÕsmÕnÕ yüksek oranda yeraltÕ sularÕ ve çok daha
az oranlarda ise yüzeysel sular oluúturmaktadÕr. Son yÕllarda suya olan talebin artmasÕ hem
yüzeysel sularÕn hem de bazÕ yersel alanlarda yeraltÕ suyu kaynaklarÕnÕn aúÕrÕ tüketilmesine
neden olmuútur. YeraltÕ suyu akiferinden alÕnan suyun yeri, genellikle kullanmaya ba÷lÕ
kirlenmiú su, akiferdeki kalan su, ya÷Õú sularÕ, yüzeysel sular veya bunlarÕn tümünün
kombinasyonunda tekrar depolanmasÕ ile tamamlanÕr. Depolanan su özellikle BatÕ
Anadolu’da bazÕ alanlarda (Küçük Menderes HavzasÕ) tarÕmsal, evsel, endüstriyel atÕk sularÕn
ve deniz suyu giriúimlerinin öncülü÷ünde gerçekleúmektedir. DahasÕ Gediz, Büyük Menderes,
BakÕrçay ve Simav gibi havzalarda do÷al olarak derinlik artÕúÕna ba÷lÕ yüksek oranlarda
bulunan jeotermal ve eskimiú sularÕn bu karÕúÕmlara de÷iúen oranlarda katkÕlarÕ
bulunmaktadÕr. AslÕnda, bazÕ yersel alanlardaki içme ve sulama sularÕnda gözlemlenen
arsenik, bor ve bazÕ a÷Õr metal kirliliklerinin ana kayna÷Õ bor, kömür ve metalik madenler
olmasÕna ra÷men daha geniú havzalarda da jeotermal ve eskimiú indirgen sular olabilece÷i son
çalÕúmalarÕmÕzda tespit edilmiútir.
Gediz HavzasÕ’nda Turgutlu-Alaúehir yerleúim alanlarÕ arasÕnda kalan bölgede yapÕlan
incelemelerimizde nitrat, bor ve arsenik gibi kirleticilerin içme ve sulama sularÕ kalitesi
açÕsÕndan yeraltÕ ve yüzey sularÕnda yüksek oranlarda bulundu÷u tespit edilmiútir. YeraltÕ
sularÕnÕn tamamÕna yakÕnÕ indirgen özelliklerdedir ve sadece yüzeye yakÕn bazÕ kesimlerde
yüzey ve ya÷Õú sularÕnÕn kirlilikleri azaltÕcÕ etkileri bulunmuútur. Kuyulardaki derinlik ve
kullanÕm artÕúÕ kirliliklerin de artmasÕna sebep olmaktadÕr. BazÕ alanlarda nehir sularÕnÕn
baskÕn debisini indirgen ve aúÕrÕ kirli atÕk sularÕn oluúturdu÷u bulunmuútur. Küçük Menderes
HavzasÕ ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda Gediz HavzasÕ yeraltÕ suyu seviyeleri daha yüksek, içme ve
sulama suyu kaliteleri açÕsÕndan da çok daha kötü durumdadÕr. Hatta bazÕ alanlarda tuzluluk
miktarlarÕ jeotermal su içeriklerinin (2000-3000 μS/cm) iki katÕna yakÕndÕr. Bu durumda
YeraltÕ Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeli÷i gere÷i kuyulara sayaç takÕlmasÕ zorunlu÷u Küçük
Menderes HavzasÕnda uygulanabilir olmasÕna ra÷men Gediz havzasÕnda mevcut kirlilik ve
kullanÕm durumlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda uygulamada iúlevselli÷ini yitirecektir. Bu tür alanlarda
sadece belirli bazÕ gözlem kuyularÕna kamu kurumlarÕnca sayaç takÕlarak izleme yapÕlmasÕ ile
akiferlerden yeterli veri sa÷landÕktan sonra genele yayÕlmasÕ daha uygun bir çözüm olabilir.
AyrÕca, bu tür kanun ve yönetmeliklerin çÕkarÕlmasÕnda daha geniú kapsam ve daha fazla veri
dikkate alÕndÕ÷Õnda hem daha etkin uygulanabilirlik ve katÕlÕm sa÷lama hem de daha bilinçli
havza yönetimi ve çalÕúmalarÕ (havzaya özel yönetim) yapmak çok daha yararlÕ olabilir.

* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

670

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

1. Giriú
Su kaynaklarÕnÕn istenilen zaman, mekan, kalite ve miktarda teminine yönelik olarak yaúanan
sÕkÕntÕlar konuya iliúkin dünya çapÕnda sürdürülebilir yönetim ilke ve kararlarÕnÕn alÕnmasÕnÕ
ve uygulanmasÕnÕ zorunlu hale getirmiútir. Bu ba÷lamda, su kaynaklarÕ içerisinde gereksinim
miktarÕna ba÷lÕ olarak büyükten küçü÷e; tarÕm, içme-kullanma, sanayi ve enerji amaçlÕ
kullanÕmlarÕnda yeraltÕ suyunun payÕ oldukça yüksek de÷erlerdedir.
Su kaynaklarÕ konusunda yaúanan sorunlar devletleri konuya iliúkin ortak stratejilerin
belirlendi÷i politikalarÕ üretmeye yönlendirmiútir. Bunlardan en önemlisi, ülkemizin Avrupa
Birli÷i’ne (AB) entegrasyonu sürecinde, su kaynaklarÕna iliúkin olarak sürekli geliútirilerek
uygulama sonuçlarÕyla iyileútirilen Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’dir ki (WFD 2000/60/EC),
nehir havzalarÕnÕn sürdürülebilir ve entegre bir úekilde yönetilmesinin gereklili÷ini
vurgulamakta ve tüm sular için çevresel hedefler belirlenmektedir. SÇD ve yeraltÕ suyu
direktifi (GWDD 2006/118/EC) antropojenik ve do÷al kirlilik riski altÕndaki temsili tüm
yeraltÕ suyu kütlelerinin kimyasal durumunun de÷erlendirilmesi için kriterleri ortaya koyan
konuya iliúkin en kapsamlÕ çalÕúmalardan birisidir. Bu kapsamda, ilgili yeraltÕ suyu
kütlelerinde (ve yüzeysel sularda) do÷al arkaplan seviyesinin (NBL) belirlenmesi, “iyi
durum”a ulaúma, var olan iyi durumu korumak için kalite standartlarÕna göre kirlilik
e÷ilimlerinin belirlenmesi ve iyi durumu zayÕflatabilecek kirleticiler için eúik de÷erlerin nasÕl
belirlenebilece÷ini de tanÕmlayan birçok farklÕ bilgi seviyesini dikkate alan metodoloji ve
rehber dökümanlar yayÕmlanmÕútÕr.
YeraltÕ suyu akiferinden alÕnan suyun yeri, genellikle kullanmaya ba÷lÕ kirlenmiú su,
akiferdeki kalan su, ya÷Õú sularÕ, yüzeysel sular veya bunlarÕn tümünün kombinasyonunda
tekrar depolanmasÕ ile tamamlanÕr. Örne÷in, depolanan su özellikle BatÕ Anadolu’da bazÕ
alanlarda (Gediz, Küçük Menderes HavzasÕ) tarÕmsal, evsel, endüstriyel atÕk sularÕn ve batÕda
deniz suyu giriúimlerinin öncülü÷ünde gerçekleúmektedir. Gediz, Büyük Menderes, BakÕrçay
ve Simav gibi havzalarda do÷al olarak derinlik artÕúÕna ba÷lÕ olarak yüksek oranlarda bulunan
jeotermal ve eskimiú sularÕn bu karÕúÕmlara de÷iúen oranlarda katkÕlarÕ bulunmaktadÕr.
2. Do÷al YeraltÕsuyu Kalitesi ve Referans Akifer
Herhangi bir bileúen için do÷al yeraltÕ suyu kalitesi, “atmosferik, jeolojik veya biyolojik gibi
do÷al süreçlerle oluúmuú çözünmüú bir element, tür veya kimyasal bileúenin deriúimi”
anlamÕna gelmektedir (BRIDGE, 2013). Kavram olarak NBL’yi tanÕmlamada tarihsel veriler,
düúey profil, benzer jeolojideki yakÕn alanlardan ekstrapolasyon, istatistiksel metodlar ve
jeokimyasal modelleme gibi çeúitli yaklaúÕm metodlarÕ ile yapÕlmÕú birçok çalÕúma vardÕr. Bir
kez fiziko-kimyasal süreç bilgisini uygulayarak bir e÷ilim ya da korelasyonun
yorumlanmasÕnÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕzda, istatistiksel bir modele de÷il bilimsel bir modele sahipsiniz
demektir (Nordstrom, 2012).
YeraltÕ suyunda insan etkilerine ek olarak tamamen do÷al olan prosesler sonucu da mevcut su
kalitesi limitleri aúÕlabilir. Anormal konsantrasyonlarÕn do÷al olup olmadÕ÷Õ ya da
antropojenik kirlenmenin varlÕ÷ÕnÕn kantitatif ve kalitatif de÷erlendirmesinin yapÕlmasÕna
olanak sa÷layan bir referans teúkil etmek üzere baúlangÕç (baseline) kriterine ihtiyaç vardÕr.
Do÷al prosesleri etkileyen zaman ölçekleri ve de÷iúimlerin gerçekleúti÷i oranlar, su kalitesi
üzerine önemli kontroller olarak bilinmektedir.
Do÷al yeraltÕ suyu konsantrasyonlarÕ, akifere giren sular ve akiferdeki su ile kaya arasÕndaki
reaksiyonlarÕn bileúik sonucudur. Do÷al jeokimyasal reaksiyonlara ba÷lÕ varyasyonlar, söz
konusu reaksiyonlarÕn dinamiklerine ba÷lÕ olarak genellikle geniú zaman ölçeklerinde
* Bu bildiri Çevre Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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gerçekleúir. YeraltÕ suyunun kimyasal özellikleri, karmaúÕk jeolojik, jeokimyasal,
hidrojeolojik ve iklimsel faktörlerin bir fonksiyonu olarak çeúitlilik gösterir. Bu durum, geniú
uzaysal ve derinlik varyasyonlarÕnda çeúitli ölçeklerde artÕú yaratÕr. DolayÕsÕyla, hem bilimsel
olarak hem de pratikte, akiferdeki kimyasal reaksiyonlarÕ ve gerçekleútikleri oranlarÕ anlamak
sistemi bir bütün olarak tanÕmlamada önem kazanmaktadÕr.
Gediz HavzasÕ’nda Alaúehir yerleúim alanÕ do÷usunda bulunan yeraltÕ sularÕ referans akifer
tanÕmlamasÕna uyabilecek özelliklerdedir. Turgutlu-Alaúehir yerleúim alanlarÕ arasÕnda kalan
bölgede nitrat, bor ve arsenik gibi kirleticiler içme ve sulama sularÕ kalitesi açÕsÕndan yüksek
oranlarda bulunmaktadÕr. YeraltÕ sularÕnÕn tamamÕna yakÕnÕ indirgen özelliklerdedir ve sadece
yüzeye yakÕn bazÕ kesimlerde yüzey ve ya÷Õú sularÕnÕn kirlilikleri azaltÕcÕ etkileri
bulunmuútur. Kuyulardaki derinlik ve kullanÕm artÕúÕ kirliliklerin de artmasÕna sebep
olmaktadÕr. Buradaki do÷al ve antropojenik kirliliklerin ayrÕmlanmasÕnda detaylÕ
araútÕrmalara gerek vardÕr.
Gediz ve Küçük Menderes HavzasÕ’nda nehir sularÕnÕn baskÕn debisini, indirgen ve aúÕrÕ kirli
atÕk sular oluúturmaktadÕr. Küçük Menderes HavzasÕ ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda Gediz HavzasÕ
yeraltÕ suyu seviyeleri daha yüksek, içme ve sulama suyu kaliteleri açÕsÕndan da çok daha
kötü durumdadÕr. Hatta, bazÕ alanlarda tuzluluk miktarlarÕ jeotermal su içeriklerinin (20003000 μS/cm) iki katÕna yakÕndÕr. Bu durumda YeraltÕ Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeli÷i
gere÷i kuyulara sayaç takÕlmasÕ zorunlu÷u Küçük Menderes HavzasÕ’nda uygulanabilir
olmasÕna ra÷men Gediz havzasÕnda mevcut kirlilik ve kullanÕm durumlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda
uygulamada iúlevselli÷ini yitirebilir. Bu tür alanlarda sadece belirli bazÕ gözlem kuyularÕna
kamu kurumlarÕnca sayaç takÕlarak izleme yapÕlmasÕ ile akiferlerden yeterli veri sa÷landÕktan
sonra genele yayÕlmasÕ daha uygun bir çözüm olabilir.
3. Akifer AlÕkonma Süresinin Önemi
Akiferler alÕkonma sürelerine ba÷lÕ olarak temel anlamda 3’e ayrÕlmaktadÕr. Bunlar; yeni, eski
ve palaeo sulardÕr. SÕ÷ ve/veya hÕzlÕ sirküle olan 50 yaúÕndan genç ve Yeni Su olarak
adlandÕrÕlan akiferlerdeki yeraltÕ sularÕ içme suyunun ana kayna÷ÕnÕ teúkil eder. Bu sular
çekim alanlarÕnÕn bulundu÷u aktif yükleme/deúarj alanlarÕnÕn hidrojeolojik çevreyi oluúturan
kÕsmÕnÕn özellikle önemli bir parçasÕdÕr. Bu nedenle, sÕ÷ akiferlerdeki taúÕnmayÕ karakterize
edecek izleyici metodu baseline de÷erlerde karúÕmÕza çÕkacak olaylarla ilgilenmemiz
konusunda önemli rol oynayacaktÕr. Yine de bu zor ve zaman zaman çeliúkili bir iútir. Zira,
ilgilenilen akiferdeki gerçek do÷al kalitenin belirlenmesi zordur ve/veya bu sular hali hazÕrda
kirletilmiú olmasÕna ra÷men do÷al özellikleri nedeniyle kalitesinin maskelenmesi söz konusu
olabilmektedir.
Günümüzde, yeraltÕ suyu kalitesini düúüren birçok madde 200 yÕl boyunca geliúen
sanayileúme ile ortaya çÕkmÕútÕr. Eski Sular endüstriyel zamanlar sÕrasÕnda sÕzmÕú olan sularÕ
temsil etmektedir. DolayÕsÕyla, bu zaman diliminden önce sÕzan sularÕn saf ve kirlilik
içermedi÷i düúünülebilir. Eski yeraltÕ sularÕnÕn kalitesi çözücü (su) ve akifer materyali
arasÕndaki zamana ba÷lÕ jeokimyasal reaksiyonlar üzerinden belirlenir. YeraltÕ suyu alÕkonma
süresi uzadÕkça, su kaya arasÕndaki temas zamanÕ artar ve su kalitesi ölçe÷i geniúler.
Palaeo sular ise, son buzul ça÷Õnda ya da daha öncesinde yüklenen sulardÕr ve 10000 yÕldan
daha önce sÕzan, farklÕ iklimsel ve hidrojeolojik koúullarda meydana gelen sular olarak
tanÕmlanmaktadÕr. Palaeo sularÕn kalitesi bazen çok yüksek olmasÕna ra÷men Avrupa’da
oldu÷u üzere içme suyu tedari÷inde çok küçük bir rol oynayabilir. Ne var ki, sÕ÷ akiferlerde
artan kirlili÷in bir sonucu olarak, bu gibi yüksek kaliteli rezervlerin kullanÕlmasÕ konusunda
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çevresel baskÕlar artacaktÕr. Çok düúük yenilenme oranlarÕna sahip bu sularÕn tanÕmlanmasÕ
gerekmektedir.
Akiferlerin alÕkonma sürelerinin biliniyor olmasÕ, kalite parametrelerinin NBL de÷erlerinin
belirlenmesinde ve özellikle do÷al ve insan kaynaklÕ baskÕ ve etkilerin ayrÕmlanmasÕnda
kolaylÕk sa÷lamaktadÕr. Ör; sekiz AB ülkesinden gelen 400 yeraltÕ suyu örne÷inde toplam
organik karbon ölçümleri yapÕlmÕú ve bu ülkelerin dördünden gelen tam olarak 250 yeraltÕ
suyu örne÷indeki filtrelenmiú örneklerdeki çözünmüú organik karbon analiz edilmiútir. TOC
2.7 mg CL-1'lik medyan konsantrasyonunda ve 0.1-59.4 mg CL-1 aralÕ÷Õnda bulunmuútur. Bu
rakamlar yüksek organik karbon de÷erlerinin eski döneme ait saf akiferlerde bazen yerel
olarak bulunabilece÷ini göstermiútir.
4. KÕyÕ Filtrasyonu ile YeraltÕ SularÕnÕn Beslenmesi ve Deniz Suyu Giriúiminin
AzaltÕlmasÕ
Kirlenmiú olan yeraltÕ suyunun kalitesinin arttÕrÕlmasÕnda halen kullanÕlmakta olan reaktif
bariyerlere benzer olarak kÕyÕ filtrasyonu, suyun kirletici yükünün adsorpsiyon,
fizikokimyasal filtrasyon ve biyodegredasyon gibi proseslerden pasif olarak geçmesini
sa÷lamakta ve sürekli olarak aynÕ kalitede ve kalitesi daha kolay arttÕrÕlabilir bir su üretmeyi
sa÷lamaktadÕr. Su kalitesi, akifer mineralojisi, akiferin úekli, yüzeysel suyun kalitesi (oksijen,
nitrat,…), yüzeysel ve yeraltÕ suyu çevresindeki organik madde tipleri ve havzalardaki arazi
kullanÕmÕ gibi faktörlerden etkilenmektedir.
KÕyÕ filtrasyonu ile sudaki askÕda katÕ maddelerin, biyolojik olarak parçalanabilen bileúiklerin,
bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin giderilmesi, adsorplanabilen inorganik bileúiklerin bir
kÕsmÕnÕn giderilmesi ve sÕcaklÕk de÷iúimlerinin ve kÕyÕ filtratÕnda bulunan çözünmüú
bileúiklerin konsantrasyonlarÕnÕn dengelenmesi sa÷lanabilir.
Sertlik, amonyum ve çözünmüú demir ve mangan konsantrasyonlarÕndaki artÕúlar ile hidrojen
sülfit ve di÷er sülfür bileúiklerinin oluúumunda redoks koúullarÕnÕn de÷iúiminin sonucu olarak
gözlemlenen artÕúlar kÕyÕ filtrasyonun su kalitesi üzerindeki istenmeyen etkileri arasÕndadÕr.
DünyanÕn birçok ülkesinde; yüksek hidrolik geçirgenli÷e sahip alüvyon akiferler, sÕ÷ yeraltÕ
suyu çÕkarÕlmasÕna kolaylÕk sa÷lamasÕ, yüksek üretim kapasitesi ve talep alanlarÕna yakÕnlÕ÷Õ
açÕsÕndan su üretimi için tercih edilmektedir. Nehirlerden sÕzan sudan elde edilen yeraltÕ suyu,
içme suyunun; Slovakya’da %50, Almanya’da %16, Hollanda’da ise %5’ini oluúturmaktadÕr.
Avrupa’da nehirler ve göllerdeki kÕyÕ filtrasyon alanlarÕ ço÷unlukla birkaç haftalÕk veya
birkaç aylÕk alÕkonma süreleri için dizayn edilmektedir. Burada hedef, klor eklemesine gerek
kalmadan küçük bir ek arÕtma sonrasÕnda da÷ÕtÕlabilecek yüksek kaliteli ve biyolojik olarak
sabit bir su üretmek amacÕyla, biyolojik olarak parçalanabilen çözünmüú organik karbonun,
patojenlerin ve parçalanabilen iz organik kirleticilerin yüzeysel sudan arÕndÕrÕlmasÕdÕr.
Kuzey Amerika’da, daha yaygÕn nehir kÕyÕ filtrasyon alanlarÕ birkaç saatten günlere,
ço÷unlukla birkaç haftaya kadar de÷iúen aralÕklardaki alÕkonma sürelerinde dizayn edilmiútir.
Kuzey Amerika uygulamalarÕnda kÕyÕ filtrasyonu mikroorganizma, partikül ve bazÕ çözünmüú
organik karbonlar için sadece bir anlÕk arÕtma olarak görülürken, Avrupa’da genellikle tüm
arÕtmanÕn önemli bir parçasÕ olarak kabul edilmekte bu da felsefi bir fark teúkil etmektedir.
Avrupa yaklaúÕmÕnÕn bir örne÷i de halkÕn yeraltÕ suyu kayna÷ÕnÕn büyük ölçüde kÕyÕ filtrasyon
ve yeraltÕ suyu reúarjÕna dayandÕ÷Õ Berlin úehrinde görülmektedir. 220 milyon m3/yÕllÕk suyun
yaklaúÕk %70’i bu kaynaklardan sa÷lanmaktadÕr (do÷al yeraltÕ suyu reúarjÕndan kalanlarla
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birlikte ~ %56’sÕ kÕyÕ filtrasyonundan %14’ü de yeraltÕ suyu enjeksiyonundan). YakÕnlarda
birkaç nehir ve göl olmasÕna ra÷men Berlin’de hiçbir yüzeysel su direkt olarak
kullanÕlmamÕútÕr ve 19. yüzyÕldan beri “taze” yeraltÕ suyu üretmek için birkaç aylÕk alÕkonma
sürelerine sahip kÕyÕ filtrasyonu uygulanmaktadÕr (Grünheid vd. 2005). Yo÷un nüfuslu ve
endüstriyelleúmiú bir bölge olan Duesseldorf’ta ise 1870’den beri kullanÕlmaktadÕr.
Geniú bir kÕyÕ alanÕna sahip olan ülkemizde atÕk sularÕn tekrar kullanÕmÕnda ve deniz suyu
giriúimlerinin azaltÕlmasÕnda kÕyÕ filtrasyonunun kullanÕlmasÕ büyük avantajlar sa÷layabilir.

5. Sonuç ve De÷erlendirme
Sürdürülebilir bir yeraltÕ suyu yönetimi konuya bakÕú açÕsÕndan mevcut teknolojik bilgi ve
imkanlarÕ kullanmaya kadar bir çok bileúeni akÕlcÕ ve bütünleúik uygulamalar ile kullanmayÕ
gerektirmektedir.
Ortamdaki do÷al dengeleri anlamadan yapÕlandÕrÕlan her türlü uygulama, dengelerin aksi
yönünde ise yüksek emek, zaman, ekonomi ve do÷al denge úartlarÕnda yaúayan canlÕ hayatÕn
kayÕplarÕna neden olur.
Su kalitesindeki do÷al ve insan kaynaklÕ de÷iúimlerin ayrÕt edilebilmesinde yeraltÕsularÕ kalite
parametrelerinin do÷al konsantrasyonlarÕnÕn kesin tespitine ihtiyaç duyulmaktadÕr. Mevcut
incelemelerin sonuçlarÕ, tekil örnekler ya da istatistiki iúlemler ile NBL tespitlerinin ne kadar
zor oldu÷unu göstermektedir. DolayÕsÕyla, bir suyun hangi kapsamda kirlilik içermedi÷ine
karar verebilmek için, hidrojeolojik ba÷lamda yeraltÕ suyu kalitesi üzerine kavramsal bir
jeokimyasal anlayÕúa ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Sürdürülebilir yeraltÕ suyu yönetiminde; yeraltÕ suyu kütlelerinin kalite parametrelerinde
NBL’lerin tespiti edilmesi ve kontrolleri için kriterlerin oluúturulmasÕ, referans akifer
tanÕmlamalarÕ, bu referans akiferlerdeki su kütlelerinde kalite e÷ilimlerinin belirlenmesi ve bu
parametrelerde etkiler sonucunda gelecekteki de÷iúimlerin projeksiyonunu öngörebilmek için
modellemelerin yapÕlmasÕ temel çalÕúma konularÕnÕ oluúturmaktadÕr. Yüksek kaliteli sularÕn
korunarak, sürdürülebilir geliúimine katkÕda bulunacak úekilde tüm yeraltÕ suyu ile iliúkili
mevzuatÕ destekleyecek su politikalarÕnÕn oluúturulmasÕ ise bu temel çalÕúmalar ile birlikte
geliútirilmesi gereken bir di÷er önemli husustur. Bu ba÷lamda, bilimsel araç ve yaklaúÕmlar ile
tespit edilen do÷al su kalitesini oluúturan úartlarÕn, su kalitesi yönetimi ve politikasÕnda
geliúmiú bir anlayÕúÕn oluúturulmasÕnda baúarÕyla kullanÕlabilmesinde politika yapÕcÕlar, karar
mercileri ve son kullanÕcÕlar ile fikir alÕúveriúinin önemli de göz ardÕ edilmemelidir.
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YERALTISUYU KAYNAKLARINI ETKøLEYEN RøSK ve TEHTøDLER:
øZMøR ÖRNEöø
Prof. Dr. Alper BABA
Email: alperbaba@iyte.edu.tr

ÖZET
YüzyÕllar boyunca medeniyetin beúi÷i olarak adlandÕrÕlan bölgeler su havzalarÕnÕn yakÕnÕnda
kurulmuú, suyun hayat verdi÷i topraklarda geliúmiúlerdir. Tarihin baúlangÕcÕndan bugüne
kadar birçok medeniyetin kurulma ve tarihten silinmesinde suya olan yakÕnlÕk ve ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn
büyük etkisi olmuútur. Ülkelerin do÷al zenginli÷i olan suya ihtiyaç arttÕkça, gittikçe daha
stratejik bir kaynak olmaya baúlayan tatlÕ su kaynaklarÕnÕn korunarak, verimli ve planlÕ
kullanÕmÕ daha önemli bir hale gelmiútir. Tarih boyunca insanlarÕn uygarlÕk alanÕnda
ilerlemelerinin ve her ülke için geliúiminde en önemli unsurlarÕnÕn baúÕnda gelen tatlÕ sularÕn
araútÕrÕlmasÕ, iúletilmesi ve korunmasÕ yaúamsal öneme sahiptir. Ülkemizde hem içme, hem
kullanma suyu olarak yaygÕn bir úekilde yeraltÕsularÕndan faydalanÕlmaktadÕr. Ancak
kompleks bir hidrojeolojik yapÕya sahip olan alanlardan gelen su kaynaklarÕmÕz hem
antropojenik hem de do÷al riskler altÕndadÕr. Bu çalÕúma kapsamÕnda, içmesuyunun yaklaúÕk
%70’ni yeraltÕsuyundan sa÷layan øzmir kentinin, yeraltÕsuyunu etkileyen risk ve tehtidler
irdelenmiútir. Elde edilen verilere bakÕldÕ÷Õnda; øzmir kentinin su kaynaklarÕnÕn hem do÷al
(arsenik, mangan kirlili÷i gibi) hem de antropojenik etkiler (tarÕm faaliyetleri ve atÕk gibi )
altÕnda oldu÷u görülmüútür

GøRøù
Yeryüzündeki su kaynaklarÕnÕn yaklaúÕk %3’ü tatlÕ sulardÕr. Dünyadaki su kaynaklarÕnÕn
%97’sinden fazlasÕ okyanus ve denizlerdedir ve üretim için çok tuzludur (Seckler ve di÷.,
1998). Su kaynaklarÕnÕn ve nüfus yo÷unluklarÕnÕn dünya genelinde dengeli olmayan bir
biçimde da÷ÕlmasÕ nedeniyle yaklaúÕk 80 ülkede nüfusun %40’Õnda su talebi, arzdan daha
fazla olup ihtiyacÕ karúÕlayabilmekten uzaktÕr (Bennett, 2000). Besin üretimi için kiúi baúÕna
6

yÕllÕk ortalama minimum su gereksinimi 0.4×10 litre (Postel, 1996) olup Amerika’da
6

tüketilen miktardan (1.7×10 litre) yaklaúÕk dört kat daha azdÕr. 1960–1997 yÕllarÕ arasÕnda
dünya genelinde kiúi baúÕna kullanÕlabilir tatlÕ su yaklaúÕk %60 azalmÕú olmakla birlikte 2025
yÕlÕna kadar kiúi baúÕna düúen su potansiyelinde %50 düúüú beklenmektedir (Hinrichsen,
1998). TatlÕ su rezervinin mevcut durumda %65-75’nin sulamada kullanÕlmasÕyla tarÕm, en
fazla su kullanÕcÕ sektör durumundadÕr (Bennett, 2000). BazÕ bölgelerde tarÕm sektörü toplam
kullanÕlan suyun %90’nÕ tüketebilmektedir (Allan, 1997). Ülkemizde ise 2003 tarihinde
Devlet Su øsleri (DSø) Genel Müdürlügünce yapÕlmÕú olan hidrojeolojik etütler sonucunda,
ekonomik olarak kullanÕlabilir yeraltÕsuyu potansiyeli 13.66 km3/yÕl olarak hesaplanmÕútÕr. Bu
potansiyelin 5.99 km3/yÕl’Õ yeraltÕsuyu sulamalarÕna tahsis edilmiútir (SaygÕn, 2010).
øzmir kentinde (øzmir Büyükúehir sÕnÕrlarÕ içinde) yer alan yerleúim birimlerinin su
kaynaklarÕnÕn yaklaúÕk % 70’i yeraltÕsularÕndan sa÷lamaktadÕr. Ancak, øzmir kent merkezinde
sularÕn % 54’ü yeraltÕsuyundan, % 46’sÕ ise yüzeysel sulardan sa÷lanmaktadÕr (ùekil 1). øzmir
kent merkezinin yeraltÕsuyu SarÕkÕz, Göksu, Menemen – Çavuúköy, HalkapÕnar, PÕnarbaúÕ ve
* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Buca kuyularÕndan gelmektedir. ùekil 2’de øzmir kent merkezinde bulunan suyun yÕllara ba÷lÕ
tüketimi verilmiú olup, úekilden her geçen yÕl su tüketiminin arttÕ÷Õ görülmektedir. ùekil 3’de
ise, 2012 yÕlÕnda øzmir kent merkezinde tüketilen toplam 192 x 106 m3 suyun hangi
kaynaklardan sa÷landÕ÷ÕnÕ göstermektedir.

ùekil 1: øzmir kentine su sa÷layan kaynaklar ve sa÷ladÕ÷Õ miktar

ùekil 2: øzmir kentinde yÕllar bazÕnda su tüketimi

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 3: 2012 yÕlÕndan øzmir kentine su sa÷layan kaynaklar ve miktarlarÕ

YERALTISUYUNU ETKøLEYEN FAKTÖRLER
Su kirlili÷i, su kayna÷ÕnÕn kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik
özelliklerinin olumsuz yönde de÷iúmesi úeklinde gözlenen ve do÷rudan veya dolaylÕ yoldan
biyolojik kaynaklarda, insan sa÷lÕ÷Õnda, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun di÷er
amaçlarla kullanÕlmasÕnda engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atÕklarÕnÕn
boúaltÕlmasÕnÕ ifade eder. Günümüzde, endüstrileúmeyle birlikte insano÷lunun hayat standardÕ
da gün geçtikçe artmaktadÕr. Ancak endüstrileúme sonucunda ortaya çÕkan tehlikelerin göz
ardÕ edilmesi nedeniyle oldukça büyük boyutlarda kirlilik problemleri meydana gelmiútir. Bu
problemlerden biriside yeraltÕsuyu kirlili÷idir. Dünya’da içme suyu kaynaklarÕnÕn büyük bir
bölümünü yeraltÕsuyu rezervleri oluúturmaktadÕr. Ancak bu rezervler kirlenmelere karúÕ
oldukça hassastÕr. Bir yeraltÕsuyu akiferinin kirlenmesi durumunda, düúük akÕm hÕzlarÕ
nedeniyle akiferin kendini yenilemesi oldukça zordur. YeraltÕsuyunun kirlenmesi ve
derecesinin ülkeden ülkeye ve yerel olarak önemli de÷iúiklikler gösterebilmesine karúÕlÕk,
kirlenmenin temel nedenlerini farklÕ baúlÕklar altÕnda toplamak mümkündür. Aúa÷Õda kÕsaca
yeraltÕsuyunu etkileyen faktörler ve bu faktörlerin øzmir kentinin su kaynaklarÕna etkisine
iliúkin örnekler verilmiútir.
Deniz Suyu Giriúimi
YeraltÕsuyuna deniz suyu giriúimi nedeniyle suyun içindeki tüm iyonlarda, özellikle deniz
suyunda bol miktarda bulunan Na ve Cl gibi iyonlarÕnda önemli artÕúlar meydana gelir ve bu
artÕúlar da yeraltÕsuyunun içilebilirlik kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ülkemiz’de özellikle,
son yÕllarda kÕyÕ akiferlerinde ciddi anlamda deniz suyu giriúimi olmuútur. øzmir Kenti
sÕnÕrlarÕ içinde özellikle NarlÕdere, Balçova, Karaburun ve Çeúme çevresinde açÕlan
yeraltÕsuyu kuyularda aúÕrÕ çekim yapÕlmasÕ nedeni ile deniz suyu giriúimi giderek artmÕú ve
sular içilemez hale gelmiútir (Baba ve di÷., 2001.). Örne÷in Çeúme YarÕmadasÕnda deniz
suyu giriúimine ba÷lÕ olarak Cl de÷erleri 4000mg/l’ye ulaúmÕútÕr (Gemici ve Filiz, 2001).

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Jeotermal AkÕúkanÕn Etkisi
Günümüzde jeotermal enerji, alternatifi olan kaynaklarla mukayese edildi÷inde önemli
çevresel etkileri bulunmayan, ucuz ve sürdürülebilir bir enerji kayna÷Õ olarak görülmektedir.
Buna karúÕn içerdi÷i yüksek sÕcaklÕk ve yüksek element deriúimleri nedeniyle jeotermal
sularÕn termal ve kimyasal kirletici özellikler gösterdi÷i de bilinen bir gerçektir. Bu nedenle
jeotermal akÕúkanÕn ÕsÕsÕnÕn alÕnmasÕnÕ takiben kontrolsüz olarak yüzeysel sulara deúarj
edilmeleri, su kalitesi açÕsÕndan önemli bir sorun teúkil etmektedir. Jeotermal kaynaklarÕn su
kalitesine ekisine yönelik benzer problemler øzmir øl sÕnÕrlarÕ içinde de görülmektedir. øzmir
kenti jeotermal kaynaklar (Balçova, Çeúme, Urla, Foça, Alia÷a, Dikili, Bergama gibi)
açÕsÕndan oldukça zengin dir. Jeotermal kaynaklarÕn en yo÷un kullanÕldÕ÷Õ Balçova ve Dikili
çevresindeki so÷uk yeraltÕsuyu kaynaklarÕnda hem a÷Õr metal artÕúlarÕ hem de yeraltÕsuyunun
ÕsÕsÕnÕn artÕ÷Õ saptanmÕútÕr (Baba ve Armannsson, 2006; ÇakÕn ve di÷., 2012).
Jeolojik Formasyonlardan Kaynaklanan Kirleticiler
Dünyadaki jeolojik formasyonlar de÷iúkenlik göstermekle birlikte söz konusu bu
formasyonlar içerisinde hem metalik hem de endüstriyel cevherler bulunmaktadÕr. AyrÕca bu
formasyonlar, tektonizma ve volkanizmanÕn etkisiyle alterasyonlara u÷ramÕútÕr. Altere olan
bazÕ formasyonlar içerisinde arsenik, cÕva ve uranyum gibi metaller zenginleúmiútir. Son
yÕllarda do÷al kirleticiler sonucu ülkemizde bir çok su kayna÷Õnda problemler gözlenmiútir
(Baba ve Tayfur, 2011). Özellikle altere kayaçlardan gelen ve yüksek arsenik içerikli su
kaynaklarÕna øzmir kentine su sa÷layan kesimlerde rastlanmÕútÕr. Yamanlar ve Çi÷li
çevresindeki yüksek topo÷rafyaya sahip kesimlerde volkanik kayaçlar yüzlek vermektedir. Bu
volkanik kayaçlarda cevher zonlarÕ mevcut olup ya÷Õúlarla bu zonlardaki a÷Õr metaller
yeraltÕsuyuna taúÕnmaktadÕr (Baba ve di÷., 2001).
TarÕmsal ølaç ve Gübre
Pestisitler, di÷er bir adÕyla biyositler, arzu edilmeyen organizmalarÕ yok etmede kullanÕlan
sentetik, organik bileúiklerdir. Pestisitler yeraltÕsuyuna süzülme ve kazara dökülme sonucu
bulaúmaktadÕr. Gerek yeraltÕsuyu gerekse yüzey suyuna ulaúan pestisitlerin, pestisit çeúidi ve
suda çözünürlük durumuna göre canlÕlar için sÕnÕr de÷erleri söz konusudur. Bu de÷erlerin
üstündeki konsantrasyonlar, canlÕ hayatÕnÕ olumsuz yönde etkilemektedir. TarÕm arazilerinde
uygulanan gübrenin ancak belli bir kÕsmÕ bitkiler tarafÕndan kullanÕldÕ÷Õndan geriye kalan
kÕsmÕ akarsulara, içme sularÕna ve çevreye yayÕlmakta, insan, bitki ve hayvan sa÷lÕ÷ÕnÕ tehdit
etmektedir. øzmir su kaynaklarÕnÕn %9’unun sa÷landÕ÷Õ Menemen ovasÕnda yo÷un tarÕm
yapÕlmaktadÕr ve bu alandaki su kaynaklarÕnÕn pestisitlerden etkilenme potansiyeli yüksektir.
Madencilik
Asit Maden DrenajÕ (AMD) düúük pH’Õn yanÕ sÕra, içerdi÷i yüksek sülfat ve a÷Õr metal
konsantrasyonlarÕndan dolayÕ yeraltÕsularÕnÕ olumsuz yönde etkilemektedir (ùanlÕyüksel ve
Baba, 2013; Gunduz ve di÷., 2007). øzmir kentininde hem kuzey hem de güney akslarÕnda
metalik madenlerce zengin yataklar (Yamanlar ve Efemçukuru altÕn sahalarÕ) bulunmaktadÕr.
Bu yataklar AMD oluúturma potansiyeli yüksektir. AyrÕca, kentin do÷u aksÕnda içmesuyu
kaynaklarÕnÕ etkileyebilecek taú ocaklarÕda yer almaktadÕr.

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Endüstriyel AtÕklar
Kentlerimizde patlayÕcÕ, kendili÷inden yanmaya uygun, suyla temas halinde parlayÕcÕ gazlar
çÕkaran, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli, korozif, hava ve suyla temasÕnda toksik
gaz çÕkaran, toksik ve eko toksik özellikler taúÕyan atÕklar bulunmaktadÕr. øzmir kenti içinde
bir çok benzin istasyonu ve sanayi bölgeleri (Atatürk Organize Sanayi, Bornova Sanayi sitesi
gibi) bulunmaktadÕr. Özellikle benzin istasyonlarÕnÕn bulundu÷u kesimlerde açÕlmÕú bulunan
derin kuyulardaki sularda yüksek konsantrasyonlara sahip Pb elementi ölçülmüútür. Kurúun
de÷erinin yüksek olmasÕ petrol ürünlerinden kaynaklanmaktadÕr (Baba ve di÷., 2001). Benzer
úekilde kentin de÷iúik kesimlerinde (Gaziemir gibi) depolanmÕú bulunan toksik atÕklarÕn
yeraltÕsuyunu ciddi anlamda etkiledi÷i saptanmÕútÕr (ùekil 4).

ùekil 4: øzmir Kent Merkezinde depolanmÕú bulunan atÕklar ve bu atÕklardan sÕzan toksik
metallerin su kaynaklarÕna etkisi
Evsel AtÕklar
Konutlardan atÕlan, tehlikeli ve zararlÕ atÕk kavramÕna girmeyen, bahçe, park ve piknik
alanlarÕ gibi yerlerden gelen katÕ atÕklarÕ ifade eder. Evsel katÕ atÕklar toplam katÕ atÕk üretimi
içerisinde oldukça yüksek bir düzeye sahip olup, insan sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan da oldukça önemli bir
yer tutmaktadÕr. Bu atÕklarÕn toplanmadan önce ve sonra depolanma yerlerinin hastalÕk
taúÕyÕcÕ organizmalar için uygun bir üreme ortamÕ olmasÕ, toplum sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan büyük bir
sorun yaratmaktadÕr. Özellikle, Bornova OvasÕ alüvyonlarÕ kentsel yerleúim nedeniyle, evsel
atÕklardan kaynaklanan kirleticilerin etkisi altÕndadÕr.

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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SONUÇ VE ÖNERøLER

YeraltÕsuyu kaynaklarÕnÕn korunmasÕ ve kirlenmesinin minimize edilmesi øzmir Kenti için son
derece önemlidir. 2012 yÕlÕnda kent merkezinin suyunun %56 sÕ yeraltÕsuyundan sa÷lanmÕútÕr.
Ancak, øzmir Büyükúehir sÕnÕrlarÕ içinde yer alan bütün yerler gözönüne alÕndÕ÷Õnda bu oran
% 70’e çÕkmaktadÕr. øzmir kentinin su kaynaklarÕnÕ sa÷layan kesimler (Menemen OvasÕ,
HalkapÕnar kaynaklarÕ gibi) ciddi anlamda risk altÕndadÕr. AúÕrÕ kentleúme, bilnçsiz tarÕm
uygulamalarÕ ve kentteki sanayi atÕklarÕ su kalitesini gün geçtikte bozmaktadÕr. Bu nedenle;
øzmir Büyükúehir sÕnÕrlarÕ içinde yer alan su kaynaklarÕnÕn korunabilmesi ve sürdürülebilirli÷i
için,
 Yasal olmayan yeraltÕsuyu kullanÕmÕnÕn engellenmesi,
 Entegre su yönetim kavramÕnÕn geliútirilmesi ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ
 Akifere beslenimi arttÕracak yöntemlerin geliútirilmesi
 Çekimlerin kontrol altÕna alÕnmasÕ
 YÕllÕk su kullanÕm raporlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ
 Kontrolsüz ve izinsiz açÕlan kuyularÕn yeni yasal düzenlemeler ile önlenmesi
 Su tüketiminin azaltÕlmasÕ
 Etkin sulama yönteminin geliútirilmesi
 Etkin gözlem ve veri toplama a÷ÕnÕn oluúturulmasÕ
 HalkÕn e÷itilmesi ve karar mekanizmasÕna katÕlÕmlarÕnÕn sa÷lanmasÕ
 AtÕk azaltÕmÕ ve kontrolü
 Uygun arÕtma teknolojilerinin seçimi ve iúletilmesi
 TarÕm ilaçlarÕnÕn kullanÕmÕ konusunda halkÕn biliçlendirilmesi
 Yasa ve yönetmelik kargaúasÕnÕn azaltÕlmasÕ
 Yetki kargaúasÕnÕn azaltÕlmasÕ
 Kurumlar arasÕ koordinasyon
 Ölçüm, izleme, denetlemenin yapÕlmasÕ ve bu amaç için øzmir Büyükúehir Belediyesi
bünyesinde bir birimin (YeraltÕsuyu Daire BaúkanlÕ÷Õ gibi) oluúturulmasÕ gereklidir.
SularÕn da bir gün çeúitli nedenler ile tükenebilece÷i gerçe÷inden hareketle insanlarda “su
tasarrufu” bilinci oluúturulmalÕdÕr. Bu kültürü oluúturma ve geliútirme adÕna içme, kullanma,
sulama, endüstri vb. her alanda, toplumsal e÷itime önem verilmelidir.
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1. GøRøù
Ülkemiz göller ve nehirlerden oluúan önemli tatlÕ su kaynaklarÕna sahip olmasÕna ra÷men,
sanÕldÕ÷Õ gibi su kaynaklarÕ bol ve sÕnÕrsÕz olup, su zengini bir ülke de÷ildir. Aksine, gerekli
önlemler alÕnmadÕ÷Õ ve su kaynaklarÕnÕn geliútirilmesine yönelik yatÕrÕmlara öncelik
verilmedi÷i takdirde yakÕn gelecekte su sorunlarÕ yaúamaya aday bir ülke olabilece÷i gibi
üretmeme sorunu ile karúÕ karúÕya gelecektir. Su hem tarÕmÕn hem de sanayinin olmazsa
olmaz temel girdisi konumundadÕr. Ülkemizde teknik ve ekonomik anlamda tüketilebilecek
yerüstü ve yeraltÕ suyu miktarÕnÕn 112 milyar m3 oldu÷u bilenmektedir.
Ülkemiz açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda su kaynaklarÕmÕzÕ yeterince de÷erlendiremedi÷imiz, mevcut
su tüketimiz olan 48 milyar m3’ün yaklaúÕk %76’sÕ (36.5 milyar m3) tarÕmsal sulama amaçlÕ
de÷erlendirilmektedir. Potansiyel sulanabilir arazimizin (8.5 milyon ha) %64’ü 5.42 milyon
ha ancak sulanabilmektedir.
øzmir ilindeki tarÕma elveriúli arazi 335 316 hektar olup, bunun 165 534 hektarÕ ekonomik
olarak sulanabilir arazidir. øzmir ilinin yüzeysel su potansiyeli 2.07 km3/ yÕl olup bunun 0.75
km3/yÕl’Õ Kuzey Ege sularÕndan, 0.13 km3/yÕl’Õ Gediz nehrinden ve 1.19 km3/yÕl’Õ ise Küçük
Menderes nehrinden oluúmaktadÕr. Yer altÕ suyu potansiyeli ise 0.494 km3/ yÕl olup øzmir
ilinin toplam brüt su kaynaklarÕ potansiyeli 2.564 km3/yÕl dÕr. øzmir ilinin öncelikle su ve
toprak kaynaklarÕ potansiyeli ile ülkemiz içindeki yerine bakmak gerekmektedir.
øzmir ili yüzeysel su potansiyelinin % 46’sÕ Küçük Menderes havzasÕnda, % 29’u BakÕrçay
havzasÕnda, % 6’Õ da Gediz havzasÕndadÕr. Ancak BakÕrçay HavzasÕnÕn øzmir ili sÕnÕrlarÕ
dÕúÕnda kalan yukarÕ kesimi ile Gediz havzasÕnÕn øzmir ili sÕnÕrlarÕ dÕúÕnda kalan orta ve yukarÕ
kesimlerinden gelen önemli bir su potansiyeli de øzmir ili sÕnÕrlarÕ içinden geçerek denize
dökülmektedir.
øzmir ilinin yer altÕ suyu potansiyeli pÕnarlar da dahil olmak üzere toplam 494 hm3/yÕl’dÕr.
Bunun % 32,5 u olan 161 hm3 su içme ve kullanma suyu amacÕyla, % 51 i olan 238 hm3 su
sulama ve endüstri suyu amacÕyla tahsis edilmiú olup, 95 hm3 su rezervi mevcuttur.
Bilindi÷i üzere øzmir ili Türkiye’nin ikinci en büyük ticaret merkezine, toplam sanayi
üretiminin %9.3‘ünü gerçekleútiren önemli bir sanayi merkezi, geleneksel ihracat kalemleri
tarÕmsal ürünler, pamuk, incir, üzüm, tütün, zeytin ve üstün kaliteli zeytinya÷Õ gibi dünyaca
tanÕnan yerel ürünlere sahiptir.
øzmir, 13.383 milyon TL ile Ege Bölgesi GSYøH’sinin yaklaúÕk % 50’sini, Türkiye
GSYøH’sinin yaklaúÕk % 7’sini oluúturmaktadÕr. østanbul ve Ankara’nÕn ardÕndan Türkiye
GSYøH’sine katkÕda bulunan üçüncü büyük ildir. Kiúi basÕna düúen GSYøH' de ise 3.215 $
(3.894 TL) ile Türkiye'nin altÕncÕ ili konumundadÕr.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Sektörel olarak øzmir ili GSYøH’sine en büyük katkÕyÕ hizmetler (% 54,4), sanayi (% 37,5) ve
tarÕm (% 8,1) sa÷lamaktadÕr. 2008 yÕlÕ verilerine göre øzmir’de istihdamÕn sektörel da÷ÕlÕmÕ
% 7,5 tarÕm, % 31,5 sanayi ve % 61 hizmetler sektöründe gerçekleúmiútir. 2009 yÕlÕ verileri
incelendi÷inde istihdamÕn sektörel da÷ÕlÕmÕ % 8,5 tarÕm, % 27,9 sanayi ve % 63.5 hizmetler
sektöründe oluúmuútur. Krizin kendini hissettirdi÷i 2009 yÕlÕnda tarÕmdaki istihdam artÕúÕ
øzmirli iúgücünün hala tarÕm ile yakÕn ba÷larÕ oldu÷una iúaret etmektedir. øzmir’de toplam
iúgücü 2008 yÕlÕnda 1,171 milyon iken 2009 yÕlÕnda 1,170 milyona inmiútir. Ülke geneliyle
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda øzmir’de tarÕm dÕúÕ sektörlerdeki istihdam oranÕnÕn ülke düzeyinden
sürekli biçimde yüksek oldu÷u gözlenebilir. Ege Bölgesi’nde hizmetler sektöründe ve sanayi
sektöründe çalÕúanlarÕn neredeyse yarÕsÕ ve tarÕmda çalÕúanlarÕn % 15’ine yakÕnÕ øzmir’de
istihdam edilmiútir.
øzmir, Türkiye’deki toplam tarÕm alanÕnÕn % 1,4’üne sahiptir ve tarÕm alanlarÕnÕn büyüklü÷ü
açÕsÕndan 28. ildir. øldeki toplam tarÕm alanÕnÕn % 40’Õ meyveler, içecek ve baharat bitkileri,
% 10’u sebze bahçeleri, % 50’si tahÕllar ve di÷er bitkisel ürünlerin üretiminde
kullanÕlmaktadÕr. Türkiye tarÕm alanÕn ise % 11,7’si meyveler, içecek ve baharat bitkileri, %
3,3’ü sebze bahçeleri, % 68,1’i tahÕllar ve di÷er bitkisel ürünlerin üretiminde
kullanÕlmaktadÕr. øzmir ve Türkiye de÷erleri karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda øzmir'in meyve ve sebze
alanÕnÕn oransal olarak Türkiye'nin tahÕl ve di÷er bitkisel üretim alanÕndan fazla oldu÷u
görülmektedir. AyrÕca, ülke genelindeki tarÕm arazilerinin % 17,0’si nadas için ayrÕlÕrken
øzmir’de bu oranÕn yalnÕzca % 0,9 olmasÕ tarÕm ekonomisi açÕsÕndan di÷er illerin ço÷una göre
øzmir’e avantaj sa÷lamaktadÕr.
øzmir ilinde tarÕm alanlarÕnÕn yaklaúÕk yarÕsÕnÕ sulanmayan alanlar oluúturmaktadÕr. øldeki
sulanabilir arazilerin % 74,3’ü sulanmaktadÕr. øldeki sulanabilir alanlarÕn tamamÕnÕn modern
sulama yöntemleri (ya÷murlama ve damla yöntemleri ile suyu en verimli úekilde kullanma)
ile sulanabilmesi için gerekli altyapÕnÕn tamamlanmasÕ önem taúÕmaktadÕr. AyrÕca, su
kaynaklarÕmÕzÕn büyük bir kÕsmÕnÕn tarÕmsal amaçlÕ kullanÕlÕyor olmasÕ önemli bir tarÕm
girdisi olan suyun, damlama ve di÷er modern teknoloji kullanÕmÕnÕn deste÷i ile akÕlcÕ ve etkin
kullanÕlmasÕ gerekmektedir. Halen ülkemizde sulamanÕn % 85’i geleneksel olan salma
sulama, % 15’inde modern sulama teknikleri ile yapÕlmaktadÕr. Modern sulamanÕn øzmir
ilindeki kullanÕm oranÕ Türkiye ortalamasÕnÕn üzerinde %25 olmasÕna ra÷men modern ve
verimli sulama yöntemlerinin bölgede yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
2. øZMøR øLøNDE SU POTANSøYELø, SU KAYNAKLARI
øzmir ilindeki tarÕma elveriúli arazi 335 316 hektar olup, bunun 304 165 hektarÕ sulanabilir
arazidir. øzmir ilinin yüzeysel su potansiyeli 2.07 km3/ yÕl olup bunun 0.75 km3/yÕl’Õ Kuzey
Ege sularÕndan, 0.13 km3/yÕl’Õ Gediz nehrinden ve 1.19 km3/yÕl’Õ ise Küçük Menderes
nehrinden oluúmaktadÕr. Yer altÕ suyu potansiyeli ise 0.494 km3/ yÕl olup øzmir ilinin toplam
brüt su kaynaklarÕ potansiyeli 2.564 km3/yÕl dÕr. øzmir ilinin öncelikle su ve toprak kaynaklarÕ
potansiyeli ile ülkemiz içindeki yerine bakmak gerekmektedir.
Nüfus yo÷unlu÷una göre su ve toprak kaynaklarÕ potansiyeli düúük olan ilimizde bir
damla suyu ve bir karÕú tarÕm topra÷ÕnÕ kullanÕrken çok kez düúünmek gerekir. Nüfus
yo÷unlu÷u yanÕ sÕra tarÕm ve sanayinin üretim kollarÕ, geliúimi, yo÷unlu÷u dikkate alÕnÕnca
ilimiz açÕsÕndan suyun her bir damlasÕnÕn akÕllÕca ve etkin kullanÕlmasÕ gerekti÷i ortaya
çÕkmaktadÕr.
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øzmir ili 12 019 km2 yüzey alanÕ ile BatÕ Anadolu’daki 3 akarsu havzasÕnÕ kÕsmen veya
tamamen kapsamÕna alÕr. Kuzeyde Kuzey Ege HavzasÕnÕn BakÕrçay havzasÕ olarak da
adlandÕrÕlan ana akarsu bölümü, Gediz HavzasÕnÕn Menemen ovasÕ kesimi ve güneyde Küçük
Menderes HavzasÕnÕn tamamÕ øzmir øli sÕnÕrlarÕ içinde yer almaktadÕr.
øzmir ili yüzeysel su potansiyelinin % 46’sÕ Küçük Menderes havzasÕnda, % 29’u BakÕrçay
havzasÕnda, % 6’Õ da Gediz havzasÕndadÕr.
øzmir ilinin yer altÕ suyu potansiyeli pÕnarlar da dahil olmak üzere toplam 494
hm3/yÕl’dÕr. Bunun % 32,5 u olan 161 hm3 su içme ve kullanma suyu amacÕyla, % 51 i
olan 238 hm3 su sulama ve endüstri suyu amacÕyla tahsis edilmiú olup, 95 hm3 su rezervi
mevcuttur.
2.1. Su Potansiyelini De÷erlendirmeye Yönelik Tesisler
øzmir ili su potansiyelini de÷erlendirmek amacÕyla DSø 2.Bölge Müdürlü÷ünce 2009 yÕlÕna
kadar 7 adet baraj bitirilerek iúletmeye açÕlmÕú, 34 adet baraj veya gölet yapÕlmasÕ
öngörülmüútür. øzmir ilinde öngörülen 34 adet baraj ve göletin 18 adedi sulama, 2 adedi
sulama ve içme suyu, di÷er 14 adedi yalnÕzca içmesuyu, taúkÕn koruma, sanayi suyu veya
çok amaçlÕdÕr. Toplam olarak øzmir ilinde 42 371 ha alan yüzeysel su kaynaklarÕ ile
sulamaya açÕlmÕútÕr.
Tablo 1. øzmir ølinde 2009 YÕlÕna Kadar øúletmeye AçÕlmÕú DSø Sulama Tesisleri
ølçe AdÕ
Su Kayna÷Õ
Sulama AlanÕ AdÕ
Bergama
Kestel BarajÕ
Bergama SulamasÕ
Menemen
Demirköprü BarajÕ
Menemen sulamasÕ
Seferihisar
Ürkmez BarajÕ
Ürkmez sulamasÕ
Seferihisar
Seferihisar BarajÕ
Seferihisar sulamasÕ
Seferihisar
Kavakdere
Kavakdere sulamasÕ
KÕnÕk
Seviúler BarajÕ
KÕnÕk sol sahil sulamasÕ
øúletmeye AçÕlmÕú Projelerin Toplam Sulama AlanÕ (Büyük Su
øúleri)
Mordo÷an Göleti Sulamasi (Küçük su øúler)
Ataköy Göleti sulamasÕ (Küçük su øúler)
TOPLAM
YAS SulamalarÕ toplamÕ
GENEL TOPLAM

Sulama AlanÕ ( ha )
4 260
28 483
370
1 277
560
7 063
42 013
130
228
42 371
10 980
53 351

Tablo 2. øzmir ølinde 2009 YÕlÕndan Bugüne øúletmeye AçÕlmÕú DSø Sulama Tesisleri
SÕra
øúin AdÕ
1
Güzelhisar Mansap OvalarÕ SulamasÕ
2
Kemalpaúa Aúa÷Õ KÕzÕlca YAS SulamasÕ
3
Kemalpaúa Armutlu YAS Sulama ùebekeleri
4
Bergama KÕranlÕ Yerüstü SulamasÕ
5
Tire Yeniúehir (Gölet) SulamasÕ
6
Kiraz Göleti ve SulamasÕ
TOPLAM

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

AúamasÕ
øúletme
øúletme
øúletme
øúletme
øúletme
øúletme

FaydasÕ(ha)
923
200
33
56
62
208
1482
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Tablo 3. øzmir ølinde ønúaatÕ Devam Eden DSø Sulama Tesisleri
SÕra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

øúin AdÕ
KÕnÕk Sa÷ Sahil SulamasÕ
Ödemiú Beyda÷ SulamasÕ
Ödemiú Aktaú SulamasÕ
Seferihisar Ürkmez SulamasÕ Rehabilitasyonu
Dikili Harputlu Göleti ve SulamasÕ
Foça Arpaçay Göleti ve SulamasÕ
Bademli SulamasÕ
Menemen Emiralem Göleti ve SulamasÕ
Menemen SüleymanlÕ Göleti ve SulamasÕ
Alia÷a ÇÕtak Göleti ve SulamasÕ
TorbalÕ Aslanlar Göleti ve SulamasÕ
TorbalÕ KarakÕzlar Göleti ve SulamasÕ
Kemalpaúa Ba÷yurdu Göleti ve SulamasÕ
Kemalpaúa YukarÕkÕzÕlca Göleti ve sulamasÕ
Kiraz Haliller Göleti ve SulamasÕ
Bergama Karalar Göleti ve SulamasÕ
Bornova Karaçam Göleti ve SulamasÕ
Kemalpaúa Savanda Göleti ve SulamasÕ
Bergama Çamavlu Göleti ve SulamasÕ
Menderes Gümüldür Göleti ve SulamasÕ
Tire Eskioba Göleti ve SulamasÕ
Bergama YukarÕkÕrÕklar Göleti ve SulamasÕ
Menderes Özdere Göleti ve SulamasÕ
TOPLAM

AúamasÕ
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat
ønúaat

FaydasÕ(ha)
11241
19650
1580
370
90
42
1048
212
153
169
53
226
115
318
288
172
100
163
128
98
87
191
164
36658

Tablo 4. øzmir ølinde Proje AúamasÕnda Olan DSø Sulama Tesisleri
SÕra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

øúin AdÕ
Burgaz (Zeytinova) SulamasÕ
Ergenli SulamasÕ
Ödemiú Rahmanlar SulamasÕ
Karaburun Salman Göleti ve Sulamas
TorbalÕ ÇakÕrbeyli Göleti ve SulamasÕ
Dikili Gökçea÷Õl Göleti ve SulamasÕ
Bergama BayramcÕlar Göleti ve SulamasÕ
Bergama KÕrcalar Göleti ve SulamasÕ
Seferihisar Gödence Göleti ve SulamasÕ
Alia÷a Kalabak Göleti ve SulamasÕ
Bergama Çamtepe Göleti ve SulamasÕ
Güzelbahçe Göleti ve SulamasÕ
Kemalpaúa Viúneli Göleti ve SulamasÕ
TOPLAM


* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

AúamasÕ
proje
proje
proje
proje
proje
proje
proje
proje
proje
proje
proje
proje
proje

FaydasÕ(ha)
3009
3047
1494
170
100
125
26
275
67
84
73
109
190
8769
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Tablo 5. øzmir ølinde Planlama AúamasÕndaki DSø Sulama Tesisleri
SÕra
1
2
3
4
5
6
7
8
9

øúin AdÕ
Kemlpaúa Armutlu SulamasÕ
Bergama Seklik Göleti ve SulamasÕ
Tire Dereli Göleti ve SulamasÕ
Bergama NarlÕca Göleti ve SulamasÕ
Menemen Bozalan Göleti ve SulamasÕ
Kemalpaúa Akalan Göleti ve SulamasÕ
Dikili Esentepe Göleti ve SulamasÕ
Tire SarÕlar Göleti ve SulamasÕ
Foça-KÕúla Göleti ve SulamasÕ
TOPLAM

AúamasÕ
Planlama
planlama
planlama
planlama
planlama
planlama
planlama
planlama
planlama

FaydasÕ(ha)
1403
116
239
210
135
124
269
334
176
3006

øzmir ilinde 2009 yÕlÕndan bu güne kadar 1482 ha alan sulamaya açÕlmÕú, 36 658 ha alanÕn
inúaatÕ devam etmekte, 8 769 ha alanÕn projeleri hazÕrlanmÕú/ hazÕrlanmakta, 3 006 ha
alanÕnda planlama çalÕúmalarÕ devam etmektedir. Birinci øzmir kent sempozyumunun
yapÕldÕ÷Õ 2009 yÕlÕnda gelecekte 68 626 ha alan sulamaya açÕlaca÷Õ ifade edilmiútir.
Belirlenen bu hedefe %72,5 ulaúÕldÕ÷Õ, hedeften %27,5 uzaklaúÕldÕ÷Õ görülmekle beraber, 4
yÕlda su kaynaklarÕ yatÕrÕmlarÕnda sulama açÕsÕndan önemli artÕú oldu÷u görülmektedir.
Sulama suyu temini yatÕrÕmlarÕ yanÕ sÕra içme ve kullanma suyu temini amaçlÕ yatÕrÕmlarda
ilimizde önem taúÕmaktadÕr. ølimizin toplam nüfusu 4 047 743 kiúi olup bu nüfusun tümü
bütünúehir yasasÕ ile Büyükúehir nüfusunu oluúturmaktadÕr.
øzmir Büyükúehir alanÕnÕn içme-kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacak projeleri
ortaya koymak amacÕyla øzmir øçmesuyu Projesi Master Plan raporu DSø tarafÕndan 1971
yÕlÕnda yaptÕrÕlmÕútÕr. Bu proje kapsamÕnda Menemen YeraltÕsuyu, Balçova BarajÕ, Manisa
ilinde bulunan Göksu ve SarÕkÕz kaynaklarÕndan ve TahtalÕ BarajÕndan toplam 280 hm3/yÕl su
kullanÕma sunulmuútur. Bu proje öncesinde DSø’ce gerçekleútirilen HalkapÕnar KaynaklarÕ
geliútirilmesi ve bazÕ yer altÕ suyu kuyularÕndan elde edilen 72 hm3/yÕl su ile birlikte øzmir
kentine 352 hm3/yÕl su sa÷lanmÕútÕr.
Halen DSø uygulama programÕnda bulunan øzmir øçmesuyu II. Merhale Projesi kapsamÕnda
Manisa ilinde inúaatÕ devam eden Gördes BarajÕndan øzmir’e 59 hm3/yÕl içme ve
kullanma suyu verilece÷i ifade edilmiú, Gördes barajÕndan kademeli olarak su verilmeye
baúlanmÕútÕr. Proje kapsamÕnda 119 km uzunlu÷unda boru hattÕnÕn, 0+35 km
tamamlanmÕú ve hizmete alÕnmÕútÕr. HattÕn 35+100 km’sinin %98 tamamlanmÕú, 11
AralÕk 2013 tarihine kadar tamamlanÕp hizmete alÕnacaktÕr. Proje kapsamÕnda 365 000
m3/gün kapasiteli arÕtma tesisi ve pompa istasyonu bulunmaktadÕr. Gördes BarajÕ inúaatÕ
2008 yÕlÕ sonunda bitirilecek ve su tutmaya baúlanmÕútÕr. Bu nedenle ArÕtma Tesisi ve
øletim HattÕ Uygulama Projelerinin øZSU’ca acilen bitirilmesi gerekmektedir. Bütün úehir
yasasÕ ile Büyük úehire ba÷lanan ilçe ve beldelerinde de 2009 yÕlÕ sonrasÕ DSø uygulama
programÕnda bulunan Ödemiú Rahmanlar barajÕ (9.36 hm3/yÕl), Karaburun Karareis BarajÕ
(2,84 hm3/yÕl), Karaburun Salman barajÕ (0,90 hm3), Karaburun Bozköy göleti(1,98 hm3) ve
Dikili ÇandarlÕ göleti (0,90 hm3/yÕl) olmak üzere toplam 16,03 hm3/yÕl ilave içme kullanma
suyu sa÷lanacaktÕr. Projenin Gördes BarajÕndan sonraki kademesi olan Manisa ilindeki
Ça÷layan BarajÕndan 23 hm3/yÕl, BaúlamÕú BarajÕndan 36 hm3/yÕl, Düvertepe BarajÕndan
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89 hm3/yÕl suyun øzmir kentine verilmesi planlanmÕútÕr. Proje tamamlandÕ÷Õnda DSø
tarafÕndan øzmir iline 205 hm3/yÕl daha su sa÷lanarak 2028 yÕlÕna kadar toplam 574 hm3/yÕl
su temin edilmiú olacaktÕr.
3. øLøMøZDE SULAMA YATIRIMLARI AÇISINDAN ÖNEMLø HAVZALARIMIZ
VE PROJELER
3.1. Küçük Menderes HavzasÕ
Küçük Menderes havzasÕnÕn en önemli akarsuyu Küçük Menderes nehri ve yan kollarÕ olan
Fertek çayÕ, UladÕ deresi, IlÕca deresi, De÷irmen dere, Aktaú deresi, Rahmanlar
deresi, Pirinçci deresi, YuvalÕ dere, E÷ridere, Birgi çayÕ, Çevlik çayÕ ve Keles çayÕdÕr
Küçük menderes havzasÕ içerisinde, øzmir iline ba÷lÕ BayÕndÕr, Beyda÷, Kiraz, Ödemiú,
Selçuk, Tire ve TorbalÕ olmak üzere 7 adet ilçe yer almaktadÕr.
HavzanÕn Mevcut Durumu ve SorunlarÕ
Türkiye’nin batÕ ucunda yer alan Küçük Menderes havzasÕ 7 186 km2 lik bir drenaj alanÕna
sahiptir. Havza Çeúme, Karaburun, Urla ve Seferihisar ilçelerinin bulundu÷u kÕyÕ kesimi ile
Ödemiú, BayÕndÕr, Tire, Beyda÷, Kiraz ve Selçuk ilçelerinin yer aldÕ÷Õ ve geniú ovalÕk
alanlarÕn bulundu÷u iç kesimden oluúan iki ana bölümden oluúmaktadÕr.
Küçük Menderes havzasÕnÕn Küçük Menderes nehri tarafÕndan drene edilen iç kesimi
yaklaúÕk 70 000 hektarlÕk sulanabilir ova potansiyeli ile BatÕ Anadolu’nun geliúmeyi
bekleyen önemli havzalarÕndan biridir. Mevcut yüzeysel su potansiyelinin hemen hemen
tamamÕ, bugüne kadar baúlanÕlan ilk ve en büyük tesis olan Beyda÷ barajÕ dÕúÕnda, Ödemiú
Aktaú, Bademli barajlarÕnÕn inúaatlarÕna 2011 yÕlÕnda baúlanmÕú, Rahmanlar barajÕ 2013 yÕlÕ
yatÕrÕm programÕna alÕnmÕú, inúaatÕna baúlanmÕútÕr. Havzada yer alan BayÕndÕr Zeytinova
barajÕnÕn inúaatÕ devam ediyor, Ergenli barajÕ 2013 ek yatÕrÕm programÕnda, UladÕ barajÕ
proje aúamasÕndadÕr.
Son yÕllarda bölgemizde yaúanan kuraklÕ÷Õn bir sonucu olarak yeraltÕ suyu seviyelerinde
önemli düúüúlerle karúÕlaúÕlmÕútÕr. Küçük Menderes havzasÕnda en önemli problem yeterli
sulama suyu sa÷lamak üzere yüzeysel su kaynaklarÕnÕn geliútirilmesidir. Ya÷murlama ve
damla sulamasÕ gibi modern sulama tekniklerinin uygulanmasÕ ile daha çok alana hizmeti
ulaútÕrmak mümkün olacaktÕr. Küçükmenderes havzasÕnda yeraltÕ suyundan yararlanarak
toplam 8 404 hektar alanda sulama yapan 40 ayrÕ sulama kooperatifi bulunmaktadÕr.
Beyda÷ barajÕ ile Beyda÷ ve Ödemiú ilçeleri arasÕnda Küçük Menderes nehrinin sa÷ ve sol
sahilinde toplam 19 650 ha arazinin sulanmasÕ amaçlanmaktadÕr. Sulama alanÕ içerisinde
Beyda÷ ve Ödemiú ilçelerinin toplam 28 köyün/beldenin tarÕm arazileri kalmaktadÕr.
3.2. BakÕrçay HavzasÕ
BakÕrçay havzasÕndaki su depolama tesisleri olan Kestel barajÕ ve Seviúler barajÕ inúa
edilerek iúletmeye geçirilmiú, YortanlÕ ve ÇaltÕkoru barajlarÕÕ bitirilmiú olup, sulama úebeke
inúaatlarÕ devam etmektedir. AyrÕca 2009 yÕlÕndan sonra BakÕrçay mansap ovalarÕ
sulamasÕ (11 845 ha ) için planlanan 5 barajÕn (Geyikli, MusacalÕ, KapÕkaya, Karadere,
SarÕcalar) planlama çalÕúmalarÕ tamamlanmÕú, proje çalÕúmalarÕ devam etmektedir.
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3.3. øúletmede Olan Barajlar
Manisa i l i S o m a i l ç e s i n d e b u l u na n S e v i ú l e r b a r a j Õ i n ú a a t Õ 1 9 8 1 yÕlÕnda
tamamlanarak iúletmeye açÕlmÕútÕr. Soma’daki termik santrallere so÷utma suyu sa÷lamak
üzere inúa edilmiú olan barajdan mansap su haklarÕnÕ ve di÷er sulama suyu taleplerini
karúÕlamak amacÕyla sulama suyu da alÕnmaktadÕr. Soma’daki termik santrallere 20,5
hm3/yÕl su tahsis edilmiú olup, barajÕn regüle etti÷i suyun kalanÕ olan ortalama 62 hm3/yÕl
potansiyel mansap ovalarÕnÕn sulanmasÕ amacÕyla kullanÕlmaktadÕr. Barajdan bÕrakÕlan su ile
2004 yÕlÕnda KÕnÕk Sol Sahil SulamasÕnÕn tamamlanan bölümlerinde 840 hektar alan
sulanmaktadÕr. Barajdan bÕrakÕlan suyun büyük bölümü ise BakÕrçay ana yata÷Õ boyunca
3,78 hm3/yÕl de÷erinde olan kadim su haklarÕnÕn karúÕlanmasÕnda ve mansap ovalarÕnda sulu
tarÕm yapan di÷er çiftçilerin su taleplerinin karúÕlanmasÕnda kullanÕlmaktadÕr.
øzmir ili Bergama ilçesinde bulunan Kestel barajÕ Bergama ovasÕnÕn sulanmasÕ amacÕyla inúa
edilmiú bulunan barajdan alÕnan suyla 4260 hektarlÕk alanda sulama yapÕlmaktadÕr. Sulama
úebekesi kanaletli, ana kanal klasik tiptedir.
KÕnÕk sol sahil sulamasÕ 7063 hektar alana sahiptir KÕnÕk sa÷ sahil sulamasÕ øzmir ili KÕnÕk
ilçesinde BakÕrçay nehrinin sa÷ sahilinde kalan tarÕm arazilerini kapsamaktadÕr. KÕnÕk sa÷
sahil sulamasÕ 11 241 hektar alana sahiptir. Sulama úebekesi suyunu YortanlÕ ve ÇaltÕkoru
barajlarÕndan alacaktÕr.
BakÕrçay KÕnÕk Projesi ile 11 241 hektarÕ sa÷ sahilde, 7063 hektarÕ sol sahilde olmak üzere
toplam 18 304 hektar arazi sulanacaktÕr.
AyrÕca Gediz havzasÕnda 6 365 ha Menemen sol ve sa÷ sahil sulamalarÕ ilimiz sÕnÕrlarÕ
dÕúÕnda yer alan Demirköprü barajÕndan sulanmaktadÕr.
3.4-Sulama ùebekesi Bulunmayan Alanlarda Sulama Durumu ve Problemler
BakÕrçay havzasÕnÕn mansap kesimi olan Bayat ovasÕndaki çiftçiler de KÕnÕk’takine benzer
úekilde BakÕrçay yata÷Õna Seviúler barajÕndan bÕrakÕlan sulama suyunu motopomplarla alarak
sulama yapmaktadÕrlar. Bayat ovasÕnda BakÕrçay yata÷ÕnÕn sa÷ sahilinde kalan ve 1950’li
yÕllarda DSø’ce yapÕlmÕú bulunan bazÕ kurutma ve drenaj kanallarÕ da sulama amacÕyla yöre
çiftçilerince kullanÕlmaktadÕr. Toprak kanal niteli÷inde olan bu kanallara, BakÕrçay yata÷Õna
Seviúler barajÕndan bÕrakÕlan sulama suyu motopomplarla alÕnarak depolanmakta ve BakÕrçay
yata÷Õndan daha uzakta olan çiftçilerin de sulama yapmasÕ sa÷lanmaktadÕr. Bu úekilde sulama
alanÕnÕn geniúlemesi nedeniyle özellikle Bayat OvasÕ kesiminde sulama için ihtiyaç duyulan
su miktarÕ büyük boyutlara ulaúmÕútÕr.
BakÕrçay nehri Dikili ilçesi ÇandarlÕ beldesi yakÕnlarÕnda denize dökülür. Akarsuyun denize
ba÷landÕ÷Õ noktanÕn hemen membaÕnda her yÕl geçici bir toprak dolgu ile akarsu kapatÕlÕr.
Böylece akarsu yata÷Õna hem tuzlu deniz suyunun giriúim yapmasÕ önlenir hem de BakÕrçay
yata÷Õna Seviúler BarajÕndan bÕrakÕlan sulama suyunun depolanmasÕ sa÷lanÕr. Buradan
çiftçilerce motopompla sulama suyu alÕnarak sulama yapÕlmaktadÕr. Akarsuyun bitiú ucunda
olmasÕ nedeniyle bu kesime Seviúler barajÕndan yeterli su ulaútÕrmada güçlüklerle
karúÕlaúÕlmaktadÕr.
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4. SU KAYNAKLARININ GELøùTøRøLMESø ve ETKøN KULLANIMINDA
ALINABøLECEK ÖNLEMLERø ùÖYLE SIRALAYABøLøRøZ
Öncelikle etkin bir planlamanÕn gerçekleútirilmesi, bunun içinde her karar aúamasÕnda, açÕk
olarak belirlenmiú bir politika olmalÕdÕr. Böylece tüm kesimlerin, bürokratik kararsÕzlÕklarÕn
alaca karanlÕ÷Õnda didinmesi yerine aúa÷Õdan yukarÕ olumlu önerilerin, yukarÕdan aúa÷Õya
akÕlcÕ kararlarÕn akÕúÕ sa÷lanmalÕdÕr. Sulama projeleri politik çÕkarlarÕn etkisinden
kurtarÕlmalÕdÕr.
Etkin planlama için yapÕlabilmesi için, yukarÕdan aúa÷Õ ve aúa÷Õdan yukarÕ serbest ve geniú
düúünce ve öneri akÕúÕnÕn sa÷lanmasÕ gerekir. Planlama uzmanlarÕ ve uygulama uzmanlarÕ,
projede yer alan tüm meslek gruplarÕ ancak geliúmeyi gerektiren nedenler, öncelikler,
zamanlama, parasal sÕnÕrlamalar, politik baskÕlar ve toplumsal davranÕú biçimleri konularÕnda
yeterli bilgi edinirlerse daha etkin ve sa÷lÕklÕ planlama yapabilirler.
Su kaynaklarÕnÕn geliútirilmesine yönelik araútÕrmalara daha fazla kaynak ayrÕlmalÕ,
meteorolojik ve hidrolojik de÷iúikliklerin depolandÕ÷Õ veri bankalarÕ kurulmalÕ; yatÕrÕm
programlarÕnda, su kayÕplarÕnÕ önleyecek ve suyun daha az tüketilmesini sa÷layacak projelere
öncelik verilmeli, kullanÕlabilir su kaynaklarÕmÕzÕn tamamÕnÕ kullanmaya yönelik havzalar
arasÕ su transferini öngören büyük projelere destek verilmeli, projelere yatÕrÕm programlarÕnda
öncelik verilmeli, tarÕmsal sulama projelerine ayrÕlan yatÕrÕm payÕ yükseltilmelidir.
TarÕmsal sulamada tasarruf sa÷layÕcÕ yeni teknolojilerin geliútirilmesinin ve uygulamasÕnÕn
teúvik edilmesi hatta kimi bölgelerde ve projelerde zorunlu tutulmasÕ gerekmektedir. Sulama
ücretlerinde alan, saat sisteminden hacim/ölçüm sistemine geçilmelidir. ølimiz genelinde
mevcut sulamalarda basÕnçlÕ úebekelerin oranÕ %25’dir.
Ülkemiz su kaynaklarÕnÕn rejimlerinin belirlenmesi, enerji, sulama, taúkÕn kontrolü gibi
amaçlarla geliútirilmesi ve kontrol altÕna alÕnmasÕ için hidrolojik etüt ve araútÕrmalarÕn sürekli
ve sistemli bir úekilde yapÕlmasÕ için yeterli ödenek ayrÕlmalÕdÕr.
Su kaynaklarÕnÕn entegre yönetimi amacÕyla eylem planÕ hazÕrlanmalÕ ve bu kapsamda, øzmir
ili sulama ve içme / kullanma suyu master planÕ hazÕrlanarak, su kaynaklarÕ ve kullanÕm
miktarlarÕ tespit edilmeli, depolama tesislerine öncelik verilerek YAS kullanÕmÕ azaltÕlmalÕdÕr.
10 Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕnda (2013-2019) YeraltÕ suyu kullanÕmÕnÕn Plan dönemi
boyunca yüzde 5 düúürülmesi öngörülmektedir.
Ulusal Su PolitikasÕ belirlenmeli ve uygulamaya konulmalÕ, bu kapsamda Su YasasÕ derhal
çÕkarÕlmalÕ, Ulusal ve Yerel Su Konseyleri oluúturulmalÕdÕr. YurttaúlarÕn ve üreticilerin su
kaynaklarÕnÕn geliútirilmesinin her aúamasÕnda etkin katÕlÕmÕ sa÷lanmalÕdÕr.
Havza ve kaynaklar üzerinde yapÕlacak tesis ve planlamalarda daha önceki yÕllarda
mansapta yapÕlmÕú tesislerin su ihtiyaçlarÕ dikkate alÕnmalÕdÕr.
Sulama projelerinde çiftçi katÕlÕmÕnÕn teúvik edilmesi ve çiftçi katÕlÕmÕ olan projelere öncelik
verilmesi, sulama projelerinde istenilen hedefe ulaúabilmek için izleme ve de÷erlendirme
çalÕúmalarÕna a÷ÕrlÕk verilmelidir. Tesislerin envanterleri çÕkarÕlarak aksayan yönler ve
alÕnacak tedbirlerin ortaya konulmasÕ, özellikle daha önceki yÕllar yapÕlan küçük sulama
tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik çalÕúmalara a÷ÕrlÕk verilmelidir.
Yeni sulamaya açÕlacak alanlarda arazi toplulaútÕrma çalÕúmalarÕnÕn zorunlu hale getirilmesi,
sulama úebekesi tamamlanan alanlarda sürekli ve dengeli bir tarÕmsal faaliyet yapabilmek için
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tarla içi geliútirme hizmetleri de eú zamanlÕ olarak geliútirilmelidir. Köy Hizmetleri Genel
Müdürlü÷ünün ve taúra kuruluúlarÕnÕn kapatÕlmasÕ / devir edilmesinin sulama yatÕrÕmlarÕndan
beklenen faydayÕ azaltaca÷Õ gibi sürdürülebilir tarÕmÕ olanaksÕz kÕlaca÷Õ düúünülmektedir.
TarÕmsal sulamada istenilen hedefe ulaúmak için sulamayÕ fiilen yapan çiftçinin e÷itilmesi
çok önemlidir. Bu konuda da di÷er tarÕmsal konularda oldu÷u gibi yetki kargaúasÕ ve hizmette
da÷ÕnÕklÕk vardÕr. Bu durum hizmette hedef belirsizli÷ine, güç kaybÕna hatta yanlÕú
uygulamalara neden olmaktadÕr. Çiftçilerin e÷itiminde bu kargaúa ve da÷ÕnÕklÕ÷Õn ortadan
kaldÕrÕlabilmesi için kurumsal düzenlemelerin bir an önce yapÕlmasÕ gerekmektedir.
YeraltÕ ve yerüstü su kaynaklarÕ, yanlÕú imar uygulamalarÕ ile nüfus ve sanayi baskÕsÕ altÕnda
kalmaktadÕr. Bu nedenle, Belediyelerin özellikle mevzii imar planÕ ve sanayi bölgesi ilanÕ ile
ilgili çalÕúmalarÕnda ilgili kurum / kuruluúlarÕn uygun görüúleri ve onaylarÕnÕ almalarÕ
gerekmektedir.
Su kullanÕmÕ konusunda, içme suyu için tüm kullanÕcÕlara su tasarrufu konusunda yazÕlÕ ve
görsel basÕn organlarÕnÕn deste÷iyle etkin bir bilgilendirme çalÕúmasÕ yapÕlmalÕ, ayrÕca sulama
suyunun kullanÕmÕ ve uygun sulama teknikleri kullanÕmÕ ile ilgili olarak üreticileri
bilgilendirmek amacÕyla, gerek basÕn yayÕn organlarÕ kullanÕlarak, gerekse yörede yapÕlacak
bilgilendirme toplantÕlarÕ ile konuya dikkat çekilmelidir. Sulamada “su ekonomisinin” geçerli
oldu÷u, su tasarrufu ve verimlili÷i sa÷layan, basÕnçlÕ-denetimli modern sistemler
kullanÕlmalÕdÕr. Su tasarrufu açÕsÕndan tavsiye edilen, ancak uygulama maliyeti yüksek olan
bu sulama teknikleri için finans olanaklarÕ geliútirilmelidir. AyrÕca bölgemizde ve ilimizde
kuru tarÕmda, su birikimi sa÷layan tarÕmsal üretim yöntem ve teknikleri yaygÕnlaútÕrÕlmalÕdÕr.
ølimiz ve bölgemiz tarÕmÕnda ürün desenine yönelik dinamik de÷iúimler olmaktadÕr. Yeni
ürünlerin ürün deseni içindeki oranÕ hÕzla artmaktadÕr. Sanayi domatesi yanÕ sÕra salçalÕk
biber, korniúon salatalÕk, dÕú mekan ve kesme çiçekçilik, meyvecilikte sulama ile birlikte artÕú
göstermektedir. ølimizde sebze ve meyve tarÕmÕ her geçen gün kuru tarÕm aleyhine
geliúmektedir. TarÕma dayalÕ sanayi de sebze ve meyve tarÕmÕna ba÷lÕ olarak geliúmektedir.
Ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkÕnma sürecinin zorunlu kÕldÕ÷Õ de÷iúim ve geliúime
ilimiz de sahip oldu÷u ekonomik, sosyal ve toplumsal altyapÕ nedeniyle katkÕda bulunurken,
kendi bünyesi içinde de bir de÷iúim ve geliúim süreci yaúamÕútÕr. Bölgemiz, sanayi ve
hizmetler sektörü yanÕ sÕra tarÕmsal ürün a÷ÕrlÕklÕ dÕúsatÕm ve ticaretin belirleyici oldu÷u bir
yapÕya sahiptir.
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øZMøR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESø
Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
ønúaat Mühendisi
aalpaslan@izsu.gov.tr

GøRøù
øzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yapÕmÕndan önce kentteki hÕzlÕ nüfus artÕúÕna ve özellikle
do÷u ve kuzey kesimlerindeki yo÷un sanayileúmeye ba÷lÕ olarak evsel ve endüstriyel
atÕksularÕn alÕcÕ ortamÕnÕ oluúturmaktaydÕ. ølk bakÕúta görülebilen bu kaynaklarÕn yanÕsÕra,
körfezin ekolojik durumunu belirleyen pek çok di÷er do÷al ve insan kaynaklÕ madde akÕlarÕ
da bulunmaktaydÕ. 2000 yÕlÕnda devreye giren Büyük Kanal Projesi ile tüm atÕk sular arÕtma
tesislerinde arÕtÕlarak körfeze deúarj edilmeye baúlanmÕútÕr.
Büyük Kanal Projesi ile Körfeze atÕk su verilmesinin önlenmesi sa÷landÕktan sonra Körfezi
eski günlerine dönüútürmek için daha bir çok ilave çalÕúmanÕn yapÕlmasÕ gerekmiútir.
Bunlardan önemli bir tanesi “Büyük Körfez Projesi”dir.
Büyük Körfez Projesi körfez içindeki su sirkülasyonunun sa÷lanmasÕnÕ hedefleyen yerel
yönetimlerin öncülü÷ünde kirlili÷in önlenmesi, Körfezin iyileútirilmesi ve devreye girmiú
olan “Büyük Kanal Projesi”nin ve kÕsmen Gediz Nehri’nin denizel ortamdaki (su ve
sedimentteki) etki ve sonuçlarÕnÕn saptanarak iyileútirme çalÕúmalarÕnÕn gerçekleútirilmesini
amaçlamaktadÕr. Bu amaçla körfez içerisine yani tabanÕna sirkülasyon kanallarÕnÕn açÕlmasÕ,
akÕntÕnÕn geliútirilmesi, dere a÷ÕzlarÕnÕn elden geçirilmesi gibi bir çok husus ele alÕnmaktadÕr.
9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte bu çalÕúmalarÕ hÕzla sürdürülmekte
ve eski günlerine dönecek bir körfez ortaya çÕkarÕlmaya çalÕúÕlmaktadÕr.
øZMøR’DEKø MEVCUT DURUM
Büyük Kanal Projesi kapsamÕnda arÕtma tesisinin devreye girmesiyle söz konusu evsel atÕk
girdileri büyük ölçüde durdurulmuú durumdadÕr. Ancak di÷er taraftan limandaki faaliyetler
sonucu deniz araçlarÕnÕn neden oldu÷u kirlilik, nehirler yoluyla özellikle Gediz Nehri ile
taúÕnan kara kökenli kirleticiler, tarÕmsal kaynaklÕ kirleticiler ve erozyon sonucunda gelen
kirletici yüklerin varlÕ÷Õ Körfezde etkisini göstermektedir.
Körfez kirlili÷ini önleme çalÕúmalarÕ kapsamÕnda RagÕp Paúa DalyanÕ’nÕn deniz yüzeyinde
kalan 7 km uzunlu÷undaki duvarlarÕn yÕkÕmÕ 2000 yÕlÕnda tamamlanmÕú olup, Körfezin kuzey
aksÕnda bulunan iç ve dÕú körfez arasÕndaki do÷al akÕntÕyÕ önleyen RagÕp Paúa DalyanÕ'nÕn dip
kalÕntÕlarÕ da kaldÕrÕlmaktadÕr. Körfezin kuzey kÕyÕlarÕna boúalan dere a÷ÕzlarÕnda taramalar
yapÕlmÕútÕr.
RagÕp Paúa DalyanÕ’nÕn yÕkÕlmasÕ, Meles DeltasÕ’nÕn ÕslahÕ, endüstriyel kuruluúlara arÕtma
tesislerinin yaptÕrÕlmasÕ ve dere Õslah çalÕúmalarÕ (ùekil 1) bunu izlemiútir. Dere yataklarÕnÕn
içine kanal hatlarÕ iptal edilerek dere kenarlarÕna alÕnmÕú, derelerin sadece ya÷mur suyunu
körfeze taúÕmasÕ sa÷lanmÕútÕr. Bununla birlikte, øzmir Büyükúehir Belediyesi, 12’si ileri
biyolojik olmak üzere toplam 24 atÕksu arÕtma tesisi bulunmaktadÕr.
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 1 øzmir Körfezinde daha önce gerçekleútirilen uygulamalar
øzmir, Avrupa Birli÷i standartlarÕndaki arÕtma sayÕsÕ ve arÕtma kapasitesi bakÕmÕndan
Türkiye’nin öncü kenti olmuútur. 2012 yÕlÕnda atÕksu arÕtma tesislerinde toplam; 270.485.036
m3 su arÕtÕlmÕú olup, arÕtÕlan suyun;
x
x
x

267.183.437 m3’ü ileri biyolojik arÕtma tesislerinde (% 98.78)
812.599 m3’ü biyolojik atÕksu arÕtma tesislerinde (% 0,30)
2.489.000 m3’ü do÷al arÕtma tesislerinde (% 0,92) arÕtÕlmÕútÕr.

2000 yÕlÕnda Çi÷li, 2002 yÕlÕnda GüneybatÕ ve 2008 yÕlÕnda Urla ileri biyolojik atÕk su arÕtma
tesislerinin devreye alÕnmasÕyla baúlayan deniz suyundaki iyileúme sürecinin, Körfez’i terk
eden canlÕlarÕn yeniden yaúam bulmaya baúlamasÕnda etkili olmakla birlikte Büyük Körfez
Projesi ile giderek sÕ÷laúan øzmir Körfezi’ni eski günlerine döndürmek amacÕyla Büyük
Körfez Projesi çalÕúmalarÕ yürütülmektedir.

BÜYÜK KÖRFEZ PROJESøNøN TANIMI
øzmir Körfezi’nin mevcut su kalitesinin korunmasÕ, iyileútirilmesi ve gerek karasal gerekse
sucul ekosistemin sürdürülebilirli÷inin sa÷lanmasÕ amacÕyla hayata geçirilen “øzmir Büyük
Körfez Projesi” ile Körfez’deki sirkülasyon kanalÕnÕn açÕlmasÕ, Körfez’deki derinleútirme
çalÕúmalarÕ ve kÕyÕ tasarÕmÕ ile mühendislik uygulamalarÕnda temelin oluúturulmasÕ
amaçlanmaktadÕr.
Körfez üç ana bölgede incelenmiútir. ÇalÕúma alanÕ, øç, Orta Körfez ve kÕyÕlarÕ kapsayan bir
bölgedir (ùekil 2). Bu bölgelerde derinlik ölçümleri (batimetri) gerçekleútirilerek, ham veri
setlerinden proje alanÕnÕn 1/50000, 1/10000 ölçekli iúlenmiú batimetri haritasÕ yapÕlmÕútÕr.
Bu çalÕúma kapsamÕnda, 13 km uzunlu÷unda, 250 m geniúli÷inde ve 8 m derinli÷inde
oluúturulacak sirkülasyon kanalÕnÕn (ùekil 3) bölgedeki akÕntÕ hÕzlarÕnÕ artÕraca÷Õ; ekolojik
açÕdan daha hassas olan kuzey kÕyÕlarÕ ve Gediz DeltasÕ Sulak AlanÕ boyunca Körfez’e giren
temiz suyun miktarÕnÕ ve dolaúÕmÕnÕ hÕzlandÕraca÷Õ; sonuç olarak, sulak alan potansiyeli ile

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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önemli bir do÷al de÷er olan, bu yöredeki su kalitesinin ve ekolojik çeúitlili÷in iyileútirilece÷i
belirlenmiútir.

Gediz Nehri

ÕÕÕ
7Ç KÖRFEZ
Liman Bölgesi

DIb KÖRFEZ

ÕÕ

ÇúøLú ATIKSU
ARITMA TESúSú

Õ

7Ç KÖRFEZ
ORTA KÖRFEZ

GÜNEYBATI ATIKSU
ARITMA TESúSú

ùekil 2 øzmir Körfezi ve bölümleri

ùekil 3 ønúasÕ öngörülen “Sirkülasyon KanalÕ”

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Kirlili÷in önlenmesi ve Körfezin iyileútirilmesi, Büyük Kanal Projesi’nin ve Gediz Nehri’nin
denizel ortamdaki etki ve sonuçlarÕnÕn saptanmasÕ amacÕyla Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafÕndan “Büyük Kanal Projesinin øzmir Körfezi Denizel
OrtamÕnda Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve SonuçlarÕnÕn øzlenmesi
Projesi” yürütülmüútür.
Bu proje kapsamÕnda yÕlda 4 kez olmak üzere körfezdeki çeúitli istasyonlarda deniz suyundaki
fiziksel parametrelere (tuzluluk, Çözünmüú Oksijen, pH, AKM, sÕcaklÕk, ÕúÕk geçirgenli÷i,
iletkenlik), besin elementlerine, fekal koliform, fitoplankton ve zooplanktona bakÕlmÕútÕr.
Bununla birlikte, Körfezde seçilen 5 ayrÕ noktada kamera ile sualtÕ görüntüleri toplanmakta ve
deniz ortamÕndaki de÷iúimler izlenmektedir.
Proje kapsamÕnda gerçekleútirilen fekal koliform sayÕmlarÕndan elde edilen sonuçlara göre
Çi÷li AtÕksu ArÕtma Tesisinin devreye girmesinden sonra (2000 yÕlÕndan sonra) önemli bir
úekilde düúüú oldu÷u görülmektedir. Fakat ya÷Õú oranÕ yüksek mevsimlerde ise, iç körfezi
çevreleyen karalarÕn yüzeyini yÕkayarak gelen ya÷mur sularÕ ortamdaki fekal kaynaklÕ
koliform bakterilerini denize taúÕmaktadÕr.
øzmir körfezinde bulunan balÕklarda saptanan a÷Õr metal seviyeleri øngiltere’de gÕda olarak
tüketilen balÕklarda a÷Õr metaller için verilen standartlarÕn çok altÕnda kalmaktadÕr (ùekil 4).

ùekil 4 Orta- øç Körfezdeki a÷Õr metal seviyeleri
Yüzülebilir Körfez Hedefine øliúkin Büyük Körfez Projesi ÇalÕúmalarÕ
øzmir Körfezi'nin iç ve orta bölgelerinin kuzey kÕyÕlarÕnda bulunan ve deniz yüzeyinde kalan
7 km uzunlu÷undaki duvarlarÕnÕn yÕkÕmÕ 2000 yÕlÕnda tamamlanan RagÕp Paúa DalyanÕ'nÕn,
deniz yüzeyinin altÕndaki bölümlerinin yÕkÕmÕ halen sürmektedir.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øZSU Genel Müdürlü÷ü ile DLH Genel Müdürlü÷ü arasÕnda imzalanan ve devam eden
protokoller kapsamÕnda körfeze boúalan dere a÷ÕzlarÕnda ve RagÕppaúa DalyanÕ'nda DLHKAZAR ve DLH-ÇAMUR gemileri ile yürütülen tarama faaliyetlerinde 2010 yÕlÕ Nisan
ayÕndan A÷ustos 2013 tarihine dek deniz dibinden toplam 1.226.900 m3 malzeme alÕnmÕútÕr.
øzmir Körfezi’ndeki mevcut su kalitesinin iyileútirilmesine yönelik olarak sürdürülen
çalÕúmalar kapsamÕnda, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile
birlikte kapsamlÕ deniz ortamÕ sayÕsal modelleme çalÕúmalarÕ ile etkin bir ölçüm ve çevrimiçi
izleme faaliyetleri yürütülmüútür.
Modelleme projesi do÷rultusunda øzmir Körfezi’nin akÕntÕ modelini do÷rulamak ve sürekli
çevrimiçi ölçümlerle yenileyebilmek amacÕyla gözlem ve modelleme ile su kalitesinin
izlendi÷i Türkiye’deki ilk sistem øzmir Körfezi’nde kurulmuútur. Bu kapsamda, Ocak 2013
itibariyle devreye alÕnan Foça, Karaburun, Güzelbahçe ve Pasaport’a kurulan 4 istasyonla
(ùekil 5) Körfez’deki tüm de÷iúimler di÷er bir deyiúle gerçek zamanlÕ olarak hem
meteorolojik hem de oúinografik ölçüm veriler anÕnda kaydedilmeye baúlanmÕútÕr. Bu
istasyonlar sayesinde Körfezi do÷ru bir planlama ile yönetmek, sürdürülebilir bir kentsel
geliúim sa÷lamak ve körfezin yapÕsÕna en uygun kullanÕm olanaklarÕnÕ oluúturmak
hedeflenmektedir. Matematiksel modelleme projesi kapsamÕnda birbirinden farklÕ kanal
güzergahlarÕnÕ içeren alternatifler etüd edilmiú, su kalitesi ve akÕntÕyÕ arttÕran en uygun
güzergah belirlenmiú, böylece øzmir Körfezi'nde øZSU Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan açÕlacak
sirkülasyon kanalÕnÕn konum ve koordinatlarÕ kesinleúmiútir.

ùekil 5 Körfez’deki gözlem istasyonlarÕ
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile birlikte yürütülen yeni sistem, derelerden
gelen çökeltilerin taúÕnÕm özelliklerini de sayÕsal olarak ortaya koymuútur.
Büyük Körfez Projesi’nin en önemli adÕmlarÕndan biri olan, deniz dibindeki ve dere
a÷ÕzlarÕndaki çamuru temizleyecek kesici-emici tarama gemisi Meltem øzmir ile gemiye
lojistik destek sa÷layacak ømbat øzmir hizmete alÕnmÕútÕr. 14 metre derinlikte ve saatte 4 bin
ton kapasiteyle çalÕúabilen gemi sayesinde açÕlacak kanalla su kalitesini arttÕrÕlmasÕ ve
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“yüzülebilir bir körfez” hedefine ulaúÕlmasÕ hedeflenmektedir. Körfez suyunda sirkülasyon
sa÷layacak kanal çalÕúmalarÕ için ÇED onayÕ beklenmektedir.
Urla øskele, NarlÕdere GüneybatÕ AtÕksu ArÕtma Tesisi, ønciraltÕ Sahilevleri, Konak øskele ve
Maviúehir BostanlÕ øskelesi olmak üzere 5 ayrÕ bölgede dört mevsim tekrarlanan foto÷raf
çekim çalÕúmalarÕnda øzmir Körfezi’nde giderek geliúen biyolojik çeúitlili÷e iliúkin önemli
bulgular tespit edilmiútir. Deniz altÕndaki yaúamÕ tespit amacÕyla çekilen su altÕ foto÷raflarÕ
(ùekil 6), körfezdeki çarpÕcÕ iyileúmeyi göstermektedir.

ùekil 6 Körfez Projesi çalÕúmalarÕ sonrasÕ øzmir Körfezi’ndeki görüntüler
Yürütülen Di÷er ÇalÕúmalar
Körfez’deki iyileúmeyi sürdürmek için “Yüzülebilir Körfez” hedefiyle “Büyük Körfez
Projesi” kapsamÕnda; Büyük Kanal Projesi ile 2000 yÕlÕnda hizmete giren Çi÷li AtÕksu ArÕtma
Tesisi’nde halen iúletmedeki 3 faz arÕtma ünitelerine ek olarak saniyede 2.5 metreküp atÕksu
arÕtma kapasiteli 4. faz inúa edilecektir.

ùekil 6 Çi÷li AtÕksu ArÕtma Tesisi IV. faz için proje çalÕúmalarÕ
Mevcut arÕtma tesisine eklenecek bir yeni hatla, halen günde 604 bin 800 metreküp olan
arÕtma kapasitesi, günde 216 bin metreküp artÕrÕlarak 820 bin 800 metreküpe ulaúacaktÕr.
Günde 24 saat kesintisiz olarak çalÕúan Çi÷li AtÕksu ArÕtma Tesisi’nde kentin büyümesine
ba÷lÕ olarak arÕtÕlan atÕksu miktarÕnÕ güvenli ve yüksek kalitede arÕtabilmek, gerekli bakÕm ve
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yenilemelerini daha iyi yapÕlabilmek ve ya÷ÕúlÕ havalarda daha yüksek debilerde atÕksu
arÕtÕlabilmek için 4.faz üniteleri yapÕlacaktÕr
Proje kapsamÕnda, mevcut da÷ÕtÕm kanalÕndan gelen atÕksuda BOI5'de %95, KOI'de %87
AKM'de %95 Toplam Azot ve Fosforda ise sÕrasÕyla %83 ve %90 oranlarÕnda giderim
sa÷layacak ön çökeltim tanklarÕ, anaerobik ve aerobik havuzlar ve son çökeltim tanklarÕnÕ
kapsayan ileri biyolojik atÕksu arÕtma ünitesi projelendirilecektir. Çi÷li A.A.T.’nin 4.faz
projeleri tamamlanmÕú olup yapÕm ihalesi gerçekleútirilmiútir.
Türkiye’deki arÕtma kapasitesinin “dörtte birine” sahip olan øzmir, Çevrimiçi øzleme
Sistemini de hayata geçiren ilk kent olmuútur. øzmir Büyükúehir Belediyesi, Çevre ve
ùehircilik BakanlÕ÷Õ’nÕn yayÕnladÕ÷Õ genelge do÷rultusunda arÕtma çÕkÕúlarÕna çÕkÕú suyu
ölçüm ve analiz kabini kuran ilk belediye olmuútur.
Su Kirlili÷i Kontrolü Yönetmeli÷i do÷rultusunda günde 10 bin metreküpün üzerinde arÕtma
yapan belediyelerden 2011 yÕlÕnda yayÕnladÕ÷Õ genelge ile çÕkÕú suyu ölçüm ve analiz
kabinleri oluúturmasÕnÕ isteyen Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ’na en kÕsa sürede yanÕt
øzmir’den gelmiútir.
Günde 10 bin metreküp ve üzerinde evsel atÕk suyun arÕtÕldÕ÷Õ Çi÷li, GüneybatÕ, Menemen,
TorbalÕ, Alia÷a, Kemalpaúa, Urla, Seferihisar, Havza ileri biyolojik atÕk su arÕtma tesislerinin
çÕkÕú noktalarÕna ölçüm ve analiz kabinleri kurulmuútur. 3 ayda tamamlanan sistem gerekli
kontrolleri yapÕldÕktan sonra Mart ayÕnÕn baúÕnda faaliyete geçmiútir.

SONUÇ
Büyük Körfez Projesi kapsamÕnda yürütülen çalÕúmalar ile Körfezde derinleútirme sa÷lanarak
do÷al yapÕsÕnÕn ortaya çÕkarÕlmasÕ ve Körfez kuzey bölgesinde akÕntÕ de÷erleri artÕúÕ
sa÷lanarak yüzülebilir su kalitesine ulaúÕlmasÕ amaçlanmakta olup,


ArÕtma tesis sayÕsÕnÕn fazlalaúmasÕ ve çÕkÕú suyu kalitesinin yüksek olmasÕ,



Büyük Kanal Projesi ile tüm atÕk sular arÕtma tesislerinde arÕtÕlarak Körfez’e deúarj
edilmeye baúlanmasÕ,



2002 yÕlÕnda da GüneybatÕ AtÕk Su ArÕtma Tesisi hizmete girmesi,



RagÕp Paúa DalyanÕ’nÕn yÕkÕlmasÕ,



Meles DeltasÕ’nÕn ÕslahÕ,



Endüstriyel kuruluúlara arÕtma tesislerinin yaptÕrÕlmasÕ ve Õslah çalÕúmalarÕ,



Dere yataklarÕnÕn içindeki kanal hatlarÕ iptal edilerek dere kenarlarÕna alÕnmasÕ,



Derelerin sadece ya÷mur suyunu Körfez’e taúÕmasÕ sa÷lanmasÕ

ile øzmir atÕksu alt yapÕsÕ ile geliúmiú ve ça÷daú metropollerle yarÕúÕr bir konuma ulaúmasÕna
ve Körfezin eski yÕllarda oldu÷u gibi mavi rengiyle tekrar bütünleúmesine çalÕúÕlmaktadÕr.
Sonuç olarak, öngörülen ve çalÕúmalarÕ devam eden “Büyük Körfez Projesi” bir Geri
Dönüúüm Projesi olup øzmir HalkÕnÕn Körfezle buluúmasÕnÕ sa÷layacaktÕr.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øZMøR VE YAKIN ÇEVRESøNDEKø
KIYI YAPILARINDAKø GELøùMELERøN ANALøZø

Dr. Ersel Zafer ORAL
ersel.oral@margenproje.com

GøRøù
Ege Bölgesi do÷al ve tarihi zenginliklerinin yanÕ sÕra tarÕmdan madencili÷e, sanayiden,
turizme kadar birçok sektörde ülkemizin önde gelen bölgelerinden birisidir. Ege bölgesinin en
büyük úehri olan øzmir ise sekiz bin yÕllÕk tarihi boyunca bir kÕyÕ ve liman úehri olarak
önemini hiç kaybetmemiútir. Son yÕllarda kÕyÕ yapÕlarÕnda bir çok proje gündeme gelmiútir.
ønúaatÕna elli yÕlÕ aúkÕn süre önce baúlanan øzmir Alsancak LimanÕ’nn yarÕm kalan inúaatÕnÕn
tamamlanmasÕ, yer seçimi yirmi yÕlÕ aúkÕn süre önce yapÕlan Kuzey Ege LimanÕ’nÕn ihaleye
çÕkarÕlmasÕ, on yÕlÕ aúkÕn süredir gündemde olan ùifne Yat LimanÕ’nÕn YøD modeli ile
gerçekleútirilmesine yönelik çalÕúmalar bunlardan birkaçÕdÕr.
KÕyÕ yapÕlarÕ hizmete girdikleri bölgede sadece ekonomik iliúkileri de÷il kent yaúamÕnÕ ve
kentin demografik özelliklerini de etkilemekte ve de÷iútirmektedir. Bu çalÕúmada kamu ve
özel sektör tarafÕndan geliútirilen projeler tanÕtÕlÕp kent yaúamÕ ve ekonomisi üzerindeki
etkileri tartÕúÕlacaktÕr.
øZMøR VE YAKIN ÇEVRESø LøMAN YATIRIM PROJELERø
Ege Bölgesi deniz turizminde de deniz ticaretinde de mevcut potansiyelinin çok azÕnÕ
kullanabilmektedir. øster deniz turizm sektörü olsun ister deniz ulaútÕrma sektörü olsun her
ikisi de türev piyasa koúullarÕnÕn hakim oldu÷u sektörlerdir. Kendi baúlarÕna talebi
oluúturamadÕklarÕ gibi talebi geliútirebilme imkanlarÕ da sÕnÕrlÕdÕr. Sanayinin geliúmesi ve
büyümesine ba÷lÕ olarak artan dÕú ticaret, limanlara yük hacmi olarak yansÕrken, kentin turizm
yönlü yapÕlanmasÕ ise yat ve kruvaziyer turizmine katÕlan turistleri bölgeye çekmektedir. Bu
yönü ile øzmir turistlerin ana ilgi oda÷Õ olan Selçuk, Efes ve Meryemana turizm cazibe
merkezlerine bir ulaúÕm güzergahÕ olmuútur. TaúÕmacÕlÕk boyutundaki deniz ticaretinde ise
liman arzÕ talebin üzerinde olmalÕdÕr, ancak liman yapalÕm gemi gelsin, liman yapalÕm yük
gelsin yanlÕú bir stratejidir. Zira bölgede yük yoksa liman yapmak bölgede olmayan bir
ticareti baúlatmayacaktÕr. Birçok Karadeniz limanÕ buna örnektir.
Liman YatÕrÕmlarÕ
Tüm Türkiye limanlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda elleçlenen yük hacmi bir önceki yÕla göre yaklaúÕk
%6.6 artarak 387 milyon tonu aúmÕútÕr. Türkiye limanlarÕnda elleçlenen toplam yük hacmi ile
Avrupa ülkeleri içersinde 5. sÕrada yer almaktadÕr. Ege Bölgesi yük hacmi açÕsÕndan gerek
kuru dökme yük gerekse konteyner yükleri dikkate alÕndÕ÷Õnda Marmara ve Akdeniz
bölgelerinden sonra üçüncü sÕrada yer almaktadÕr.
Ege Bölgesindeki yük hacminin geliúimine iliúkin 2010 yÕlÕnda 3 ayrÕ çalÕúma
gerçekleútirilmiútir. Türkiye KÕyÕ YapÕlarÕ Master Plan ÇalÕúmasÕ (2010) ve LimancÕlÕk Sektör
Raporu’nda (2010) tüm yük tipleri için talep tahmini yapÕlmÕútÕr. CFCU tarafÕndan finanse
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edilen ÇandarlÕ LimanÕ çalÕúmasÕnda ise söz konusu limanÕn hedef yükünün konteynÕr olmasÕ
nedeniyle sadece konteynÕr yüküne iliúkin talep tahmini gerçekleútirilmiútir. Master plan
çalÕúmasÕ her ne kadar 2010 yÕlÕ tarihinde taslak final rapor olarak yayÕnlansa da temel aldÕ÷Õ
veriler 2008 verileridir. Kriz öncesi verileri temel alan master plan çalÕúmasÕnda yükler 2009
yÕlÕ verilerini kullanan TÜRKLøM çalÕúmasÕna göre 2015 yÕlÕ baz alÕndÕ÷Õnda %10 daha
yüksektir (Tablo 1).
Tablo 1. Ege Bölgesi konteynÕr talep tahmini.
Genel kargo ve dökme yükün toplamÕ üzerinden gerçekleútirilen Ege Bölgesi talep tahmin
çalÕúmasÕnda bölgedeki genel kargo yüklerinin artmaya devam edece÷i görülmüútür (Tablo 2).
YÕllar
ÇalÕúma
Kötümser
Ortalama
øyimser
YÕllar
ÇalÕúma
Kötümser
Ortalama
øyimser

Mst. Pln.

2015
Türklim

CFCU

Mst. Pln.

2020
Türklim

CFCU

1,365,743
1,569,579
1,774,221

1,398,281
1,483,821
1,572,931

1,091,876
1,568,399
2,185,447

1,909,758
2,398,243
2,890,454

1,907,252
2,113,524
2,337,912

1,173,821
1,899,043
2,789,398

Mst. Pln.

2025
Türklim

CFCU

Mst. Pln.

2030
Türklim

CFCU

2,792,112
3,448,715
4,115,606

2,546,704
2,945,240
3,398,868

1,246,334
2,298,752
3,540,841

3,750,888
4,539,989
5,351,927

3,365,970
4,065,752
4,900,304

1,367,076
2,859,973
4,589,947

Tablo 2. Ege Bölgesi genel kargo talep tahmini.
YÕllar
ÇalÕúma
Kötümser
Ortalama
øyimser
YÕllar
ÇalÕúma
Kötümser
Ortalama
øyimser

2015
Mst. Pln.
Türklim
34,633,266 31,872,336
36,038,716 32,999,192
37,463,929 34,149,474
2025
Mst. Pln.
Türklim
57,222,288 52,046,702
62,203,741 56,558,482
67,427,807 61,371,184

2020
Mst. Pln.
Türklim
45,518,070 41,080,228
48,478,012 43,607,362
51,527,418 46,243,308
2030
Mst. Pln.
Türklim
70,193,616 65,263,655
77,818,977 72,557,570
85,974,736 80,519,585

Ege Bölgesinde ortak hinterlanda hizmet verecek olan bir liman geliúim projesi (TCDD øzmir
LimanÕ Tevsii Projesi) ile iki yeni liman projesi (Petlim LimanÕ ve ÇandarlÕ (Kuzey Ege)
LimanÕ bulunmaktadÕr.
øzmir LimanÕ Tevsii Projesi KapsamÕnda liman yaklaúÕm kanalÕ – 14 metreye taranacak, 700
metre yeni rÕhtÕm inúa edilecek ve yaklaúÕk 500 bin m2 yeni terminal sahasÕ oluúturulacaktÕr.
Proje tamamlandÕ÷Õnda limanÕn kapasitesinin 2.5 milyon TEU’ya ulaúmasÕ beklenmektedir.
Alia÷a’da inúaatÕ devam eden Petlim LimanÕ tamamlandÕ÷Õnda 700 metre rÕhtÕm uzunlu÷una
ve 480 bin m2 geri sahaya sahip olacaktÕr. Liman tamamlandÕ÷Õnda 1.5 milyon TEU
kapasiteye ulaúmasÕ hedeflenmiútir. YaklaúÕk yirmi yÕllÕk bir geçmiúe sahip olan ÇandarlÕ
Kuzey Ege LimanÕ ilk etabÕ tamamlandÕ÷Õnda 2,000 metre rÕhtÕm uzunlu÷una, 2 milyon m2
geri sahaya sahip olacaktÕr. Liman tamamlandÕ÷Õnda kapasitesinin 4 milyon TEU’ya ulaúmasÕ
beklenmektedir. Bölgede faal olan di÷er iki limanÕn (Nemport ve Ege Gübre LimanlarÕ)
kapasitesi ise 700 bin TEU’dur. Projelerin tamamlanmasÕ durumunda 2017 yÕlÕnda bölgedeki
konteyner kapasitesi 6.7 milyon TEU olacaktÕr. Oluúacak kapasite en iyimser yük
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tahminlerinin %300 üzerindedir. Projelerin beklenen úekilde tamamlanmasÕ durumunda atÕl
kapasite oluúmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr.
Yat LimanÕ YatÕrÕmlarÕ
Turizm KÕyÕ YapÕlarÕ Master Plan ÇalÕúmasÕnda 2030 yÕlÕnÕ hedef alan yat limanlarÕnda makro
ve mikro talep tahminleri yapÕlmÕútÕr. Bu tahminler iyimser, ortalama ve kötümser senaryolarÕ
vermektedir. YapÕlan makro tahminlerine göre 2030 yÕlÕ Türkiye geneli için kötümser
senaryoda 26.811 yat, iyimser senaryoda ise 65,768 yat bulunmuútur. Söz konusu raporda,
2030 yÕlÕna kadar 500 yatlÕk en az 60 adet yat limanÕ yatÕrÕmÕna ihtiyaç oldu÷u ifade edilmiútir
(AYGM-DLH., 2010).
Turizm KÕyÕ YapÕlarÕ Master Plan çalÕúmasÕnda Türkiye’deki yat limanlarÕ Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õnca yapÕlan alt bölgeler bazÕnda incelenmiútir. 2. ve 3. Bölgeler Bodrum –
Çanakkale arasÕndaki kÕyÕ úeridini kapsamaktadÕr. 2. Bölgede toplam 2,831 yat kapasitesi
bulunmaktadÕr. Master planda 3. Bölge ba÷lama kapasitesi 550 yat olup en az ba÷lama
kapasitesi olan bölgelerden birisidir (Tablo 3 ve Tablo 4). Ancak her bölgedeki kapasiteler
kara + deniz ba÷lama kapasitesi ile birlikte ele alÕnmÕútÕr.
Tablo 3. 2. Bölge yat limanlarÕ ve kapasiteleri

1
2
3
4
5
6
7

Yat LimanÕ
Kapasite
Setur AltÕnyunus
240
Dalyanköy
100
AlaçatÕ Marina
320
Setur KuúadasÕ
525
Atami Jetty
30
YalÕkavak Marina
436
D-MarÕn Didim
1,180
2,831
Toplam
Kaynak: (AYGM)-DLH., 2010

Tablo 4. 3. Bölge yat limanlarÕ ve kapasiteleri

1
2
3

Yat LimanÕ
Kapasite
SETUR AyvalÕk
350
Eski Foça Yat LimanÕ
75
Levent øzmir
130
555
Toplam
Kaynak: (AYGM)-DLH., 2010

øzmir bölgesinde faaliyet gösteren önemli yat limanlarÕnÕn mevcut kapasite bilgileri
incelendi÷inde bölgede toplam 1,775 deniz 400 kara kapasitesinin oldu÷u görülmektedir
(Tablo 5.).
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Tablo 5. øzmir bölgesindeki önemli yat limanlarÕnÕn kapasiteleri
Yat LimanÕ
Setur AltÕnyunus Yat LimanÕ
Levent Marina
Dalyanköy Yat Yanaúma Yeri
Eski Foça Yat Yanaúma Yeri
Çeúme Yat LimanÕ
SÕ÷acÕk (Teos) Yat LimanÕ
AlaçatÕ Yat LimanÕ
Toplam Kapasite

Kapasite
(Deniz+Kara)
180+60
70+60
400+60
75
400+100
400+50
250+70
1,775 + 400

Turizm KÕyÕ YapÕlarÕ Master Plan ÇalÕúmasÕna göre daha önce kapasiteleri verilen 2. ve 3.
bölgelerin yat talep tahminlerine göre toplamda bu bölgelerde 2015 yÕlÕnda 3,721, 2020
yÕlÕnda 5,461, 2025 yÕlÕnda 8,031 ve 2030 yÕlÕnda 11,975 yat olaca÷Õ tahminlenmiútir (Tablo
6).
Tablo 6. 2. ve 3. Bölge (Bodrum-Çanakkale) yat sayÕsÕ tahmini
YÕllar
2015
2020
2025
2030

Kötümser Ortalama øyimser
3,489
3,721
4,105
4,685
5,416
6,421
6,307
8,031
9,969
8,473
11,975 15,381
Kaynak: AYGM- DLH., 2010

Ege Bölgesindeki di÷er önemli kÕyÕ yapÕlarÕ yatÕrÕmlarÕ içersinde yat limanlarÕ bulunmaktadÕr.
Etüt proje çalÕúmalarÕ süren ve ihale aúamasÕnda olan 9 adedi UHD BakanlÕ÷Õ (ùifne Yat
LimanÕ, Karaburun Yat LimanÕ, Ürkmez Yat LimanÕ, Yeni Foça Yat LimanÕ, BayraklÕ Yat
LimanÕ, KarúÕyaka Yat LimanÕ, Yeni ùakran Yat LimanÕ, ønciraltÕ Yat LimanÕ, ÇeúmealtÕ Yat
LimanÕ),1 adedi ÖøB (Pasaport Yat LimanÕ), 1 Adedi øTO (Pasapor DalgakÕranÕ Yat LimanÕ)
tarafÕndan sürdürülen 11 adet yat limanÕ projesi bulunmaktadÕr. Söz konusu projelerin
tamamlandÕ÷Õnda toplam ba÷lama kapasitesi 3 bin yat olacaktÕr. Ege Bölgesindeki mevcut yat
limanlarÕ ile birlikte ortalama bir senaryo ile 2015 yÕlÕnda toplam ba÷lama kapasitesi yaklaúÕk
5,500 yat olacaktÕr. Oluúan kapasite 2020 yÕlÕ yat beklenen adedinin üzerindedir.
Deniz turizmine yönelik geliútirilen bir di÷er proje ise TCDD øzmir LimanÕ yolcu terminalinin
kruvaziyer liman olarak yeniden planlanmasÕdÕr. AynÕ anda 4 adet gemi ile 2.5 milyon
yolcuya hizmet verecek úekilde planlana kruvaziyer liman projesi geri sahasÕndaki AVM, otel
ve benzeri yo÷un yapÕlaúma nedeniyle kamuoyundan yeteli deste÷i görememiútir.

SONUÇ
KÕyÕ bölgeleri enerjiden, ulaútÕrmaya, turizmden madencili÷e kadar birbirinden farklÕ
sektörlerin kullandÕ÷Õ sÕnÕrlÕ alanlardÕr. UlaútÕrma sektörü limanlar ile turizm sektörü
konaklama tesisleri, yat limanlarÕ ile enerji sektörü enerji üretimi için kurulan termik santralar
ile kÕyÕ bölgelerini kullanmaktadÕr. Ülkemizde kÕyÕ bölgesi yönetiminin yerleúmemesi
nedeniyle kÕyÕlar ilk yerleúenin tasarrufuna ba÷lÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. Fiziksel özellikleri ile
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liman olabilecek bir yere balÕk çiftli÷i, yat limanÕ olabilecek bir yere termik santral kurulmuú
ve iúletilmiútir. KÕyÕlarda yapÕlaúmanÕn kamu yararÕ gözetmesi gerekmektedir. Bu niteli÷i ile
yatÕrÕmlarÕn bölgedeki talebe yönelik olarak úekillendirilmesi öncelikli amaç olmalÕdÕr.
KÕyÕ bölgesi kullanÕm talepleri içersinde limanlar ve yat limanlarÕ ülke ekonomisine yaptÕklarÕ
katkÕ ile ön sÕrada yer almaktadÕr. Ancak yapÕlan yatÕrÕmlar bölgedeki taleple uyumlu
olmalÕdÕr. AtÕl kapasite yaratÕlmasÕ sadece yatÕrÕmcÕsÕnÕ olumsuz etkilemeyecek, kÕyÕ
alanlarÕnÕn kullanÕm taleplerini de olumsuz etkileyecektir.

UlaútÕrma ve turizm kÕyÕ yapÕlarÕ master plan çalÕúmalarÕnÕn üzerinden henüz üç yÕldan kÕsa
bir süre geçmiútir. Söz konusu master palan çalÕúmalarÕ arz ve talep dengesini gözeterek liman
ve yat limanÕ yatÕrÕmlarÕnÕn hangi bölgelerde hangi yÕllarda yapÕlmasÕna yönelik bir yol
haritasÕ sunmuútur. Ancak gelinen noktada master plan çalÕúmalarÕnda yer almayan yatÕrÕmlar
gündeme gelmiútir. Bu durum kriz döneminde hazÕrlanan master plan çalÕúmasÕn
güncellenmesi gerekti÷inin bir göstergesidir.

KAYNAKLAR
AYGM - DLH., “UlaútÕrma KÕyÕ YapÕlarÕ Master Plan ÇalÕúmasÕ Final Rapor” Ankara 2010
AYGM - DLH., “Turizm KÕyÕ YapÕlarÕ Master Plan ÇalÕúmasÕ Final Rapor” Ankara 2010
www.dlh.gov.tr
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GøRøù
øzmir Körfezinde 1980-2013 yÕllarÕ arasÕnda yapÕlan bilimsel çalÕúmalar Fizikokimyasal veri
toplama (sÕcaklÕk, tuzluluk, iletkenlik, çözünmüú oksijen, pH, IúÕk geçirgenli÷i), Kimyasal
veri toplama (besin elementleri, klorofil-a, sediment ve organizmada a÷Õr metaller), Biyolojik
veri toplama (fekal koliform, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, makrobentik
canlÕlar), AkÕntÕ Modeli, SualtÕ görüntüleri olmak üzere øzmiri etkileyecek olan aktif iki fay
sistemi øzmir ve Uzun ada faylarÕnÕn 2 boyutlu Jeofizik Sismik ve 3 boyutlu Jeofizik akustik
verileri kapsamaktadÕr.
1994 yÕlÕndan 2012 arasÕ ölçümler sonucunda IúÕk geçirgenli÷i de÷erlerinde, arÕtmanÕn da
etkisiyle, 2000 yÕlÕndan sonra gözle görülür bir iyileúme izlenmiútir. Nitrat+nitrit
konsantrasyonlarÕnda zamana ba÷lÕ genel bir düúüú e÷ilimi oldu÷u saptanmÕú olup mevsimsel
azalÕp ço÷almalar izlenmiútir.
øzmir Körfezi biyolojik çeúitlili÷inin belirlenmesi amacÕyla gerçekleútirilen çalÕúmada hamsi
türünün dominant durumda oldu÷u gözlenmiútir. 2012 yÕlÕnda Körfezde dikkat çeken önemli
bir durum da bu zamana dek rastlanmamÕú olan yÕlan balÕ÷Õ türüne ait postlarvanÕn tespit
edilmiú olmasÕdÕr. Bu türe ait larva Uzunada yakÕnlarÕnda bulunmuútur. Bu durum Körfezde
birtakÕm olumlu de÷iúikliklerin oldu÷unu kanÕtlar niteliktedir.
2000’li yÕllarÕn baúÕna kadar kirlili÷in en yo÷un biçimde yaúandÕ÷Õ noktalardan biri olan øzmir
Körfezi, Büyük Kanal Projesinin devreye sokulmasÕ ile düzelme sürecine girmiútir. Özellikle
øç Körfezdeki makrobentik tür sayÕsÕndaki belirgin artÕú bunu destekler niteliktedir. Öte
yandan Çi÷li ve NarlÕdere deúarj noktalarÕnÕn etki alanÕnda bulunan Orta Körfezde, 2009
sonundan itibaren tür sayÕsÕnda belirgin bir azalma tespit edilmiútir.
KÕyÕsal sularÕn mikrobiyolojik kalitesi, bakteriyel indikatör organizmalar aracÕlÕ÷Õyla
izlenmektedir. Proje kapsamÕnda 80’li yÕllarÕn sonundan bu yana øzmir Körfezi’nde indikatör
organizmalardan koliformlarÕn da÷ÕlÕmÕ araútÕrÕlmÕútÕr. Ölçümler mevsimlik yapÕlmÕú, 19962000 periyodu arasÕnda en yüksek fekal koliform de÷eri 4.9×105 cfu 100 mlí1 iken, arÕtma
tesisinin açÕlmasÕnÕ takiben 2001-2005 döneminde fekal koliform yo÷unlu÷u 2.1×104 cfu 100
mlí1 ’e inmiútir. Son yÕllarda ise yo÷un ya÷ÕúlÕ dönemler haricinde DÕú, Orta ve øç Körfez’de
fekal koliform de÷erleri genellikle kÕlavuz de÷erin (200) altÕnda tespit edilmektedir.
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Oúinografi Model çalÕúmasÕnda tabakalaúma önemli olmasÕna ra÷men, rüzgarÕn kuvvetli
oldu÷u zamanlarda yaz ve kÕú tabakalaúmasÕnÕn önemi azalmaktadÕr. Körfezin tüm bölgeleri
esen rüzgarÕn etkisinde kalÕr. Körfezde genellikle kuzeyli rüzgarlar eser. BaskÕn kuzey ve
yazÕn sÕk sÕk görülen úiddetli güney rüzgarlarÕnÕn etkisindeki akÕntÕlar, sirkülasyon modeli
yardÕmÕyla ortaya konmuútur.
AlanÕn sÕ÷ ve derin çökelleri ve morfolojik yapÕlarÕ Jeofizik çok-ÕúÕnlÕ batÕmetri, Jeofizik
yüksek ayrÕmlÕ mühendislik sismi÷i ile yanal tarama sonar, Jeofizik sparker ve Jeofizik çokkanallÕ sismik verileri kullanÕlarak açÕ÷a çÕkartÕlmÕútÕr. Jeofizik ÇalÕúmalarda morfoloji, aktif
tektonik, sÕ÷ ve derin çökel yapÕlarÕ, sÕ÷ gaz birikimleri ve bölgedeki gaz sÕzÕntÕlarÕ ile sÕvÕ
çÕkÕúlarÕnÕ kapsamaktadÕr. øzmir Körfez’inde çok ÕúÕnlÕ batÕmetri 3 boyutlu veriler ilk defa
toplanmÕú olup iç körfezden dÕú körfeze do÷ru derinlik karmaúÕk morfoloji ile artmaktadÕr. KKD kÕyÕlarÕ Gediz nehrinden gelen çökellerden dolayÕ çok sÕ÷ olarak gözükmektedir. Bu
karmaúÕk morfoloji BatÕ Anadolunun ve çalÕúma alanÕn aktif tektoni÷i ile açÕklanabilir. øzmir
Körfezinden toplanan akustik veriler pekçok aktif faylarÕ iúaret etmektedir. Körfezde iki
önemli fay sistemi Uzunada ve øzmir faylarÕ çok net bir úekilde bütün Jeofizik verilerde açÕk
bir úekilde tespit edilmiútir. DÕú Körfezde KKB-GGD ve orta Köfezde D-B yönlü faylar, orta
Körfezde Kuzeyden Güneye ve dÕú Körfezde Do÷udan BatÕya olanlardan gençtir.
øZMøR VE ÇEVRESøNøN TEKTONøZMASI
Türkiye’nin batÕsÕnda bulunan øzmir Körfezi, batÕsÕnda Karaburun kuúa÷Õ tarafÕndan
çevrilmektedir, güneyinde Bornova karmaúÕ÷Õ ve kuzeyinde Gediz deltasÕ bulunmaktadÕr.
Karaburun kuúa÷Õ, yaúÕ geç Paleozoik ve geç Mezozoik bindirmeli veya yÕ÷ÕúÕm tortul
katmanlarÕndan oluúmaktadÕr ve etrafÕ Bornova karmaúÕ÷Õ tarafÕndan çevrelenmiútir (Erdo÷an,
1990, Erdo÷an vd. 1990). Karaburun kuúa÷ÕnÕn stratigrafisi tabanda orta Karbonifer yaúlÕ
siyah ve koyu gri kireçtaúÕ ile baúlar (Erdo÷an vd. 1990), bununla beraber Karaburun
yarÕmadasÕnÕn kuzeyinde bulunan Karaburun kuúa÷ÕnÕn Paleozoik kÕsmÕ, Trias yaúlÕ granitler
tarafÕndan sokulum yapÕlmÕú (240-220 Ma) (Tatar Erkül vd. 2008,) tektonik dilimler veya
erken Paleozoik blok kayalarÕnÕ da içeren Karaburun karmaúÕ÷Õ tarafÕndan oluúturulmuútur
(Robertson ve Picket, 2000). Karaburun kuúa÷ÕnÕn Paleozoik kÕsmÕ, türbidite akÕntÕlarÕ
tarafÕndan taúÕnan kumtaúÕ ve killi úist, siyah silisli úist ve pelajik kireçtaúÕ ardalanmalarÕ
tarafÕndan uyumsuz olarak örtülmüútür (Erdo÷an vd. 1990). Orta Trias ve erken Kretase yaú
aralÕ÷Õndaki geniú karbonat platformu, erken Trias ardalanmasÕnÕn üzerini örtmektedir.
Ocako÷lu vd. (2004), øzmir Körfezi’nin güney açÕklarÕnda bulunan Güzelbahçe, Seferihisar
faylarÕnÕ ve OrhanlÕ fay zonunu, øzmir’in güneyinde bulunan SÕ÷acÕk ve KuúadasÕ
körfezlerinde toplanan sismik yansÕma verilerinin yorumu sonucunda gözlemlemiúlerdir.

JEOFøZøK VERø TOPLAMA VE YÖNTEMLERø
Bu çalÕúmada kullanÕlan sismik verilerin bir kÕsmÕ 1975 ve 1985 yÕllarÕnda TPAO tarafÕndan
toplanmÕútÕr. Teknolojinin geliúmesi ve parametrelerin kullanÕlÕúÕndaki düzeyin artmasÕndan,
2011’deki sismik veri kalitesi, eski verilere göre (1975-1985) çok daha iyidir. AyrÕca 1985
yÕlÕndaki sismik veriler, 1975’te toplanan verilere oranla daha iyi kalitededirler. KayÕt
parametreleri içinde en önemlileri olan kanal sayÕsÕ, katlanma sayÕsÕ ve hava tabancasÕ basÕncÕ
eskiye oranla neredeyse üç kat daha fazladÕr. Uzak ofset mesafesindeki artÕú ve daha geniú
banda sahip frekanslarda kayÕt alabilme sayesinde veri-iúlem aúamasÕ da daha hÕzlÕ ve daha
güvenilir hale gelmiútir.

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bu çalÕúmada kullanÕlan Jeofizik sismik verilerin büyük bir kÕsmÕ, DEU, Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Enstitüsü’ne (DBTE) ait K. Piri Reis araútÕrma gemisi ile DBTE Sismik
Laboratuar (SeisLab)’Õn olanaklarÕ sayesinde, Mart 2008 – Haziran 2010 tarihlerinde
toplanmÕútÕr. 2008 yÕlÕndaki seferde, çok ÕúÕnlÕ batimetri, Chirp ve yanal taramalÕ sonar
verileri toplanÕrken, 2010 yÕlÕndaki seferde yalnÕzca Chirp sismi÷i verisi toplanmÕútÕr (ùekil1).

ùekil 1. Bu çalÕúma kapsamÕnda øzmir Körfezi’nde toplanan pek çok hattÕn konumu.

Batimetri verileri, 180 kHz frekansÕnda çalÕútÕrÕlan Elac SeaBeam 1185 cihazÕ ile toplanmÕútÕr.
Çok ÕúÕnlÕ batimetri verileri Caraibes yazÕlÕmÕ kullanÕlarak çeúitli veri-iúlem aúamalarÕndan
geçirilmiútir. Bu iúlemler sÕrasÕyla, ÕúÕn temizleme ve spike giderme, navigasyon hatasÕ
giderme, veri enterpolasyonu, DTM kurma ve 5 m aralÕklar ile veri gridlenmiútir.
3.5 kHz odaklÕ 2.75-6.75 kHz aralÕ÷Õnda frekans bandÕna sahip Chirp subbottom profiler ile
toplanan veriler sayesinde sÕ÷ tortul yapÕlarÕ yorumlanmÕútÕr. Genlik düzeltmesi, deechirping
ve genlik zarf hesaplamalarÕ Chirp verilerine uygulanan veri iúlem adÕmlarÕdÕr. Yüksek
çözünürlüklü sismik verileri ise ProMax yazÕlÕmÕ ile veri-iúlem aúamalarÕndan geçirilmiú,
KingdomSuite yazÕlÕmÕ ile yorumlanmÕútÕr. Tüm bu akustik sistemler, øzmir Körfezi’nin sÕ÷
tektonik yapÕsÕnÕn ve jeomorfolojisinin haritalanmasÕna olanak sa÷lamÕúlardÕr. AyrÕca,
GeoAcoustic DT2000 yanal taramalÕ sonar ve GeoChirpII subbottom profiler sistemleri de,
faylarÕn bölgeyi dik olarak kesti÷i yerleri ve gaz çÕkÕúlarÕnÕn oldu÷u alanlarÕn
haritalanmasÕnda kullanÕlmÕúlardÕr. Toplamda 1125 km chirp sismik verisi ve 122 km
(yaklaúÕk 80km²) yanal taramalÕ sonar verisi 2008 yÕlÕndaki seferde toplanmÕútÕr. YaklaúÕk 45
km chirp verisi ise 2010 yÕlÕndaki seferde toplanmÕútÕr. Çok kanallÕ sismik hat L-2011, ayrÕca
Sparker sismik verileri de Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi SeisLab
tarafÕndan 2011 yÕlÕnda toplanmÕútÕr. øzmir Körfezi’ndeki çalÕúma alanÕ ve toplanan pek çok
hattÕn konumu ùekil 1 ‘de gösterilmiútir.
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Büyük Kanal Projesinin øzmir Körfezi Denizel OrtamÕnda Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik
Etki ve SonuçlarÕnÕn øzlenmesi
øzmir Körfezinde 1980-2013 yÕllarÕ arasÕnda yapÕlan bilimsel çalÕúmalar ve destekleyen
kuruluúlar:
YÕllar Destekleyen Kuruluú
1980-1988 DBTE (kendi olanaklarÕ)
1988-1989 øzmir Büyükúehir Belediyesi
1990-1991 Çevre MüsteúarlÕ÷Õ
1992-1995 DBTE (kendi olanaklarÕ)
1996-1999 øzmir Büyükúehir Belediyesi
2000-2013 øzmir Büyükúehir Belediyesi øZSU Genel Müdürlü÷ü
øZMøR KÖRFEZø DENøZ ÇALIùMALARI’NIN KAPSAMI
 Fizikokimyasal veri toplama (sÕcaklÕk, tuzluluk, iletkenlik, çözünmüú oksijen, pH, IúÕk
geçirgenli÷i)
 Kimyasal veri toplama (besin elementleri, klorofil-a, sediment ve organizmada a÷Õr
metaller)
 Biyolojik veri toplama (fekal koliform, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton,
makrobentik canlÕlar)
 AkÕntÕ Modeli
 SualtÕ görüntüleri
1994 yÕlÕndan 2012 yÕlÕna kadar yapÕlmÕú olan ölçümler sonucunda elde edilen sonuçlar
aúa÷ÕdadÕr:
x

øzmir Körfezi genelindeki sÕcaklÕk ve tuzluluk de÷erlerinde olan de÷iúimlerin arÕtma
ile ba÷lantÕsÕ tespit edilmemiútir.

x

IúÕk geçirgenli÷i de÷erlerinde, arÕtmanÕn da etkisiyle, 2000 yÕlÕndan sonra gözle
görülür bir iyileúme izlenmiútir.

x
Nitrat+nitrit konsantrasyonlarÕnda zamana ba÷lÕ genel bir düúüú e÷ilimi oldu÷u saptanmÕú
olup mevsimsel azalÕp ço÷almalar izlenmiútir. Ortofosfat de÷erleri açÕsÕndan ise øzmir
Körfezi’nde dÕú bölgelerinde kÕsmi mevsimsel salÕnÕmlar izlenirken iç-orta Körfez’de zaman
zaman artÕú gözlenmiútir.
Körfez’de sedimentte ölçülen a÷Õr metal seviyeleri genel olarak de÷erlendirildi÷inde DÕú
Körfez’de büyük bir de÷iúim gözlenmezken Orta-øç Körfez’de civa, kadmiyum, bakÕr ve
çinko seviyelerinde zaman zaman salÕnÕmlar gözlenmiútir. DÕú Körfez’de Karaburun
yakÕnÕnda bulunan noktalar ile øç Körfez’de civa de÷erleri Akdeniz için verilen background
de÷erlerinin üstündedir. Kadmiyum seviyeleri tüm Körfez’de background de÷erinin altÕnda
kalmaktadÕr. Krom konsantrasyonlarÕ øzmir Körfezinin bütün bölgelerinde background
de÷erlerinin üstünde bulunmuútur. Bu sonuç kromun yalnÕz kirlenmeden de÷il aynÕ zamanda
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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jeolojik yapÕdan da ileri geldi÷ini göstermektedir. Kurúun, bakÕr ve çinko konsantrasyonlarÕ
genel olarak øç Körfez’de background seviyesinin üstünde bulunmuútur. øzmir Körfezi’nde
bulunan balÕklarda saptan metal seviyeleri øngiltere’de gÕda olarak tüketilen balÕklarda a÷Õr
metaller için verilen standartlarÕn çok altÕnda kalmaktadÕr.
Planktonik tür çeúitlili÷i mevsimsel çalÕúmalarda DÕú Körfez’den øç Körfez’e do÷ru bir azalma
göstermektedir. Bu azalmaya karúÕlÕk, øç Körfez’de daha az türle temsil edilen fitoplankton
türlerinin litrede bulunma konsantrasyonlarÕ DÕú Körfez’e göre daha yüksektir. Körfez
zooplanktonunu oluúturan gruplar bolluk bakÕmÕndan mevsimsel dalgalanma
göstermektedirler. En baskÕn grup olan kopepodlarÕn tür çeúitlili÷i øç Körfez’den DÕú Körfez’e
do÷ru artÕú göstermektedir. Tüm Körfez zooplanktonu kalitatif ve kantitatif yönlerden
de÷erlendirildi÷inde øç Körfez bölgesi dÕúÕnda mevsimsel ve yerel de÷iúimler göstermektedir.
øzmir Körfezi biyolojik çeúitlili÷inin belirlenmesi amacÕyla gerçekleútirilen çalÕúmada hamsi
türünün dominant durumda oldu÷u gözlenmiútir. Elde edilen sonuçlara göre yÕllar arasÕnda
benzerlik göstermektedir. 2012 yÕlÕnda Körfezde dikkat çeken önemli bir durum da bu zamana
dek rastlanmamÕú olan yÕlan balÕ÷Õ türüne ait postlarvanÕn tespit edilmiú olmasÕdÕr. Bu türe ait
larva Uzunada yakÕnlarÕnda bulunmuútur. Bu durum Körfezde birtakÕm olumlu de÷iúikliklerin
oldu÷unu kanÕtlar niteliktedir.
2000’li yÕllarÕn baúÕna kadar kirlili÷in en yo÷un biçimde yaúandÕ÷Õ noktalardan biri olan øzmir
Körfezi, 2000 yÕlÕnda Büyük Kanal Projesinin devreye sokulmasÕ ile düzelme sürecine
girmiútir. Özellikle øç Körfezdeki makrobentik tür sayÕsÕndaki belirgin artÕú bunu destekler
niteliktedir. Öte yandan Çi÷li ve NarlÕdere deúarj noktalarÕnÕn etki alanÕnda bulunan Orta
Körfezde, 2009 sonundan itibaren tür sayÕsÕnda belirgin bir azalma tespit edilmiútir.
KÕyÕsal sularÕn mikrobiyolojik kalitesi, bakteriyel indikatör organizmalar aracÕlÕ÷Õyla
izlenmektedir. Proje kapsamÕnda 80’li yÕllarÕn sonundan bu yana øzmir Körfezi’nde indikatör
organizmalardan koliformlarÕn da÷ÕlÕmÕ araútÕrÕlmÕútÕr. 2000’lerin baúÕnda, Çi÷li atÕksu arÕtma
tesisinin devreye girmesi ile evsel ve endüstriyel atÕk sular arÕtÕlarak deúarj edilmeye
baúlanmÕú, 2001 yÕlÕndan sonra tesis %80 kapasite ile arÕtÕma geçmiútir. Proje araútÕrmasÕ
mevsimlik yapÕlmakta olup, arÕtma tesisinin öncesi ve sonrasÕ karúÕlaútÕrÕlmaktadÕr. 19962000 periyodu arasÕnda en yüksek fekal koliform de÷eri 4.9×105 cfu 100 mlí1 iken, arÕtma
tesisinin açÕlmasÕnÕ takiben 2001-2005 döneminde fekal koliform yo÷unlu÷u 2.1×104 cfu 100
mlí1 ’e inmiútir. Son yÕllarda ise yo÷un ya÷ÕúlÕ dönemler haricinde DÕú, Orta ve øç Körfez’de
fekal koliform de÷erleri genellikle kÕlavuz de÷erin (200) altÕnda tespit edilmektedir.

JEOFøZøK YORUMLAMA
Menderes masifi Ege Bölgesi’nde bulunan en eski alt kabuk, daha ayrÕntÕlÕ olarak söylemek
gerekirse, Anadolu’nun en batÕsÕndaki tektonik kÕsÕmdÕr. Bu tektonik yapÕya ek olarak,
Menderes Masifi ayrÕca çalÕúma alanÕnÕn taban kÕsmÕnÕ oluúturmaktadÕr. YaúÕ geç KreatesePliyosen olan Bornova karmaúÕ÷Õ bu metamorfik tabanÕn üzerini tektonizmanÕn sonucu olarak
örtmektedir. KarmaúÕ÷Õn üstünde ise açÕsal uyumsuzluk göze çarpmaktadÕr. Bunlar sismik
kesitlerde rahatlÕkla görülebilen önemli uyumsuzluklardÕr (ùekil 2). Plio-Pleistosen
tabakalarÕnÕn taban ve tavan tabakalarÕ arasÕnda da uyumsuzluk yüzeyleri bulunmaktadÕr. Bu
çalÕúmada, uyumsuzluk yüzeyleri faylar ile iliúkilendirilerek takip edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Fakat, sadece daha genç olan uyumsuzluklar (Pliyosen-Orta Miyosen içerisinde) rahatlÕkla
ayÕrt edilebilmiútir. Petrol amaçlÕ Derin Sismik kesitlerin derin kÕsÕmlarÕnda kalite düúüúünden
dolayÕ daha yaúlÕ uyumsuzluklar gözlemlenememiútir. Özellikle 1975’teki verilerde bu fark
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çok açÕkça görülmektedir. Buna ra÷men, 1985 ve 2011’de toplanan verilerde geç Kretase erken Paleosen karmaúÕ÷ÕnÕn muhtemel üst seviyesi sismik kesitlerde gözlemlenmiútir.

ùekil 2. øzmir Körfezi’nde K. Piri Reis araútÕrma gemisi ile toplanan sol üst köúede çok-ÕúÕnlÕ batimetri verisi ve
alta DEÜ-DBTE SeisLab sismik sistemleri kullanÕlarak Çeúme araútÕrma gemisi ile toplanan yüksek ayrÕmlÕ çok
kanallÕ sismik yansÕma kesiti.

SONUÇ
Sismik hattÕn sa÷Õnda (güneyinde) taban yükselimi bulunmaktadÕr. Muhtemel üst geç
Kretase–erken Paleosen karmaúÕ÷Õ güney boyunca bu yükselimin üzerini örtmektedir. Bu
hattaki ço÷u fay tabanla iliúkilidir ve tabanÕn geometrisini taúÕmaktadÕr. TabanÕ kesen negatif
çiçek yapÕsÕ içinde bulunan iki do÷rultu atÕmlÕ fay bulunmaktadÕr. Bunlardan biri yükselimde,
di÷eri ise tabanÕn derinleúti÷i kuzey tarafta gözlemlenmiútir. økinci fay da yaúÕ orta Miyosen
olan birime veya Pliyosen olan birime ulaúÕyor olabilir fakat Plio-Pleistosen birimlerdeki
yükselim nedeniyle bunlar gölgelenmiútir. Bu yükselim, úelf kenarÕ veya deniz tabanÕnda çok
genç bir tümsek oluúturmaktadÕr ve bu bir kil veya çamur diyapiri olarak yorumlanabilir. Bu
tümsek, tuz diyapiri veya tuz yapÕsÕ olarak de÷erlendirilmemiútir çünkü bu jeolojik zaman
periyodunda tuz katmanÕ oluúumu beklenemez. Bir kÕsmÕ yükselimin altÕnda gölgelenmiú olan
fayÕn bu diyapire ulaúÕyor olmasÕ gerekmektedir çünkü yükselimi gerçekleútirecek baúka bir
tektonizma bu bölgede mevcut de÷ildir. Bu yükselim, jeotermal oluúumundan beri
gerçekleúmektedir çünkü tabandaki fay, yerel transtensional tektonik sistem çevresinde
bulunan negatif çiçek yapÕsÕndaki fay ile iliúkilidir ve sismik hattÕn altÕnda bulunan tabana
kadar uzanmaktadÕr. Bu durumda, sadece bu fay aktif fay olarak de÷erlendirilmiútir ve bu fay
yerel depremler gerçekleútirebilecek potansiyele sahiptir.

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øZMøR KIYILARININ KIYIMI
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KÕyÕ, do÷al yaúamÕn geçiúli bir kuúa÷ÕdÕr. øki yanÕndaki, karada ve denizdeki yaúam sisteminin
buluútu÷u, alÕú veriú yaptÕ÷Õ, birbirini destekledi÷i bir kuúak. Bu kuúaktaki her süreç,
geçmiúten bugüne jeoloji etken ve süreçleri ile yönlendirilir. Genç kÕyÕ çökellerindeki
konsolidasyon ve oturma süreçleri; kÕyÕ akiferlerindeki tuzlanma; buralarda aúÕrÕ yeraltÕsuyu
çekimi nedeni ile tetiklenen gerilemeler; kumsal oluúum ve süreklili÷ini sa÷layan aúÕnma,
taúÕnma, kÕyÕya besleme, akÕntÕ ve dalgalarla yayÕlma ve bunlarÕn üzerinde kÕyÕ yapÕlarÕnÕn
etkileri; kÕyÕnÕn kara tarafÕnÕn, denizin kÕyÕ kuúa÷Õna olan besleyici etkisi; deniz tabanÕnÕn
do÷al dengesine müdahalelerin deniz tabanÕ heyelanlarÕ ve bunlarÕn da kÕyÕlara tusunami
olarak geri dönmesi olasÕlÕ÷Õ; büyük akarsularÕn suyunun denize ulaúmadan tüketilmesinin,
kÕyÕ ve deniz tabanÕndaki tortullaúmayÕ önlemesinin sonuçlarÕ; deniz kÕyÕ kuúa÷Õndaki akÕntÕ
düzeninin kÕyÕ kuúa÷ÕnÕn düzeni ve yaúamÕn sürdürülmesi üzerindeki etkilerinin yo÷unlaúan
deniz trafi÷i ile zedelenmesi; vö.
Do÷ayÕ, do÷al süreçleri, jeolojik koúul ve süreçleri göz önüne almadan kÕyÕlar yönetilemez.
Ancak, tüketilebilir, yok edilebilir.
øZMøR KIYILARINDA YAùAM VARDI, BøRAZ KALDI, ONDAN UZAK DURUN
KÕyÕ Kuúa÷Õ CanlÕdÕr
KÕyÕ do÷al yaúamÕn geçiúli bir kuúa÷ÕdÕr. øki yanÕndaki yaúam sisteminin buluútu÷u, alÕú veriú
yaptÕ÷Õ, birbirini destekledi÷i bir kuúak.
Kumsal kuúa÷Õ, dar ya da geniú olsun iki yanÕndaki canlÕlarÕ birbirinden koruyan bir kuúaktÕr.
AkarsularÕn karadan taúÕdÕ÷Õ aúÕntÕ gerecin akÕntÕlar ve dalgalarla düzenlenmiú bir eseridir.
øzmir kÕyÕ zengini, bunun için çok de÷erli ve bunun için ilgi görüyor.
KÕyÕlarÕn do÷ru yönetilmesi de bu açÕdan önem taúÕyor.
KÕyÕlarÕn kötü yönetilmesi de bu nedenle bir yÕkÕm sürecine dönüútü, dönüúüyor.
AkarsularÕn Do÷al AkÕú Düzeni øle OynanmamalÕdÕr
KÕyÕya eriúen akarsularÕn üzerinde yapÕlan barajlarda tutulup bekletilen akarsuyun taúÕmakta
oldu÷u katÕ gereç, oksijen ya da tek ya da çok hücreli canlÕlar artÕk denize eriúemez; ya da
aúÕrÕ bir hÕrsla sulama için tüketilir de denize ulaúmasÕ engellenirse bu su, kumsallar, kum
barlarÕ varlÕ÷ÕnÕ sürdüremez, yaúamsal iúlevlerini de sürdüremez. AynÕ, Dikili’nin kuzeyinde
AltÕnova kÕyÕsÕnda; aynÕ, BakÕrçay DeltasÕ’nda; aynÕ; Gediz DeltasÕ’nda; aynÕ, Efes
kÕyÕlarÕnda, Büyük Menderes DeltasÕ’nda oldu÷u gibi.
KumsallarÕ Biz ùekillendiremeyiz
KÕyÕdaki kum hareketleri özel çÕkarlar do÷rultusunda yönetilmeye, sÕradan kÕyÕ yapÕlarÕyla
kumu bir yerlerde ço÷altÕlmaya kalkÕldÕ÷Õnda kumsalÕn bütünlü÷ü bozulur, aradaki kuúaklarda
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kÕyÕnÕn karaya do÷ru ilerlemesine, aúÕnmanÕn baúlayÕp hÕzlanmasÕna ve kÕyÕ ekosisteminin
yÕkÕlmasÕna neden olunur. Kuzeyden güneye bütün øzmir kÕyÕlarÕnda oldu÷u gibi.
Denizdeki Yaúam, KÕyÕ ve Karadaki Do÷al Koúullarla Birlikte Geliúmiútir
Karadan denize ulaúan akarsularÕn miktarÕ ne kadar azalÕrsa, o suyun taúÕdÕ÷Õ ve denizin kÕyÕ
kuúa÷Õnda yaúayan bütün canlÕlarÕn, deniz tabanÕ bitki varlÕ÷ÕnÕn da, su içindeki alglerin de,
balÕklara varacak kadar bütün sucul canlÕlarÕn da beslenmesi o kadar aksar. Üreme koúullarÕ
alt üst olur, geliúmeleri zayÕflar. Tükenir ya da oradan göçerler. Gediz DeltasÕ’nÕn
kÕyÕlarÕndaki sulak alanlarda ve kÕyÕ ötesindeki, bizim ancak fark edebildi÷imiz balÕk
varlÕ÷Õnda oldu÷u gibi.
Ender Rastlanan BazÕ Delta ve Sulak KÕyÕ KuúaklarÕ Deniz YaúamÕnÕn Do÷umevidir
BakÕrçay DeltasÕ’nda, hemen güneyinde ùakran-Alia÷a arasÕnda kÕyÕdaki sazlÕklar, göller ve
bataklÕk belki de bütün Orta Ege sucul yaúamÕnÕn yumurtlama ve ço÷alma yeri. Kamyonlar
park etsin, hafriyatçÕlar kazÕ artÕklarÕnÕ uza÷a taúÕmasÕn, bir de kahvehane yapalÕm diye
buralarÕ dolduruldu÷unda milyonlarca sucul canlÕnÕn yaúamÕnÕn sürdürülebilirli÷i ortadan
kaldÕrÕlÕyor. Bu canlÕlÕ÷a, bu kÕyÕ kuúa÷Õndaki az rastlanÕr zenginliklerden olan sulak alanlar,
Õslak düzlükler, bataklÕklar ve sazlÕklarÕn üzerine yapaca÷ÕnÕz dolgular daha da a÷Õr bir darbe
indirir. Alia÷a’nÕn kuzeyinde Çaltan kÕyÕlarÕnda ya da K Ege LimanÕ yapma sevdanÕzla
ÇandarlÕ’da BakÕrçay DeltasÕ kÕyÕlarÕnda oldu÷u gibi.
Bütün Ege kÕyÕlarÕnda oldu÷u gibi.
Deniz Trafi÷i Bu Sürecin DÕúÕnda De÷ildir
Limanlar ve buralarÕ kullanan deniz taúÕtlarÕ, o kesimdeki akÕntÕlarÕ, balÕk göçlerini,
yumurtlama alÕúkanlÕklarÕnÕ, deniz suyunun tuzluluk da÷ÕlÕmÕnÕ, deniz suyunun temizli÷ini ve
dip tortullarÕnÕn oluúum ve iúlevselli÷ini yöneten do÷al süreçleri alt üst eder. AynÕ bugünlerde
ÇandarlÕ DeltasÕ kÕyÕsÕna kurulan ve Yunanistan’daki Pire LimanÕ ile yarÕúabilirli÷inden baúka
bir úeyle övünülemeyen ÇandarlÕ LimanÕ gibi. Foça’dan kuzeyde artÕk balÕk yok. Kurtulabilen
sucul canlÕlar göçtü. Bütün øzmir kÕyÕlarÕ böyle.
KÕyÕya YakÕn YeraltÕsuyu Akiferleri ile Deniz AlÕúveriú øçindedir, Engellenemez
Do÷anÕn kÕyÕya yakÕn yeraltÕsuyu akiferlerinden aúÕrÕ yeraltÕsuyu çekimine de yanÕtlarÕ olur.
Sizin denize salmadÕ÷ÕnÕz sudan eksilen, kÕyÕ akiferlerine denizden girer ve yeraltÕsuyunuzun
bir bölümü tuzlanÕr artÕk. AynÕ, Gediz ya da Küçük Menderes DeltalarÕnÕzÕn kÕyÕ kuúaklarÕnda
oldu÷u gibi.
Deniz TabanÕ ve KÕyÕ Kuúa÷Õndaki Zemin KoúullarÕ Netamelidir
Bu deltalarÕn kÕyÕya yakÕn kesimlerindeki kalÕnlÕ÷Õ yüzlerce metreyi bulan, henüz
sÕkÕlaúmamÕú zemin kesitinin üzerine kentsel yerleúimler (BostanlÕ’da oldu÷u gibi), sanayi
siteleri (ÇAOSB’nde oldu÷u gibi), depolama tesisleri (ÇandarlÕ LimanÕ’nda oldu÷u ve olaca÷Õ
gibi) yapÕlÕrsa, bu ek yükler altÕnda, kalÕn zemin kesitinin gözenek suyu basÕncÕ artar, su
uzaklaúÕrken gözenek hacimleri azalÕr, zemin sÕkÕúÕr ve yeryüzünde metrelerce oturmalar,
dengede dururken sÕkÕúmalar olur. ùaúar, nedenini araútÕrÕrsÕnÕz. Bu, aúÕrÕ yeraltÕsuyu tüketilip,
su düzeyleri düúürülerek te becerilebilir!
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KÕyÕ KoúullarÕnÕ Yönetmek Çok Zordur, De÷iútirmek øse YÕkÕcÕ
Karadan denize organik madde, oksijen, vb yaúam kaynaklarÕnÕ taúÕyan yalnÕzca büyük
akarsular olmadÕ÷Õ için, kÕyÕya yapÕlacak her rÕhtÕm, her “sahil sitesi”, her sahil yolu, do÷al
kÕyÕnÕn her santimetresinden denize eriúen besleyicileri kÕsÕtlayan; denize boúalan her kentsel
ya÷mur suyu ya da kanalizasyon drenaj hattÕ da denizel yaúamÕ yÕkan biçimde bunu dejenere
eden birer müdahale olarak, sonuçlarÕna katlanÕlmasÕ gereken müdahalelerdir. AynÕ, bütün
Çeúme YarÕmadasÕ kÕyÕlarÕnda oldu÷u gibi. AynÕ, Seferihisar, Ürkmez kÕyÕlarÕnda oldu÷u gibi.
Deniz TabanÕyla Oynamak ÇÕlgÕnlÕktÕr, Bunun Mühendisli÷i Olmaz
Deniz tabanÕnda yapÕlacak her kazÕ, hele øzmir Körfezi gibi çöküntü havzalarÕnda birikmiú
kalÕn, ince daneli ve gevúek çökellerle dolu havzalarda yapÕlÕrsa, mühendislik hesaplarÕyla
duraylÕ tutulamayacak úevlere neden olunur. Dura÷an koúullarda dengede durur görünürken,
sÕradan bir depremde bile bu úevler heyelanlanÕp çamur akÕntÕlarÕ üretilir. VarsÕn bunun için
harcanan para boúuna gitsin; ama, bunun su kütlesine yapaca÷Õ itki ile karúÕ kÕyÕya küçükbüyük bir tusunami úeklinde ulaúmasÕndan görülecek zararlarÕn hesabÕ úev tasarÕmÕ yapan
mühendislere sorulmamalÕ.
øzmir øç Körfezi’nde Alsancak LimanÕ’na ulaúÕmÕ kolaylaútÕrmak ve çekici kÕlmak için
yapÕlmasÕ tasarlanan iki büyük kanal Liman büyürse istihdam artar avutmasÕyla
geçiútirilemeyecek bir gözü karalÕk olur. Deniz tabanÕndaki o çökeller do÷al kökenli oldu÷u
kadar beslenme alanÕndaki sanayiden, geçen gemilerden, kentsel atÕklardan, ve benzerlerinden
gelen giderilemez kirlilikleri de kapsÕyor. Onu kazÕnca bir yerde suyla yÕkayÕp tuzunu almak
ve kurutup Çi÷li Dalyan’da, kurutulup yok edilmiú olan gölü yeniden canlandÕrmak için
seddeler adalar yapmak ve göçmen kuúlar yeniden øzmir’e u÷rar denmesine kibar bir
yakÕútÕrma yapmak olanaksÕz.
Düúünün, neden RomalÕlar kentlerini denizi gören tepelere, neden OsmanlÕlar da÷ eteklerine
yapmÕúlardÕ.

SONUÇ
YapÕlacak bütün büyük deniz yapÕlarÕ, kÕyÕ önünde deniz kuúa÷Õndaki do÷al akÕntÕ düzenini
bozar. Hele bunlarÕn kÕúkÕrtaca÷Õ deniz trafi÷i o akÕntÕlarÕ terslendirmenin dÕúÕnda aúÕrÕ kirlilik
yükünün de istemedi÷iniz baúka kÕyÕlara bulaúmasÕna neden olur. Alia÷a ve Nemrut Körfezi
ile Orta Ege kÕyÕlarÕnÕn bütününün bu nedenle kavgasÕ izlemeye de÷er.
AklÕnÕzdan çÕkarÕn,
x Karaburun YarÕmadasÕnÕ bir kanalla kesmeyi;
x Efes LimanÕ’nÕ;
x Vazgeçin ÇandarlÕ LimanÕ’ndan;
x Alia÷a ve Nemrut Körfezi çevresine daha fazla deniz trafi÷i yükü, daha fazla kirlilik,
daha fazla yÕkÕm getirecek yeni kömür santralarÕnÕ unutun;
x øzmir Körfezi tabanÕna el de÷meyin;
x Yeni yerleúimleri kÕyÕdan uzak tutun.
x Tüp geçiúten, ønciraltÕ-Çi÷li Viyadü÷ü’nden, Alsancak ve ønciraltÕ Projelerinizden vaz
geçin.
Depremi düúünün, yaúamÕ düúünün, øzmir’i düúünün.
Gidip øzmit Körfezi ve kentine bakÕn.
Do÷a ile baú edemezsiniz.
Mühendisli÷i do÷al dengeyi yÕkmada de÷il, korumada kullanÕn.
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øZMøR øLø øù KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI øSTATøSTøKLERø VE øù
GÜVENLøöøNøNKENT YAùAMINA ETKøLERø

Alpaslan ERTÜRK

Aykut AKDEMøR

Doç. Dr. Do÷an KARAKUù

Maden Yüksek Mühendisi
izmir@maden.org.tr

Maden Mühendisi
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izmir@maden.org.tr

GøRøù
Bu çalÕúmada ülkemiz açÕsÕndan önemli bir teknik ve sosyal sorun olma özelli÷ini sürdüren; iú
kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕ açÕsÕndan øzmir ilindeki 2008-2012 yÕllarÕ arasÕndaki istatistiki
veriler tabla haline getirilerek, Türkiye’nin ilk 10 ili arasÕndaki sÕralamadaki yerinin altÕ
çizilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AyrÕca iúyerlerinde yada kamuya açÕk alanlarda yapÕlan çalÕúmalar
sÕrasÕnda çalÕúanlar dÕúÕndaki halkÕn sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i açÕsÕndan ortaya çÕkan sorunlardan
örnekler verilmiútir.
øù KAZASI ve MESLEK HASTALIöI øSTATøSTøKLERø
Bu bölümde 2008 ile 2012 yÕllarÕ arasÕ øzmir ilil øúyeri sayÕsÕ sigortalÕ sayÕsÕ, iú kazasÕ sayÕsÕ,
meslek hastalÕ÷Õ sayÕlarÕ verilmektedir. Buna göre Tablo 1'de 2008 yÕlÕ iú kazasÕ ve meslek
hastalÕ÷Õ sayÕsÕ, Tablo 2'de 2009 yÕlÕ iú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ, Tablo 3'de 2010 yÕlÕ
iú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ, Tablo 4'de 2011 yÕlÕ iú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ,
Tablo 5'de 2012 yÕlÕ iú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ sayÕlarÕ sunulmaktadÕr.
Tablo 1. 2008 yÕlÕ øzmir øli ve di÷er sanayi illeri øú kazasÕ ve Meslek HastalÕ÷Õ østatistikleri
2008

øúyeri
SayÕsÕ

%

SigortalÕ
SayÕsÕ

%

øú
KazasÕ
SayÕsÕ

%

Meslek
HastalÕ÷Õ

Sürekli øú
Göremezlik

Ölüm

øzmir

86.159

7,4

588.011

6,7

10.095

13,8

87

74

52

østanbul

348.706

29,8

2.688.981

30,5

8.489

11,6

25

340

139

Bursa

48.249

4,1

437.460

5,0

7.150

9,8

2

91

42

Manisa

18.509

1,6

139.411

1,6

6.145

8,4

6

33

9

Zonguldak

8.421

0,7

75.711

0,9

3.681

5,0

353

211

20

Kocaeli

27.867

2,4

300.416

3,4

3.601

4,9

1

72

23

Ankara

98.028

8,4

749.151

8,5

3.472

4,8

12

108

79

Kayseri

18.021

1,5

137.976

1,6

2.779

3,8

0

51

12

Denizli

17.466

1,5

134.247

1,5

2.398

3,3

1

27

26

Eskiúehir

13.636

1,2

111.072

1,3

2.322

3,2

1

19

9

TÜRKøYE

1.170.248

100

8.802.989

100

72.963

100

539

1.694

866
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Tablo 2. 2009 yÕlÕ øzmir øli ve di÷er sanayi illeri øú kazasÕ ve Meslek HastalÕ÷Õ østatistikleri

29,9

øú
KazasÕ
SayÕsÕ
8.901

13,8

28

449

257

588.005

6,5

7.461

11,6

31

109

54

4,0

434.120

4,8

5.884

9,1

9

111

56

8.736

0,7

74.748

0,8

5.247

8,2

191

140

12

Manisa

19.233

1,6

143.191

1,6

4.600

7,2

33

35

15

Kocaeli

28.853

2,4

301.501

3,3

2.577

4,0

30

104

47

Ankara

100.192

8,2

804.564

8,9

2.234

3,5

77

141

79

Denizli

17.781

1,5

127.732

1,4

1.933

3,0

0

19

18

Kayseri

19.286

1,6

142.714

1,6

1.892

2,9

1

17

19

Eskiúehir

14.284

1,2

113.088

1,3

1.711

2,7

3

37

13

TÜRKøYE

1.216.308

100

9.030.202

100

64.316

100

429

1.885

1.171

2009

øúyeri
SayÕsÕ

%

SigortalÕ
SayÕsÕ

%

østanbul

355.623

29,2

2.701.551

øzmir

87.624

7,2

Bursa

49.184

Zonguldak

%

Meslek
Sürekli øú
Ölüm
HastalÕ÷Õ Göremezlik

Tablo 3. 2010yÕlÕ øzmir øli ve di÷er sanayi illeri øú kazasÕ ve Meslek HastalÕ÷Õ østatistikleri

29,8

øú
KazasÕ
SayÕsÕ
7.991

12,7

27

426

309

649.025

6,5

7.942

12,6

158

170

78

4,0

485.293

4,8

7.580

12,1

4

122

42

21.289

1,6

162.631

1,6

5.604

8,9

20

55

36

Zonguldak

9.434

0,7

76.086

0,8

4.630

7,4

89

114

69

Kocaeli

31.554

2,4

335.665

3,3

3.203

5,1

23

88

52

Ankara

106.037

8,0

873.307

8,7

2.715

4,3

192

153

127

Denizli

19.105

1,4

142.332

1,4

2.184

3,5

2

19

18

Eskiúehir

15.553

1,2

124.500

1,2

2.111

3,4

1

26

7

Antalya

48.886

3,7

3,2

1.580

2,5

0

74

38

TÜRKøYE

1.325.749

100

324.998
10.030.81
0

100

62.903

100

533

2.085

1.454

2010

øúyeri
SayÕsÕ

%

SigortalÕ
SayÕsÕ

%

østanbul

384.802

29,0

2.986.050

øzmir

94.785

7,1

Bursa

53.636

Manisa

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 4. 2011yÕlÕ øzmir øli ve di÷er sanayi illeri øú kazasÕ ve Meslek HastalÕ÷Õ østatistikleri

28,9

øú
SigortalÕ
KazasÕ
%
SayÕsÕ
4.181.462
24,1
9.303

13,4

47

434

302

102.515

7,1

1.061.805

6,1

7.852

11,3

14

163

127

Manisa

22.975

1,6

311.185

1,8

5.629

8,1

2

49

24

Bursa

58.631

4,1

741.872

4,3

5.450

7,9

4

141

51

Kocaeli

34.224

2,4

469.913

2,7

4.738

6,8

2

92

47

Zonguldak

10.037

0,7

139.794

0,8

3.943

5,7

159

123

33

Ankara

113.342

7,9

1.535.797

8,8

2.625

3,8

154

175

175

Eskiúehir

17.021

1,2

209.792

1,2

2.561

3,7

7

36

15

Kayseri

23.453

1,6

278.802

1,6

2.534

3,7

0

33

22

Denizli

20.859

1,5

1,5

2.417

3,5

1

42

28

TÜRKøYE

1.435.879

100

258.216
17.374.63
1

100

69.227

100

697

2216

1710

2011

øúyeri
SayÕsÕ

øúyeri
%

østanbul

414.656

øzmir

SigortalÕ
SayÕsÕ

%

Meslek
Sürekli øú
HastalÕ÷Õ Göremezlik

Ölüm

Tablo 5. 2012 yÕlÕ øzmir øli ve di÷er sanayi illeri øú kazasÕ ve Meslek HastalÕ÷Õ østatistikleri
%

Meslek
HastalÕ÷Õ

29,6

øú
KazasÕ
SayÕsÕ
9.450

12,6

4,7

9.303

12,4

759.729

6,4

7.596

1,6

194.192

1,6

10.279

0,7

80.692

Tekirda÷

19.332

1,3

Kocaeli

36.875

Ankara

2012

øúyeri
SayÕsÕ

%

SigortalÕ
SayÕsÕ

%

Sürekli øú
Göremezlik

Ölüm

østanbul

448.773

29,2

3.538.860

Bursa

62.739

4,1

566.518

21

413

147

1

111

30

øzmir

108.173

7,0

10,1

20

106

42

Manisa

24.417

7.227

9,7

8

38

13

Zonguldak

0,7

3.918

5,2

221

115

14

211.942

1,8

3.133

4,2

0

47

12

2,4

398.600

3,3

3.052

4,1

11

116

20

121.131

7,9

1.016.074

8,5

3.081

4,1

63

181

52

Denizli

21.943

1,4

166.348

1,4

2.620

3,5

1

39

10

Kayseri

24.944

1,6

1,6

2.557

3,4

0

82

12

TÜRKøYE

1.538.006

100

189.674
11.939.62
0

100

74.871

100

395

2.209
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Tablo 1 ile Tablo 5 arasÕndaki de÷erler kullanÕlarak yÕllar bazÕnda Türkiye geneli sigortalÕ
çalÕúan iúçi sayÕlarÕ oranÕ ùekil 2'de verilmektedir. Grafikte yer alan iller yÕllara göre de÷iúse
de ortalama Türkiye'de çalÕúan iúçi sayÕsÕnÕn % 58'ini oluúturmaktadÕr. Buna göre østanbul
yine yÕllara göre de÷iúkenlik göstermekle birlikte ortalama Türkiye'de çalÕúan sigortalÕ iúci
sayÕsÕnÕn % 28.7'sini, Ankara% 8.7'sini, øzmir ise % 6.4'ünü oluúturmaktadÕr (ùekil 1)

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 1. YÕllar bazÕnda Türkiye Geneli SigortalÕ SayÕsÕ OranÕ De÷iúimi (Grafikte baz alÕnan
iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 58'dir.)
ùekil 1'de verilen Türkiye Geneli sigortalÕ iúçi oranÕna karúÕlÕk yÕllar bazÕnda meydana gelen
kayÕtlÕ iú kazasÕ sayÕsÕ oranÕ de÷iúimi ùekil 2'de verilmektedir. ùekil 2'de görüldü÷ü gibi
østanbul Türkiye geneli sigortalÕ çalÕúan iúçi sayÕsÕnÕn ortalama %28.7'sini oluútururken
Türkiye genelinde meydana gelen iú kazasÕ oranÕ % 12.8 oranÕndadÕr. AynÕ de÷erlendirme
øzmir için Türkiye geneli sigortalÕ çalÕúan iúçi sayÕsÕnÕn oranÕ ortalama % 6.4'e karúÕn
meydana gelen iú kazasÕ oranÕ Türkiye genelinin % 11.8'dir. Bu durum iki úekilde
açÕklanabilir. Birincisi iú kollarÕ bakÕmÕnda østanbul ve øzmir'in sanayi yapÕsÕdÕr. Tehlikeli
sayÕlan sanayi faaliyetlerinin oranÕ øzmir için daha fazlasÕ ise bu farklÕlÕk açÕklanabilir. økincisi
ise øzmir ili øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i uygulamalarÕnda, iú kazalarÕnÕn önlenmesine yönelik
önceliklerin göz önünde bulundurulmamasÕdÕr.

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 2. YÕllar bazÕnda Türkiye Geneli øú KazasÕ SayÕsÕ OranÕ De÷iúimi (Grafikte baz alÕnan
iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 67.5'i dir.)
ùekil 3'de Türkiye geneli meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ oranÕ verilmeketedir. ùekil 3'de görüldü÷ü
gibi en fazla meslek hastalÕ÷Õ Türkiye genelinin ortalama % 42'si ile Zongulda ilinde
gerçekleúmiútir. Bunun nedeni Zonguldak bölgesinin madencili÷e dayalÕ sanayisidir. øzmir ili
ise yÕllar bazÕnda çok de÷iúken olmakla birlikte meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ bakÕmÕndan Türkiye
genelinin ortalama %12'sidir ve bu ortalama ile Ankara'dan sonra üçüncü sÕrada
yeralmaktadÕr.

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 3. YÕllar bazÕnda Türkiye Geneli Meslek HastalÕ÷Õ SayÕsÕ OranÕ De÷iúimi (Grafikte baz
alÕnan iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 85'i dir.)
Türkiye geneli 2008-2012 yÕllarÕ arasÕ iú kazasÕ sonucu sürekli iú göremezlik ve ölüm sayÕsÕ
oranÕ de÷iúimi iler bazÕnda ùekil 4'de ve ùekil 5'de verilmektedir. øki istatistikte de øzmir,
østanbul ve Anakara'nÕn ardÕndan üçüncü sÕrada yer almaktadÕr.

ùekil 4. YÕllar bazÕnda Türkiye Geneli Sürekli øú Göremezlik SayÕsÕ OranÕ De÷iúimi (Grafikte
baz alÕnan iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 55'i dir.)
* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 5. YÕllar bazÕnda Türkiye Geneli øú KazasÕ Sonucu Ölüm SayÕsÕ OranÕ De÷iúimi
(Grafikte baz alÕnan iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 48'i dir.)
øZMøR øLø øù SAöLIöI ve GÜVENLøöø ÖRNEKLERø
øzmir ølinde yaúayan halkÕn Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i açÕsÕndan; bakÕldÕ÷Õnda kent altyapÕsÕnÕn ve
altyapÕ çalÕúmalarÕnÕn planlanmasÕ ve hayata geçirilmesinde halk sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷inin çok
fazla önemsenmedi÷i, özellikle inúaat çalÕúmalarÕnda maliyet ve süre ön plana çÕkarÕlÕrken
bölge halkÕnÕn sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i göz ardÕ edilmektedir. øzmir ve ülkemizde yaúanan
örnekler yapÕlan çalÕúmalarda gerekli önlemlerin alÕnmadÕ÷ÕnÕ açÕkça göstermektedir. (ùekil 6,
ùekil 7, ùekil 8, ùekil 9, ùekil 10, ùekil 11)

ùekil 6. 24.08.2013 / øzmir'in KarúÕyaka ilçesinde metro istasyonu çÕkÕúÕnda iddiaya göre
yoldaki 5 santimetre derinli÷indeki çukur yüzünden kaldÕrÕmdan adÕmÕnÕ atarken dengesini

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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kaybeden 65 yaúÕndaki 2 çocuk annesi, emekli ö÷retmen ùenay Onuk yaralandÕ. YanÕnda
bulunan kÕzÕ Deniz ødil Onuk yardÕm çÕ÷lÕ÷Õ atarken vatandaúlar ambulans ça÷ÕrdÕ. Düúme
sonucu sa÷ baca÷Õ iki yerinden kÕrÕlan Onuk ambulansla hastaneye kaldÕrÕldÕ.

ùekil 7. 14.07.2011 øzmir'in Konak ilçesinde, Büyükúehir Belediyesi øZSU Genel
Müdürlü÷ü'ne ba÷lÕ taúeron firma tarafÕndan yürütülen kanalizasyon çalÕúmasÕ vatandaúlarÕ
isyan ettirdi. øú makineleriyle açÕlan yaklaúÕk 2,5 metre derinli÷inde ve 10 metre
uzunlu÷undaki çukur, hiçbir ikaz levhasÕ olmadan bÕrakÕldÕ. EtrafÕnda çocuklarÕn oynadÕ÷Õ
çukura tepki gösteren vatandaúlar, ''Tedbir alÕnmasÕ için bir çocu÷un içine düúerek ölmesi mi
gerekir?'' diye sordu.

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

ùekil8. Gerelik tedbirler alÕnmadan kullanÕma açÕlmÕú yollar ve halkÕn kendi imkanlarÕyla
çukurlarÕ kapatma çalÕúmalarÕ.
* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 9. 20 Haziran 2013 yürürken baúÕna inúaattan taú düúen vatandaú

ùekil 10. Kent içerisinde kalmaya baúlayan sanayi tesislerinin bulundu÷u alanlar imarlÕ
alanlar içerisinde kalmakta herhangi bir araútÕrma yapÕlmadan da imara açÕlabilmektedir.
SanatçÕlarÕn konuyla ilgili eleútirisi

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 11. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) yetkilileri; øzmir Gaziemir'de, topra÷a
gömülü atÕklarÕn çevreye zehir saçtÕ÷Õ iddia edilen atÕl durumdaki kurúun fabrikasÕ alanÕnda
inceleme yaptÕ. Zehir saçan tesise rekor ceza
Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ, Gaziemir'de radyoaktif atÕklarÕ topra÷a gömülen eski kurúun
geri kazanÕm fabrikasÕna 5,7 milyon liralÕk ceza kesti.
SONUÇ
x

øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i sadece çalÕúma hayatÕnda de÷il hayatÕn her alanÕnda önemlidir
bu anlamda kadercilik bir yana bÕrakÕlarak ilkö÷renim ça÷Õndan baúlayarak sa÷lÕk ve
güvenlik bilincini geliútirecek konular e÷itim sürecine alÕnmalÕdÕr.

x

Sa÷lÕk ve güvenlik konusunda halkÕn bilinçlenmesine yönelik çalÕúmalar yapÕlmalÕdÕr.

x

Meslek OdalarÕnda ihbar hatlarÕ oluúturulmalÕdÕr.

x

Görülen sa÷lÕk ve güvenlik eksiklikleri konusunda yerel yönetimler uyarÕlmalÕdÕr.

x

Yerel yönetimler iú yaptÕracaklarÕ firmalarÕn sa÷lÕk ve güvenlik sicillerini kontrol
etmelidir.

x

Yerel yönetimler tarafÕndan yaptÕrÕlan iúlerde süre ve maliyetten önce sa÷lÕk ve
güvenli÷e iliúkin yaptÕrÕmlar konmalÕ, sürekli kontrol mekanizmalarÕ oluúturulmalÕdÕr.

x KAYNAKLAR
ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ SGK YÕllÕk østatistikleri
Yerel BasÕn web sayfalarÕ
* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN øZMøR ANALøZø
Saadet ÇAöLIN
saadetcaglin@gmail.com

Giriú
Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalÕklarÕ sonucu maddi ve manevi kayÕplar , ülkelerin
ekonomilerinde önemli boyutlara ulaúmaktadÕr.
Meslek hastalÕklarÕ tümüyle önlenebilir hastalÕklar olup halk sa÷lÕ÷Õ ve ülke sa÷lÕk
politikalarÕndaki yeri özel ve önemlidir. Edinilen bilgiler ÕúÕ÷Õnda korunma önlemleri
çeúitlendirilmekte ve geliútirilmekte ve sonuç olarak önleme ve korunma tedbirlerini yeterli
ve sürekli alabilen ülkelerde meslek hastalÕklarÕnÕn görülme sÕklÕ÷Õ azalmaktadÕr .
Meslek hastalÕklarÕ tanÕmÕ , kimya sanayisi ile iliúkisi ,Türkiye ve øzmir kapsamÕnda meslek
hastalÕklarÕ beklenen ve gerçekleúen bildirimleri , sektör çalÕúanlarÕnÕn bilerek bilmeyerek
maruz kaldÕ÷Õ ele alÕnacaktÕr.

MESLEK HASTALIKLARI ANALøZø
Meslek HastalÕklarÕ TanÕmÕ , østatistikleri
Meslek hastalÕklarÕ, iúyeri ortamÕnda bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalÕklarÕn
ortak adÕdÕr. UluslararasÕ ÇalÕúma Örgütü meslek hastalÕklarÕnÕ; zararlÕ bir etkenle bundan
etkilenen insan vücudu arasÕnda, çalÕúÕlan iúe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki iliúkisinin
ortaya konabildi÷i hastalÕklar grubu olarak , Dünya Sa÷lÕk Örgütü ise, “YalnÕzca bilinen ve
kabul edilen meslek hastalÕklarÕ de÷il, fakat oluúmasÕnda ve geliúmesinde çalÕúma
ortamÕ ve çalÕúma úeklinin, di÷er sebepler arasÕnda önemli bir faktör oldu÷u , kÕsaca çalÕúma
koúullarÕ nedeniyle do÷al seyri de÷iúen hastalÕklardÕr.”olarak tanÕmlamÕúlardÕr.
Ülkeler arasÕnda de÷iúmekle birlikte, yÕlda her bin iúçiden 4-12 sinin meslek hastalÕ÷Õna
yakalanma ihtimali oldu÷u bilinmektedir. Bu varsayÕma göre; ülkemizde 2009 yÕlÕ verilerine
göre 9.030.202 zorunlu sigortalÕ çalÕúan üzerinden beklenen meslek hastalÕ÷Õ vaka sayÕsÕ
36.000 – 108.000 arasÕnda iken, 2009 yÕlÕ SGK istatistiklerine göre meslek hastalÕklarÕ vaka
sayÕsÕ 429’dur. Ülke istatistiklerimizin bu denli yetersiz olmasÕnÕn ardÕnda tÕbbi, yasal ve
sosyal taraflara iliúkin birçok neden sÕralanabilir.
Meslek hastalÕklarÕ etkenle çalÕúanÕn ilk temasÕndan 1 hafta ile 30 yÕl sonra ortaya
çÕkabilmektedir.
Dünya Sa÷lÕk Örgütü iúle ilgili hastalÕklarÕ úu úekilde tanÕmlamaktadÕr:
Halen ülkemizde bulunan üç meslek hastalÕklarÕ hastanesi’ nin (Ankara, østanbul ve
Zonguldak) yanÕ sÕra 2008 yÕlÕndan bu yana devlet üniversiteleri hastaneleri ile 2011 yÕlÕndan
itibaren Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ E÷itim ve AraútÕrma Hastaneleri, sigortalÕnÕn çalÕúma gücü ve
meslekte kazanma gücü kaybÕ oranlarÕnÕn tespitinde esas alÕnacak sa÷lÕk kurulu raporlarÕnÕ
düzenlemek üzere yetkilendirilmiúlerdir. Meslek hastalÕklarÕ tÕbbi tanÕlarÕnÕ koymaya yetkili
* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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hastane sayÕlarÕ artÕrÕlarak ülke çapÕnda meslek hastalÕklarÕ tanÕsÕnda beklenen artÕúa katkÕ
sa÷lanmasÕ amaçlanmÕútÕr.
ILO verilerine göre bütün ölümlerin %3.9’u iú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ sonucu
olmaktadÕr.
Dünya nüfusunun %15’i iú kazasÕ veya meslek hastalÕklarÕna maruz kalmaktadÕr. Halen iúsiz
olan iúgücünün %30’u daha önceki iúleri sÕrasÕnda meydana gelen iú kazasÕ veya meslek
hastalÕ÷Õ nedeniyle yeniden iú bulmakta güçlük çekmektedir.
Dünya Sa÷lÕk Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünyada her yÕl 11.000.000 yeni meslek
hastalÕ÷Õ vakasÕ meydana gelmekte ve bunlarÕn 700.000’i hayatÕnÕ kaybetmektedir .
Dünyada iú kazasÕ ve meslek hastalÕklarÕna ba÷lÕ ölümlerin da÷ÕlÕmÕ incelendi÷inde mesleki
kanserler %32 ile ilk sÕrada yer almakta, onun ardÕndan % 23 ile kardiyo-vasküler hastalÕklar
gelmektedir. HastalÕklarÕn maliyeti incelendi÷inde ise %40 ile kas iskelet sistemi hastalÕklarÕ
en çok harcama yapÕlan hastalÕk grubu olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 2009 yÕlÕnda Türkiye’de 64.316 iú kazasÕ
olmuú, 429 meslek hastalÕ÷Õ tespit edilmiú, bu iú kazalarÕnÕn1.171’i ölümle sonuçlanmÕútÕr,
ölümle sonuçlanan meslek hastalÕ÷Õ bulunmamaktadÕr. Sürekli iú göremez hale gelen 1885
kiúiden 217’si meslek hastalÕklarÕ nedeni ile iú göremez hale gelmiútir.
Ülkeler arasÕnda meslek hastalÕ÷Õ sayÕlarÕnda farklÕlÕk yaratan faktörlerin teknoloji kulanÕm
düzeyi, riskli iú kollarÕnÕn yo÷unlu÷u, ülkenin iú sa÷lÕ÷Õ politikalarÕ, iúçi-iúveren ve
devletin akÕlcÕ ve sorumlu yaklaúÕmÕ oldu÷u söylenebilir.
Türkiye’de riskli iú kollarÕ geliúmiú ülkelere göre oldukça yo÷undur.
Petrokimya , çimento sanayi, madencilik, dokuma sanayi, akü üretimi, pestisid ve di÷er
kimyasallarÕn üretimi Türkiye’de ilk dikkati çeken riskli alanlardÕr. Türkiye’de meslek
hastalÕklarÕ ile ilgili elde edilen veriler sadece SGK istatistikleriyle sÕnÕrlÕdÕr. Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ istatistikleri içerisinde meslek hastalÕklarÕ ile ilgili bilgiye rastlanmadÕ÷Õ gibi
henüz bu tür bir veri de toplanmamaktadÕr.
SGK istatistikleri çalÕúanlarÕn tümünü kapsamamakta, iúkolu ve hastalÕk sÕnÕflarÕna göre
meslek hastalÕklarÕ verileri elde edilememektedir. SGK istatistiklerine göre 2009 yÕlÕnda
sigortalÕ iúçi sayÕsÕ 9.030.202’dir ve saptanan meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ 429’dur. YÕlda her bin
iúçi için 0,16 meslek hastalÕ÷Õ saptanmaktadÕr.
Bir ülkenin iú sa÷lÕ÷Õ alanÕndaki geliúmiúlik düzeyiyle ba÷lantÕlÕ olarak saptanmasÕ gereken
meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ binde 4-12 (Harrington J.M.) arasÕnda olmalÕdÕr. Binde dört de÷eri
temel alÕnÕrsa saptayamadÕ÷ÕmÕz meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ 30.000’in, binde on iki rakamÕ temel
alÕnÕrsa yÕlda saptayamadÕ÷ÕmÕz meslek hastalÕ÷Õ sayÕsÕ ise 100.000’in üzerindedir.
Örneklemek istersek;
Mesleki Akci÷er HastalÕklarÕ
x

Mesleki Hava Yolu HastalÕklarÕ

x

Pnömokonyozlar

x

Akut Toksik ønhalasyon SendromlarÕ

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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x

Hipersensitivite Pnömonileri

x

ønfeksiyonlar

x

Maligniteler
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Avrupa Birli÷i ønsidans Verileri:
Genel Meslek HastalÕklarÕ : 400 / 100.000 / yÕl … binde 4
Mesleksel Akci÷er HastalÕklarÕ : 56 / 100.000 / yÕl … binde 0,56
TUøK 2011 yÕlÕ verileri Türkiye nüfusu 74.724.269 kiúi
øzmir ili nüfusu 3.965.232 kiúi
Türkiye beklenen meslek hastalÕklarÕ sÕklÕ÷Õ : YaklaúÕk 298.000 olgu / yÕl
øzmir için beklenen meslek hastalÕklarÕ sÕklÕ÷Õ : YaklaúÕk 16.000 olgu / yÕl
Türkiye beklenen mesleki akci÷er hastalÕ÷Õ olgu sayÕsÕ : YaklaúÕk 41.000 olgu / yÕl
øzmir beklenen mesleki akci÷er hastalÕ÷Õ olgu sayÕsÕ

: YaklaúÕk 2.000 yeni olgu / yÕl

*TTD,Türkiye’deTemel Akci÷er SorunlarÕ ve Çözüm Önerileri,Beyaz Kitap,2010
Meslek hastalÕklarÕ tanÕlarÕnÕn konulmasÕ için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir.
Çünkü meslek hastalÕklarÕ, ancak bilinçli olarak arandÕklarÕ zaman bulunabilirler. Meslek
hastalÕklarÕnÕn, di÷er hastalÕklardan farklÕ, kendilerine özgü tanÕ ve tarama yöntemleri
olmasÕdÕr.
Meslek hastalÕ÷Õ tanÕsÕ, beraberinde “tazminat”, “yüksek iú göremezlik ödentisi”,
“çalÕúma ortamÕnÕn geliútirilmesi için yatÕrÕm” ve “cezai sorumluluk” getirdi÷i için, bir
yanÕlgÕ ile saklanmaya çalÕúÕlabilmektedir.
Meslek hastalÕklarÕ tümüyle önlenebilir hastalÕklar olup halk sa÷lÕ÷Õ ve ülke sa÷lÕk
politikalarÕndaki yeri özel ve önemlidir. Edinilen bilgiler ÕúÕ÷Õnda korunma önlemleri
çeúitlendirilmekte ve geliútirilmekte ve sonuç olarak önleme ve korunma tedbirlerini yeterli
ve sürekli alabilen ülkelerde meslek hastalÕklarÕnÕn görülme sÕklÕ÷Õ azalmaktadÕr .
Kimya Sanayi Meslek AlanlarÕ øçindeki Meslek HastalÕ÷Õ Etkenleri
x

Toz, çeúitli büyüklükteki katÕ taneler için kullanÕlan genel bir sözcüktür. Kimyasal köken
olarak Organik ve ønorganik tozlar olmak üzere ikiye ayrÕlÕrlar.Özelikle inorganik tozlar
olan metalik tozlar (demir ,bakÕr , çinko tozu vb),metalik olmayan tozlar ( kükürt,kömür
tozu vb),kimyasal bileúiklerin tozlarÕ (çinko oksit,manganez oksit vb), do÷al bileúiklerin
tozlarÕ (mineraller,killer,maden cevherleri )

Tozlu øúyerleri:Maden iúletmeleri, taú ocaklarÕ ve bunlarÕ iúleyen çimento ve kireç sanayi,
porselen ve seramik sanayi, cam sanayi, mermer sanayi, demir ve çelik döküm sanayi, gemi
inúa ve gemi söküm sanayi, demir ve çelik sanayi,metalden eúya imal eden metal sanayi,
talaúlÕ imalat sanayi, tekstil sanayi,konfeksiyon sanayi, örme (triko) sanayi, iplik sanayi, çÕr
çÕr sanayi, orman ürünleri sanayi, kereste sanayi, yonga levha sanayi, sunta sanayi, selüloz ve
ka÷Õt sanayi, mobilya sanayi, sigara sanayi, un sanayi, yem sanayi, ekmek ve pasta sanayi,
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deri iúleme sanayi, deri konfeksiyon ve ayakkabÕ sanayi, ilaç sanayi, kimya sanayi vb. sanayi
kollarÕ en baúta gelenlerdendir.
x

Asbest; tekstil endüstrisi (lifler, kumaúlar, ipler), asbestli çimento endüstrisi(saç, boru),
inúaat malzemeleri endüstrisi (asbest çimento ürünlerini niúlenmesi), kimya endüstrisi
(boya dolgusu, dolgu materyalleri, sentetik reçine kompresyon kalÕp materyalleri,
termoplastikler, kauçuk ürünleri),izolasyon endüstrisi (ÕsÕ, ses ve yangÕn izolasyonu), ka÷Õt
endüstrisi (asbest ka÷ÕdÕ, karton), fren, debriyaj, balata üretimi, gemi yapÕmÕ ve vagon
yapÕmÕ ve gemi söküm iúletmeleri .

x

Kurúun ve kurúun bileúikleri ile çalÕúÕlan iúyerleri

x

Civa, krom, kadmiyum, nikel ve bunlarÕn bileúikleri ile çalÕúÕlan iúyerleri

x

Kaynak Duman ve BuharlarÕ

x

Benzen ve Bileúikleri øle ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri

x

Karbon Sülfür øle ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri

x

Metanol (Metilalkol) øle ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri

x

Hidrojen Sülfür ile ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri

x

Karbon Monoksit ile ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri

x

Etilen Glikol Dinitrat ve Gliserol Trinitrat (Glikol Dinitrat veNitrogliserin) ile ÇalÕúÕlan
øúler ve øúyerleri:

x

Trikloreten (trikloretilen) ve di÷er klorlu hidrokarbonlu bileúikleri ile çalÕúÕlan iúler ve
iúyerleri

x

Fosfor (beyaz, sarÕ) ile çalÕúÕlan iúler ve iúyerleri

x

Arsenik ve Arsenik Bileúikleri (arsin dÕúÕnda) øle ÇalÕúÕlan øúlerve øúyerleri

x

Aromatik Nitro ve Amino Bileúikleri øle ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri

x

Flor ve ønorganik Bileúikleri øle ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri:

x

Stiren øle ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri

x

Vinil Klorür øle ÇalÕúÕlan øúler ve øúyerleri

YukarÕdaki kimyasal bileúikler ile ilgili sanayi kollarÕ ve daha geniú bilgi ile sa÷lÕk etkilerine
(tanÕ, teúhis, tedavi vb) , ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ øú sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i Genel
Müdürlü÷ü tarafÕndan KasÕm 2011 tarihinde yayÕnlanan “Meslek HastalÕklarÕ Rehberi” nden
ulaúÕlabilir.
øzmir ve Ege Bölgesi Kimya Sanayisi YapÕsÕ
2009 YÕlÕnda øzmir ilinde 17 adet Organize Sanayi Bölgesi, 23 adet Küçük Sanayi Sitesi ,Ege
Serbest Bölgesi ve øzmir Serbest Sanayi Bölgesi olmak üzere 2 adet Serbest Sanayi Bölgesi
bunmaktadÕr.Bu sanayileúme yapÕsÕ bir ço÷unda büyüme e÷ilimindedir.
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Sadece Alia÷a ølçesindeki sanayileúmeyi incelersek;
øzmir Kentinin kuzey ilçelerinden olan ve do÷al ve tarihi de÷erleri, co÷rafi özellikleri ile
farklÕ potansiyellere sahip olan Alia÷a ølçesi; 1960 yÕlÕna kadar ekonomisini tarÕm a÷ÕrlÕklÕ
sürdürmekte iken; 1961 AnayasasÕ uyarÕnca, "A÷Õr Sanayi Bölgesi" olarak kabul edilmiú ve
sonucunda 1970'lerden itibaren sanayi yo÷unluklu ekonomiye dayalÕ bir süreç baúlamÕú
petrokimya sanayinin kurulmasÕ ile 15-20 yÕl gibi kÕsa bir süre içerisinde bir sanayi kentine
dönüúmüútür.
Petkim-Tüpraú gibi sanayi kuruluúlarÕnÕn bölgede kurulmasÕyla baúlayan Sanayileúme hÕzÕnÕ
arttÕrarak devam etmiútir. Nemrut LimanÕnÕn kuzeyinde yer alan, ülkemizin en büyük
petrokimya endüstrisi, Petrol Ofisi ve çeúitli sÕvÕlaútÕrÕlmÕú gaz depo ve dolum tesisleri;
güneyinde irili- ufaklÕ ark ocaklarÕ ve demir çelik fabrikalarÕnÕn kurulmasÕ Alia÷a'nÕn bir
sanayi kentine dönüúmesi sürecini hÕzlandÕrmÕútÕr. Özel úirketlerin de 1970'li yÕllarÕn sonuna
do÷ru bölgede fabrikalar kurmaya baúlamÕú ve 1980'lerde Çukurova, øzmir Demir Çelik, Ege
Metal, Çebitaú, Habaú gibi özel demir-çelik fabrikalarÕnÕn iúletmeye açÕlmasÕ, Makine Kimya
Kurumu'na ait döküm tesisleri ve hurda iúletmesi, Petrol Ofisi ile çok sayÕda özel dolum
tesisleri, iki adet gaz tribünü kurulmuú ve Alia÷a sanayi merkezi olma süreci geliúerek devam
etmiútir.
Alia÷a, kuzeyden güneye do÷ru; ÇandarlÕ, Alia÷a ve Nemrut Körfezleri ile sunmuú oldu÷u
liman ve iskele olanaklarÕ; kara ve deniz ulaúÕmÕ, ekonomik, toplumsal, kültürel verileri;
co÷rafik konumu nedenleriyle; Petkim Petrokimya Kompleksi, Tüpraú øzmir Rafinerisi,
Demir Çelik FabrikalarÕ (5 adet) ve Haddehaneler, MKE Kurumu VasÕflÕ Çelik FabrikasÕ,
Gemi Söküm øúletmeleri (21 adet ve toplam 980.000t/y kapasiteli.), Hurda Geri KazanÕm
Tesisleri, AkaryakÕt Dolum ve SatÕú Tesisleriø , LPG Dolum Tesisleri , Enerji Üretim
Tesisleri, Gübre ve Ka÷Õt FabrikalarÕ, Organize Sanayi Bölgeler ALOSBø ve Dökümcüler
øhtisas OSB, küçük sanayi sitesi ve di÷er çeúitli sanayi yatÕrÕmlarÕ için çekim merkezi
olmuútur. Alia÷a’daki toplam sanayi kuruluúu ve iúyeri sayÕsÕ yaklaúÕk 2900 dür.
Alia÷a Bölgesi’ndeki sanayileúmenin çevreye ve halk sa÷lÕ÷Õna oluúturdu÷u kimyasal riskler
ile ilgili geniú bilgiye “TMMOB ALøAöA RAPORU” ndan ulaúÕlabilir.
Organize Sanayi bölgeleri ikisi dÕúÕnda , genelde karma organize sanayi bölgeleri olmakla
birlikte , genelinde kimya sanayi varlÕ÷ÕnÕ ve a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ korumaktadÕr.
Manisa ve Uúak illeri de Organize Sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile
sanayileúmenin yo÷unlaútÕ÷Õ bölge illerimizdendir.
ølimiz ve bölgemiz meslek hastalÕklarÕ yönünden ,yüksek sa÷lÕk riskleri taúÕyan Kimya Sanayi
yatÕrÕmlarÕnÕn tümünü içermektedir. Petrokimya , Demir Çelik, Kömür ve Do÷al Gaz Enerji
Santralleri Gemi Söküm øúletmeleri,Çimento, Solvent, Boya,Tekstil, Deri , Taú ocaklarÕ,
Maden iúletmeleri en önemli sektörler olarak sayÕlabilir.
øzmir ølindeki sa÷lÕk kuruluúlarÕnÕn , Ege Bölgesi’nin de sa÷lÕk ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlama
oranÕnÕn yüksek oldu÷u bilinmektedir.
2011 AralÕk tarihinde øzmir Büyükúehir Belediye’nin yayÕnladÕ÷Õ “øZMøR KENT SAöLIK
GELøùøM PLANI 2009-2013” de Meslek hastalÕklarÕ da mercek altÕna alÕnmÕú ve kentimizin
sa÷lÕk sorunlarÕndan birinin “øzmir ølinde 590 bin/yÕl SSK kapsamÕnda çalÕúan bulundu÷u ve
her türlü iú kolunda etkinlikler yürütüldü÷ü halde hiç meslek hastalÕ÷Õ tanÕsÕ konmamÕútÕr.
Meslek hastalÕklarÕ ile ilgili etkin bir tanÕ ve bildirim sisteminin bulunmamaktadÕr.” tesbiti
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üzerinden , amaç, strateji, eylem, ortaklar ve zamanlama öngörülerini içeren plan
incelendi÷inde , kentimizde kÕsa vadede bu sorunun çözümüne yönelik , e÷itim ve alt yapÕ
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamasÕ gereklili÷i ile eylemlerin arasÕnda da Referans Hastane yada
Hastanelerin belirlenmesi gereklili÷i vurgulanmÕútÕr.
Sonuç olarak,
Meslek AlanlarÕmÕzdaki meslektaúlarÕmÕz ve çalÕúanlarÕn sa÷lÕk sorunlarÕnÕn , meslek
hastalÕ÷Õ olasÕlÕ÷Õ açÕsÕndan de÷erlendirilmemesi nedeni ile yanlÕú tanÕ ve tadavi sonucunda,
can kayÕplarÕ , sürekli yada süreli iú görmezlik ve ekonomik kayÕplar yaúanmaktadÕr.
Meslek HastalÕklarÕ oluúturabilecek yüksek sa÷lÕk risklerini içeren kimya sanayisinde çalÕúan
tüm meslektaúlarÕmÕz ve sektörün emekçileri adÕna, çalÕúanÕn sa÷lÕk sorunlarÕnÕn do÷ru tanÕ ve
tedavi ile çözülmesinin yanÕnda , ekonomik kayÕplar yaúatmayacak, ølimizin ve Bölgemizin
yoksun oldu÷u Meslek HastalÕklarÕ Hastanesi veya mevcut hastanelerde ilgili birimlerin
kazandÕrÕlmasÕ yönündeki tüm projeleri destekliyoruz.
Sa÷lÕklÕ toplum ve sa÷lÕklÕ kent oluúumuna yarar getirecek tüm iúbirliklerinde görev almak
istiyoruz.
TMMOB Kimya Mühendisleri OdasÕ
Kaynaklar;
1.

“MESLEK HASTALIKLARI REHBERø” ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ - øú sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i
Genel Müdürlü÷ü - KasÕm 2011

2.

“øZMøR KENT SAöLIK GELøùøM PLANI 2009-2013” øzmir Büyükúehir Belediyesi – Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi BaúkanlÕ÷Õ – AralÕk 2011

3.

“TMMOB ALøAöA RAPORU” TMMOB øzmir øKK Alia÷a Komisyonu – Haziran 2012
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øKøNCøL AFETLER
IúÕl ÖNCÜ
Kimya Mühendisi
oncuisil@hotmail.com

GøRøù
Afet toplumun tümü veya belirli bir kesimi için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayÕplar
do÷uran, normal hayatÕ ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye u÷ratan do÷al,
teknolojik veya insan kaynaklÕ olaylar olarak tanÕmlanmÕútÕr. Bu ba÷lamda do÷al veya bu
olaya ba÷lÕ bir olayÕn afet olabilmesi, yukarÕda izah edilen ve sonuçlarÕ itibariyle zarar
oluúturarak toplumsal ola÷an yaúantÕyÕ ciddi úekilde etkileme úartÕna ba÷lanmÕútÕr. Bu durum
do÷al olaylar ve afet olgusu farkÕnÕ ortaya koymada bir kriter teúkil etmektedir. TanÕmda adÕ
geçen teknoloji kavramÕ ise bir afet kayna÷Õ veya ikincil bir afet oda÷Õ olabildi÷i gibi; afetlere
yönelik zarar azaltÕcÕ, iyileútirici, önleyici bir araç olma yetene÷ini taúÕmaktadÕr. Günümüzde
teknolojiye duyulan ihtiyaç günden güne artarak devam ediyor olsa da gündelik yaúamÕmÕzÕn
olmazsa olmazlarÕ olan otoyollar, limanlar, demiryollarÕ, barajlar, büyük binalar, nükleer
santraller, elektrik santralleri, gaz ve su úebekeleri, telefon úebekeleri, kimya sanayi ve daha
birçok ileri teknoloji ürünü kaynak, önlenemez bir do÷al olay olan depremin tek vuruúuyla
yok edilebilir. Ço÷u zamanda afete yol açan büyük çaplÕ olaylar, baúka tehlikeleri de
tetikleyerek ikincil bir afet yaratma potansiyeline sahiptir. Bu da do÷al afetlerin meydana
geldi÷i mekanÕn teknoloji ba÷ÕmlÕlÕk oranÕna ve yo÷unlu÷una ba÷lÕ olarak artmaktadÕr.
Literatürde ‘økincil Afetler’ adÕ verilen bu olaylar; yangÕn, patlama, kimyasal ve gaz
sÕzÕntÕlarÕ, su baskÕnlarÕ, salgÕn hastalÕklar, çevre kirlili÷i, gibi baúlÕklar altÕnda
toplanmaktadÕr.
øKøNCøL AFETLER
Kimyasallardan Kaynaklanan Riskler
Kimya sanayi birçok sanayi sektörüne hammadde, yarÕ mamul ve mamul üretmektedir. Bu
gerçekten yola çÕkarak, deprem sonrasÕ kimyasallardan kaynaklÕ tehlikeler denildi÷i zaman
sadece kimya sektöründen bahsedilmemektedir. Buna bir de kimyasallarÕn günlük yaúamda
kullanÕmÕ eklendi÷inde, hayatÕn hemen her alanÕnda kimyasallardan bahsetmek mümkün
olmaktadÕr. DolayÕsÕyla; endüstride kullanÕlan, üretilen kimyasallar, evlerde kullanÕlan
kimyasallar, kent yaúamÕnda kullanÕlan kimyasallar, taúÕmacÕlÕk sektöründeki kimyasallar,
depolanan kimyasallar, ilimizde yaúanacak bir afet sonrasÕ tehlike yaratma potansiyeline
sahiptir. Bir afet sonrasÕ; petrokimya rafinerileri, LPG ve Do÷algaz dolum, depolama tesisleri,
boya ve kimya fabrikalarÕ, solvent ve kimyasal tank çiftlikleri, kimyasal madde depolarÕ,
do÷algaz boru hatlarÕ, akaryakÕt ve otogaz istasyonlarÕ, bina altlarÕndaki üretim atölyeleri
baúlÕca riskli noktalarÕ oluúturmaktadÕr.
Marmara Depreminin Bir Di÷er Boyutu: Aksa ve TÜPRAù Örnekleri
17 A÷ustos 1999 yÕlÕnda meydana gelen deprem sonucu 17.480 kiúi hayatÕnÕ kaybetmiú,
43.953 kiúi yaralanmÕú, 327.871 konut ve 48.508 iúyeri hasar görmüútür. TÜSøAD’a göre 13
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milyar dolar, DPT’ye göre 9-13 milyar dolar, Dünya BankasÕ’na göreyse 5-9 milyar dolarlÕk
toplam hasardan bahsedilmektedir. O dönemde gündeme gelmeyen ayrÕntÕlar üzerinden
devam edilirse, yo÷unlaúÕlan konunun önemi daha iyi vurgulanacaktÕr. 1999 yÕlÕnda yaúanan
Marmara Depremi; beraberinde yaúanan TÜPRAù tesisleri yangÕnÕ ve AKSA tesislerinde
yaúanan akrilonitril sÕzÕntÕsÕ problemleri, do÷al afetler ya da teknolojik kazalar sonucu ortaya
çÕkabilecek çevre sorunlarÕ karúÕsÕnda hazÕrlÕklÕ olunmasÕ gere÷ini gündeme taúÕmÕútÕr.
1999 Depremi sonrasÕnda Kocaeli bölgesinde kimyasallarÕn açÕ÷a çÕkmasÕndan kaynaklÕ
kamuoyuna bir úekilde yansÕmÕú majör kazalar aúa÷Õda listelenmiútir;
x TankÕn aúÕrÕ basÕnca ulaúmasÕnÕ engellemek için 200 ton susuz amonyak havaya
salÕnmÕútÕr.
x 6500 ton akrilonitril, oluúan çatlak sebebiyle tanklardan havaya, suya, topra÷a
karÕúmÕútÕr,
x Bozuk yakÕt yükleme kolu sebebiyle øzmit Körfezi’ne 50 ton dizel yakÕtÕ dökülmüútür,
x øki oksijen depolama tankÕndaki beton destek kolonlarÕnÕn yapÕsal olarak
dayanamamasÕ ile 1200 ton kriyojenik sÕvÕ oksijen serbest kalmÕútÕr,
x TÜPRAù petrol rafinerisinde büyük yangÕnlar çÕkmÕú (söndürülmesi 4 gün sürmüútür),
sÕvÕ petrol gazÕ sÕzÕntÕsÕ ve petrol dökülmesi yaúanmÕútÕr.
x øzmit Körfezi’nde 350’nin üzerinde büyük ve orta ölçekli iúletme hasar görmüú,
belediye yetkilileri sadece Kocaeli bölgesinde 58 iúyeri listelemiú, bu iúyerlerinde a÷Õr
hasar oldu÷unu ve ço÷unda da kimyasal sÕzÕntÕsÕ oldu÷unu belirtmiúlerdir.
1978 yÕlÕnda ruhsatsÕz olarak inúa edilen, Yalova'daki AKSA Elektrik Kimya Sanayi ve
Ticaret A.ù'nin, deprem sÕrasÕnda zarar gören tanklarÕndan, çevreye 6 bin ton üzerinde
akrilonitrit gazÕ sÕzarak, havaya, suya, denize karÕúmÕútÕr. Böylece deprem, bu fabrika
hakkÕnda unutturulmuú bir takÕm gerçekleri de gün yüzüne çÕkartmÕútÕr. Tekstil sanayine
yönelik elyaf üreten AKSA, birinci dereceden deprem bölgesinde, fay hattÕ üzerinde inúa
edilmiútir. ønúa edildi÷i dönemde ruhsatÕ olmayan, AKSA' ya daha sonraki yÕllarda -12 yÕl
sonra- Sa÷lÕk ve Çevre BakanlÕklarÕ tarafÕndan ruhsat verilmiútir. Tekstil hammaddesi
üretimine yönelik "akrilonitril" havayla temas etti÷inde gaz formuna dönüúür. YanÕcÕ ve
patlayÕcÕ özelli÷i bulunan akrilonitril'in, kanserojen özelli÷i bulunur. Solunum yoluyla ve
deriden geçer. Yüksek dozda alÕndÕ÷Õnda spazm sonucu ölümlere neden olurken, düúük dozda
halsizlik, baú a÷rÕsÕ, mide bulantÕsÕ yaratÕr. BuharÕ da ci÷erlerde su birikmesine neden olur.
Akrilonitril'in uzun süreli etkileri arasÕnda ci÷er ve sindirim sistemleri kanseri ilk sÕrada
sayÕlÕr. Troid bezlerinin iúleyiúinde bozulmaya neden olur. Hayvanlar üzerinde yapÕlan
deneylerde ise mide ve beyin kanserine yol açtÕ÷Õ saptanmÕú durumdadÕr. Deprem sÕrasÕnda
sÕzan 6 bin ton Akrilonitril, fabrika çevresinde bulunan yerleúim alanlarÕnda hayvanlarÕn
ölümüne, a÷açlarÕn renginin de÷iúmesine yol açmÕútÕr. ønsanlar baú dönmesi, bulantÕ, kusma
úikayetleriyle hastanelere baúvurmuútur. Bütün bu geliúmeler olurken yetkililer ne yaptÕ
dersiniz? FabrikanÕn çevresindeki yerleúim birimlerini boúaltmakla yetindiler. Ama fabrikaya
500 metre uzaklÕkta bulunan çiftliklerde, bahçelerde yetiútirilen binlerce ton sebze ve
meyvenin toplanÕp satÕú için çeúitli illere gönderilmesine ses çÕkarmadÕlar! Ancak bir süre
sonra bizzat, sebze ve meyve üreticilerinin kriz masasÕna baúvurarak, ürünlerin tahlil edilmesi
istemleri sonucu bazÕ numuneler alÕnmÕútÕr.
AlÕnan numunelerin tahlil edilip, edilmedi÷i açÕklanmadan, üreticilerden ürünlerini imha
etmeleri istenmiú fakat artÕk geç kalÕnmÕútÕr! Binlerce ton sebze ve meyve satÕúa sunulmuú,
binlerce insan tarafÕndan bu ürünler tüketilmiútir.
* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Yine TÜPRAù Petrol Rafinerisi kuruldu÷u yÕllarda, jeofizikçilerin rafinerinin kuruldu÷u yerin
fay hattÕ üzerinde oldu÷u, rafinerinin buraya kurulmasÕnÕn do÷ru olmadÕ÷ÕnÕ belirtmelerine
ra÷men, TÜPRAù fay hattÕ üzerine inúa edilmiútir. 17 A÷ustos'ta Marmara'yÕ vuran deprem,
do÷al olarak fay hattÕ üzerinde bulunan TÜPRAù'Õ da vurmuú, depremin verdi÷i zarar sonucu,
petrol bulunan tanklarda yangÕn baúlamÕútÕr. YangÕn giderek geniúleyerek günlerce sürmüú,
ancak yurtdÕúÕndan gelen ekipler tarafÕndan yangÕn söndürme uçaklarÕyla
söndürülebilmiútir. YangÕn söndürülmüú ama, çevreye verilen zararÕn etkisi yÕllar boyu
sürecektir. Binlerce ton petrolün yanmasÕ sonucu oluúan zehirli gazlar atmosfere yayÕlmÕú,
ya÷an ya÷murlarla bu zehirli gazlar topra÷a, suya karÕúmÕútÕr. YangÕn sÕrasÕnda önlem olarak
denize boúaltÕlan binlerce ton petrol, zaten ölü durumda olan körfezin iyice ölmesine yol
açmÕútÕr. Denizin dibine inen petrol, e÷er hala varsa (!), dip canlÕlarÕnÕn ölümüne sebep olmuú,
orta kesimdeki petrol de zehirli etkisiyle su yaúamÕnÕ önemli oranda zehirlemiútir.
Marmara depreminde øzmit Körfezi’nde 350’nin üzerinde büyük ve orta ölçekli iúletme
u÷radÕklarÕ hasar dolayÕsÕyla devletten yardÕm talebinde bulunmuútur. Belediye yetkilileri
hasar tespit çalÕúmalarÕ esnasÕnda sadece Kocaeli bölgesinde 58 iúyeri listelemiú, bu
iúyerlerinde a÷Õr hasar oldu÷u ve ço÷unda da kimyasal sÕzÕntÕsÕ oldu÷unu belirtmiúlerdir.
Bu kazalar kamuoyuna bir úekilde yansÕmÕú majör olaylardÕr. Herhangi bir raporda
belirtilmeyen daha onlarca kimyasal kaynaklÕ olay oldu÷u bilinmektedir.
ølimizde Durum Nedir?
Bütün dünyada yÕlda ortalama 700 adet hasar yaratÕcÕ deprem meydana gelmektedir. BatÕ
Anadolu ve Ege Denizi ise dünyanÕn en çok deprem olan yerlerinden biridir. øzmir'in tamamÕ
1. deprem kuúa÷Õnda yer alÕr. (ùekil 1) Kentsel bölgelerde meydana gelen depremler en yÕkÕcÕ
do÷al afetler arasÕnda yer almaktadÕr. øzmir gibi deprem tehlikesine maruz büyük
úehirlerimizde ise deprem riski nüfus artÕúÕ, yanlÕú arazi kullanÕmÕ ve yapÕlaúma, yetersiz
altyapÕ ve servisler ve çevresel düzensizlikler nedeni ile artmaktadÕr.

ùekil 1: øzmir deprem haritasÕ
Fay sistemlerine ba÷lÕ olarak BatÕ Anadolu’ da yo÷un bir deprem aktivitesi görülmektedir ve
çok sayÕdaki eski uygarlÕklarÕn yerleúim birimlerine ait çeúitli veriler ve tarih kaynaklarÕndan
elde edilen bilgilere göre, bölgenin tarihsel dönemde de (1900 yÕlÕ öncesi) birçok yÕkÕcÕ
* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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depremin etkisinde kaldÕ÷Õ ortaya çÕkmaktadÕr. YalnÕz geçti÷imiz yüzyÕlda normal faylarla
ilgili olarak 1899 Büyük Menderes, 1928 TorbalÕ, 1955 Balat, 1969 Alaúehir, 1969 Simav,
1970 Gediz ve 1995 Dinar depremleri meydana gelmiútir. (ùekil 2, ùekil 3)

ùekil 2: Tarihsel (1900 öncesi) depremler

ùekil 3: Aletsel (1900 sonrasÕ) depremler
øzmir ili, ülkemiz imalat sanayisinin ve özellikle endüstriyel kaza riski yüksek kimya
sanayinin yo÷un oldu÷u bir ilimizdir. Bu özelli÷inden ötürü yo÷un göç almÕú ve plansÕz
sanayileúme ve kentleúme nedeniyle sanayi tesisleri ile yerleúim birimleri iç içe girmiútir. Yer
seçimindeki hatalar, projelendirme ve inúaat aúamasÕndaki ihmallerin do÷al sonucu olarak
ortaya çÕkan çarpÕk kentleúme; yangÕn, çevre kirlili÷i, do÷al afetlere hazÕrlÕksÕz yakalanma ve
endüstriyel kaza riskleri gibi birçok tehlikeye uygun ortam sa÷lamÕútÕr.
Genel olarak øzmir Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içinde imalat sanayinin da÷ÕlÕmÕna
bakÕldÕ÷Õnda, Alia÷a ilçesinin en fazla sanayi tesisine sahip yerleúme oldu÷u, bunu sÕrasÕyla
Bornova, TorbalÕ, Gaziemir ve Çi÷li ilçelerinin izledi÷i görülmektedir. (ùekil 4)

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 4: Kimyasal Madde ve Ürünleri ømalatÕ Alt Sektörlerinde Firma Yo÷unlaúmasÕ
ølimizi bekleyen tehlikenin boyutunun daha iyi anlaúÕlmasÕ için øzmir’ de en fazla sismik
hareketlili÷in yaúandÕ÷Õ ilçelerden olan, tarihsel süreçte büyük deprem felaketlerine u÷rayan
Alia÷a ølçesine özellikle de÷inmek gerekir.
Alia÷a, 1960'lÕ yÕllarÕn baúÕna kadar tarÕmsal yo÷unluklu ekonomik etkinli÷e sahipken, 1961
AnayasasÕ uyarÕnca, "A÷Õr Sanayi Bölgesi" olarak kabul edilince, 1970'lerden itibaren sanayi
yo÷unluklu ekonomiye dayalÕ bir karakter kazanmaya baúlamÕútÕr. Makro ölçekteki kamu
yatÕrÕmlarÕ olan PETKøM-TÜPRAù gibi dev sanayi kuruluúlarÕnÕn bölgede kurulmasÕyla
baúlayan sanayileúme hÕzÕnÕ arttÕrarak devam etmiútir. Nemrut LimanÕnÕn kuzeyine yerleúen,
ülkemizin en büyük petrokimya endüstrisi, Petrol Ofisi ve çeúitli sÕvÕlaútÕrÕlmÕú gaz depo ve
dolum tesisleri; güneyinde irili ufaklÕ ark ocaklarÕ ve demir çelik fabrikalarÕnÕn kurulmasÕ
Alia÷a'nÕn bir sanayi kentine dönüúmesini hÕzlandÕrmÕútÕr. Hammaddeye olan yakÕnlÕ÷ÕnÕn
sa÷ladÕ÷Õ lojistik karlÕlÕ÷Õn yanÕnda, karayolu ve demiryolu ile bölgenin giriú kapÕsÕna kadar
eriúim olana÷Õ, sanayiciler tarafÕndan avantaj olarak görülmektedir. Alia÷a ølçesi; sanayileúme
hÕzÕ do÷rultusunda aúÕrÕ dÕú göç alarak son yÕllarda hÕzlÕ bir nüfus artÕúÕna da sahip olmuútur.
Alia÷a’nÕn 62258 kiúilik nüfusunun 49508’i kent merkezinde yaúarken 12750’si ise köy ve
beldelerde yaúamaktadÕr. ølçede büyük sanayi tesislerinin bulunmasÕnÕn do÷al sonucu olarak;
yerleúik nüfusun yanÕ sÕra; her gün binlerce kiúi de çalÕúmak için bölgeye gelmektedir.
Tüm bu geliúmelerin do÷al sonucu olarak Alia÷a Bölgesi de plansÕz sanayileúmenin getirdi÷i
çevre kirlili÷inden payÕnÕ almÕú ve bölgesel olarak çevresel kirlilik kapasitesi sÕnÕr de÷erlere
ulaúmÕú, yaúanan kirlilik problemleri ile çevre yerleúimleri ve øzmir Kent Merkezini bile
olumsuz etkiler noktaya gelmiútir. Bölgede çok sayÕda aktif fayÕn haritalanmasÕ (ùekil 5) ile
birlikte Alia÷a ilçesinde yaúanacak bir afetin øzmir’i tehdit edecek olan, nasÕl büyük bir
felaketin tamamlayÕcÕsÕ oldu÷u çok açÕktÕr.

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 5: øzmir ve çevresinin aktif fay haritasÕ
Alia÷a ølçesi Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden birisi olarak farklÕ endüstrileri
bünyesinde bulundurmaktadÕr. Ülkemizin önemli rafineri, petrokimya, demir-çelik, ka÷Õt,
gübre, gemi söküm, akaryakÕt ve gaz dolum, atÕk geri kazanÕm ve enerji tesislerinin yanÕ sÕra
birçok iúkolunda faaliyet gösteren iúletmeler Alia÷a’da toplanmÕútÕr. Bölgedeki endüstri
yo÷unlu÷u açÕsÕndan özel dikkat gösterilmesi gereken baúka deyiúle hassas bölgelerden
birisidir. Bölgede en önemli kirleticiler olarak KalÕcÕ Organik Kirleticiler, Uçucu Organik
Bileúikler, SO2, NOx, O3, Partikül madde, metaller sayÕlabilir. (Tablo-1)
Tablo 1: Alia÷a’da Mevcut Sanayi Tesisleri ve Bu Sektörlerden Kaynaklanan Kirleticiler
ÇELøKHANE
HADDEHANE
RAFøNERø
PETROKøMYA
ELEKTRøK ÜRETøM
PETROKOK KURUTMA
SOLVENT GERø KAZANIM
METAL GERø KAZANIM
GÜBRE PM
KAöIT ÜRETøM
GEMø SÖKÜM
AKARYAKIT DOLUM-DEPOLAMA
GAZ DOLUM-DEPOLAMA
KÖMÜR DEPOLAMA VE PAKET
ELEKTRøK ÜRETøM
PETROKOK KURUTMA

PM, A÷Õr Metaller, CO, SOX, NOX, VOC,
PAH, PCB,PCDD-PCDF
PM, CO, SOX, NOX
PM, Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, PAH,
PCB,PCDD-PCDF
PM, Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, PAH,
PCB,PCDD-PCDF
PM, CO, SOX, NOX
PM, CO, SOX, NOX, VOC, PAH,
VOC, PM, CO, SOX, NOX
PM, Metaller
CO, SOX, NOX, NH3, Asit
PM, CO, SOX, NOX
CDD-PCDF, Asbest
VOC
VOC
PM
PM, CO, SOX, NOX
M, CO, SOX, NOX, VOC, PAH,

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bugün dahi çevreyi kirleten insan sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan son derece tehlikeli olan sanayi
kuruluúlarÕnÕn yer aldÕ÷Õ bu ilçede meydana gelecek bir afet elbette bu ve benzer tehlikeleri de
tetikleyerek ciddi anlamda ikincil bir afet yaratma potansiyeline sahiptir. Böyle bir afet
durumunda ise ortaya çÕkacak bazÕ kirleticiler ve olasÕ sa÷lÕk etkileri Tablo 2'de verilmiútir.
Tablo 2: BazÕ Kirleticiler ve OlasÕ Sa÷lÕk Etkileri

SO2
Nitrojen Oksitler
Partiküller
Ozon
A÷Õr Metaller
Aldehitler
CO
Volatil Organik Hidrokarbonlar
Akrilonitril
Hidrojen Siyanür

Benzen

Ksilen

Metanol

Solunum yolu irritasyonu, bozulmuú solunum
fonksiyonu,
mevcut
kardiyovaskuler
hastalÕklarÕ
kötüleútirmek
Göz irritasyonu, solunum yolu enfeksiyonuna yatkÕnlÕk,
astÕm
Göz irritasyonu, solunum yolu enfeksiyonuna yatkÕnlÕk,
mevcut kardiyovaskuler hastalÕklarÕ kötüleútirmek,
alerjiler
Göz irritasyonu, solunum yolu enfeksiyonuna yatkÕnlÕk,
mevcut solunum yolu hastalÕklarÕ kötüleútirmek
Nöropsikiyatrik etkiler, merkezi sinir sistemi hasarÕ,
ö÷renme güçlükleri, bazÕ a÷Õr metaller kanserojen etkili
Göz irritasyonu, üst solunum yolu irritasyonu
Göz irritasyonu, bulantÕ, baú dönmesi, düúük do÷um
a÷ÕrlÕ÷Õ, bilinç bulanÕklÕ÷Õ, koma, ölüm
Baúa÷rÕsÕ, baú dönmesi, üst solunum yolu irritasyonu,
kanserojen etki
Solunum sisteminde irritasyon, baúdönmesi, bulantÕkusma, bitkinlik, korku, endiúe, kanserojen etki, korneal
hasar, konvülziyon ve koma ile ölüm
Baúdönmesi, bulantÕ, hÕzlÕ solunum, algÕlama kaybÕ, tiroid
fonksiyonlarÕnÕn baskÕlanmasÕ, nöropati, optik atroji
Merkezi solunum felci, denge, duygu, koordinasyon
bozuklu÷u, baúa÷rÕsÕ, halsizlik, yorgunluk, dalgÕnlÕk,
bilinç kaybÕ, uzun süren sinirlilik, uykusuzluk ve kas
yorgunlu÷u, göz ve mukozalarda irritasyon, dermatitler,
duyu bozuklu÷u, anemi, hemopoetik sistem kanserleri 
Merkezi solunum felci, denge, duygu, koordinasyon
bozuklu÷u, baúa÷rÕsÕ, halsizlik, yorgunluk, dalgÕnlÕk,
bilinç kaybÕ, sinirlilik, uykusuzluk, kas yorgunlu÷u,
mukoz membranlarda irritasyon, bulantÕ, alkol intoleransÕ
Mukoz membranlarda irritasyon, baúa÷rÕsÕ, baúdönmesi,
bulantÕ, kusma, kulak çÕnlamasÕ, optik sinir harabiyeti

AyrÕca 1-3 Butadien, Arsenik ve Bileúikleri, Dioxin, Furanlar, Etilen Oksit gibi kimyasallarÕn
kanserojen etkileri vardÕr. Madensel ya÷lar ve akaryakÕtlar toksik özellikler gösterirler. Petrol
ve madensel ya÷ sÕzÕntÕlarÕ; kuúlarÕ, memelileri ve su canlÕlarÕnÕ tehdit eder. A÷Õrya÷lar, su
tabanÕna çökerek oradaki yaúamÕ olumsuz etkiler. ønsanlar da; solunum, kirlenmiú balÕk ve su
tüketimiyle bu kirlilikten etkilenirler. PAH'lar; canlÕlarÕn dokularÕnda birikebilirler. Soluma,
deriye bulaúma, besin zinciri yoluyla canlÕ bedenine alÕnabilirler. Yüksek düzeyde PAH
bulunan madde karÕúÕmlarÕnÕn deri kanserine neden olur. Çok az asbest lifi konsantrasyonlarÕ
bile akci÷erlerde yara benzeri dokularÕn oluúmasÕna ve sürekli nefes olma zorluklarÕna yol
* Bu bildiri Kimya Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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açar. Bu durum daha uzun vadede akci÷er kanseri veya solunum organlarÕnÕ çevreleyen
tabakalarda görülen kanserlerle sonuçlanabilir. Tribütiltin (TBT) 1970'lerden beri çürüme
önleyici boyalarda kullanÕlmakta olan etkili bir biosittir (canlÕ organizmalara karúÕ zehir).
TBT su ekosistemlerinde bulunan en zehirli bileúiklerden biri olarak kabul edilmektedir.
Deniz canlÕlarÕna etkileri ölümcül olabilmektedir. TBT aynÕ zamanda canlÕlarÕn ba÷ÕúÕklÕk
sistemini de zayÕflatÕr.
Görüldü÷ü üzere bölgede meydana gelebilecek bir afet sonrasÕnda zarar gören sanayi
tesislerin her birinin yarataca÷Õ kimyasal risklerin boyutu son derece korkunçtur. Çevresel
kirlilik kapasitesinin doldu÷u hatta aútÕ÷Õ bilimsel çalÕúmalarla da ortaya konmuú olmasÕna
ra÷men; 1. Derece deprem tehdidi altÕnda aktif fay uzantÕlarÕ üzerinde kurulu Alia÷a’da sanayi
ve enerji yatÕrÕmlarÕna olanca plansÕzlÕkla ve afet gerçe÷i göz ardÕ edilerek devam
edilmektedir. OlasÕ bir afet sonrasÕnda olabilecek yangÕn, patlama, kimyasal ve gaz sÕzÕntÕlarÕ,
su baskÕnlarÕ, salgÕn hastalÕklar, çevre kirlili÷i afet sÕrasÕndaki can ve mal kayÕplarÕndan çok
daha fazla kayÕplarÕ do÷uracak, gelecek nesiller, do÷al bitki örtüsü, tarÕm alanlarÕ olumsuz
etkilenecek, çevre sa÷lÕ÷Õ ve canlÕ yaúamÕ için ciddi risk oluúacaktÕr.
Çözüm Önerileri
ølimizde yaúanacak olasÕ bir deprem sonucunda kimyasallardan kaynaklanabilecek ve ikincil
afetlere yol açacak tehlikelerin boyutunun azaltÕlmasÕ için çözüm önerilerimiz úunlardÕr:
1. Yerel Yönetimler, Valilik, Meslek OdalarÕ ve ilgili di÷er kurum kuruluúlar ile birlikte
øzmir øli Risk Envanteri ve PlanÕ hazÕrlanmalÕ ve ilgili tüm bileúenlere bu çalÕúmada yer
verilmelidir.
2. Co÷rafi Bilgi Sistemleri veri tabanlarÕ ve haritalarÕ güncel tutulmalÕ, ilgili ve sorumlu
kuruluúlarÕn bilgi kaynaklarÕndan veri entegrasyonuna izin verilmelidir.
3. Endüstriyel Kazalara yönelik acil durum planlarÕ hazÕrlanmalÕdÕr.
4. ølgili kamu kurumlarÕ tarafÕndan hazÕrlanan tahliye planlarÕ kamuoyu ile paylaúÕlmalÕdÕr.
5. Yerleúim merkezleri içerisinde bulunan tesisler taúÕnmalÕdÕr.
6. øzmir øtfaiye Müdürlü÷ü bünyesinde müdahale kapasitesine sahip KBRN ekibi
kurulmalÕdÕr.
7. Afet sonrasÕ yangÕn riskine karúÕ müdahale planlarÕ hazÕrlanmalÕ, kurum ve kuruluúlarÕn
bu konudaki hazÕrlÕklarÕ denetlenmelidir.

SONUÇ
Afetlerin yo÷un olarak yaúandÕ÷Õ ve çeúitlili÷e sahip oldu÷u bir co÷rafyada yer alan Türkiye
ve Türkiye özelinde øzmir; bir yandan büyük bir deprem bekleyen di÷er yandan ise ciddi
tehlikelere açÕk bir mekanda bulunmasÕ nedeniyle bu çalÕúmanÕn konusunu teúkil etmiútir.
Dünyada metropoliten yerleúimlerin kontrolsüz bir biçimde yo÷unlaúmasÕ, teknolojik
ilerlemenin hÕzla artmasÕ ile afet yönetimi son derece önem kazanmÕútÕr. 2011 yÕlÕnÕn ilk ve
ikinci yarÕsÕnda sÕk ve yo÷un olarak meydana gelen do÷al afetler, uygarlÕ÷Õn do÷al olaylar
karúÕsÕnda hala ne kadar çaresiz kalabilece÷ini göstermiútir. 2011 yÕlÕnÕn Mart ayÕnda
Japonya’nÕn kuzeyinde gerçekleúen 8.9 büyüklü÷ünde deprem ve tsunami neticesi meydana
gelen can ve mal kaybÕnÕ takiben Fukuúima Nükleer Santrali’nin zarar görerek insan hayatÕnÕ
ciddi anlamda tehdit etmesi bölgesel gibi görülen afetlerin küresel afetlere neden olabilece÷ini
de hatÕrlatmÕútÕr. Üstelik Japonya gibi afetlere karúÕ duyarlÕ ve hazÕrlÕklÕ bir ülke geçen zaman
içerisinde tüm güçlerini kullanarak bile hala toparlanamamÕútÕr.
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øzmir gibi hassas ve pek çok sanayi kuruluúunun bulundu÷u co÷rafyanÕn afetlere ne kadar
açÕk bir mekanda bulundu÷u göz önünde tutulursa; do÷al ve teknolojik olaylarÕn afete
dönüúmeden def edilmesinin de ne kadar zor oldu÷u ortadadÕr. Oysa afet olgusunun
safhalarÕndan ilki ve belki de en önemlisi hazÕrlÕk safhasÕdÕr. Bu safha, afet ve acil durumlara
etkin müdahaleyi sa÷layacak ve önceden yapÕlmÕú olan her türlü faaliyeti ifade etmektedir.
ødeal bir hazÕrlÕk safhasÕ do÷al olayÕ, do÷al olay olarak kalmaya bile zorlayacak güçte olabilir.
Yani do÷al veya ikincil bir tehlike afete dönüúmeyebilir; o halde tutulabilir. Örne÷in yerleúim
alanlarÕnÕn içinde kalmÕú kimyasal üretim, depolama vb. tesislerinin kent dÕúÕna taúÕnmasÕ
yada kimyasal üreten, depolayan tesislerin sel yataklarÕndan kaldÕrÕlmasÕ mevcut depremi afet
olgusuna dönüútürmeyecektir.
Afet oda÷Õ baúlÕ baúÕna önem taúÕmakla beraber, birincil afetin arkasÕndan onun neden olaca÷Õ
ikincil afetler, yangÕnlar, zehirlenmeler, salgÕn hastalÕklar, kamu düzeninin bozularak tümden
ortadan kalkmasÕ, kimyasal afetler gibi daha birçok ikincil tehlikeler kamu yönetiminin afete
rasyonel úekilde odaklanmasÕnÕn temelini teúkil etmektedir. Do÷al ve teknolojik nedenlere
dayalÕ oluúan afetler ve bunlarÕn tetikledi÷i ikincil afetler teknolojik ba÷ÕmlÕlÕ÷a ba÷lÕ olarak,
afet esnasÕnda zararÕn büyümesine de neden olmaktadÕr. Bu bildirinin konusu da tam bu
noktadadÕr.
Teúekkür
Bildirinin tüm aúamalarÕnda bilgisini, deste÷ini ve eme÷ini esirgemeyen Gökhan DACA'ya
teúekkür ederim.
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øZMøR ve YAKIN ÇEVRESøNøN
JEOSøT-KÜLTÜREL JEOSøT ve JEOLOJøK MøRAS ALANLARI

Koray Ç. ÖNALAN
Jeoloji Mühendisi

ÖZ
Jeosit; en geniú kapsamÕyla, ”Güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, olayÕ veya
özelli÷i ifade eden, kaya, mineral, fosil toplulu÷u, yapÕ, istif, yer úekli veya arazi parçasÕ”
olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu yer úekli veya arazi parçasÕ, tarihsel ve/veya arkeolojik özellik
gösteriyorsa “Kültürel Jeosit”; jeosit veya kültürel jeosit özelli÷i taúÕyan alanlar e÷er yok olma
tehdidi altÕnda ise bu kez “Jeolojik Miras” adÕnÕ almaktadÕr.
YaúadÕ÷ÕmÕz kent, yanlÕzca kent merkeziyle de÷il, günübirlik ulaúÕm mesafesinde yer alan
yakÕn çevresiyle de, ülkemizin en de÷erli jeosit, kültürel jeosit bölgeleri ile iç içe bir yaúamÕ
paylaúmaktadÕr. Binlerce-yüzbinlerce hatta milyonlarca yÕlllÕk bir oluúum sürecinden geçerek
günümüze ulaúmÕú bu jeosit ve kültürel jeositler, sanayi-kentleúme kÕskacÕnda yok olma
tehdidi altÕndaki jeolojik miraslarÕmÕz arasÕnda yer almaktadÕr.
Antik dönemde, Truva ile øzmir arasÕ “Aiol”; øzmir ile Milet arasÕ “øon” ve Milet ile Likya
arasÕ ise “Dor” uygarlÕklarÕnÕn yerleúim merkezidir. øzmir kent merkezinden, Kula volkan
konileri ve jeopark alanlarÕ; Ödemiú-Gölcük yaylasÕ 1 saat; Bafa gölü ve Büyük Menderes
DeltasÕ 2 saatlik yolculuklarÕn ardÕndan eriúilebilecek uzaklÕktadÕr.
AdÕnÕ saydÕ÷ÕmÕz bu çok bilinen jeoparklarÕn güzergahÕ üzerinde, bu alanlar ile iç içe geçmiú
onlarca antik kent, eski uygarlÕk merkezi ve antik mermer ocaklarÕ bulunuyor. Efesli bir
mermer iúçsinin keskisinin izini taúlarÕn üzerinde görmek, alÕnan bu taúlarÕn yontulduktan
sonra oluúturdu÷u devasa pasa yÕ÷ÕnlarÕndan oluúmuú yükseltilerin üzerinde dolaúmak,
binlerce yÕllÕk bir hayali yolculu÷a çÕkarÕyor bizleri.
Efes antik kenti ve dünyanÕn yedi harikasÕndan biri kabul edilen Artemis tapÕna÷ÕnÕn mermer
ve yapÕ taúlarÕ, Tmolos (Bozda÷), Teos (Seferihisar) ve Selçuk yakÕnlarÕndaki antik mermer
ocaklarÕndan üretilerek taúÕnmÕúlardÕr. Kula volkan konileri yakÕnÕnda, volkanik küller
içerisinde korunmuú insan ayak izlerinin, köylü pazarlarÕnda satÕúa sunulacak kadar kaderine
terk edilmiú olmasÕ, Ödemiú yakÕnlarÕndaki Gölcük’de yer alan heyelan gölünün, yo÷un
yapÕlaúma ile kirlenme tehdidi ile karúÕ karúÕya kalmasÕ; en önemlisi, øzmir fayÕnÕn bize
hediyesi olan øzmir Körfezinin, kirlilik ve denizden yer kazanarak liman yapma hevesi ile
bitme noktasÕna gelmesi Jeolojik MirasÕn yok olmaya baúladÕ÷ÕnÕn en önemli kanÕtÕdÕr.

GøRøù
Bu çalÕúma, co÷rafi anlamda “KÕyÕ Ege”olarak adlandÕrÕlan, Antik dönemde kuzeyden güneye
do÷ru Aiol-øon-Dor uygarlÕklarÕna merkez edinmiú bölge sÕnÕrlarÕ içerisinde ve øzmir Körfezi
merkez alÕnarak 150 km. çaplÕ bir bölge içerisinde literatüre geçmiú Jeolojik Miras ve
Kültürel Jeosit alanlarÕ üzerinde gerçekleútirilmiútir.
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Ülkemizde Kültürel Jeosit ve/veya Jeolojik Miras araútÕrmalarÕnÕ yürüten ayrÕ bir kurumkuruluú bulunmamaktadÕr. Genel olarak MTA jeologlarÕ tarafÕndan yapÕlan saha çalÕúmalarÕ ve
üniversite bünyesinde yapÕlan çalÕúmalar esnasÕnda elde edilen da÷ÕnÕk bilgiler uzun süre
derlenmeyi beklemiútir. 27 MayÕs 1997 yÕlÕnda 77 kiúinin katÕldÕ÷Õ toplantÕ ile bir araya gelen
bilim insanlarÕ 2001 yÕlÕnda bu oluúumu ”JEMøRKO-Jeolojik MirasÕ Koruma Derne÷i” çatÕsÕ
altÕnda toplamÕú ve nihayet konu ile ilgili bir envanter çalÕúmasÕ yapÕlmÕútÕr. Halen faaliyetini
sürdürmekte olan dernek, 2013 yÕlÕ içerisinde bu amaçla uluslararasÕ bir çalÕútay
düzenlemiútir. ÇalÕúmamÕzda, geniú ölçüde JEMøRKO envanterinden yararlanÕlmÕútÕr.

COöRAFø KONUM
Bölge, Türkiye’nin batÕsÕnda, KÕyÕ Ege co÷rafi bölgesinde kabaca 26~28o boylam; 37~40o
enlemleri arasÕnda yer almaktadÕr. Yöntem olarak, øzmir Körfezi merkezli øzmir, Manisa,
AydÕn ve kÕsmen Mu÷la illeri kapsamÕnda envantere geçmiú ve önerilen jeosit alanlarÕ bu
çalÕúma içerisinde yer almaktadÕr.
ÖNERøLEN ALANLAR
1- SPøL DAöI PøLOV LAVLARI
øL: MANøSA
øLÇE: MERKEZ
ÖNEREN: Doç.Dr. Talip GÜNGÖR
Konu ile ilgili detay veri bulunmamaktadÕr.
2- KULA VOLKANøK ARAZøSø DøVLøT VOLKANI øNSAN AYAK øZLERø
øL: MANøSA
øLÇE: KULA
ÖNEREN: Prof. Dr. YÕlmaz SAVAÇIN, Prof.Dr. Ali KOÇYøöøT, Ahmet TÜRKECAN
Bölgenin en önemli Jeosit alanlarÕnÕn baúÕnda gelmektedir. Ülkemizin en genç volkan
konilerinin bulundu÷u saha birçok araútÕrmaya konu olmuútur. Antik ça÷ gezgini Strabon
tarafÕndan “Kataukekomene-YanÕk ülke“ olarak isimlendirilen saha K 38°33’ D 28°38’
koordinatlarÕ arasÕnda bulunmaktadÕr. Geniúleme tektoni÷inin etkin oldu÷u BatÕ Anadolu’daki
Kula bazaltik volkanizmasÕ yaklaúÕk 400 km.lik bir alana yayÕlmÕútÕr (Borsi vd., 1972).
BatÕ Anadolu Bölgesindeki volkanizmanÕn
geniúleme
rejimiyle
olan
iliúkisi
geçmiúten günümüze büyük önem taúÕmaktadÕr. ølk çalÕúmalar Washington (1894 ve
1900) tarafÕndan yapÕlmÕú ve hornblend minerali ile karakterize edilen Kula bazaltlarÕna
"Kulaite" adÕ verilmiútir ve uluslararasÕ literatüre Kula bu tanÕmlama ile girmiútir. VolkanlarÕn
oluúturdu÷u Kula bazaltik lavlarÕnÕn hacmi yaklaúÕk 2.3 km olarak tesbit edilmiútir
(Bunbury, 1996). Kula'daki volkanizma 3 gruba ayrÕlmÕútÕr (Ercan ve ÖztunalÕ, 1982; Ercan
vd., 1983). ølk olarak gerçekleúen aktivite "Burgaz volkanitleri"olup, 1.67±0.22 My (Bunbury,
1996) ile 1.1 My (Borsi vd., 1972) önce gerçekleúmiútir. Birim, bölgede yatay tabakalanma
kiltaúÕ, marn
gösteren Orta-Üst Miyosen yaúlÕ konglomera, kumtaúÕ, silttaúÕ,
ardalanmasÕndan oluúan Yeniköy Formasyonunu örtmektedir (Ercan vd.,1978). økinci grup
ise "Elekçi Tepe volkanitleri" olarak adlandÕrÕlmÕútÕr ve yaúÕ 0.3 My (Borsi vd., 1972)
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ile 0.19±0.05 ve 0.13±0.09 My (Bunburry, 1996) olarak tesbit edilmiútir. En son grup
olan "Divlit Tepe volkanitleri" ise bölgenin en genç volkanik ürünlerini içermektedir;
yaúÕ 30 ile 10 bin yÕl olarak tesbit edilmiútir (Erinç, 1970; Tekkaya, 1976; Göksu, 1982;
Ercan vd.,1985). Kula volkanik bölgesinin temelini metamorfik kayaçlar ile serpantinitler
oluúturmaktadÕr. Serpantinitler günümüzde halen aktif olan sÕcak su kaynaklarÕ ve
kaplÕcalara yakÕn kesimlerde bulunmaktadÕr. Kula bazaltlarÕ BatÕ Anadolu'da, Gediz ve
Alaúehir nehirleri arasÕnda, Gediz grabenin kuzey kÕsmÕndaki horst üzerinde yer almaktadÕr.
K80B do÷rultusunda 35 km boyunca dizilim gösteren yaklaúÕk 92 adet monojenetik volkanÕn
ürünlerini oluúturmaktadÕrlar. Volkanik ürünlerin çÕkÕú noktalarÕnÕ çatlaklarla, cüruf konileri
ve maar gibi monojenetik yapÕlar oluúturmaktadÕr. Birçok çÕkÕú noktasÕndan püsküren
ürünler daha önceki ürünleri de örtmektedir. Kula volkanik ürünleri, karasal ortamlarda
meydana gelmiúlerdir. Bununla beraber maar ve lokal olarak gerçekleúmiú yastÕk lav
oluúumlarÕ, volkanizmanÕn nehir, küçük su birikintileri ve yeraltÕ suyunun da yer yer
etkilendi÷ini göstermektedir. Bölgede üç ayrÕ evrede geliúen volkanik faaliyetlerin birbirleri
ile bütünlük sa÷ladÕ÷ÕnÕ arazi gözlemlerinde rahatlÕkla farkedebilmekteyiz. ølk volkanik
hareketlili÷in baúladÕ÷Õ Burgaz volkanitleri ( peri bacalarÕ civarÕ ) yüksek ve daha hÕzlÕ
patlama nedeni ile üstte kalmÕú ve daha yüksek seviyelerde bazalt platolarÕ gözlenmektedir.
økinci evre Elekçi Tepe volkanitleri Sandal bölgesinden Demirköprü barajÕna kadar olan alan
ise yükseklik olarak patlama derecesinin düúüklü÷üne ba÷lÕ olarak daha alçakta bir yayÕlÕm
göstermiútir. Divlit volkanik alanÕ ise daha güncel oldu÷undan dolayÕ zaman zaman Elekçi
Tepe volkanitlerini örtecek úekilde bir yayÕlÕm göstermiútir.
Kula volkanitlerinin üçüncü ve en yeni evresini oluúturan Divlit Tepe volkanitlerine iliúkin
volkan konileri, kraterler ve lav akÕntÕlarÕ tamamen güncel görünümdedirler; sanki yeni
meydana gelmiú gibi tazedirler. Vadi içlerinde eski alüvyon çökelleri üzerinde akarak
kilometrelerce yol kat etmiúlerdir. Üzerlerinde bitki örtüsü bile yoktur ve bu nedenle sert, sivri
úekillerinden dolayÕ halk tarafÕndan “divlit” adÕ altÕnda di÷er eski volkanitlerden
ayÕrtlanmÕúlardÕr. Kraterlerden püsküren lavlar ve cüruflar o denli da÷ÕnÕk ve karÕúÕktÕr ki
tÕrmanmak ve üzerlerinde yürümek son derece güçtür. Lavlar ve cüruflar yaklaúÕk 60 km2 lik
bir alan kaplarlar. Lavlar, koyu siyah renkleri ile di÷er evrelerden ayÕrd edilirler ve son derece
akÕcÕ bazaltlardan oluúmuúlardÕr. Bu nedenle çok uzun mesafeler kat edebilmiúler, lav
úelaleleri oluúturarak vadileri aúmÕúlar ve aktÕklarÕ vadilerin bütün girintilerine sokulmuúlardÕr.
Lav akÕntÕlarÕ içinde biriken gazlar yer yer yüzeyde kabartÕlara (hornitos) neden olmuúlar ve
gazlarÕnÕ kaybederek katÕlaúÕp kabuklaúan bazÕ lavlarÕn altÕnda lav tünelleri oluúmuútur. ølkel
insanlar, binlerce yÕl önce bazÕ kraterleri do÷al bir kale olarak kullanmÕú ve içlerinde yerleúip
yaúamÕúlardÕr. Bugün bazÕ kraterlerde eski ilkel bina ve eúya kalÕntÕlarÕ bulunmaktadÕr. AyrÕca
Demirköprü baraj gölü yakÕnlarÕnda yine bu evreye ait bazaltik tüfler üzerinde ilkel insan
ayak izleri, zamanÕmÕza kadar korunarak kalabilmiúlerdir ve bugün alÕnan örnekler dünyadaki
çeúitli müzeleri süslemektedir. Bu ayak izleri, dünyadaki dördüncü buluntu olup çok
önemlidirler ve Tekkaya (1976)’ya göre 12 bin yÕllÕktÕrlar. Öte yandan Erinç (1970), bu son
evre volkanizmasÕnÕn 10 bin yÕl kadar önce oluúmaya baúladÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. Bu
incelemelere göre en genç Kula lavlarÕnÕn yaklaúÕk 10 bin yÕl önce oluútuklarÕ
belirlenmektedir.
Bölge JEOLOJøK MøRAS olarak de÷erlendirilmektedir. Volkan konilerinin görünümü
eúsizdir. Üzerinde bitki toplulu÷unun olmamasÕ halen faaliyet halinde oldu÷u izlenimi
bÕrakmaktadÕr. Bölgede açÕlan taú ocaklarÕ, insan ayakizlerinin koruma altÕnda olmamasÕ
düúündürücü ve oldukça üzücüdür. SahanÕn ivedilikle koruma altÕna alÕnmasÕ gerekmektedir.
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3- MENDERES MASøFø TAFONøLERø ve GNAYSLAR
øLø: AYDIN
øLÇESø: ÇøNE, KOÇARLI (MADRAN ve BEùPARMAK DAöLARI)
ÖNEREN: Erol ALKANOöLU; Koray Ç. ÖNALAN
KayaçlarÕn, yüzeyleri boyunca ayrÕúma sonucunda meydana gelen a÷zÕ açÕk çuval
görünümünde, içe do÷ru geniúleyen boú oyuklara “tafoni” adÕ verilmektedir. Özellikle
Menderes Masifi içerisinde Beúparmak Da÷larÕ ve Çine civarÕndaki gözlü gnayslarda
ayrÕúmaya ba÷lÕ di÷er do÷al oluúumlarla birlikte JEOLOJøK MøRAS olarak
de÷erlendirilmektedir. Çine barajÕnÕn yapÕlmasÕ ile birlikte bir bölümü sular altÕnda kalan bu
oluúumlarÕn çok büyük kÕsmÕ halen su üzerindedir. Ender oluúumlar koruma altÕna alÕnmalÕdÕr.
Bölge ile ilgili herhangi bir koruma önlemi alÕnmamÕútÕr.

4- GÖLCÜK
øLø: øZMøR
øLÇESø: ÖDEMøù
ÖNEREN: Koray Ç.ÖNALAN
Ödemiú kuzeyinde yer alan 1500 m. rakÕmlÕ Gölcük Gölü, muhtemelen bir heyelanÕn vadi
a÷zÕnÕ kapatmasÕ ile oluúmuútur. Temel kayanÕn geçirimsiz olmasÕ neden ile havza içine gelen
yüzey sularÕ tarafÕndan beslenmektedir. Bölge için hiç bir koruma önlemi bulunmamaktadÕr.
YaylanÕn imara ve yerleúime açÕlmasÕ yo÷un yapÕlaúma ile gölün ciddi ölçüde kirlenmesine
yol açmaktadÕr. JEOLOJøK MøRAS olarak de÷erlendirdi÷imiz saha için acil koruma amaçlÕ
imar planÕ yapÕlmalÕdÕr.

5- BAFA GÖLÜ DOöA PARKI ve HERAKLEøA
øLø: AYDIN-MUöLA
øLÇESø: MøLAS-SÖKE
ÖNEREN: Prof.Dr. Faruk ÇALAPKULU; Koray Ç.ÖNALAN
Mu÷la-AydÕn sÕnÕrÕnda bulunan göl, aslÕnda antik ça÷Õn sonuna kadar bir iç körfez
konumudayken, Menderes Irma÷ÕnÕn taúÕdÕ÷Õ alüvyonlar ile denizden ayrÕlarak bugünkü
konumunu almÕútÕr. Antik ça÷da bir liman kenti olan Herakleia, bu morfolojik de÷iúim
sonucunda önemini yitirmiú ve terkedilmiútir. Bölgenin temelini Menderes Masifinin gnaysúist-mermer türü metamorfik kayaçlar oluúturmaktadÕr. Suyu tuzlu olan göl, aynÕ zamanda
yÕlan balÕ÷Õ ile ünlü ve bir kuú cennetidir. Bölge koruma altÕna alÕnmÕú DOöA PARKI
statüsündedir. Kuzeyinde yer alan Beúparmak Da÷Õ zirvelerine do÷ru ilkel ma÷ara resimleri
bulunmaktadÕr.Ya÷Õú rejimine ba÷lÕ olarak göl seviyesi zaman zaman düúmekte, kapalÕ olan
havzada toplu balÕk ölümleri gerçekleúmektedir. Bunu önlemek amacÕ ile DSø tarafÕndan
geliútirilen ùime savak modeli ile Menderes Irma÷ÕnÕn sularÕ zaman zaman göle verilmekte ve
ekolojik denge bu yolla sa÷lanmaya çalÕúÕlmaktadÕr.


* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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6- DøLEK YARIMADASI - BÜYÜK MENDERES DELTASI
øLø: AYDIN
øLÇESø: SÖKE
ÖNEREN: Koray Ç.ÖNALAN
Büyük Menderes Irma÷ÕnÕn Ege Denizine açÕldÕ÷Õ bölüm antik ça÷da Karina olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr. Temelini, metavolkanit, úist ve mermer türü kayaçlarÕn oluúturdu÷u Dilek
YarÕmadasÕ, eski yerleúim merkezleri (Do÷anbey) ve bölgeye gelen göçmen kuúlarÕn varlÕ÷Õ
ile JEOSøT ve JEOLOJøK MøRAS olarak de÷erlendirilmiútir. Bölge, 2006 yÕlÕnda yapÕlan
Koruma ømar PlanÕ ile Do÷a ParkÕ ilan edilmiú ve koruma altÕna alÕnmÕútÕr.

7- ESENDERE (KARABURUN) MEMELø FOSøL LOKALøTESø
øLø: øZMøR
øLÇESø: KARABURUN-ESENDERE
ÖNEREN: Prof. Dr. Tanju KAYA
Esendere omurgalÕ faunasÕ, Karaburun’un 5 km güneyinde Burundibi Mevkii’de yeralÕr.
Karaburun YarÕmadasÕ’ndaki Neojen yalÕ tortullar daha önceki araútÕrmacÕlar tarafÕndan
ayÕrtlanmamÕútÕr. ølk kez bulunmuú olan bu memeli faunasÕ Karaburun’da Geç Miyosen yaúlÕ
birimlerinin varlÕ÷ÕnÕ yansÕtÕr. Yunanistan’da yeralan yaúÕt memeli faunalarÕ (Pikermi ve
Sisam AdasÕ faunalarÕ) koruma altÕndadÕr. Memeli faunasÕ hakkÕnda bilgiler Mordo÷an’da
bulunan Turizm ønformasyon Merkezi’nde sergilenmektedir.
8- TURGUTLU-URGANLI KAPLICALARI ve ÇEVRESøNDEKø TRAVERTENLER
øLø: MANøSA
øLÇESø: TURGUTLU
ÖNEREN: Prof. Dr. Gültekin TARCAN
Pamukkale sÕcak sularÕ ve travertenleri kadar yaygÕn olmasa da, tanÕnmasa da kendi
çevresinde çok özgün güzel jeolojik yapÕlar içeren bu alandaki travertenler günümüzde
maalesef bazÕ çevreler tarafÕndan mermer olarak iúletilmek istenmektedir. Bu travertenlerin
mermer olarak iúletilmesi do÷al miras niteli÷indeki travertenlerin yok olmasÕna yol
açabilece÷i gibi, alandaki jeotermal sisteminde beslenmesini olumsuz yönde etkileyerek sÕcak
su kaynaklarÕnÕn kurumasÕna yol açabilecektir. Bu travertenlerin (yaklaúÕk 500 m. güneyinde
bulunan Asar Tepe'de ) LidyalÕlardan kalma tarihi kalÕntÕlarÕnÕn bulunmasÕ da yörenin küçük
bir düzenleme ve tanÕtÕmla turizme açÕlmasÕ olasÕlÕ÷ÕnÕn yüksekli÷i ve øzmir-Ankara
karayolunda Turgutlu üzerinden Ankara'ya do÷ru giderken AkçapÕnar Köyü'nden sola
(kuzeye) sapÕlarak yaklaúÕk 10 km kadar sonra ulaúÕlabilecek kadar yakÕn olmasÕ (CambazlÕ
Köyü içine kadar asfalt yolun olmasÕ ) alanÕn di÷er pozitif yönlerini oluútumaktadÕr .


* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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9- EFES HARBELERø ve ANTøK MERMER OCAKLARI
øLø: øZMøR
øLÇESø: SELÇUK
ÖNEREN: Prof.Dr. Faruk ÇALAPKULU
Ülkemizin ve bölgenin en önemli tarihi de÷eri olan Efes Antik kenti, tarihsel önemi kadar,
kent içerisndeki mermer yapÕlarÕn varlÕ÷Õ ile de ilgi çekicidir. Tarihsel kayÕtlar, Efes antik
kentindeki yapÕ taúlarÕnÕ, Seferihisar tarafÕndan ve ço÷unlukla da antik kent civarÕndaki
mermer ocaklarÕndan taúÕndÕ÷unÕ anlatmaktadÕr. Selçuk ilçesinin kuzeyinde Tire yolu üzerinde
yer alan bir çok mermer oca÷Õnda eski döneme ait keski izleri hala varlÕ÷ÕnÕ korumaktadÕr.
AyrÕca, bu ocaklardan üretilen taúlardan arta kalan pasa yÕ÷ÕnlarÕnÕ oluútrdu÷u devasa tepeler
ilgi çekicidr. Ancak, bu ocaklarla ilgili hiç bir koruma önlemi bulunmamakta, ocak
yakÕnlarÕnda bilinçsizce açÕlan aynalar yolu ile bu kalÕntÕlar yok edilmektedir. Bölge
JEOLOJøK MøRAS olarak de÷erlendirilmiútir.
SONUÇ
Kültürel jeosit-jeosit ve jeolojik miras kavramlarÕ ülkemizde henüz kurumsal bir kimli÷e
kavuúmamÕútÕr. Konu ile ilgili JEOLOJøK MøRASI KORUMA DERNEöø dÕúÕnda bir örgüt
bulunmamaktadÕr. AraútÕrmalar ço÷unlukla üniveriste ö÷retim üylerinin yaptÕklarÕ saha
çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda elde ettikleri verilerin ötesine geçmemektedir. Bu nedenle, jeosit alanlar
keúfedildikleri anda ço÷unlukla yokolmaya yüz tutmuú durumda bulunmaktadÕr.
øzmir, yakÕn çevresi ile birlikte eski uygarlÕklarÕn merkezi durumunda olmasÕ nedeni ile ciddi
bir potansiyele sahiptir. Keúfedilenler veya envanterde yer alanlar, mevcutlarÕn çok az bir
bölümünü oluúturmaktadÕr. Buna göre;
1- Devlet içerisinde özellikle bu konu ile ilgili bir birimin kurulmasÕna ivedilikle gereksinim
duyulmaktadÕr.
2- Konunun jeoloji bilimi ile direkt ilgisi nedeni ile, Fakülte bölümleri içerisinde ö÷renciö÷retim üyesi iúbirli÷i ile “jeolojik miras kulüpleri” oluúturulmalÕdÕr.
3- Jeoloji Mühendisleri OdasÕ-Üniversite-Kamu kurumu-Jemirko iúbirli÷inde konu ile ilgili
çalÕútay ve sempozyumlar düzenlenmelidir.
4- JEOMøRKO örgüt yapÕsÕ geniúletilerek ülke çapÕnda yaygÕn bir yapÕya kavuúturulmalÕdÕr.
5- Jeolojik miras-jeosit alanlarÕ konusunda orta ö÷retim kurumlarÕ bazÕnda e÷itim ve görsel
sunum çalÕúmalarÕ ile genç kuúa÷Õn konuya duyarlÕlÕ÷Õ artÕrÕlmalÕdÕr.
KAYNAK
www.jemirko.org.tr
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øZMøR ve ÇEVRESøNøN ENDÜSTRøYEL HAMMADDELERø
Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN

1.GøRøù
Bu çalÕúmada øzmir il sÕnÕrlarÕ içinde üretilen Endüstriyel Hammaddeler ve bu hammaddelerin
üretimine bölge jeolojisinin etkisi ele alÕnmÕútÕr. øzmir ilinde antik ça÷lardan beri üretilen
hammaddeler önceleri çeúitli yapÕlarda daha sonralarÕ ise endüstrinin ana hammaddesi olarak
sanayide kullanÕlmaya baúlamÕútÕr. Bu durum øzmir ilinin Yer altÕ kaynaklarÕnÕn zenginli÷inin
bir göstergesidir.
2. øZMøR øLøNøN JEOLOJøK YAPISI
Yerbilimlerinde Hammadde, yerkabu÷undan çÕkartÕlan, iúlenerek veya iúlenmeden sanayide
ve yaúamda kullanÕlan do÷al malzemelere verilen isimdir. Örne÷in kireçtaúÕndan koparÕlan bir
kaya parçasÕ do÷rudan duvar yapÕmÕnda kullanÕldÕ÷Õ gibi de÷iúik baúka hammadde veya yapay
malzemelerle karÕútÕrÕlarak ve ÕsÕtÕlarak çimento yapÕmÕnda kullanÕlabilir. Burada kullanÕlan
kireçtaúÕ bir hammaddedir. Ancak üretilen çimento mamul bir maddedir.
øzmir ili hammadde yataklarÕnÕ daha iyi anlatabilmemiz için, øzmir ilinin jeolojik yapÕsÕna da
bir göz atmak gerekmektedir. øzmir ili, BatÕ Anadolu’da bulunan ve jeolojik olarak yaúlarÕ,
tektonik özellikler ve kayaçlarÕ f arklÕ olan üç ayrÕ kuúak üzerinde bulunmaktadÕr (úekil1).

ùekil 1: øzmir ili jeolojik kuúaklarÕ. K.K.= Karaburun Kuúa÷Õ,
M.M.= Menderes Masifi, ø.A.Z.= øzmir Ankara Zonu.

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Bu kuúaklar; en batÕda genellikle yaúlÕ karbonat kayaçlardan (Mesozoik) oluúan ve genç
volkanik kayaçlar (Senozoik) ile örtülen Karaburun kuúa÷Õ, Güneyde yaúlÕ (Paleozoik ve
Mesozoik) metamorfik kayaçlardan oluúan Menderes Masifi ve Kuzeyde kumtaúÕ-úeyl
matriksi (Üst Kretase-Paleosen yaúlÕ) içinde mega blok yapÕlÕ de÷iúik yaú ve litolojideki
kayaçlardan oluúan ve yine genç volkanikler (Senozoik) ile örtülen øzmir-Ankara Zonu olarak
tanÕmlanabilir. Bu zonlarda kayaçlar farklÕ olduklarÕndan endüstriyel hammaddeler de
farklÕlÕklar gösterir.
øzmir ilinin temel kayaçlarÕnÕ oluúturan bu kuúaklar, daha sonra neojen yaúlÕ tortul ve
magmatik kayalarla (úekil 2) örtülmüúler ve günümüzdeki øzmir Jeolojisi ortaya çÕkmÕútÕr.

ùekil 2 : øzmir ili genç volkanik kayaçlarÕ
2.1. Menderes Masifi Endüstriyel Hammaddeleri
Menderes Masifinde metamorfik kayaçlar bulunmaktadÕr. Bunlar fillitler, úistler, gerçek
mermerler ve gnayslardÕr. Bu kayalar øzmir ilinin güneyinde ve batÕsÕnda yayÕlÕm gösterirler.
Buralarda Kurúun, Çinko, Antimuan, Civa, Titanyum (Rutil), Dolomitik mermer, Gerçek
mermer, Kuvarsit ve kayrak taú (úekil 3) üretimleri yapÕlmaktadÕr. Gerçek mermerler; TorbalÕ,
Selçuk ve Tire yörelerinde mermer üretiminde kullanÕldÕ÷Õ gibi kireç ve mÕcÕr üretiminde de
kullanÕlmaktadÕr.

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 3: BayÕndÕr kuzeyi Kayrak taú üretim bölgeleri
2.2. Karaburun Kuúa÷Õ Endüstriyel Hammaddeleri
øzmir ilinin batÕsÕnda yer alan Karaburun yarÕmadasÕ, jeolojik özellikleri nedeniyle araútÕrÕcÕlar
tarafÕndan, BatÕ Anadolu’da farklÕ bir kuúak olarak kabul edilmiútir. YarÕmadanÕn büyük bir
kÕsmÕ Mesozoik yaúlÕ kireçtaúlarÕyla kaplÕdÕr. Bu kireçtaúlarÕnda antik ça÷larda açÕlmÕú ve
iúletilmiú antik mermer ocaklarÕna da sÕk olarak rastlanÕr(úekil 4).

ùekil 4: Karaburun’da antik bir ocakta, Agora’da kullanÕlmak için üretilmiú sütunlar
Karaburun kuúa÷Õnda günümüzde iúletilen 8 adet mermer oca÷Õ bulunmaktadÕr. Bu ocaklardan
üretilen mermerler, Çeúme Bej, Yöntaú Bej, Akbej, Antik Bej, øzmir Gülü ve Ege Viúne
isimleri ile mermer piyasasÕna sunulurlar. Bunlardan Ege Viúne breúik çakÕltaúÕ, di÷erleri ise
kireçtaúÕdÕr.
* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Karaburun kuúa÷Õndaki kireçtaúlarÕnda özellikle Urla ve AlaçatÕ yörelerinde mÕcÕr üretimi de
yapÕlmaktadÕr. AyrÕca volkanik kayaç olan AlaçatÕ taúÕ, son yÕllarda taú yapÕlarda kullanÕlan
önemli dekoratif bir taú olmuútur.
2.3. øzmir-Ankara Zonu Endüstriyel Hammaddeleri
øzmir ølinin batÕsÕndan baúlayÕp kuzeyine do÷ru devam eden øzmir – Ankara Zonu, fliú adÕ
verilen kumtaúÕ - kiltaúÕ (úeyl) ardalanmasÕ ve yer yer serpantinitleri de içeren kÕrÕntÕlÕ
kayalardan oluúan bir matriks içinde de÷iúik yaúlÕ blok tipi kayaçlar içerir. Bu kayaçlar çeúitli
yaú ve litolojik özelliklere sahip kireçtaúlarÕ, spilitik özellikte magmatik kayaçlar, derin deniz
fasiyesine ait kÕrmÕzÕ çörtler ve blok olarak gözlenen ayrÕúmÕú çeúitli magmatik kayaçlar
olarak söylenebilir. Gümüldür civarÕndan baúlayan øzmir-Ankara Zonu, kayaçlarÕ Seferihisar,
Güzelbahçe, Gaziemir, Buca ve Bornova üzerinden kuzeye do÷ru devam ederler. øzmirAnkara Zonu kayaçlarÕnÕn birço÷u endüstriyel hammadde olarak kullanÕlmaktadÕr. øzmir’de
bulunan iki büyük Çimento fabrikasÕ kalker ihtiyacÕnÕ kireçtaúÕ bloklarÕndan (úekil 5), kil
ihtiyacÕnÕ ise bu zonun matriksini oluúturan kumtaúÕ-kiltaúÕ ardalanmasÕndan karúÕlamaktadÕr
(úekil 5). øzmir ve çevresindeki mÕcÕr üretimi de genelde bu zonda bulunan kireçtaúÕ
bloklarÕndan sa÷lanÕr. Yine bu zonda de÷iúik kireçtaúÕ bloklarÕnda ve serpantinitlerde Teos
ateúi, Teos yeúili, øzmir füme ve Fantazya gibi mermer ocaklarÕ açÕlmÕútÕr.

ùekil 5: Çimento fabrikalarÕnÕn kullandÕ÷Õ hammaddelerden, øzmir-Ankara Zonuna ait
kayaçlardan kireçtaúÕ ve fliú
2.4. Örtü KayaçlarÕndaki Endüstriyel Hammaddeler
øzmir ili jeolojisinin temel kayaçlarÕnÕ oluúturan üç farklÕ kuúaktaki kayalar, Neojen yaúlÕ
volkanik ve tortul kayaçlar ile örtülmüúlerdir. En son olarak da Alüvyon, tüm birimleri örter.
Özellikle Neojen yaúlÕ volkanik kayaçlar øzmir ili için oldukça önemlidir. Son yÕllarda
Türkiye’de önem kazanan AltÕn üretimi ve AltÕn Madencili÷i ilk kez Bergama/OvacÕkta
Andezitik volkanizma içindeki damarlarda bulunmuú ve günümüzde halen iúletilmektedir.
OvacÕktan çok önceleri ise KarúÕyaka/Yamanlar Arapdere’de AltÕn oluúumlarÕna rastlanmÕútÕr.
CumaovasÕ Efem Çukuru da AltÕn madencili÷i açÕsÕndan önem kazanmÕútÕr.
øzmir il sÕnÕrlarÕ içinde kalan Neojen yaúlÕ genç volkanik kayaçlar AltÕn üretimi dÕúÕnda
Alia÷a’da dekoratif taú ve mÕcÕr üretiminde, Menemen/Buruncuk da Yund Rose adlÕ mermer
üretiminde de kullanÕlmaktadÕr (úekil 6). Bu tür üretimler Antik ça÷lardan bu yana devam
etmektedir. AyrÕca BatÕ Anadolu volkanikleri çok uzun yÕllardan beri perlit üretiminde de

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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kullanÕlmaktadÕr. Yine Bergama/Kozak yaylasÕnda gözlenen granit içinde de hem dekoratif
taú üretimi hem de mermer üretimi yapan ocaklar mevcuttur.

ùekil 6: øzmir/Menemen Buruncuk’ta bulunan Yund Rose Andezit oca÷Õ ve iúletmesi
2.5. øzmir øli Agrega (MÕcÕr, KÕrma taú) Üretimi
Gerek øzmir ilinde gerekse Türkiye genelinde en önemli madencilik faaliyetlerinden biri,
agrega üretimidir. Agrega; beton imalatÕnÕn, asfalt üretiminin ve dolgu malzemesi olarak
kullanÕmÕn en önemli hammaddesidir. Sanayileúme, planlÕ ve plansÕz kentleúme, konut
ihtiyacÕ, altyapÕ çalÕúmalarÕ ve ülkemiz depremselli÷i agrega madencili÷inin önemini ortaya
koymaktadÕr. Dünya genelinde agrega üretimi % 58‘lik payla tüm maden üretimi içinde
birinci sÕradadÕr. 2011 yÕlÕ verilerine göre 92 milyar euroluk pazar de÷eri ile petrol, do÷al gaz
ve kömürden sonra dördüncü sÕrada yer almaktadÕr.
2009 yÕlÕ AGÜB’ün (Agrega Üreticileri Birli÷i) 1-2 AralÕk tarihlerinde gerçekleútirdi÷i
Ulusal Agrega (Beton-Asfalt) Çimento Hammaddeleri Madencili÷i Sempozyumu verilerine
göre Türkiye toplam agrega ihtiyacÕ 300 milyon ton/yÕl civarÕndadÕr. THBB (Türkiye HazÕr
Beton Birli÷i) beton tüketim verileri do÷rultusunda bu ihtiyacÕn günümüzde, yaklaúÕk 400
milyon ton/yÕl oldu÷u tahmin edilmektedir. Bu hesaplamada bazÕ yeraltÕ maden iúletmelerinde
söz konusu olan kÕrma taúa dayalÕ dolgu, baraj gövdesi inúaatlarÕ ile deniz kÕyÕlarÕndaki kaba
kÕrma taú miktarlarÕ göz önüne alÕnmamÕútÕr. Agrega üretimi yaklaúÕk 1.5-2.0 milyar $ gibi
küçümsenmeyecek bir piyasa de÷eri ve on binlerce kiúiye do÷rudan istihdam imkanÕ ile
giderek önem kazanan bir madencilik kolu haline gelmiútir.
Türkiye agrega üretiminin
%36’sÕnÕ Marmara Bölgesi,

%13’ünü øç Anadolu Bölgesi,

%13’ünü Akdeniz Bölgesi,

%11’ini Karadeniz Bölgesi,

%10’unun Ege Bölgesi,

%12’sini ise di÷er bölgeler tüketmektedir.

Türkiye’de agrega üretiminin %97’sini kireçtaúlarÕ oluúturmaktadÕr.
Sektör 5995 SayÕlÕ Kanun ile de÷iúik 3213 SayÕlÕ Maden Kanunu’na tabidir. Son dönemde
kanunda II(a) grubu madenler listesinde bulunan agrega ocaklarÕnÕn kÕsÕtlanmasÕ ve
kontrolüne yönelik çalÕúmalar yo÷unlaútÕ÷Õndan özellikle büyük úehirler çevresindeki
ocaklarÕn çalÕútÕrÕlmasÕnda güçlükler yaúanmakta ve bu zorluklar da arz kÕsÕtlamasÕna ve
dolayÕsÕyla fiyat artÕúlarÕna sebep olmaktadÕr. (Örn: østanbul-Cebeci ve Kocaeli’deki fiyat
artÕúlarÕ)
* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Türkiye genelinde agrega üretim maliyetleri 4-8 TL/ton arasÕnda de÷iúmekledir. Buna göre
agreganÕn ocak baúÕ satÕú fiyatlarÕ ise 5-15 TL/ton arasÕndadÕr. øzmir Merkez bölgesinde 8 adet
çalÕúan agrega oca÷Õ bulunmaktadÕr (úekil 7). øzmir il merkezinin yÕllÕk agrega ihtiyacÕnÕn
yaklaúÕk 15 milyon ton oldu÷u tahmin edilmektedir. Bu ihtiyacÕn yaklaúÕk %60’Õ hazÕr beton
imalatÕ ve kalan %40’Õ ise yol, asfalt ve dolgu iúleri için kullanÕlmaktadÕr. Bu miktar parasal
de÷er olarak hesaplanmaya çalÕúÕlÕrsa sadece øzmir il merkezi için 75-80 milyon TL lik bir
rakam ortaya çÕkar. Bu miktarÕ øzmir ili geneli için düúünürsek rakam 100 milyon TL yi aúar.

ùekil 7: øzmir merkez agrega ocaklarÕ ve øzmir ilindeki CaCO3 lÕ kayaçlarÕn yayÕlÕmÕ.
3.SONUÇ
Görüldü÷ü gibi øzmir ili ve çevresi endüstriyel hammaddeler bakÕmÕndan oldukça çeúitlilik
göstermektedir. øl sÕnÕrlarÕ içinde demirden kömüre, altÕndan mermere, dekoratif taútan kayrak
taúlara kadar onlarca çeúit maden ve endüstriyel hammadde bulunmaktadÕr. øzmir ilinin enerji
potansiyeli de ayrÕca incelenmelidir. RES santrallerinin sayÕsÕ gün geçtikçe artmaktadÕr. øzmir
ølinin Jeotermal potansiyeli de göz ardÕ edilemez.
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GøRøù
Sanayileúmenin ve kalkÕnmanÕn temel unsurlarÕndan birisi olan yeraltÕ kaynaklarÕnÕn
araútÕrÕlmasÕ, geliútirilmesi ve iúletilmesi günümüzde artan rekabet koúullarÕ nedeniyle giderek
önem kazanmaktadÕr. Özellikle yeraltÕ kaynaklarÕna sahip bölgelerin bu kaynaklarÕn
boyutunu, miktarÕnÕ ve ekonomik de÷erini belirlemesi, iúletme koúullarÕnÕn ortaya konulmasÕ
bu bölgeler için kalkÕnma haritasÕnÕn belirlenmesinde önemli rol oynamaktadÕr. Di÷er taraftan
yeraltÕ kaynaklarÕnÕn varlÕ÷Õ ve bu varlÕ÷Õn ekonomik de÷eri tarih boyunca ülkelerin siyasetini
belirlemiú, gelecekle ilgili planlarÕnda yeraltÕ kaynaklarÕn ele geçirilmesi veya kullanÕlmasÕ
gündemini sürekli korumuútur. Stratejik öneme sahip olan yeraltÕ kaynaklarÕnÕn miktarÕnÕn,
boyutlarÕnÕn ve ekonomik de÷erlerinin belirlenmesi bölgesel açÕdan önem arz etmesi
nedeniyle bu çalÕúmada øzmir ili özelinde yeraltÕ kaynaklarÕnÕn de÷erlendirilmesi
detaylandÕrÕlarak sunulmuútur.
AçÕklayÕcÕ olmasÕ bakÕmÕndan genel tanÕmlamalar yapÕlacak olursa mineral; do÷al úekilde
oluúan, homojen, belirli kimyasal bileúime sahip inorganik kristalleúmiú katÕ maddelerdir,
cevher ise yer kabu÷unda iç ve dÕú do÷al etkenlerle oluúan, ekonomik yönden de÷er taúÕyan
minerallere verilen addÕr. Her cevher (maden) bir mineraldir, ancak her mineral cevher de÷eri
taúÕmaz. Bir mineralin cevher de÷eri taúÕmasÕ için piyasa úartlarÕ gibi bir takÕm ekonomik
etkenlerce belirlenen kalite de÷erlerine sahip olmasÕ gerekir. Bu tanÕmlara ilave olarak
ekonomik de÷eri olan minerallerin (cevherlerin) madencilik tekni÷i göz önünde
bulundurularak iúletilebilmesi yeraltÕ kaynaklarÕnÕn maden potansiyelini belirlemektedir.
Di÷er bir ifadeyle cevher özelli÷i taúÕyan yeraltÕ kaynaklarÕnÕn varlÕ÷Õ potansiyel olarak
de÷erlendirilebilinir ancak günümüz madencilik tekni÷i açÕsÕndan üretilmesi ekonomik
de÷ilse sadece yeraltÕ kayna÷Õ olarak yorumlanabilinir. Örne÷in günümüzde yüzey
madencili÷i olarak ekonomik olarak üretilebilen mermerin yeraltÕ madencili÷i ile derinlerden
çÕkarÕlmasÕnÕn günümüzde ekonomik olmamasÕ de÷erlendirmesi yapÕlabilir. Bu tanÕmlamalar
ekseninde cevherleúmenin oluúum úartlarÕ bölgesel incelemelerde önem kazanmaktadÕr.
Ekonomik de÷eri olan minerallerin (cevherlerin) maden potansiyeli taúÕmasÕ jeolojik süreçler
ve uygun úartlar sa÷landÕ÷Õnda gerçekleúebilmektedir. Di÷er taraftan kayaçlarÕn genel
sÕnÕflandÕrÕlmasÕ çerçevesinde (sedimenter, metomorfik ve magmatik kayaçlar) binlerce farklÕ
mineraller ve bu mineraller içerisinde aynÕ madenin elde edilebildi÷i yüzlerce farklÕ
cevherleúme tipleri mevcuttur. Bu kapsamda bölgesel yeraltÕ kaynaklarÕnÕn de÷erlendirilmesi
çalÕúmalarÕnÕn çÕkÕú noktasÕnÕ, bölgeyi oluúturan kayaçlar ve bu kayaçlarÕn oluúum
mekanizmasÕ ile bölgede gerçekleúmiú tektonik faaliyetlerin de÷erlendirildi÷i genel jeolojik
tanÕmlamalar oluúturur. DevamÕnda bu oluúum mekanizmalarÕ ve tektonik faaliyetler sonucu
cevherleúmenin oluúma úartlarÕ de÷erlendirilerek muhtemel yeraltÕ kaynaklarÕnÕn varlÕ÷ÕnÕn izi
sürülür. Oluúma úartlarÕnÕn gerçekleúmiú oldu÷u kabul edilen bölgelerde ise detay arama
çalÕúmalarÕ ile yeraltÕ kaynaklarÕnÕn varlÕ÷Õ ortaya konulmaya çalÕúÕlÕr. YeraltÕ kayna÷Õ olarak
tanÕmlanmÕú bir cevherleúmenin ekonomik de÷eri ise ancak günümüz madencilik teknikleri ile
üretilebilirli÷i söz konusu oldu÷unda detaylandÕrÕlabilinir. Di÷er bir ifade ile yeraltÕnda var
* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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olan bir cevherleúmenin ekonomik de÷eri anacak üretilme úartlarÕ oluútu÷u zaman anlam
kazanÕr. Bu çerçeveden hareket edilerek øzmir øli sÕnÕrlarÕ içerisinde yeraltÕ kaynaklarÕnÕn
de÷erlendirilmesi aúa÷Õda detaylandÕrÕlarak sunulmaktadÕr.
øZMøR øLø GENEL JEOLOJøSø
øzmir ili sÕnÕrlarÕ içerisinde en yaúlÕ kaya birimi Menderes Masifi'nin metagranit ve
ganyslarÕdÕr. Yer yer úist, fillit, mermer, metabazit, migmatit ve amfibolitleri de içeren ve
masifin çekirde÷ini oluúturuan bu kayalarÕn yaúÕ Prekambriyen kabul edilmektedir. Masifin
örtü serilerini ise Paleozoyik-Erken Eosen yaú aralÕ÷Õndaki mikaúist ve mermeler
oluúturmaktadÕr. Bununla beraber Karaburun YarÕmadasÕ'nÕn kÕsmÕnda temeli SilüriyenDevoniyen yaúlÕ úisti yapÕda kÕrÕntÕlÕ ve karbonat kayalar ile Karbonifer yaúlÕ yer yer kÕrÕntÕlÕ
karbonatlar oluúturur. KÕnÕk ilçesi güneyinde ise en yaúlÕ birimler Permiyen ve Permo-Triyas
yaúlÕ yer yer volkanik arakatkÕlÕ kayalar ile karbonat kayalarÕdÕr. Bu temel birimler üzerinde
Karaburun YarÕmadasÕ'nda açÕsal uyumsuzluk Erken-Orta Triyas yaúlÕ kÕrÕntÕlÕ ve karbonatlar
ile Orta Triyas-Jura neritik kireçtaúlarÕ gelir. Buna karúÕn Selçuk-Tire çevresinde geniú bir
yayÕlÕm gösteren Kikladik kompleksin Orta Triyas-Kretase yaúlÕ neritik kireçtaúlarÕ ile JuraKretase mermer ve metafiliúli, alakton birimler halinde bir yandan Menderes Masifinin úist ve
mermerleri üzerinde, di÷er yandan ise Senoniyen filiúi üzerinde yer alÕr. (MTA Ege Bölge
Müdürlü÷ü, øzmir øl Özel ødaresi Genel Sekreterli÷i tarafÕndan 2010 yÕlÕnda yayÕnlanan øzmir øli Do÷al
Kaynaklar Potansiyeli adlÕ kitaptan alÕntÕdÕr. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., GürpÕnar G., Eren B.)

Senoniyeb filiúi kuzeyde Sakarya kÕtasÕ ile güneydeki Toros-Anatolit platformunÕun çarpÕúma
hattÕnÕ oluúturan "izmir-Anakara sütürü"'nde oluúmuútur. øzmir_anakara sütürü Toros-Anatolit
platformu ile Sakarya kÕtasÕ arasÕndaki eski bir okyanus tabanÕnda açÕlmÕútÕr. Bu sütur
boyunca Sakarya kÕtasÕ güneye do÷ru kalÕn bir ofiyolit temel üzerinde ilerlemiútir. ølerleme
Kretase sonundan Erken Eosen'e kadar sürmüútür (yÕlmaz ve di÷erleri, 2000). Üst Senoniyen
filiúi içinde Genç Kretase neritik kireçtaúlarÕ ile Mesozoyik peridotitleri de yer almaktadÕr. Bu
birimler yersel olarak KarúÕyaka yakÕnÕnda Yamanlar Da÷Õ'nda Oligosen yaúlÕ ayrÕlmamÕú
volkonitler tarafÕndan üzerlenir. (MTA Ege Bölge Müdürlü÷ü, øzmir øl Özel ødaresi Genel Sekreterli÷i
tarafÕndan 2010 yÕlÕnda yayÕnlanan øzmir øli Do÷al Kaynaklar Potansiyeli adlÕ kitaptan alÕntÕdÕr. Yazarlar:
Akbulut A., Özkan R., Dünya M., GürpÕnar G., Eren B.)

Genelde Menderes Masifi dÕúÕndaki bütün birimler bir yandan Alt-Orta Miyosen yaúlÕ karasalgölsel kÕrÕntÕlÕ ve karbonat kayalar ile bir yandan da riyolit, dasit, bazalt ve ayrÕlmamÕú
volkanitler ile piroklastikler tarafÕndan uyumsuz örtülmüútür. AyrÕca Bergama kuzeyindeki
Kozak granitoyiidi ile Efemçukuru ve Karaburun YarÕmadasÕ'nÕn kuzeyindeki yersel granitik
sokulum kayalarÕ Miyosen yaúlÕ olup önceki birimleri keserek yerleúmiútir. Kuvaterner yaúlÕ
alüvyon yelpazesi, yamaç molozu, karasal kum-çakÕllarla bölgenin en genç oluúuklarÕdÕr.
(MTA Ege Bölge Müdürlü÷ü, øzmir øl Özel ødaresi Genel Sekreterli÷i tarafÕndan 2010 yÕlÕnda yayÕnlanan øzmir
øli Do÷al Kaynaklar Potansiyeli adlÕ kitaptan alÕntÕdÕr. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., GürpÕnar G.,
Eren B.)
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ùekil 1. øzmir øli jeoloji haritasÕ (MTA Ege Bölge Müdürlü÷ü, øzmir øl Özel ødaresi Genel Sekreterli÷i
tarafÕndan 2010 yÕlÕnda yayÕnlanan øzmir øli Do÷al Kaynaklar Potansiyeli adlÕ kitaptan alÕntÕdÕr. Yazarlar:
Akbulut A., Özkan R., Dünya M., GürpÕnar G., Eren B.)
øzmir ili sÕnÕrlarÕ içinde çok sayÕda aktif olmayan eski fay ile güncelli÷ini koruyan aktif faylar
vardÕr. AyrÕca tobalÕ-Kiraz hattÕnÕn kuzeyinde Prekambriyen yaúlÕ gnayslarÕn üst Paleozoyik
fillitlerin üzerinde úariyajlar halinde kuzeye ilerlemiú; Üst Senoniyen filiúi üzerinde ise Orta
Triyas-Kretase yaúlÕ neritik kireçtaúÕ maplarÕ yer almÕútÕr. Eski faylarÕn co÷u kuzeydo÷ugüneybatÕ ve kuzeybatÕ-güneydo÷u do÷rultuludur. Karaburun yarÕmadasÕndaki eski faylar ise
genelde kuzey-güney uzanÕmlÕdÕr. (MTA Ege Bölge Müdürlü÷ü, øzmir øl Özel ødaresi Genel Sekreterli÷i
tarafÕndan 2010 yÕlÕnda yayÕnlanan øzmir øli Do÷al Kaynaklar Potansiyeli adlÕ kitaptan alÕntÕdÕr. Yazarlar:
Akbulut A., Özkan R., Dünya M., GürpÕnar G., Eren B.)

Türkite genelinde oldu÷u gibi BatÕ Anadolu'da graben faylarÕ ile do÷rultulu ve verev atÕmlÕ
çok sayÕda aktif fayÕn etkisi altÕndadÕr. BatÕ Anadolu'nun kuzey-güney gerilmeli tektonik
rejimine ba÷lÕ olarak ortaya çÕkmÕú olan "Küçük Menderes" ve "BakÕrçay" grabenleri ile
"Gediz ve "Büyük Menderes Graben"lerinin batÕ uçlarÕ øzmir ili sÕnÕrlarÕ içerisindedir.
YaklaúÕk do÷u batÕ uzanÕmlÕ bu çöküntüleri kesen faylar ile birlikte güncel morfolojiyi
úekillendiren kÕrÕmlalarÕn Miyosen'den günümüze kadar sürdü÷ü kabul edilmektedir. (Kaya,
1979, Sözbilir ve di÷erleri, 2003, ønci ve di÷erleri, 2003). Günümüzde de etkinli÷ini sürdüren
ve deprem potansiyeli taúÕyan faylar "aktif faylar" olarak tanÕmlanÕr. øzmir ilinin bu güne
kadar belirlenmiú olan aktif faylarÕ ùekil 2'de kodlanarak verilmektedir. (MTA Ege Bölge
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Müdürlü÷ü, øzmir øl Özel ødaresi Genel Sekreterli÷i tarafÕndan 2010 yÕlÕnda yayÕnlanan øzmir øli Do÷al
Kaynaklar Potansiyeli adlÕ kitaptan alÕntÕdÕr. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., GürpÕnar G., Eren B.)

ùekil 2. øzmir ili grabenleri ve aktif faylarÕ: 1) Güzelhisar fayÕ, 2) Menemen fay zonu, 3) Yeni
Foça fayÕ, 4) øzmir fayÕ, 5) Bornova fayÕ, 6) Tuzla fayÕ, 7) Seferihisar fayÕ, 8) Güzelbahçe
fayÕ, 9) Gümüldür fayÕ, 10) Kemalpaúa fayÕ, 11) Da÷kÕzÕlca fayÕ. (Bozkurt 2001, Emre ve
di÷erleri, 2005, Ocako÷lu ve di÷erleri 2005'ten de÷iútirilerek) (MTA Ege Bölge Müdürlü÷ü,
øzmir øl Özel ødaresi Genel Sekreterli÷i tarafÕndan 2010 yÕlÕnda yayÕnlanan øzmir øli Do÷al
Kaynaklar Potansiyeli adlÕ kitaptan alÕntÕdÕr. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M.,
GürpÕnar G., Eren B.)
øZMøR øLø YERALTI VE ENRJø KAYNAKLARININ DEöERLENDøRøLMESø
YukarÕda verildi÷i gibi øzmir ili sÕnÕrlarÕ içerisindeki grabenler ve tektonik harekeler çeúitli
cevherleúmelerin oluúumuna zemin hazÕrlamÕútÕr. Bunun sonucu olarak çok sayÕda metalik,
endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile birlikte jeotermal yataklar øzmir ili sÕnÕrlarÕ içerisinde
gözlenebilmektedir. øzmir ili maden yataklarÕnÕn konumlarÕ genelleútirilmiú olarak ùekil 3'de
verilmektedir. Bu kapsamda bu bölümdeki de÷erlendirmeler metalik yeraltÕ kaynaklarÕ,
endüstriyel yeraltÕ kaynaklarÕ ve enerji yeraltÕ kaynaklarÕ bu bölümün alt baúlÕklarÕnÕ
oluúturmaktadÕr.
* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 3. Metalik, Endüstiriyel ve Enerjim Hammaddeleri øzmir øli KonumlarÕ (øzmir øli Maden
ve Enerji KaynaklarÕ, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri
Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr)
Metalik YeraltÕ KaynaklarÕ
Metalik maden rezervi açÕsÕndan ildeki en önemli maden altÕndÕr. øzmir’in kuzeyinde
Bergama-OvacÕk ve Dikili-Çukuralan altÕn yataklarÕ bulunmaktadÕr. Bergama-OvacÕk’ta, 4,56
gr/ton Au ve 2,92 gr/ton Ag tenörlü 3.505.400 ton, Dikili-Çukuralan’da 4,71 gr/ton Au ve
2,02 gr/ton Ag tenörlü toplam 16.161.800 ton rezerv bulunmaktadÕr. øldeki bir di÷er önemli
altÕn cevherleúmesi Menderes-Efemçukuru yata÷Õ olup, 9.55 gr/ton Au ve 17,5 gr/ton Ag
tenörlü görünür+muhtemel rezerv 1.700.000 ton, 6,43 gr/ton Au ve 17,82 gr/ton Ag tenörlü
mümkün rezerv 352.000 tondur. Tesiste flotasyon ile kÕsmen zenginleútirilen cevher KÕúlada÷
altÕn iúletmesine taúÕnarak de÷erlendirilmektedir. Ödemiú ve KarúÕyaka ilçelerinde de
potansiyel altÕn sahalarÕ bulunmaktadÕr. Ödemiú-Küre altÕn sahasÕnda 1,1-8 gr/ton Au tenörlü
96.000 ton muhtemel rezerv; Emirli sahasÕnda ise 4,37 gr/ton Au tenörlü 50.000 ton
görünür+muhtemel rezerv belirlenmiútir. Bunlardan Küre altÕn sahasÕ geçmiú yÕllarda
iúletilmiútir. KarúÕyaka ilçesinde Arapda÷ mevkiindeki Çilektepe ve AltÕntepe sahalarÕ da
ildeki önemli di÷er altÕn sahalarÕdÕr. 1,3 gr/ton Au tenörlü Çilektepe sahasÕnda 352.625 ton
görünür, 1.048.580 ton muhtemel ve 1.717.508 ton mümkün rezerv; 3,38 gr/ton Au tenörlü
AltÕntepe sahasÕnda ise 154.783 ton görünür, 202.461 ton muhtemel ve 330.789 ton mümkün
rezerv belirlenmiútir. AyrÕca AltÕntepe yata÷Õnda 42,8 gr/ton Ag tenörü de bilinmektedir. TireBeylerderesi altÕn sahasÕ da geçmiú yÕllarda iúletilmiú bir yatak olup, 36,6 gr/ton olan Au
tenörüne sahiptir (øzmir øli Maden ve Enerji KaynaklarÕ, Maden Tetkik Arama Genel
Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr)
øldeki di÷er önemli metalik madenler antimon, bakÕr, kurúun ve çinko cevherleúmeleridir.
Beyda÷ ve Kiraz ilçelerinde geçmiú yÕllarda iúletilmiú iki adet antimon sahasÕ yer almakta
olup, Beyda÷-Emirli sahasÕnda % 0,5-2 Sb tenörlü 131.700 ton görünür ve 1.109 ton görünür
metal rezerv, Kiraz-ÇaylÕ sahasÕnda ise % 7,4 Sb tenörlü 2.995 ton mümkün rezerv ve 221 ton
metal Sb tespit edilmiútir. Geçmiú yÕllarda iúletilen bu yataklarÕn antimon fiyatlarÕnÕn yeniden

* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

764

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

hareketlenmesiyle önümüzdeki yÕllarda üretime geçirilmesi söz konusu olabilir. BayÕndÕr ve
Menderes ilçelerinde bakÕr-kurúun-çinko oluúumlarÕna rastlanmaktadÕr. BayÕndÕr- SarÕyurt
sahasÕnda %1,64 Pb, %1,77 Zn, % 0,01 Cu tenörlü, 2.532.656 ton görünür+muhtemel rezerv,
metal muhtevasÕ olarak da ortalama 41.190 ton Pb, 44 611 ton Zn, 364 ton Cu varlÕ÷Õ
saptanmÕútÕr. Menderes-Gümüúsu sahasÕnÕn potansiyel rezervi, Pb-Zn 1.125.000 ton, Cu
50.000 ton, Mn 150.000 ton olarak belirlenmiútir. Geçmiú yÕllarda yaklaúÕk 4838 ton tüvenan
cevher üretilmiútir. AyrÕca TorbalÕ-Hortuna sahasÕnda % 45 Fe2O3 tenörlü 1.652.000 ton
görünür+muhtemel, % 22 Fe2O3 tenörlü 500.000 ton görünür+muhtemel demir rezervi
bulunmaktadÕr. Yata÷Õn Si tenörü % 17,61 ve As tenörü %1,70’dir. Si ve As de÷erlerinin
yüksek olmasÕ nedeniyle demir-çelik sanayinde kullanÕlmamaktadÕr. øúletme çalÕúmalarÕ
çimento hammaddesi için yapÕlmÕútÕr. øldeki bir di÷er metalik maden oluúumu da civa olup,
Karaburun, Ödemiú, Beyda÷ ve BayÕndÕr ilçelerinde çok sayÕda civa cevherleúmeleri yer
almaktadÕr. Karaburun ilçesindeki civa yataklarÕnÕn ço÷u geçmiú yÕllarda iúletilmiú olup,
ilçedeki yataklarda %0,2 ile %0,3 arasÕnda Hg tenörüne sahip toplam 370.000 ton görünür,
80.000 ton mümkün rezerv belirlenmiútir. Ödemiú ilçesindeki civa yataklarÕnÕn da bir kÕsmÕ
geçmiú yÕllarda iúletilmiútir. ølçede % 0,10-0,25 Hg arasÕnda de÷iúen tenörlere sahip
yataklarÕn toplam görünür rezervi 47.800 tondur. Beyda÷ civa yataklarÕ ise % 0,15–0,25 Hg
arasÕnda de÷iúen tenörlere sahip olup, toplam 1.058.000 ton görünür rezerv vardÕr. BayÕndÕr
ilçesindeki HelvacÕ sahasÕnda ise % 0,2 Hg tenörlü yatakta 42.120 ton muhtemel rezerv
belirlenmiútir. Metalik yeraltÕ kaynaklarÕnÕn konumu úekil 4'de verilmektedir(øzmir øli Maden
ve Enerji KaynaklarÕ, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri
Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr.
Endüstriyel Hammaddeler ve Do÷altaú YeraltÕ KaynaklarÕ
øzmir ili endüstriyel hammaddeler bakÕmÕndan oldukça çeúitlilik göstermektedir. Foça
ùaphane Da÷Õ’nda %40 Al2O3+TiO2 ve %1 Fe2O3 tenörlü 7.000.000 ton görünür+
muhtemel+mümkün rezervli alünit ve ÇamlÕca’da %7,49 toplam alkali içerikli 46.813 ton
görünür rezervli feldispat yataklarÕ bunlardan bazÕlarÕdÕr. BunlarÕn dÕúÕnda agrega/mÕcÕr olarak
üretilen 2.014.064.549 ton görünür kalker rezervi, 281.165.964 ton görünür dolomit rezervi
mevcuttur. øl genelinde toplam 49.734.649 m3 görünür mermer rezervi, 19.749.525 m3
görünür dekoratif taú rezervi, 8.592.077 m3 kayraktaúÕ rezervi belirlenmiútir. øzmir ilinde bu
cevherleúmeler dÕúÕnda önemli grafit oluúumlarÕ da bulunmaktadÕr. Tire ilçesinde gözlenen
grafit sahalarÕnda %6-10 C tenörlü toplam 500.000 ton muhtemel rezerv vardÕr (øzmir øli
Maden ve Enerji KaynaklarÕ, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri
Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr).
Perlit ve mermer yataklarÕ bölgedeki önemli endüstriyel hammaddelerdir. ølde çok sayÕda
perlit yatak ve zuhurlarÕ bulunmaktadÕr. Bunlardan Bergama ilçesinde yer alan yataklarÕn
genleúme oranÕ elektrikli fÕrÕnda 3,2 olarak belirlenmiú olup, alevdeki genleúme oranÕ 10’un
üzerindedir. Alia÷a, Bergama, KÕnÕk ve ÇandarlÕ’da toplam 21.040.985 ton görünür rezerv,
øzmir Menderes (CumaovasÕ) Künerli Köyü sahasÕnda 76.000.000 ton görünür, Foça’da ise
16.500.000 ton muhtemel+görünür rezerv belirlenmiútir (øzmir øli Maden ve Enerji
KaynaklarÕ, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri Raporu, 2010,
http://www.mta.gov.tr).
Önemli mermer yataklarÕnÕn bulundu÷u Tire ilçesinde Göllüce ve AyaklÕkÕrÕ sahalarÕnda orta
kalitede, koyu gri ve dumanlÕ beyaz renkli mermerlerin toplam rezervi yaklaúÕk 12 milyon
tondur. AyrÕca Urla ilçesinde de iúletilen mermer yataklarÕ bulunmaktadÕr. Foça ve Kiraz
ilçelerinde küçük boyutlu zuhurlar úeklinde kaolen oluúumlarÕ gözlenmektedir. Seferihisar
ilçesinde inúaat ve karayolu malzemesi olarak kullanÕlmaya elveriúli 500.000 ton, Foça
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ilçesinde ince sÕva malzemesi olarak kullanÕlmaya elveriúli 1.500.000 ton, KarúÕyaka ilçesinde
stabilize malzeme 600.000 ton ve Kiraz ilçesinde ise orta kalitede 200.000 ton kum-çakÕl
rezervi tespit edilmiútir. Endüstiriyel hammaddeler ve mermer (do÷altaú) yeraltÕ kaynaklarÕnÕn
konumu ùekil 4'de verilmektedir (øzmir øli Maden ve Enerji KaynaklarÕ, Maden Tetkik Arama
Genel Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr).

ùekil 4. øzmir ili metalik, endüstriyel ve Do÷altaú yeraltÕ kaynaklarÕnÕn konumu (øzmir øli
Maden ve Enerji KaynaklarÕ, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri
Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr)
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Enerji YeraltÕ KaynaklarÕ
MTA øzmir ili dahilinde 1937 ile 1965 yÕllarÕ arasÕnda linyit aramalarÕna yönelik çalÕúmalar
gerçekleútirmiú olup, tespit edilmiú kömür sahalarÕnÕn bazÕlarÕnda sondajlÕ aramalar
yapÕlmÕútÕr. YapÕlan araútÕrmalar sonucunda tespit edilmiú önemli linyit sahalarÕndan bazÕlarÕ
CumaovasÕ, Tire, TorbalÕ, Bergama-Çalan ve Bergama-Ürkütler sahalarÕdÕr. 3.806.000 ton
mümkün rezerv belirlenmiú CumaovasÕ sahasÕndaki kömür oluúumlarÕnÕn ortalama alt ÕsÕl
de÷eri (orijinal kömürde) 3.410 Kcal/kg’dir. Tire zuhurununki ise 3200-4761 Kcal/kg olup,
sahada 5.680.000 ton görünür rezerv olarak belirlenmiútir. Ekonomik de÷eri olmayan TorbalÕ,
Bergama-Çalan ve Bergama-Ürkütler zuhurlarÕndan TorbalÕ zuhurunun orijinal kömürde
ortalama alt ÕsÕl de÷eri 4460 Kcal/kg, Bergama-Çalan zuhurunun ise 4130 kcal/kg’dir.
øzmir ili jeotermal kaynaklarÕna yönelik çok sayÕda çalÕúmalar gerçekleútirilmiú olup, bunlarÕn
sonucunda Balçova, Seferihisar, Çeúme-ùifne, Alia÷a, BayÕndÕr-Ergenli, Urla-Gülbahçe,
Bergama-Mahmudiye-Paúaköy, Güzellik, Dikili-Madra-Nebiler, Dikili-Karadere-Çoban
IlcasÕ- Kaynarca-Bademli-Kocaoba jeotermal alanlarÕ belirlenmiútir. Balçova jeotermal
alanÕnda yapÕlan sondajlarla 60-144ºC sÕcaklÕk, 605 lt/sn debiye sahip akÕúkan görünür hale
getirilmiútir. Balçova ilçesinde yer alan sÕcak su kaynaklarÕndan kaplÕca ve kaplÕca tesisi
ÕsÕtÕlmasÕnÕn yanÕ sÕra ilçe ÕsÕtmacÕlÕ÷Õnda da yararlanÕlmaktadÕr. Seferihisar ilçesi jeotermal
alanÕnda geniú bir alana yayÕlmÕú çok sayÕda kaynak yer almaktadÕr. Son yÕllarda bölgede
yapÕlan etütler sonucunda Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki jeotermal sahalar geliútirilmiú
olup, Seferihisar’da 56-153 ºC 475 lt/sn debide, Menderes Akyar’da 141 ºC 29 lt/sn debide
jeotermal akÕúkan tespit edilmiútir (øzmir øli Maden ve Enerji KaynaklarÕ, Maden Tetkik
Arama Genel Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr).
øzmir ili enerji yeraltÕ kaynaklarÕnÕn konumu ùekil 5'de verilmektedir.
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ùekil 5. øzmir ili enerji yeraltÕ kaynaklarÕnÕn konumu (øzmir øli Maden ve Enerji KaynaklarÕ,
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü÷ü øl Maden Potansiyelleri Raporu, 2010,
http://www.mta.gov.tr)
øZMøR
øLø
MADEN
DEöERLENDøRMESø

POTANSøYELøNøN

SOSYO-EKONOMøK

øzmir ili, kiúi baúÕna gelir düzeyi, sanayileúme derecesi, ihracat ve ithalata katkÕsÕ, sanayi
istihdamÕnÕn yüksekli÷i, ekonomik faaliyetin çeúitlili÷i ve zenginli÷i açÕsÕndan Türkiye’nin en
geliúmiú illeri arasÕnda olup, DPT’nin 2000 yÕlÕ sosyoekonomik geliúmiúlik sÕralamasÕnda 81
il arasÕnda üçüncü sÕrada yer almaktadÕr. øllerin ekonomiye katkÕlarÕnÕ gösteren Gayri Safi
Yurt øçi HasÕla (GSYøH) de÷erleri ve geliúme hÕzlarÕ incelendi÷inde, iller arasÕnda büyük
farklÕlÕklar bulundu÷u görülebilir. 2000 yÕlÕ itibariyle øzmir ili Türkiye GSYøH’sÕnÕn yüzde
7,3’ünü üretmiú ve 81 il içinde üçüncü büyük katkÕyÕ sa÷layan il olmuútur. Yine 2000 yÕlÕ
itibariyle, DPT’nin hesaplamalarÕna göre øzmir ili 2,7 milyar TL (4.302 ABD $) kiúi baúÕna
GSYøH’ya sahiptir ve 81 il içinde 6. sÕradadÕr. Bununla birlikte, son yÕllarda øzmir ilinde
GSYøH’nÕn artÕú hÕzÕ Türkiye ortalamasÕnÕn gerisinde seyretmektedir (2005'den 2030'a øzmir
Sosyo-Ekonomik Profil ve Temel Geliúme E÷ilimleri Raporu, øzmir Büyükúehir Belediyesi).
* Bu bildiri Maden Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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øzmir ilinin ekonomik yapÕsÕnÕn %30.5'ini sanayi, %22.9'unu ticaret, %13.5'ini ulaútÕrmahaberleúme, %7.8'ini tarÕmsal faaliyetler oluúturmaktadÕr. Ekonomik yapÕsÕnÕn %30.5'ini
oluúturan sanayide çalÕúan nüfus toplam istihdamÕn %20'si civarÕndadÕr ve 2001 yÕlÕ verilerine
göre ülke toplam GSYøH'sÕnda øzmir sanayisinin payÕ %28.4 olarak hesaplanmÕútÕr. øzmir
sanayisi metal eúya, makine ve taúÕt araçlarÕ, gÕda tütün dokuma, giyim eúyasÕ, kürk, ayakkabÕ,
deri, kimya, a÷aç ürünleri, mobilya ve ka÷Õda dayanmaktadÕr. øzmir'in ülkemiz ve Ege Bölgesi
sanayi kuruluúlarÕ içindeki payÕ önemli olup, ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluúunun
yaklaúÕk %10'u, Ege Bölgesi'ndeki sanayi kuruluúlarÕnÕn yaklaúÕk yarÕsÕ burada
bulunmaktadÕr. øzmir ilinin kuzey aksÕnda yo÷unluklu olarak petrol iúleri, kimyasal maddeler,
a÷Õr sanayi ve demir çelik endüstrileri yer almaktadÕr. Kentin do÷u aksÕnda metal iúleri,
kimyasal maddeler, giyim eúyalarÕ, a÷Õr makina endüstrisi, çimento, kiremit, tu÷la gibi üretim
endüstriler yer almaktadÕr. øzmir'in güney aksÕ boyunca makina taúÕt araçlarÕ, tarÕm araç ve
gereçleri, a÷aç endüstrisi, mobilya sektörü ile küçük sanatlar bulunmaktadÕr (MTA Ege Bölge
Müdürlü÷ü, øzmir øl Özel ødaresi Genel Sekreterli÷i tarafÕndan 2010 yÕlÕnda yayÕnlanan øzmir øli Do÷al
Kaynaklar Potansiyeli adlÕ kitaptan alÕntÕdÕr. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., GürpÕnar G., Eren B.).

YukarÕda verildi÷i gibi øzmir ilinin sosyo-ekonomik yapÕsÕnda en büyük pay sanayi
faaliyetleridir ve sanayi faaliyetlerinin ekonomik katma de÷erini ise büyük ölçüde hammadde
temini belirlemektedir. Bu kapsamda sanayi devriminden bu yana insanlÕ÷Õn geliúim sürecinin
son iki yüz yÕlÕndaki baú döndürücü ilerlemede kömür ve demirin önemini yadsÕmak mümkün
de÷ildir. øçinde bulundu÷umuz yüzyÕlda da, madencilik faaliyetleri olmaksÕzÕn insan
yaúamÕnÕn sürdürülebilmesi olasÕ de÷ildir. Bugün, kullandÕ÷ÕmÕz arabalardan, içinde
yaúadÕ÷ÕmÕz evlere, bilgisayarlardan telefonlara kadar yaúamÕmÕz için vazgeçilmez olan
hemen her úey, madencilik etkinlikleri sonucu elde edilen ürünler sayesinde varlÕk
kazanabilmektedir. Ülkemiz, do÷al kaynaklar açÕsÕndan önemli bir potansiyel taúÕmaktadÕr.
Ancak ülke ekonomisinde madencili÷in önemli bir yeri oldu÷u söylenemez. Türkiye, üretilen
madensel kaynak çeúitlili÷i açÕsÕndan, 152 ülke arasÕnda, 29 maden türünde yapÕlan üretim
baz alÕndÕ÷Õnda, 10. sÕrada yer almaktadÕr; ancak üretici ülkelerin dünya pazarÕ içi paylarÕ
sÕralamasÕnda % 0.16 oranÕ ile 52. sÕradadÕr. 50 dolayÕnda madensel kaynak üretimi
yapÕlmakta ve bu üretimin yarattÕ÷Õ katma de÷er niceli÷i 2-2.5 milyar dolara ulaúmaktadÕr.
Bunun GSMH içindeki payÕ ise % 1.5 dolayÕndadÕr. Madencilik ve madene dayalÕ sanayi
birlikte düúünüldü÷ünde oluúan katma de÷erin GSMH içindeki payÕ % 12’yi bulmaktadÕr. Bu
da 22 milyar dolarlÕk bir de÷er yaratÕldÕ÷Õ anlamÕna gelmektedir (Madencilik Sektörü ve
PolitikalarÕ Raporu, TMMOB Maden Mühendisleri OdasÕ, 2011).

YeraltÕ kaynaklarÕnÕn ekonomik de÷erinin belirlenmesi sadece onlarÕn yeraltÕndan çÕkartÕlmasÕ
ve satÕlmasÕnÕ kapsamamalÕdÕr. Hammaddeye ihtiyacÕ olan sanayi faaliyetlerinin hammaddeyi
iúleyerek katma de÷erini arttÕrmasÕ açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda hammaddenin kendi öz
kaynaklarÕndan temin edilebilmesi ekonomik olarak bir gereklilik olarak bölgelerin
kalkÕnmasÕnda önemli rol oynamaktadÕr. Günümüzde dünya sanayisi ,enerji hammaddeleri
dÕúÕnda kalan 350-400 milyar dolarlÕk maden ve mineral iúlenerek 3,8 trilyon dolarlÕk ara malÕ
haline getirilmektedir. Bu ara mallarÕ sanayi sektörünce uç ürünler haline getirilerek 33
trilyon dolarlÕk dünyanÕn GSMH’larÕnÕn temelini oluúturmaktadÕr. Ülkelerin kalkÕnma ve
ekonomik geliúiminde önemli yeri olan madencilik ve entegre üretim sanayi, en büyük katma
de÷eri de yaratmaktadÕr.YukarÕda görüldü÷ü gibi kendi yeraltÕ kaynaklarÕnÕn efektif biçimde,
sanayinin ihtiyacÕ olan hammaddenin sa÷lamasÕ için üretilmesi bir bölgenin kalkÕnma ve
geliúme vizyonunun temelini oluúturmaktadÕr (Madencilik Sektörü ve PolitikalarÕ Raporu,
TMMOB Maden Mühendisleri OdasÕ, 2011).
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ùehirlerin gündeminde olan ve geliúmenin bir ölçütü olarak de÷erlendirilen bir di÷er konu ise
yerleúim alanlarÕnÕn geniúlemesidir. Geniúleyen bu yerleúim alanlarÕnda úehrin standartlarÕ
dahilinde gerekli altyapÕ ve bina kalitesinin sa÷lanmasÕ inúaat sektörünü yakÕndan ilgilendirse
de dolaylÕ olarak bir çok sektör bu sürecin aktörleridir. Bu kapsamda agrega, hazÕr beton,
çimento ve demir teminin sa÷lanmasÕ bir madencilik faaliyetidir ve kendine has bir takÕm
gerçekleri bulunmaktadÕr. Özellikle hacim olarak bir inúaat yapÕsÕnÕn büyük kÕsmÕnÕ oluúturan
betonun ve betonu oluúturan agrega yapÕ malzemesinin úehir sÕnÕrlarÕndan temin edilmesi
günümüz úartlarÕnda bir zorunluluktur. Bu zorunluluk agrega madencili÷in rekabet koúularÕ ve
madencilik tekni÷inden kaynaklanmaktadÕr. Miktar olarak dünyada en fazla üretimi yapÕlan
kireçtaúÕ (sÕnÕflanmÕú kireçtaúÕ agrega olarak isimlendirilir) ekonomik de÷er olarak altÕn ve
kömürden sonra üçüncü sÕrada yer almaktadÕr. øzmir ilinde ise sürekli devam eden altyapÕ
çalÕúmalarÕ ve yerleúim alanlarÕ projeleri baz alÕndÕ÷Õnda yÕllÕk yaklaúÕk 25 milyon ton úehrin
ihtiyacÕnÕ karúÕlamaktadÕr. Rezerv açÕsÕndan sorun bulunmayan agrega maliyetini oluúturan en
önemli husus ise nakliye mesafeleridir ve bu nedenle úehirleúmeye yakÕn bölgelerde üretilme
e÷ilimi göstermektedir. Di÷er taraftan úehirleúmeye yakÕn yerlerde faaliyet gösteren agrega
ocaklarÕnÕn çevresel etki açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde úehirden uzaklaútÕrÕlmasÕ sürekli
olarak sivil toplum tarafÕndan talep edilmektedir. Bu kapsamda agrega ocaklarÕnÕn konumlarÕ
da dikkate alÕnarak úehrin ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak agreganÕn temini için politikalar
geliútirilmesi (agrega ocaklarÕnÕn bir yerde toplanmasÕ, birim maliyetleri arttÕrsa da baúka
úehirlerden temin edilmesi vb) zorunlulu÷u önümüzdeki süreçte gündemde olacaktÕr.
SONUÇ
Madencilik, tarih boyunca uygarlÕklarÕ úekillendiren temel sektörlerden biri olmuútur. Kendi
kaynaklarÕnÕ yok sayan, kaynaklarÕnÕ kullanmayan bir ülkenin kalkÕnmasÕ bölgesel olarak
incelendi÷inde ise bir bölgenin kalkÕnmasÕ mümkün de÷ildir. Madenler, kalkÕnmanÕn temel
unsurlarÕndan en önemlisidir. Herhangi bir bölgenin kalkÕnmalarÕ ve yaúam seviyelerinin
belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarÕm sektörlerinin temellerini de madencilik
oluúturmaktadÕr. øzmir ili bölgesel olarak de÷erlendirildi÷in de ise yeraltÕ kaynaklarÕnÕn
çeúitlili÷i ve miktarÕ sanayinin ihtiyacÕnÕ belirli ölçüde karúÕlayacak seviyededir. Di÷er
taraftan son yÕllarda izlenen yanlÕú politikalar sonucu sanayi sektörleri yerine hizmetler
sektörünün geniúlemesi, sanayi sektörlerine hammadde sa÷layan madencilik sektörünü de zor
durumda bÕrakmÕútÕr. Madencilik sektörünün kalkÕnmadaki kritik önemi, sadece fazla
miktarlarda üretilip yurt dÕúÕna satÕlarak döviz elde edilmesinde de÷il, yerli sanayiye düúük
maliyette ve kaliteli girdi sa÷lamasÕndadÕr. Bu anlamda, madencilik ve sanayi sektörleri
karúÕlÕklÕ olarak birbirlerini besleyen sektörlerdir. EntegrasyonlarÕ sa÷landÕ÷Õ ölçüde büyürler.
ÇarpÕcÕ bir örnek olarak ülkemizde 2010 yÕlÕnda tüm maden ihracatÕmÕz 3.4 milyar dolar
olmasÕna karúÕn ülkemizde yeterli miktarda temin edilebilmesi mümkün olan ithal kömüre ve
demire 3 milyar dolara yakÕn döviz ödenmesi verilebilir. Görüldü÷ü gibi bir bölge kalkÕnma
vizyonunu sanayiye dayalÕ olarak geliútirecekse, sanayinin ihtiyacÕ olan hammaddeyi ve
enerjiyi de kendi öz kaynaklarÕndan temin etmesi bir zorunluluktur. Bu vizyon øzmir ilinin
çeúitlilik açÕsÕndan oldukça avantajlÕ oldu÷u yeraltÕ kaynaklarÕnÕn de÷erlendirilmesinde de göz
önünde bulundurulmalÕ, yeraltÕ kaynaklarÕn iúletilmesinde kamu yararÕ öncelikli, çevresel
duyarlÕlÕklar en üst düzeyde dikkate alÕnarak mühendislik bilim ve teknolojisi kullanÕlmalÕdÕr.
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DÜNYANIN GELøùEN HøDROKARBON BÖLGELERø: DOöU AKDENøZ VE
KARADENøZ ALANLARI

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
mustafa.ergun@deu.edu.tr

GøRøù
Do÷u Akdeniz’in yakÕnsayan levha kenarlarÕ, okyanusal kabuktan okyanus kapanÕúlarÕnÕn
uzun tarihi ile yay sistemlerinin birleúmesinden geçerek kÕtasal kara parçalarÕnÕn oluúumunda
genç da÷ kuúaklara geçiúin bizim algÕlamamÕza mükemmel bir laboratuardÕr. Do÷u
Akdeniz’in oluúumu büyük ço÷unlukla Arap-Afrika levhasÕ ve Avrasya levhasÕ göreceli
hareketi ile baskÕlanmÕútÕr. Bu iki blok Tetis Okyanusunun güney kolunu kapanmasÕnÕ ve
aralarÕnda da Alpin kuúa÷ÕnÕ meydana getirerek Kretase sonundan beri kapanmaktadÕrlar.
KÕbrÕs YayÕ ve Girit YayÕ Afrika ve Ege/Anadolu levhalarÕ arasÕnda yakÕnsayan kÕsÕmlarÕnÕ
oluúturmaktadÕrlar. Alpin bindirme önünün zonundaki güney sÕnÕrÕ do÷u Türkiye’de Torou
Da÷larÕ boyunca Arap platformunun kuzeyinde yüzlek vermektedir. DünyanÕn petrol ve gaz
potansiyelinin %60’ten fazlasÕ Ortado÷u (Do÷u Akdeniz’de dahil), Hazar ve Karadeniz
bölgelerindedir (ùekil 1). Bu bölgeler kapanan Tetis Okyanusun kuzey ve güney kanatlarÕnÕ
meydana getirmektedirler. Bu ba÷lamda, Do÷u Akdeniz ve Orta Do÷unun büyük bölümü
Pangaea’nÕn yaklaúÕk 200 milyon yÕl öncesi parçalanmasÕndan beri Tetis Okyanusunun güney
bölümünü meydana getirmektedir. Bu nedenle biz levha tektoni÷i ve jeodinamik evrimi
içeri÷inde bu bölgenin hidrokarbon irdelemeliyiz.

ùekil 1 Ortado÷u (Do÷u Akdeniz, Basra Körfezi ve Karadeniz-Hazar Denizi) hidrokarbon
alanlarÕ.
Do÷u Akdeniz ve Ortado÷u’nun büyük bölümü (Girit yayÕ, KÕbrÕs yayÕ, Do÷u Anadolu fay
zonu, Bitlis kenet kuúa÷Õ ve Za÷ros da÷larÕ) Afrika ve Arap levhalarÕnÕn kuzey sÕnÕrÕnÕ teúkil
etmektedir. Levha tektoni÷i ba÷lamÕnda olaya baktÕ÷ÕmÕzda bu bölgede 200 milyon yÕldan

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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beri Pangaea’nÕn parçalanmasÕyla kapanan Tetis okyanusunun güney kanadÕ olarak kalmÕútÕr.
Tetis okyanusunun kuzey kanadÕnda ise Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve úu
anlarda devreye girmekte olan Karadeniz bulunmaktadÕr. Bu iki kuúak arasÕnda AlpHimalayan orojenik kuúa÷Õ yer almaktadÕr. Tüm bu kuúak yiten Tetis okyanusunun kalÕntÕlarÕ
olup aúÕrÕ tektonik etkilere maruz kalmÕútÕr.

ALP-HøMALAYA OROJENøK SøSTEMø VE LEVHA TEKTONøöø
Do÷u Akdeniz’in büyük bir bölümü, genel olarak, Mezozoik Tetis’in bir kalÕntÕsÕ kabul
edilmektedir ve dolayÕsÕyla da Alpin orojeni ile do÷rudan iliúkilidir. Bunun yanÕ sÕra, bu
basen, orojenik deformasyon oluúum alan dÕúÕnda kaldÕ÷Õ ve dolayÕsÕyla da çevreleyen Levent
bölgesi ve Kuzey Afrika ile de pasif kÕyÕ özelli÷ini ve yapÕsal süreklili÷ini korumuútur (ùekil
2). Do÷u Akdeniz tektoni÷inin esasÕnÕ, Afrika ve Avrasya arasÕndaki çarpÕúma
oluúturmaktadÕr. Bu konu, üç kÕtanÕn, iki ana levhanÕn, bir yok olmuú okyanusun ve
kÕtalararasÕ denizi birleútiren bölgenin 200 milyon yÕllÕk jeolojik tarihini içermesinin de
ötesinde önem taúÕmaktadÕr. Afrika ile Anadolu arasÕndaki sÕnÕr, batÕda Girit ve Pliny-Strabo
dalma-batma çukurlarÕ ve do÷uda ise KÕbrÕs yayÕ ve Amanos fayÕ ile iliúkili da÷ÕnÕk fay zonu
bölgesi ile ortaya konmaktadÕr. Dalma-batma zonlarÕnÕ ortaya çÕkaran iki yay (Girit ve
KÕbrÕs), Afrika ve Anadolu levhalarÕ arasÕndaki göreceli harekete dik yöndedir. Fakat PlinyStrabo çukuru, Antalya ve Do÷u Anadolu fay zonlarÕ (Amanos ve Ecemiú faylarÕ da dahil)
kayma vektörüne paralel olarak yer almakta ve genel olarak da transform hareket
göstermektedir.

ùekil 2 Akdeniz genel tektonik yapÕsÕ ve Alp-Himalaya orojenik sistemi.
Do÷u Akdeniz aktif tektoni÷i; güneyde Afrika, Arap levhalarÕ ve kuzeyde Avrasya levhasÕ
arasÕndaki kapanmanÕn sonuçlarÕna dayanmaktadÕr. Bu levhalar arasÕnda kabuksal mozaik
oluúturan yapÕ, mengenenin kapanan diúleri gibi davranmaktadÕr. Aktif kabuksal deformasyon
biçimi iki adet K-G do÷rultulu en büyük sÕkÕúma veya kÕtasal kÕsalmadÕr. Bunlardan ilki Do÷u
Karadeniz ve Arap levhasÕ arasÕnda ve di÷eri ise BatÕ Karadeniz ve Isparta büklümü arasÕnda
meydana gelmektedir. Karadeniz okyanusal litosfere sahiptir ve gerçekte ayrÕ bir levhadÕr
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(Finetti vd, 1988; Spadini vd,1997). Öte yandan, bir blok olarak göz önüne alÕnmalÕdÕr. Çünkü
Karadeniz; Avrasya LevhasÕ içinde serbest olarak hareket edemeyen kapana kÕsmÕú okyanusal
çöküntüdür. Kuzey Anadolu FayÕ (KAF), Do÷u Anadolu FayÕ (DAF), Kuzeydo÷u Anadolu
FayÕ (KDAF), Stranja FayÕ (SF), Girit Çukuru (GÇ), KÕbrÕs Çukuru (KÇ), Ölü Deniz FayÕ
(ÖDF), ve Bitlis Kenet Kuúa÷Õ (BKK); Do÷u Akdeniz’de bu bloklarÕn ve levhalarÕn aktif
sÕnÕrlarÕ oluúturmaktadÕrlar (ùekil 3).

ùekil 3 Do÷u Akdeniz’in temel tektonik bileúenleri (Aksu v.di÷, 1992’den).
Benzer olarak, Do÷u Akdeniz’de kuzeye do÷ru hareket eden öncü ucunda ve bozuúan EgeAnadolu LevhasÕnÕn kÕtasal litosferinde; okyanusal litosferin ara yüzeyi güneyden kuzeye
do÷ru e÷imli Girit ve KÕbrÕs zonlarÕnÕ oluúturmaktadÕr (Aksu vd, 1992; Ben-Avraham vd,
2002; Woodside, 1976; Woodside, 1977). Afrika ve Arap LevhalarÕnÕn kuzeye hareketinin hÕz
farklÕlÕ÷Õ (sÕrasÕyla 10 mm/yÕl ve 18 mm/yÕl) olmasÕndan dolayÕ, bu fark Afrika ve Arap
LevhalarÕ arasÕnda levha sÕnÕrÕnÕ oluúturan Ölü Deniz FayÕ tarafÕndan karúÕlanmaktadÕr.
KÕtasal kabuk; daha sonra yay magmatizmasÕ tarafÕndan istila edilen okyanusal kabu÷un
yapÕsal olarak kalÕnlaúmÕú kalÕntÕlarÕ ve sedimentlerden oluúmaktadÕr (Rabinowitz ve Ryan,
1970; Vine vd, 1973; Vogt ve Higgs, 1969; Ergün vd, 2005; Woodside ve Bovin, 1970;
Woodside ve Williams, 1977; Makris ve Wang, 1994).
Do÷u Akdeniz’in yakÕnsayan levha kenarlarÕ, okyanusal kabuktan okyanus kapanÕúlarÕnÕn
uzun tarihi ile yay sistemlerinin birleúmesinden geçerek kÕtasal kara parçalarÕnÕn oluúumunda
genç da÷ kuúaklarÕna geçiúine bizim algÕlamamÕza mükemmel bir laboratuardÕr. Orojenik
platolar Yerkürenin en büyük ve anlaúÕlmaz topo÷rafik yapÕlarÕ arasÕndadÕr. Onlar çarpÕúma,
püskürme ve dalma levha-sÕnÕr ortamlarÕnda oluúurlar, böylece jeodinamik iúlevlerin
çeúitlili÷i ile iliúkilidirler. Orojenik platolar baskÕlanmÕú topografya ve iç akaçlama ile yarÕkurak ve kurak yüksek irtifa alanlarÕnÕ meydana getirirler. Birçok birleútirici (topo÷rafik,
jeofiziksel ve iklimsel) özelliklerine ra÷men, bu oluúumun olasÕ derin-köklü iúlevleri
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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hususunda yo÷un tartÕúmalar devam etmektedir. Örne÷in yapÕsal modeller; kabuksal kÕsalma
ve kalÕnlaúmanÕn ardÕ ardÕna aúamalarÕnÕ geçen plato evrimini açÕklarlar. Bunun yanÕ sÕra
mekanik modeller ise magmatik alt sokulum, alt-kabuksal akma, ve /veya manto
tabakalaúmasÕ temelindedirler.
DOöU AKDENøZ’øN KABUK YAPISI
Do÷u Akdeniz bölgesinde gravite anomalilerinin yorumunda, gözönüne alÕnacak en önemli
sorulardan bir tanesi anomaliler ve normal izostatik iliúkilerdir. Gravite anomalilerinden
gözlendi÷i gibi izostatik koúullar izostatik anomalilerinin negatif oldu÷unda aúÕrÕ karúÕlanmÕú
(overcompensation) ve izostatik anomalilerinin pozitif olmasÕnda ise altÕnda dengelendi÷ini
ifade etmektedir.
øzostatik anomaliler sÕfÕr oldu÷unda bölgenin mükemmel olarak
karúÕlandÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. Normal olarak izostatik koúullar aúÕrÕ karúÕlanmÕú bölgelerin
yükselmesini, ve kabuksal katÕlÕ÷Õn karúÕlanmÕú bölgelerdeki fazlalÕk kütle ve duraylÕ bloklarÕ
desteklemek için altÕnda dengelenmiú bölgelerin batmasÕnÕ gerektirmektedir. Do÷u Akdeniz
Bölgesinde bu koúullar mahalli ve bölgesel olarak tamamÕyla terslenmiútir. Esas olarak
Tetisin bir kalÕntÕsÕ olan kalÕn sediment birikimine sahip Do÷u Akdeniz beklenenden daha
düúük gravite gravite de÷erine sahiptir ve yükselece÷i yerde çökmektedir (ùekil 4). Benzer
durum yine kalÕn sediment birikimine sahip Karadeniz’de de aynÕ durum söz konusudur.
Anadolu Platosunda ise izostatik olarak dengelenmiú bölgelere göre 100 miligal daha büyük
gravite de÷erleri ile genel olarak altÕnda karúÕlanmÕútÕr ve normal izostatik koúullarda
çökmelidir. Fakat Anadolu Platosu birkaç graben dÕúÕnda yükselmektedir.

ùekil 4 Akdeniz bölgesi Bouguer gravite anomali haritasÕ.
Okyanusal bloklar olarak Do÷u Akdeniz ve Karadeniz arasÕndaki Anadolu Platosu, Afrika ve
Arap levhalarÕnÕn Anadolu-Ege levhasÕnÕ sÕkÕútÕrmaktadÕr. AyrÕca Ölü Deniz FayÕ vasÕtasÕyla
Afrika ve Arap levhalarÕnÕn göreceli hareket farklÕlÕklarÕ (Arap levhasÕ daha hÕzlÕ) Anadoluyu
do÷udan batÕya do÷ru hareket ettirmektedir. Bu baskÕ Kuzey Anadolu Fay zonu vasÕtasÕyla
batÕya taúÕnmaktadÕr. Bu arada halen aktif Girit dalma zonuda güneybatÕda bir boúluk
yaratmaktadÕr. øç Anadolu’da do÷ru hareket 8-10 mm/yÕl batÕya do÷ru ve Ege blo÷unda ise
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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20-25 mm/yÕl ile güneybatÕya do÷rudur. Do÷u Akdeniz Bölgesi’nin gravite anomalisinin
yorumunda, göz önüne alÕnmasÕ gereken en önemli sorulardan bir tanesi; anomaliler ve
izostatik koúullar arasÕndaki ters iliúkilerdir. KÕtasal kabuk; yay magmatizmasÕ tarafÕndan
istila edilen, yapÕsal olarak kalÕnlaúmÕú okyanusal kalÕntÕlardan ve üstleyen sedimentlerden
oluúmaktadÕr. Bu iúlevin anlaúÕlmasÕ litosferik dinami÷in birinci mertebedeki problemidir.
øzostatik olarak karúÕlanmÕú (compensated), di÷er okyanuslara göre 100-miligal daha düúük
gravite de÷eri ile izostatik olarak (genel anlamda) fazlasÕyla karúÕlanmÕútÕr
(overcompensated). Normal olarak, Do÷u Akdeniz Çöküntüsü mevcut izostatik koúulu altÕnda
yükselmeliydi. Ancak, kalÕn sediment-dolgu çöküntüleri sebebiyle Do÷u Akdeniz Çöküntüsü
gerçekte batmaktadÕr. DünyanÕn di÷er izostatik olarak karúÕlanmÕú zonlarÕndan 100 miligal
daha yüksek gravite de÷erlerine sahip oldu÷undan, izostatik olarak (genel anlamda) altÕnda
karúÕlanmÕútÕr (undercompensated). Normal izostasi Anadolu’nun batmasÕ gerekti÷ini ifade
ederken, öte yandan, mahalli grabenler dÕúÕnda Anadolu’nun yükseldi÷i bilinmektedir. Bunun
yanÕ sÕra izostatik olarak di÷er karúÕlanmÕú okyanuslara göre 100-miligal daha düúük gravite
de÷erine sahip olan Karadeniz, genel olarak üstünde karúÕlanmÕútÕr ve gerçekte kalÕn
sedimenter tabakasÕ ile batmaktadÕr.
Do÷u Akdeniz’de batimetri kÕtasal kabukta bazÕ karmaúÕklar ifade etmektedir. Bu bölgede
Afrika levhasÕnÕn kuzey ucu oldukça de÷iúkendir. BatÕdaki Herodot derin deniz düzlü÷ünün
derin sularÕ okyanusal kabuk tarafÕndan oluúturulan okyanus tabanÕdÕr; do÷udaki KÕbrÕs’Õn
güneyinde sismik kÕrÕlma ile de belirlenen sÕ÷ sular oldukça kalÕnlaúmÕú okyanusal kabuk
veya genleúmiú incelen kÕtasal kabuk olan Eratosthenes Deniz da÷Õ yükselimi gibi daha
de÷iúken kabu÷u iúaret etmektedir. Gravite verilerine göre (ùekil 4), litosferin esnekli÷i
nedeniyle Do÷u Akdeniz izostatikli denge durumunda de÷ildir (Woodside ve Bowin, 1970,
Rabinowitz ve Ryan, 1970 ve Makris ve Wang, 1994, Ergün v.di÷., 2005). Deniz alanlarÕnÕn
büyük bölümünde kütle eksikli÷i olmasÕna karúÕlÕk, KÕbrÕs, Anaximander da÷larÕ, Ptolemy
deniz da÷Õ, Girit güneyi ve Ege Denizi’nde kütle fazlalÕ÷Õ bulunmaktadÕr. KÕbrÕs ve
güneyindeki deniz bölgesinde oldu÷u gibi, yüksek ve düúük gravite anomali bloklarÕnÕn
varlÕ÷Õ, yay/hendek sistemlerinde mevcuttur. KÕbrÕs çevresinde görülen yapÕlar ile
Pliny/Strabo hendeklerindeki çok daha karmaúÕk úekiller, Anaximander da÷larÕ ve Florence
yükselimi bölgesine do÷ru kolayca ba÷lanamamasÕ nedeniyle, sürekli dalma/batma zonu
oluúturmamaktadÕr. Pliny/Strabo hendekleri, Girit yayÕnÕn do÷u sÕnÕrÕdÕr, Bu yay ile iliúkili
dalma/batma süreklili÷i, daha do÷uya do÷ru kolayca izlememektedir.

ùekil 5 32°30’ D boylamÕ boyunca (MÕsÕr içlerinde Türkiye güney sahillerine kadar) Bouguer
gravite anomalisi modeli (yo÷unluklar: Holosen=2.0, Pliyo-Kuvarterner=2.2, Daha yaúlÕ
sedimanlar=2.42, Granitik kabuk=2.82, Bazaltik kabuk=2.9 ve Manto=3.38 g/cm3 olarak
kabul edilerek).
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Özellikle KÕbrÕs adasÕ, kuvvetli pozitif gravite anomalileri, 220 mGal de÷erleriyle
simgelenirler. Sismik çalÕúmalara göre KÕbrÕs adasÕ kabu÷u 30-32 km kalÕnlÕkta normal kÕtasal
kabuktan (Makris v.di÷. 1983) oluúmakta, fakat yaklaúÕk 4 km kalÕnlÕ÷Õnda Troodos ofiyolit
karmaúÕ÷Õ yüksek gravite anomalisine neden olmaktadÕr. Bu durumu yorumlamak amacÕyla
KÕbrÕs adasÕnÕ K-G yönlü kesen 32°30’ D boylamÕ boyunca (MÕsÕr içlerinde Türkiye güney
sahillerine kadar) Bouguer gravite anomalisi (yo÷unluklar: 2.0, 2.2, 2.42, 2.82, 2.9 ve 3.38
g/cm3 olarak kabul edilerek) modellenmiútir (ùekil 5).
Do÷u Akdeniz’in temel tektonik yapÕsÕ, sismik yansÕma ve kÕrÕlma verileri ile ortaya
konmuútur (Woodside, 1977, Biju-Duval v.di÷., 1977). Bu bölge Mezozoikten beri AfrikaAvrasya yakÕnsama zonunda (Pangea’nÕn parçalanÕp Afrika’nÕn K-KD yönünde hareketiyle
Tetis Okyanusunun yok oluúu) geçirdi÷i karmaúÕk evriminin izlerin taúÕmaktadÕr. Bunlardan
en güneyde olanÕ sol yanal atÕma sahiptir, fakat kuzeye do÷ru sa÷ yanal atÕmlÕya dönüúür. Bu
kuúaklarÕn birbirlerine göreceli yüzey hareketleri, esas gidiúlerine paralel olmayan kuvvet
do÷rultularÕ oluúturmaktadÕr. Tortoniyen’de oluúan Misis-Girne kÕvrÕm-itilmesi, yay ardÕ
çukurunu iki büyük domuz-sÕrtÕ basenine ayÕrmaktadÕr. Güneydo÷u gidiúli Latakya basenin
kuzeydo÷u kÕsmÕnda itelenme erken Mesinyen’de sona ermiú ve erken Pliyosen’de oluúan ve
karadaki Do÷u Anadolu Transform FayÕ ile birleúen faylarla sÕnÕrlanan horst ve graben
yapÕlarÕnca takip edilmiútir. Oluúan itilme faaliyeti Misis-Girne bölümünde Mesinyen’de sona
ermesine ra÷men, Girne bölümünde günümüze kadar devam etmiú ve Pliyo-Kuvarterner
Adana ve iç Kilikya basenlerini sÕnÕrlayan KD-GB gidiúli dik faylarÕn geliúmesiyle ifade
edilmektedir.

DOöU AKDENøZ’DE PETROL VE DOöAL GAZ
Dünya’da üretilen petrol ve do÷al gazÕn %60’dan fazlasÕ Kuzey Afrika, Ortado÷u ve
kuzeyindeki ülkelerden (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya) elde edilmektedir.
Levha tektoni÷i ba÷lamÕnda olaya baktÕ÷ÕmÕzda bu iki bölgede 200 milyon yÕldan beri
Pangaea’nÕn parçalanmasÕyla kapanan Tetis okyanusunun güney ve kuzey kanatlarÕdÕr.
Cezayir, Libya ve MÕsÕr petrol ve do÷al gaz sahalarÕ bu açÕdan ele alÕnmalÕdÕr. Son
zamanlarda øsrail ve KÕbrÕs açÕklarÕndaki gaz buluúlarÕ yine aynÕ yapÕlar üzerindedir. Do÷uya
do÷ru gidildikçe Suriye, Türkiye, Irak, øran (yalnÕzca Za÷ros da÷larÕnÕn batÕsÕ), Suudi
Arabistan (yalnÕzca do÷usu) ve Basra Körfezi ülkeleri petrol ve do÷al gaz üretmektedir. Tetis
okyanusunun kuzey kanadÕnda ise Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve úu
anlarda devreye girmekte olan Karadeniz bulunmaktadÕr. Bu iki kuúak arasÕnda AlpHimalayan orojenik kuúa÷Õ yer almaktadÕr. Tüm bu kuúak yiten Tetis okyanusunun kalÕntÕlarÕ
olup aúÕrÕ tektonik etkilere maruz kalmÕútÕr.
Do÷u Akdeniz bölgesini ele aldÕ÷ÕmÕzda, bu bölgede iki dalma-batma yay (Girit ve KÕbrÕs)
mevcuttur. Bunlarla iliúkili olarak Pliny ve Strabo çukurlarÕ, iki yayÕn kesiúti÷i Anaximander
da÷larÕ, sedimenter yÕ÷ÕúÕm olan Akdeniz SÕrtÕ, Florence yükselimi, Afrika kÕtasÕnÕ KÕbrÕs
yayÕnÕn altÕna dalamayan Eratosthenes deniz da÷Õ bölgesi ve KÕbrÕs’Õn do÷usunda yanal atÕmlÕ
fay sistemi de Do÷u Anadolu fay ile birleúmektedir. Akdeniz sÕrtÕnÕn güneyi ve do÷usunda
3000 m su derinliklerindeki Herodotos abisal düzlü÷ü ile 4000 m su derinlikleri ile Rodos
baseni eski Tetis okyanusu kalÕntÕlarÕdÕr. Fakat Levant baseni kalÕn sediment yÕ÷ÕúÕmÕ (12-14
km) ile gaz potansiyeline sahip bölge olarak kendini göstermektedir (ùekil 6). Finike,
Antalya, Kilikya ve Adana basenleri ise Miyosen sonrasÕ oluúan yay ardÕ basenleridir. Nil
delta yÕ÷ÕúÕm konisi bölgesi mevcut çamur volkanlarÕ ve gaz çÕkÕúlarÕ ile de÷erlendirilmek
istenmektedir. Bu arada tüm Akdeniz’de Messinyen evaporit birikimleri geniú bölgeleri
kaplamaktadÕr. Bu açÕdan derin sular de÷erlendirilmeyi beklemektedir.
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ùekil 6 Do÷u Akdeniz ve çevresinin sedimenter tabaka kalÕnlÕklarÕ ve genel tektonik hatlar.
Nil delta alanÕn katÕlmasÕyla, Do÷u Akdeniz (belirgin olarak Levent Çöküntüsü) önemli bir
hidrokarbon bölgesi olmaya adaydÕr (ùekil 7). Bu konu komúu ülkelerin (MÕsÕr, øsrail, Filistin,
Suriye, Türkiye ve KÕbrÕs) çeliúen menfaatleri arasÕnda sÕcak bir noktadÕr. HâlihazÕrda Levent
çöküntüsünde keúfedilen ispatlanmÕú gaz rezervi: 700 milyar m3’tür. ABD Jeoloji Kurumu
tarafÕndan yapÕlan çalÕúmalar sonucunda: çÕkarÕlabilinir 1.7 milyon varil petrol ve 122 trilyon
ft3 do÷al gaz bulundu÷u saptanmÕútÕr.
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ùekil 7 Do÷u Akdeniz morfolojisi ve ruhsat sahalarÕ.

KARADENøZ VE HAZAR DENøZø BÖLGESø
DünyanÕn en büyük iç denizlerinden birisi olan Karadeniz hem oúinografik hem de jeolojik
olarak çok ilginç özelliklere sahiptir. KÕyÕ ötesinde su derinli÷i hemen ortalama 2000 m’ye
ulaúÕr ki, bu marjinal deniz için sÕra dÕúÕdÕr. 432 000km2 alanÕ ve 534 000 km3 hacmi ile
Karadeniz dünyanÕn en büyük iç denizlerinden birisidir. SÕ÷ østanbul Bo÷azÕ ile Karadeniz’in
Akdeniz’le ba÷lantÕsÕ bulunmaktadÕr. Karadeniz kuzeyde KÕrÕm ve Kafkas sistemleri ile
güneyde Kuzey Anadolu (Pontid) sistemleri arasÕnda yassÕ biçimli bir havzasÕdÕr.
Hem Karadeniz (batÕsÕ) ve Güney Hazar Denizi eski Tetis okyanusunun kalÕntÕlarÕdÕr. Hazar
Denizi ve Apúeron bölgesi DünyanÕn bilinen en eski hidrokarbon havzalarÕndan birisidir
(ùekil 8). Azerbeycan, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan petrol ve do÷al gaz sahalarÕ
bulunmaktadÕr. Sismik yansÕma kayÕtlarÕn incelenmesi sonucunda Karadeniz’in güneyi bu
basenin oluúmasÕ esnasÕnda etkin olan riftleúme (açÕlma) tektoni÷inin etkilerini taúÕmaktadÕr.
Üst Kretase veya Mezozoik sonunda baúlayÕp Paleosen’e kadar sürede oluúan açÕlma
tektoni÷inin üzerine sÕk sÕk sÕkÕúma tektoni÷i etkileri eklenmiútir. Bu tanÕmlanan yükselme ve
alçalmalar tüm Tetis kuúa÷Õ boyunca görülmektedir. Karadeniz’deki aúÕrÕ çökme mekanizmasÕ
kalÕn bir sedimenter tabakanÕn birikmesine neden olmaktadÕr.
Gaz hidratlar buz biçiminde do÷al gaz olarak bilinen büyük miktarlarda metan ve su ihtiva
eden do÷al oluúum türüdür. Hidratlar hem su altÕnda hem de tundra altÕnda do÷ada çok olarak
bulunmaktadÕrlar. Metan hidratlar metan moleküllerini çevreleyen ve hapseden su kafesi
molekülleridir. Onlar normal basÕnçlar (örne÷in 300 m’den daha derin sularda) ve düúük fakat
suyun donma sÕcaklÕ÷Õ üstündeki sÕcaklÕklarda oluúan kristallerdir.
Çökellerdeki metan
üretimi ve göçü büyük ölçekli e÷im bozuúmalarÕna neden olabilir.
- Metan çÕkÕúlarÕ derinde hidrokarbon birikimlerinin varlÕ÷ÕnÕ gösterebilir,



* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

-

779

Hidrokarbonlar için gaz-hidratlar iyi bir örtü tabakasÕ oluútururlar,
Metan hidrat kendi baúÕna önemli bir enerji kayna÷Õ olabilir.

Karadeniz gazhidrat açÕsÕndan da önemli bir havzadÕr. Hidrokarbon potansiyeli açÕsÕndan
gelecek yÕllarda de÷erlendirilecek bir olgu olarak orada durmaktadÕr.

ùekil 8 Karadeniz ve Hazar Denizi hidrokarbon havzalarÕ.
DÜNYA ENERJø KULLANIMI VE POLøTøKALARI
DünyanÕn enerji tüketiminin yaklaúÕk olarak %30'u kömür, %35'i petrol ve % 24'ünü do÷al
gaz oluúturmaktadÕr (ùekil 9). BunlarÕn toplamÕ % 90'ÕnÕ bulmaktadÕr ve bunun da
hidrokarbon bölümü % 59'unu meydana getirmektedir. Petrolün %57'ye yakÕnÕ Orta Do÷u'da
ve % 9-10'unu ise Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u (Rusya) tarafÕndan üretilmektedir. Do÷al gaz
yine Orta Do÷u ve Rusya'da kümelenmiútir. Orta Do÷u'nu payÕ %40.1 ve Rusya ile øran'Õn
payÕ ise % 40’tÕr. Bunun yanÕ sÕra arama ve üretim maliyetlerinin bu bölgede en düúük
olmasÕnÕ da de göz önüne alÕrsak bu bölgelerin neden önemli oldu÷unu algÕlarÕz.
Nükleer
5.5 %

Hidro
ve di÷er
yenilenebilirler 6.6
%

Kömür
29.4 %
Gaz
23.7 %

Petrol
34.8 %

ùekil 9 Dünyada birincil enerji kaynaklarÕnÕn da÷ÕlÕmÕ.
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Son 150 yÕldÕr dünya siyasetini etkiyen en önemli meta hidrokarbonlardÕr. Henry Kissinger’in
1980’lerde ki söylemi:
"Petrolü denetlerseniz devletleri,
gÕdayÕ denetlerseniz halklarÕ denetlersiniz"
Baúta petrol ve gaz rezervleri olmak üzere enerji kaynaklarÕna do÷rudan ulaúmak, bu
kaynaklarÕn aktarÕlaca÷Õ enerji yollarÕnÕn planlamasÕnÕ yapmak ve denetimini sa÷lamak
küresel sermayenin enerji politikalarÕnÕ belirleyen unsurlar olarak görünmektedir.
UluslararasÕ sermaye sürdürülebilir kalkÕnma söylemi altÕnda, dünya genelinde enerji üretim
ve tüketimini belirlemekte kendi çÕkarlarÕ do÷rultusunda kaynak paylaúÕmÕna úekil
vermektedir.
Özelleútirme süreci enerjide ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn ve enerji güvenli÷indeki zayÕflamanÕn temel
nedenidir. PahalÕlaúmanÕn yanÕ sÕra tekelleúmeye yol açmakta, dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ artÕrmaktadÕr.
YukarÕda belirtilen bilinçsizce özelleútirmelerle her úeyin serbest piyasa koúullarÕ ile
yönetilebilece÷i olgusunun kötü meyveleri tüm dünyada kendini göstermektedir. Bu enerjinin
çok büyük bir payÕnÕ içeren bölgemiz bu nedenden dolayÕ sürekli sorunlarla karúÕlaúmaktadÕr.
øsmi ne olursa olsun Tunus’tan baúlayÕp MÕsÕr, Libya, Suriye, Yemen ve Bahreyn’i de içine
alan siyasi de÷iúimi petrol ile iliúkilendirmemek safdillilik olur.
ABD úöyle bir çeyrek yüzyÕldÕr, en önce OPEC (Organization of Petroleum Exporting
Countries) petrolünü tüketmek istemektedir. Bu strateji ba÷lamÕnda ABD kendi kaynaklarÕnÕn
bir bölümünü, ileriye saklamaktadÕr. Bu arada da dünya kaynaklarÕnÕn tasarrufunda, yalnÕzca
en büyük payÕ almak istememekte, bu kaynaklardan, rakiplerine (bu her an ve konjektürde
de÷iúebilir), özellikle de Avrupa’ya ve Japonya’ya ve günümüzde de Çin’e yönelecek paylarÕ,
azami derecede denetim altÕnda tutmayÕ istemektedir. Mübah olsun olmasÕn, mümkün her
yolu deneyerek, emeline ulaúabilirse, bu ABD açÕsÕndan (veya tek dünya devleti hayali güden
Sinarúistler “Ortak Yönetim”), aúikâr bir üstünlük unsurudur. Bu güçler, yeni teknolojileri,
dünya kaynaklarÕ belirgin ölçüde tükenmeden harekete geçirmek, istememektedir. Kendi öz
kaynaklarÕnÕ koruyarak, böylelikle, dÕúarÕda “onun, bunun” elinde “koz” olarak kalmÕú
olabilecek, diúe dokunur, hiçbir meta bÕrakmamÕú olabilecektir. AynÕ zamanda dÕúarÕda
kalmÕú, ama iyice seyrelmiú klasik kaynaklarÕn fiyatÕ, zaten yükselmiú olacaktÕr. Bu suretle
yeni teknolojiler rakipsiz bir biçimde (elektrik ile çalÕúan otomobillerde oldu÷u gibi), pazar
hâkimiyeti tesis edilecektir.
Do÷u Akdeniz’de geçen yÕllarda sonlarÕnda fitili ateúlenen ve ‘‘Arap BaharÕ’’ adÕ verilen
politik duraysÕzlÕk ve halk ayaklanmalarÕnÕn, dÕú dinamiklerin de beraberinde getirdi÷i
‘’Domino Etkisi’’ ile; MÕsÕr, Libya, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Suriye, Umman ve
Yemen gibi Arap ülkelerini de etkisi altÕna aldÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Bunun örtülmesi için iúlem,
önemli olmayan Tunus’tan baúlatÕlmÕútÕr. ‘‘Arap BaharÕ’’ için sayÕlan ortak nedenler ve
farklÕlÕklar; Kuzey Afrika ve Orta Do÷u’nun hidrokarbon profili ile son yüzelli yÕl boyunca
yaúanan
paylaúÕm
ve
hükümranlÕk
mücadelesindeki
gerekçeler
paralelinde
de÷erlendirilmelidir. Bilindi÷i üzere Irak sorunu bu güçler tarafÕndan 2003 yÕlÕnda
halledilmiútir. Halledilmesi gerek øran ise bambaúka nedenlerle nükleer güce eriúece÷i (aynÕ
2003 öncesi Irak’Õn kimyasal silah bulundurdu÷u gibi, yalan oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr)
kaygÕsÕyla gündeme oturtulmuútur. Bölgenin en gerici güçleri olan Körfez ülkeleri sÕrf
kendilerinin güdümünde oldu÷u için gündeme getirilmemektedir. Yeni düzende bölgedeki
Milli Petrol ùirketlerinden (MÕsÕr, Libya, Irak ve Suriye ve dolayÕsÕyla da Türkiye) tasfiye
edileceklerdir. Büyük Orta Do÷u Projesinin anlamÕ budur (ùekil 10).
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* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

781

782

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

Yarman (2011) bu enerji oyunundaki olguyu úu cümlelerle açÕklamaktadÕr. Enerjinin
görünmeyen yüzünü:
*Siyaset,
*Hatta kirli siyaset,
*Hatta ve hatta kanlÕ siyaset
olarak açÕklamaktÕr.
Bu ba÷lamda gösterilen co÷rafyada daha birçok oyunlar de÷iúik biçim ve formlarda
oynanmaya devam edecektir. Bu sorunlarÕn esas nedenini bilirsek olay ve olgularÕ daha iyi
çözümleyebiliriz. Hiçbir úey göründü÷ü gibi de÷ildir. Bizlerin gösterilen nedenlerin altÕndaki
esas sorunlarÕn ne oldu÷unu algÕlamaktan geçmektedir. Bu siyaset günümüze kadar “Parçala
Yönet” úeklinde emperyal güçler tarafÕndan kullanÕlmÕútÕr. Günümüzdeki bu kuramÕn açÕlÕmÕ
Banu Avar’Õn söylemi ile “Parçala ve Yut” biçimine dönüúmüútür. Çeúit çeúit ideolojik
söylemler, özlerinde hangi “Yüce De÷erleri” bulunduruyor olurlarsa olsunlar, arkalarÕnda
hangi samimi kitleleri sürüklüyor bulunursa bulunsunlar, bunlar egemenlerin a÷ÕzlarÕnda, son
toplamda palavradÕr. Esas olan, üstelik devletler katÕnda, örgütlü haydutluktur
(“EMPERYALøZMøN”, Türkçesi budur!).
PahalÕlaúmanÕn yanÕ sÕra tekelleúmeye yol açmakta, dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ artÕrmaktadÕr. Sorun
özelleútirmenin kendisiyken, çözüm daha fazla özelleútirme de÷il, kamusallaútÕrma, kamusal
planlama olmalÕdÕr. Bu ba÷lamda hidrokarbon dünyasÕndaki büyük oyunlarda nasÕl
davranÕlaca÷Õ konusunda ülke olarak bazÕ derslerin çÕkarÕlmasÕ gerekmektedir. Ekim 2011’de
özelleútirme iúlemleri baúlayacak olan TPAO’nun varlÕ÷ÕnÕn ne kadar önemli oldu÷u ayrÕmÕna
varÕlmÕú ve Do÷u Akdeniz’de patlak veren petrol krizi nedeniyle bu iúlem ertelenmiútir.
Türkiye “ENERJø GÜVENLøöø” açÕsÕndan Avrupa için önemlidir. Petrol’ün tankerlerle
taúÕnmasÕ uygundur fakat do÷al gaz için önce sÕvÕlaútÕrÕlmasÕ (pahalÕ bir iúlem) ve sonra
tankerle taúÕnmasÕ gerekmektedir. GazÕn tüketim noktalarÕnÕ en etkin yolu boru hatlarÕ ile
olmaktadÕr. Karadeniz daha petrol ve gaz açÕsÕndan tam de÷erlendirmeye alÕnmamÕútÕr.
Bilindi÷i üzere BP Karadeniz’deki TPAO ortaklÕ÷ÕnÕ sona erdirmiú ve hazÕr Azerbaycan
sahalarÕ ile ilgilenmeye (1930’li yÕllarda bÕraktÕ÷Õ yerden) baúlamÕútÕr. Yeni “PETROL
YASASI” çÕkarÕlamamÕútÕr. 2007 yÕlÕnda yapÕlan yasayÕ SayÕn CumhurbaúkanÕmÕz Ahmet
Necdet SEZER onaylamamÕútÕr. Fakat bu yasa 2013 yÕlÕnda geçirilmiú ve kabul edilmiútir.
Oynan oyunun kurallarÕnÕ bilirsek ülke hak ve menfaatlerini gözetip kollayabiliriz. Yoksa bu
oyunda hep yaya kalabiliriz. FarkÕndalÕk çok önemlidir. Lütfen oynan oyunlarÕn farkÕnda
olalÕm.
ATATÜRK’ün deyiúiyle:
“BAöIMSIZLIK BENøM KARAKTERøMDøR”
Ba÷ÕmsÕzlÕk yoksa gerisi boú laftÕr.
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øZMøR AGORASINDA YAPILAN JEOFøZøK ÇALIùMALAR VE YENø BULGULAR
Prof. Dr. Mahmut G. DRAHOR
goktug.drahor@deu.edu.tr

GøRøù
øzmir agorasÕ dünyanÕn en büyük ve en iyi korunmuú agoralarÕndan biridir. Agora kentin
namazgâh semtinde ve Kadifekale’den görülebilir bir durumdadÕr (ùekil 1). Roma ça÷Õnda
kentin kalbi ve hem sanat ile felsefe üzerine tartÕúmalara sahne olan hem de ticaret ve banka
iúleri ile u÷raúan halkÕn bir formu niteli÷indeydi. Bu özelliklerinin yanÕ sÕra dinsel, politik ve
adalet iúlevlerine de sahip bir merkezdi. ùu anda yüzeyde bazÕ yapÕlarÕ açÕ÷a çÕkarÕlmÕú olan
agora Roma dönemine iliúkindir. Oysa bu yapÕnÕn altÕnda olasÕlÕkla daha önceki döneme
iliúkin yapÕlar olmalÕdÕr. Nitekim Aristides’e göre øS 150 yÕlÕnda agoranÕn ortasÕnda bir Zeus
altarÕ bulunmaktaydÕ. øS 178 yÕlÕnda oluúan büyük bir deprem kent önemli oranda hasara
u÷radÕ ve bu sÕrada agora’da bu depremden nasibini aldÕ. Deprem sonrasÕnda Aristides’in
önemli katkÕlarÕyla da kent önemli bir imara u÷radÕ ve agora bu sÕrada yeniden yapÕldÕ. Bu
inúa faaliyetine büyük katkÕsÕ olan Roma imparatoru Markus Aurelius ve karÕsÕ Faustina’ya
hem kentin vatandaúlÕ÷Õ verildi hem de agoraya Aurelius’un heykeli dikildi ve bir kapÕya da
Faustina’nÕn yontusu oyuldu. EtrafÕ mermer sütunlar ile çevrili olan ve tabanÕ mermer
kaplamalÕ kare biçimli agoranÕn önemli bir kÕsmÕ bugün kazÕlmÕú durumdadÕr. Bir bazilika’nÕn
da bulundu÷u agora’da 28 Roma kamu alanÕ (gümrük, adliye vb gibi) bulunmaktadÕr. Böylece
agora Smyrna kentinde Roma bürokrasisi için çok önemli bir merkezdi (ùekil 2).
Agora’daki ilk arkeolojik kazÕlar 1932 ve 1941 yÕllarÕ arasÕnda Türk Tarih Kurumu adÕna Efes
Müze Müdürü Kantar ve Prof. Naumann ile Prof. Miltner tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Bu
çalÕúmalar sÕrasÕnda 120 x 180 metre boyutunda bir alan açÕ÷a çÕkarÕlmÕútÕr. Böylece
agora’nÕn önemli yapÕlarÕ gün yüzüne çÕkmÕútÕr. Uzun yÕllar sonra agora kazÕlarÕ øzmir
Arkeoloji Müzesi Müdürü Dr. TaúlÕalan tarafÕndan 1990’larÕn ortasÕnda baúlatÕlmÕú ve
a÷ÕrlÕklÕ olarak basilika çevresinde çalÕúmalar yo÷unlaútÕrÕlmÕútÕr. ùu anda kazÕlar DEÜ
üniversitesi üyesi Yard. Doç. Dr. AkÕn Ersoy tarafÕndan sürdürülmektedir.
Agora jeofizik çalÕúmalarÕ Mart ve Temmuz 2003 tarihleri arasÕnda Dokuz Eylül ve Bordeaux
Üniversiteleri arasÕnda yapÕlan bir iúbirli÷i sonucunda yapÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmalarÕn ana amacÕ
bugünkü agoranÕn avlusunun altÕndaki ve çevresindeki olasÕ arkeolojik yapÕlarÕ ortaya
çÕkarmaktÕ. Bu amaçla agoranÕn avlu alanÕnda manyetik gradyometre, elektrik resistivite
tomografi (ERT) ve jeoradar çalÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr. Özellikle agora avlusunda yapÕlan
ayrÕntÕlÕ manyetik ve ERT çalÕúmalarÕ arasÕnda iyi bir uyumun oldu÷u ve bazÕ yapÕlarÕn
avlunun altÕnda gömülü olabilece÷i ortaya çÕkmÕútÕr. (Drahor et al., 2003, Drahor, 2011). Bu
çalÕúma alanda yapÕlan manyetik gradyometre ve ERT çalÕúmalarÕnÕn sonuçlarÕnÕ sunmaktadÕr.
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ùekil 1 (a) Smyrna kentinin BatÕ Anadolu’daki konumu ve (b) øzmir agorasÕnÕn kent planÕ
içine oturtulmuú görüntüsü.
(b)

(d)

ùekil 2 øzmir agorasÕnÕn (a) Kadifekale’den ve (b,c,d) de÷iúik bölgelerinden çekilmiú
foto÷raflarÕ

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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JEOFøZøK ÇALIùMALAR VE YORUM
Agora jeofizik çalÕúmalarÕ 20 x 20 m gridlere ayrÕlmÕú alanlar üzerinde manyetik gradyometre
ve 2 boyutlu ERT çalÕúmalarÕ biçiminde yapÕlmÕútÕr (ùekil 3). Toplanan veriler geniú ölçekli
görüntüler oluúturabilmek amacÕyla birleútirilerek, alanÕn genel görüntüleri elde edilmiútir.
Manyetik veri de÷iúik sinyal ve görüntü iúlemlerinden geçirildikten sonra, sonuç görüntüler
oluúturulmuútur. ERT verileri iki boyutlu ters-çözüm iúlemlemesinden geçirilmiú ve yeraltÕnÕn
de÷iúik derinliklere iliúkin derinlik kesmeleri elde edilmiútir. Ters-çözüm iúlemleri
RES2DINV yazÕlÕmÕ yardÕmÕyla baúarÕlmÕútÕr. Manyetik görüntüler Geoplot yazÕlÕmÕ
kullanÕlarak ve derinlik kesmeleri de Slicer&Dicer yazÕlÕmÕ yardÕmÕyla elde edilmiúlerdir.
Manyetik ve ERT verilerinden elde edilen yorumlar aúa÷Õdaki alt bölümlerde ayrÕntÕlarÕ ile
açÕklanmaktadÕr.

ùekil 3 øzmir agorasÕ planÕ üzerinde gösterilen manyetik gradyometre ve ERT ölçüm alanlarÕ
ve hatlarÕ. Foto÷raflar resistivite ölçümleri sÕrasÕnda çekilmiútir.
Manyetik
Manyetik veri agoranÕn iç kÕsmÕndaki avlu üzerinde A1, A2, A3, A4, A11, A12, A13 ve A14
olarak adlandÕrÕlan 8 grid üzerinde bir FM-36 tipi fluxgate gradyometresi (Geoscan Research)
yardÕmÕyla toplanmÕútÕr. ÇalÕúmalar 20 x 20 m boyutlarÕnda gridler üzerinde hat aralÕklarÕ 1
m ve ölçüm aralÕklarÕ ise 0.25 m olacak biçimde yapÕlmÕútÕr (ùekil 3). Manyetik ölçümlerde
oluúan zamansal de÷iúimleri gidermek için bir baz noktasÕ seçilmiú ve grid ölçümleri
sonucunda burada gerekli baz düzeltme iúlemleri yapÕlmÕútÕr. Böylece tüm veriler tek bir baz
noktasÕna göre düzeltme iúlemine tabi tutulmuúlardÕr. Ölçümlerdeki hat ve grid farklÕlÕklarÕ da
düzeltildikten sonra tüm gridler birleútirilmiú ve alanÕn ham manyetik gradyometre görüntüsü
elde edilmiútir. Böylece alanÕn yaklaúÕk olarak 3.2 dönümlük bir bölümü manyetik olarak
ölçülmüú ve görüntülendirilmiútir. AlanÕn daha önce kazÕlmÕú olmasÕ ve olasÕ atÕk
sorunlarÕndan dolayÕ manyetik görüntü genel anlamda karÕúÕk bir özellik taúÕdÕ÷Õndan, daha
net bir görüntü elde edebilmek amacÕyla veriler 3 x 3 boylu bir iúleç yardÕmÕyla ikiboyutlu bir
alçak geçiú süzgeçleme iúlemine tabi tutulmuútur. Bu iúlem sonucunda elde edilen görüntü
ùekil 4’de verilmektedir. ùekilden de görülebildi÷i gibi, yüzeydeki yapÕlar D-B ve K-G yönlü
olmalarÕna karúÕn, burada anomalilerin genelde KD-GB ve KB-GD yönlü bir uzanÕma sahip
olduklarÕ görülmektedir. Bu görüntüde pozitif anomaliler siyah ve negatif anomalilerde beyaz
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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olmak üzere gri tabanlÕ bir görüntülendirme tekni÷i kullanÕlmÕútÕr. Alandan elde edilen
görüntü genel anlamda irdelendi÷inde, özellikle alanÕn orta kÕsÕmlarÕndaki anomalilerin
birbirini izledi÷i ve yaygÕn olarak hem pozitif hem de negatif de÷erli anomaliler bulundu÷u
görülmektedir. Bu durum yüzeyaltÕnda bazÕ gömülü yapÕlarÕn bulundu÷u görüúünü ortaya
koymaktadÕr. Özellikle alanÕn orta bölümündeki yüzeye yakÕn olan bu anomaliler alandan
kaldÕrÕlmÕú bazÕ mimari elemanlarÕn halen kalmÕú parçalarÕnÕ da gösterebilir. Yüzeye son
derece yakÕn olan yapÕlardan kaynaklandÕ÷Õ tahmin edilen bu anomalilerin yön nedeniyle aynÕ
döneme iliúkin yapÕlar olamayabilece÷i düúünülmektedir. Manyetik görüntüde görüldü÷ü gibi
yüzeye son derece yakÕn ve farklÕ yönlere sahip gömülü yapÕlar e÷er burada bulunuyorsa,
øzmir agorasÕnÕn tarihi açÕsÕndan çok önemli bir sonuç ortaya çÕkacaktÕr ve bu nedenle belirli
uzanÕm gösteren anomalik zonlarda mutlaka arkeolojik kazÕ yapÕlmasÕ gerekmektedir.

ùekil 4 Alçak geçiú iúlemlemesi sonucunda elde edilen manyetik görüntü
YukarÕdaki anomalileri daha da belirginleútirmek amacÕyla yüksek genliklere sahip pozitif
verilerin görüntülenmesi amacÕyla farklÕ bir görüntülendirme tekni÷i kullanÕlmÕútÕr. Böylece
belirli bir de÷erin üzerinde olan veriler kÕrmÕzÕ renk ile renklendirilmiú ve sadece bu
anomalilerin uzanÕmlarÕ incelenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Elde edilen görüntü ùekil 5’de
verilmektedir. ùekilden de görülebildi÷i gibi, alandaki pozitif manyetik anomalilerin genelde
KD-GB ve KB-GD yönünde uzandÕ÷Õ ortaya çÕkmaktadÕr. Özellikle alanÕn orta bölümü ile
kuzeydo÷udaki bazÕ anomaliler çok ilgi çekicidir. Pozitif manyetik anomalilerin
uzanÕmlarÕndan ortaya çÕkarÕlan bu görüntüde alandaki manyetik anomali trendinin Roma
döneminden çok farklÕ uzanÕmlara sahip bir özellikte olmasÕ, burada yüzeye yakÕn farklÕ
yapÕlarÕn ya da önceki kazÕlardan kalan bazÕ temellerin varlÕ÷ÕnÕ düúündürmesi açÕsÕndan
önemli bir sonuç olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Buradaki olasÕ yapÕlar Roma öncesi, olasÕlÕkla
Hellenistik ya da Klasik dönem yapÕlarla iliúkili olabilir. AyrÕca buranÕn bir mezarlÕk alanÕ
oldu÷u ve ilk kazÕlarÕn da bu mezarlÕkta yapÕldÕ÷Õ düúünüldü÷ünde, bu anomalilerin buradaki
mezarlÕktan kaynaklanmÕú olabilece÷i de bir varsayÕm olarak göz önünde tutulmalÕdÕr.

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 5 Pozitif manyetik anomalilerin kÕrmÕzÕ renk ile renklendirmesi sonucunda ortaya çÕkan
manyetik görüntü
Elektriksel Resistivite Tomografi
Elektriksel resistivite tomografi verisi sinyal ortalama sistemli bir cihaz yardÕmÕyla (METZ
SAS 203) 14 grid üzerinde hat aralÕklarÕ 2 m ve ölçüm aralÕklarÕ 1 m olacak biçimde
toplanmÕútÕr (ùekil 3). Ölçümler Wenner ölçüm sisteminde 2 boyutlu olarak yapÕlmÕútÕr.
Ölçümler sÕrasÕnda kullanÕlan elektrot aralÕklarÕ ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 m seçilmiú ve ölçümler
K-G yönlü sürdürülmüútür. Wenner elektrot sisteminde birbiri ile eúit aralÕklarla yeryüzüne
yerleútirilen iki akÕm ve iki potansiyel elektrot yardÕmÕyla ölçümler alÕnmaktadÕr. ÇalÕúmalar
aralÕklarÕ 1 m olacak biçimde iúaretlenmiú ipler yardÕmÕyla çok kanallÕ bir kablo ve bir
adresleyici yardÕmÕyla baúarÕlmÕútÕr. Ölçümler sÕrasÕnda herhangi bir iklimsel de÷iúim
olmadÕ÷Õndan, verilerde böylesi bir de÷iúim oluúmamÕútÕr. Bu biçimde tüm hatlardan toplanan
veriler 2 boyutlu olarak RES2DINV yazÕlÕmÕ kullanÕlarak tomografik anlamda
de÷erlendirilmiútir. De÷erlendirme iúlemleri arkeolojik yapÕlarÕ daha iyi tanÕmlayan robust
ters-çözüm tekni÷inde yapÕlmÕútÕr. Modeller 5 yineleme sonucunda elde edilmiú ve ABS
hatalarÕ 2.8% düzeyini aúmamÕútÕr (genellikle, 1.1% düzeyinde). ùekil 6’da elde edilen dört
ayrÕ ERT model kesiti (SA5, 6, 7 ve 8) verilmektedir. Model kesitlerden de görülebilece÷i
gibi, yüksek resistiviteli ortamlar yüzeye yakÕn olarak bulunmaktadÕr. Genelde 1.5 metre
derinli÷e de÷in devam eden bu ortamlar hatlarÕn orta bölümlerinde orta dereceli resistiviteler
olarak derine do÷ru devam etmektedir. BunlarÕn altÕnda resistivite de÷erleri önemli oranda
düúmektedir. Bu durum agora avlusunun altÕnda bazÕ yapÕlarÕn bulundu÷unu ortaya koyan
önemli bir sonuçtur. Özellikle (a)’daki SA5 kesitinde yüksek resistiviteli yapÕlar yaklaúÕk 0.5
ile 1.3 metre arasÕnda bulunmaktadÕrlar. Bunlar manyetikte de ortaya çÕkan yapÕlarla iliúkili
olmalÕdÕr. Bu yapÕlarÕn resistiviteleri 70 ile 250 Ohm.m arasÕndadÕr. AlanÕn orta bölümünde
yaklaúÕk 20 ile 24 Ohm.m arasÕnda de÷iúen yapÕ ise daha derine uzanan olasÕlÕkla daha farklÕ
bir malzemenin kullanÕldÕ÷Õ bir yapÕ olmalÕdÕr. Bu yapÕnÕn çevresi ve üstteki yapÕlarÕn altÕnda
resistiviteleri 10 ile 20 Ohm.m arasÕnda de÷iúen tekdüze bir toprak birimi bulunmaktadÕr. Bu
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birim su içeri÷i ve kil oranÕ yüksek bir ortamÕ göstermelidir. SA6 kesiti de bir önceki kesite
çok benzemektedir (ùekil 6b). Ancak ortadaki, yapÕnÕn boyutlarÕnda bir azalma ve resistivite
de÷erlerinde de biraz artÕú görülmektedir. SA7 kesitinde alanÕn orta bölümü dÕúÕnda kuzeye
do÷ru da benzer bir yapÕnÕn ortaya çÕktÕ÷Õ görülmektedir (ùekil 6c). Bunun dÕúÕnda di÷er
modellerle önemli bir benzerlik bulunmaktadÕr. SA8’de ise kuzeydeki yapÕ devam etmekle
birlikte ortadaki yapÕya çok benzer bir karakter sunmaktadÕr (ùekil 6d). Böylece kesitler bize
alanda yüzeye yakÕn olarak gömülmüú, genelde 0.5 ile 1.3 m arasÕnda, yüksek resistiviteli
yapÕlarÕn bulundu÷unu ve bazÕ bölgelerde bunlarÕn altÕnda uzanan orta resistivite de÷erlerinde
baúka yapÕlarÕn oldu÷unu ortaya koymuútur. Bu yapÕlar daha derindeki farklÕ arkeolojik
katmanlar ile iliúkili olabilece÷i gibi, avlunun altÕnda bu döneme iliúkin baúka yapÕlarÕn
bulundu÷unu da gösterebilir. Bu yapÕlarÕn çevresinde ortam hemen hemen tekdüzedir ve
baúka herhangi bir arkeolojik yapÕ gözükmemektedir. AyrÕca bu ortam suya da çok doygun
olmalÕdÕr ve burada alüvyonun ince taneli, kil içeri÷inin yüksek oldu÷u düúünülmektedir.
Böylece sonuçlar agora avlusunun altÕnda daha önceki dönemlere iliúkin olabilecek bazÕ
arkeolojik yapÕlarÕn bulunabilece÷i hakkÕnda önemli bulgularÕ ortaya koymaktadÕr. Özellikle
manyetik verilerde ortaya çÕkan yüzeye yakÕn yapÕlarÕn buradaki yüksek resistiviteli
ortamlarla iliúkili olabilece÷i düúünülmektedir.
(a)

(b)

(c)

(d)

ùekil 6 Birbirine yakÕn dört ayrÕ hattÕn iki boyutlu ERT kesitleri. KÕrmÕzÕ yüksek resistiviteli
ve mavi ise düúük resistiviteli ortamlarÕ göstermektedir.
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Alanda yapÕlan de÷erlendirmelerde genelde ùekil 6’da verilen modellerle benzer sonuçlar
elde edilmiútir. Özellikle bazÕ bölümlerde yüzeye yakÕn ve çok düzgün geometrik özellikler
sunan model sonuçlarÕ ile karúÕlaúÕlmasÕnÕn burada yüzeye yakÕn olarak gömülü durumda
bulunabilecek arkeolojik yapÕlar hakkÕnda önemli verileri verdi÷i düúünülmektedir. Buradaki
arkeolojik yapÕlarÕ derinlik anlamÕnda daha iyi izleyebilmek için tüm 2 boyutlu kesitler
derinlik ba÷lamÕnda birleútirilerek, farklÕ derinlik kesme görüntüleri elde edilmiútir. Elde
edilen bu derinlik kesmelerinden burada bulunmasÕ olasÕ farklÕ arkeolojik yapÕlarÕ
gösterebilecek olanlar ùekil 7’de verilmektedir. Burada sunulan derinlik kesme görüntüleri
0.25, 1.275, 2.48 ve 3.95 m derinlikleri ile iliúkili olanlardÕr ve kÕrmÕzÕ renkler genelde yüksek
ve orta resistiviteleri, mavi renkler ise düúük resistiviteleri göstermek üzere renkli olarak
görüntülendirilmiúlerdir. ølk derinlik kesmesi olan 0.25 m derini gösteren kesme ile manyetik
görüntü arasÕnda iyi bir iliúkinin bulundu÷u görülmektedir. Özellikle resistivite yapÕ
uzanÕmlarÕ ile manyetik görüntüdeki anomalilerin uzanÕmlarÕnÕn benzerli÷i ilgi çekicidir.
Düúük resistiviteli alanlar ile manyetik anlamda çok düúük genlikli anomalilerin benzer
yerlerde olmasÕ da buradaki yapÕlarÕn zayÕf oldu÷unun bir göstergesidir (ùekil 4, 5 ve 7).
Genelde yüksek resistiviteli zonlar (úekilde elipslerle gösterilenler) ile pozitif manyetik
anomaliler arasÕndaki iliúki de burada yüzeye yakÕn biçimde gömülmüú yapÕlarÕn varlÕ÷ÕnÕ
gösterebilecek önemli bir sonuç olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. ùekil 7’de verilen yüzeye çok
yakÕn resistivite da÷ÕlÕmÕnÕ ortaya koyan görüntü, genelde yapÕlarÕn alanÕn ortasÕnda ve
kuzeydo÷usundaki bölümlerde bulundu÷unu göstermektedir ve bu sonuç manyetik sonuç ile
çok uyumludur. økinci kesme yüzeyden yaklaúÕk olarak 1.3 metre derindeki özellikleri
göstermektedir (ùekil 7). Bu kesme di÷erinden çok farklÕ bir karakterdedir. Özellikle alanÕn
kuzeyi ve do÷usunda yüksek resistiviteli yapÕlar açÕk biçimde görülmektedir. BunlarÕn bir
kÕsmÕ D-B ve K-G yönlü uzanÕmlar sunarken, bir kÕsmÕ ise KB-GD yönlüdür. Özellikle siyah
daire gösterilen ve bu yüksek resistiviteli ortamlarÕn arasÕndaki orta-düúük resistiviteli zon bir
mekânÕn iç bölümünü gösterebilir. Bu alanÕn güneybatÕsÕnda orta dereceli resistivite
de÷erlerine sahip olan baúka bir mekânÕn varlÕ÷Õ açÕk biçimde görülmektedir. EtrafÕ sarÕ renkli
elips ile çizilen bu mekân genel anlamda D-B ve K-G yönlü bir uzanÕma sahiptir. Resistivite
de÷erlerinin düúük olmasÕ burada bir tahribatÕn olabilece÷i ya da bazÕ yapÕ elemanlarÕnÕn
buradan kaldÕrÕlmÕú olabilece÷i düúüncesini oluúturmaktadÕr. Özellikle bu yapÕlar agoranÕn
genel mimari yönleri ile çok uyumludur. Bunlar Roma dönemine iliúkin olabilece÷i gibi,
önceki bir döneme iliúkin yapÕlarÕn izleri de olabilir. AlanÕn güneyinde bu derinlik
kesmesinde herhangi bir yapÕ izi görülmemektedir ve resistivite de÷erleri bu bölümde çok
düúmektedir. Bu durum burada tekdüze topra÷Õn hâkim oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. AlanÕn
batÕsÕndaki yüksek resistiviteli yapÕ da buradaki yapÕlarÕn toprak altÕndaki devamÕnÕ
göstermelidir. Üçüncü resistivite kesmesi 2.48 m derinlik düzeyini göstermektedir (ùekil 7).
Bu kesmede alanÕn kuzeyi, do÷usu ve batÕsÕnda orta resistivite de÷erlerinde uzanÕmlar açÕk
biçimde görülmektedir. Bunlar úu anda mevcut yapÕlarla iliúkili olmalÕdÕr. AyrÕca sarÕ daire ile
gösterilen ve alanÕn batÕsÕnda bulunan ve 25 ile 35 Ohm.m arasÕnda resistivite de÷erine sahip
bölümdeki yapÕ izi çok ilginçtir. Dikdörtgen biçimli bu yapÕ yaklaúÕk 15 x 20 m
boyutlarÕndadÕr ve agoranÕn bu bölümünde gömülü bir yapÕ ile iliúkili olmalÕdÕr. Bu yapÕ
önceki döneme iliúkin olabilece÷i gibi, yönlenme itibariyle yapÕldÕ÷Õ döneme iliúkin ve
derinde bulunan bir yapÕyÕ da gösterebilir. AlanÕn orta bölümlerinde herhangi bir yapÕnÕn
varlÕ÷ÕnÕ gösteren bir de÷iúim görülmemektedir. ùekil 7’deki son kesme 3.95 m derinlikteki
resistivite da÷ÕlÕmlarÕnÕ göstermektedir. Bu bölümde resistivite de÷erleri aslÕnda düúüktür ve
tüm alanda 8 ile 20 Ohm.m arasÕnda bulunmaktadÕr. YapÕlan yorumlamada burada yaklaúÕk
20 Ohm.m civarÕndaki resistivitelerin üstteki yapÕlarÕn bu derinli÷e kadar olan uzanÕmlarÕnÕ
gösterebilece÷i düúünülmektedir. Bunlar alanÕn batÕsÕ ve kuzeyinde bulunmaktadÕr ve
yüzeyden gözlenen agora yapÕlarÕnÕn derindeki bazÕ yapÕsal uzanÕmlarÕ olabilir. BunlarÕn
dÕúÕnda alanda genelde çok düúük bir resistivite hâkimdir ve bu bölgede ince taneli ve su
içeri÷i yüksek alüvyonun bulundu÷u düúünülmektedir.

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 7 Dört ayrÕ derinlik düzeyinden elde edilmiú ERT görüntüleri (KÕrmÕzÕ renk yüksek
resistivite, mavi renk düúük resistivite alanlarÕnÕ göstermektedir)

SONUÇ
øzmir agorasÕnda tümleúik olarak baúarÕlan manyetik ve elektrik resistivite tomografi
çalÕúmalarÕ, agoranÕn avlu bölümünde yüzeyaltÕnda bazÕ yapÕlarÕn bulunabilece÷ini ortaya
koymuútur. Özellikle her iki yöntemin sonuçlarÕ da birbiri ile iliúkili ve uyumlu sonuçlar
vermiútir. Elde edilen genel sonuçlar ana hatlarÕ ile úöyledir;
Alanda yüzeye yakÕn yüksek manyetik özellikli nesnelerin bulunmasÕ nedeniyle manyetik
sonuçlar çok net sonuçlar vermemekle birlikte, alanÕn özellikle belirli kesimlerinde yönlenme
gösteren pozitif anomaliler ortaya çÕkmÕútÕr. Bu anomaliler genelde KD-GB ve KB-GD
yönlerinde bulunmakta ve alanÕn orta ile kuzeydo÷u bölümlerinde yaygÕnlÕk
göstermektedirler. Bunlar olasÕlÕkla yüzeye yakÕn yapÕlarla iliúkili olmalÕdÕr. Ancak agora
mimarisi ile benzer yönlerde olmamasÕ soru iúaretleri do÷urmaktadÕr. Bu nedenle bir tahribin
ya da daha önceki kazÕlardan kalan izlerin olabilece÷i de düúünülmektedir.
ERT çalÕúmalarÕ agora avlusunun altÕnda olasÕ yapÕlarÕn varlÕ÷Õ ile ilgili güçlü sonuçlar ortaya
koymuútur. Özellikle yüzeye yakÕn derinlik kesmesinin manyetik görüntülere benzer çÕkmasÕ
burada manyetik belirtilerle aynÕ yönlerde bazÕ yapÕ izlerinin bulundu÷unu desteklemiútir.
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Ancak agora yapÕlarÕ ile olan yön olgusu yine bir sorun olarak karúÕmÕzda durmaktadÕr. Bu
nedenle bu anomalilerin oldu÷u yerlerde arkeolojik test kazÕlarÕ yapÕlmalÕdÕr. ølginç
anomaliler 1.3 ile 2.5 metre derinlikler arasÕnda ortaya çÕkmaktadÕr. Yüzeye yakÕn olan yapÕ
alanÕn ortasÕ ile kuzey bölümünde bulunurken, daha derindeki yapÕ alanÕn batÕsÕnda
görülmektedir. Bunlar yön açÕsÕndan agora yapÕlarÕ ile aynÕ yönlerde uzanmaktadÕr ve
olasÕlÕkla agoranÕn farklÕ bölümleri ya da benzer yönlenme gösteren önceki dönem yapÕlarÕ ile
iliúkili olabilirler. Her biçimde bu sonuçlar agora avlusu altÕnda bazÕ yapÕlarÕn bulunabilece÷i
sonucunu do÷urdu÷undan dolayÕ önemlidir.
Sonuç olarak de÷iúik yapÕlarÕn bulundu÷u bu alanlarda test amaçlÕ olarak mutlaka kazÕ
çalÕúmalarÕ yapÕlmasÕ gerekmektedir. YapÕlacak bu çalÕúmalarda ortaya çÕkacak yapÕlar
agoranÕn tarihsel geliúimi ve deprem öncesi yapÕlarÕ hakkÕnda önemli ipuçlarÕnÕ ortaya
koyabilir. Bu nedenle kazÕlarÕn ivedi biçimde yapÕlmasÕ önerilmektedir. AyrÕca kazÕlardan
önce ayrÕntÕlÕ bir jeoradar araútÕrmasÕnÕn yapÕlmasÕ kazÕ yönlendirme açÕsÕndan önemli bir
yarar sa÷layabilir.
Teúekkür
Agora çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda gösterdi÷i ilgi ve çalÕúmalara verdi÷i destek açÕsÕndan agora
kazÕlarÕ sÕrasÕnda KazÕ BaúkanÕ ve Müze Müdürü olan Dr. Mehmet TaúlÕalan’a sonsuz
teúekkürler. Jeofizik çalÕúmalar sÕrasÕnda yapÕlan yardÕmlardan dolayÕ øzmir Büyükúehir
Belediyesi adÕna Ender Batkan’a ayrÕca teúekkürler. Jeofizik çalÕúmalar sÕrasÕnda alandan veri
toplanmasÕ ve de÷erlendirme aúamalarÕnda verdikleri katkÕlardan dolayÕ DEÜ Jeofizik
Mühendisli÷i Bölümü AraútÕrma görevlileri Meriç Aziz Berge ve T. Özgür Kurtulmuú’a
sonsuz teúekkürler.

KAYNAKLAR
Drahor, M. G., Martinaud, M., Chapoulie, R., Kurtulmus, Ö. T. and Berge, M. A. (2003). Geophysical
investigations at agora of øzmir. 15th. Geophysical Congress and
Exhibition of Turkey, October 20-24,
2003, øzmir, Abstracts book, p: 87-88.
Drahor, M. G. (2011). A review of integrated geophysical investigations from archaeological and cultural sites
under encroaching urbanisation in Izmir, Turkey. Physics and Chemistry of the Earth, 36, 1294-1309.
Geoplot software, ver.3.00g, Geoscan researches, www.geoscan-research
.co.uk.
Res2dinv software. www.geoelectrical.com
Slicer&Dicer software. http://www.slicerdicer.com/

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

794

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

795

SAöLIKLI KENTLERDE GIDA GÜVENLøöø KAPSAMINDA øZMøR’DEKø SÜT
DAöITIM PROJELERø

Prof. Dr. Harun Raúit Uysal
harun.uysal@ege.edu.tr

GøRøù
Toplumlarda sa÷lÕk ve beslenme bakÕmÕndan en duyarlÕ grubu oluúturan ve korunmaya
muhtaç bireyler olan çocuklarÕn sa÷lÕklÕ olmasÕ için iyi beslenmeleri ve iyi e÷itilmeleri
birbirini tamamlar bir úekilde sa÷lanabilirse, onlar ülkelerin güvenilir ve mutlu yarÕnlarÕ
olurlar. Bu nedenle özellikle batÕlÕlar çocuklarÕna süt içirerek; daha sa÷lÕklÕ bir tüketim
alÕúkanlÕ÷Õ kazandÕracaklarÕnÕ, son derse kadar ihtiyaçlarÕ olan enerjiyi ve sÕvÕyÕ
depolamalarÕna yardÕmcÕ olacaklarÕnÕ, günlük yiyecekleriyle almalarÕ gereken mineral
maddeleri ve vitaminleri tamamlayacaklarÕnÕ, böylelikle daha sa÷lÕklÕ bir nesil yetiútirerek,
yanlÕú beslenmeden kaynaklanan hastalÕklara harcanan tedavi giderlerini azaltacaklarÕnÕ
biliyorlar.
Çocuklara okul öncesi ve okul ça÷larÕnda süt içilerek süt içme alÕúkanlÕ÷ÕnÕn edindirilmesi
demek, sa÷lÕklÕ bir beslenme alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ demektir. Yani süt ile birlikte;
protein, ya÷, kalsiyum, süt úekeri, vitaminler ile beslenme fizyolojisi için son derece önemli
olan ve aspirin gibi kanÕ sulandÕran böylece kalp krizi riskini azaltan omega 3 ya÷ asidi, karÕn
tipi úiúmanlÕ÷Õ (obezite) önleyen, meme kanseri riskini yüzde 60 azaltan ve sadece süt ve
ürünlerinde olan konjuge linoleik asit tükettirilmiú olacak.
Bu da gelecekte hem bireylerin daha sa÷lÕklÕ olmasÕna, hem de devletin sa÷lÕksÕz
beslenmeden ileri gelen hastalÕklar için harcadÕ÷Õ paranÕn azalmasÕna neden olacak.
Sa÷lÕklÕ insan demek; kalkÕnmada istihdamÕn yanÕnda, beslenme kalitesinin iyi olmasÕ
demektir. NasÕl ki makine benzin ya da mazotla hareket ediyorsa, insan da yiyeceklerde
bulunan potansiyel enerjiyle çalÕúabiliyor. ùayet çalÕúan yeterince beslenmiyorsa, sÕk sÕk
hastalÕklarla u÷raúmak, ya da düúük kapasitede çalÕúmak zorunda kalÕyor. Bu da pek do÷aldÕr
ki çalÕúma kalitesini azaltÕyor, üretimi düúürüyor. DolayÕsÕyla süt içirilerek gelecekte sa÷lÕklÕ
bireylerden oluúan bir istihdam da yaratÕlacak.
Yine projeyle beslenme saatlerinde devletin, okul sütü programÕ kapsamÕnda sundu÷u bir kutu
da olsa katkÕ, çocuklar arasÕndaki ekonomik eúitsizli÷i bir ölçüde gidermek açÕsÕndan çok
önemli. Ayni sÕnÕfta farklÕ gelir gruplarÕna mensup olan ailelerin çocuklarÕna eúit miktarda
da÷ÕtÕlacak olan süt en azÕndan beslenme saatinde sosyal adaleti sa÷layacak.
øzmir Büyükúehir Belediyesi Tire Süt Kooperatifiyle birlikte yedi yÕl boyunca øzmir genelinde
okul sütü projesi uyguladÕ. GÕda TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷ÕnÕn 2011-2012 e÷itim
döneminin MayÕs-Haziran aylarÕnda yurt genelinde okul sütü projesine baúlamasÕ üzerine
uygulamayÕ bÕraktÕ. Bu kararÕnÕn ardÕndan belediyenin øzmir’de yoksul ailelerin 0-5
yaú grubundaki çocuklara süt içirebilmek için yine Tire Süt Kooperatifiyle yeni bir model
ortaya koydu ve úu anda bunu devam ettiriyor.

* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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GIDA GÜVENLøöø NEDøR?
Çiftlikten sofraya, üretiminden tüketimine kadar olan bütün aúamalarda gÕdalarÕn, yasal
düzenlemelere uygun olarak ve insan sa÷lÕ÷Õna zarar vermeyecek úekilde üretilmesi,
iúlenmesi, amacÕna uygun olarak korunmasÕ, etiketlenmesi, satÕlmasÕ ve tüketilmesidir.

GÜVENSøZ GIDA TÜKETøMøNøN SAöLIK ÜZERøNE ETKøLERø
GÕdalarda oluúabilecek riskler 3 grup altÕnda toplanÕr;
Biyolojik riskler
Fiziksel riskler
Kimyasal riskler
BøYOLOJøK RøSKLER
Denince bakteri, virüs, parazit kaynaklÕ enfeksiyonlar, antibiyotik direncinde artÕú, alerjik
hastalÕklar, kanser, metabolik hastalÕklar, endokrinel hastalÕklar, do÷umsal anomaliler, obezite
gelmektedir.
KANSER
Dünyada her yÕl 10,9 milyon kiúiye kanser tanÕsÕ konmaktadÕr. 2007 yÕlÕnda gerçekleúen 7,9
milyon ölümden (tüm dünyadaki ölümlerin yaklaúÕk yüzde 13’ü) kanser sorumludur.
Ülkemizde ise; Son yapÕlan istatistik çalÕúmalarÕna göre ise 2000 yÕlÕnda 100 binde 64 olan
kanser sÕklÕ÷Õ, 2004 yÕlÕnda 100 binde 167’ye kadar yükselmiútir Birçok hastanÕn kayÕt altÕnda
tutulmadÕ÷Õ da göz önünde bulundurularak, kanser sÕklÕ÷ÕnÕn yüzde 60 arttÕ÷Õ tahmin
edilmektedir. Her yÕl ortalama 150 bin yeni kanser tanÕsÕ konmakta, yine 20 yÕl içinde hasta
sayÕsÕnÕn 1,5 milyona ulaúaca÷Õ öngörülmektedir.
Her yÕl 140 bin kiúi kanserden ölmekte, bu rakamÕn önümüzdeki 20 yÕlda 500 bine çÕkaca÷Õ
tahmin edilmektedir.
ALERJøK HASTALIKLAR
Son 20 yÕlda alerjik hastalÕklar 3 kat artmÕútÕr Türkiye’de her 4 çocuktan birisi alerjiktir.
Alerjik hastalÕklarda çevresel ve beslenme ile ilgili faktörler en önemli etken olarak
gösterilmektedir.
OBEZøTE
21. yüzyÕlÕn en önemli sa÷lÕk sorunlarÕndan birisidir. Dünyada 1.6 milyar kiúi kiloludur ve
bunlarÕn 400 milyonu obezdir 2015 yÕlÕnda 2.3 milyar insanÕn kilolu ve 700 milyondan fazla
kiúinin obez olaca÷Õ öngörülmektedir. 2020 yÕlÕnda sa÷lÕk için harcanan her 5 USD’dan biri
obezite komplikasyonlarÕnÕn tedavisi için harcanacaktÕr.
Ülkemizdeki duruma baktÕ÷ÕmÕzda; obezite Türkiye’de de özellikle úehir çocuklarÕnda önemli
bir sa÷lÕk sorunudur. Adölesan ça÷Õndaki kÕzlarÕn %24.8’i, erkelerin %35.5’i, normal a÷ÕrlÕk
sÕnÕrÕnÕn üzerindedir.
Obeziteye, demografik faktörler, genetik faktörler, intrauterin faktörler, beslenme ile ilgili
faktörler, çevresel faktörler, davranÕúsal ve psikolojik faktörler etki etmektedir.
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Sonuç olarak; Sa÷lÕklÕ olmak, bir insanÕn en temel ihtiyacÕ ve hakkÕdÕr. GÕda ürünleri ise
sa÷lÕmÕzÕ en kolay etkileyecek etmenlerin baúÕnda gelmektedir. DolayÕsÕyla gÕda ürününün
güvenli÷i, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir.
KøMYASAL RøSKLER
GÕda katkÕ maddeleri
E kodlarÕ hakkÕnda insanlar yeterli veya detaylÕ bilgiye sahip olmadÕklarÕ için olumsuz bir
yaklaúÕm içinde bulunabilmektedir. GÕda katkÕ maddeleri için kullanÕlan E kodlarÕ tüm
dünyada bir bütünlük sa÷lamak için ortaya çÕkmÕútÕr.
Her gÕda katkÕ maddesinin kendine ait bir E kodu bulunmaktadÕr. E kodu alan katkÕ maddesi,
düzenleyici makamca kullanÕlmasÕna izin verilmeden önce bilimsel olarak detaylÕ bir úekilde
incelenmiú ve insani tüketim için kesinlikle güvenli oldu÷u kanÕtlanmÕú demektir. E kodu o
maddenin onaylandÕ÷ÕnÕn ve güvenli olarak kabul edildi÷inin kanÕtÕdÕr. Birleúmiú Milletler
GÕda ve TarÕm Örgütü (FAO) ve Avrupa GÕda Güvenli÷i Otoritesi (EFSA), bu onaylarÕ veren
kuruluúlarÕn baúÕnda gelmektedir.
DolayÕsÕ ile izin verilen gÕdalarda, izin verilen miktarlarda kullanÕlan katkÕ maddelerinin
sa÷lÕk üzerinde olumsuz bir sonuç do÷urmasÕ mümkün de÷ildir. TarÕm BakanlÕ÷Õndan onaylÕ
ürünlerde hangi katkÕ maddesinin ne miktarda kullanÕlaca÷Õ belirlidir ve dolayÕsÕyla
güvenlidir. TarÕm BakanlÕ÷Õndan onaylÕ, ambalajlÕ ürünleri tüketmenizi öneriyoruz.
Ülkemizde katkÕ maddeleri ile ilgili 1983 yÕlÕnda SSYB tarafÕndan bir yönetmelik çÕkarÕlmÕú.
1997’ de TarÕm ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õ Türk GÕda Kodeksi Yönetmeli÷i (TGKY) çÕkarmÕú.
E KodlarÕ bu kodeks tarafÕndan açÕklanmÕútÕr
GÕda KatkÕ Maddelerinin KullanÕm AmaçlarÕ
GÕdalarÕn raf ömrünün uzatÕlmasÕ
GÕdalarÕn duyusal özelliklerinin geliútirilmesi
GÕda, kalite karakteristiklerinin korunmasÕ
GÕda hazÕrlanmasÕnda yardÕmcÕ olarak
Besleyici de÷erin korunmasÕ
Yasal Olmayan Uygulamalar
Kötü kalitede veya bozulmuú gÕdayÕ Maskeleme,
GÕdalarÕ hatalÕ iúleme,
Taklit gÕda yapÕmÕ ve tüketiciyi aldatma
østenilen etkiyi oluúturacak teknik miktardan fazla kullanma
ZararlarÕ Nelerdir?
Tavsiye edilen dozlardan daha yüksek miktarlarda kullanÕldÕklarÕnda akut ve kronik
toksik etki oluúturmaktadÕrlar.
Akut ve kronik intoksikasyonlar
Karsinojenik etki
Mutajenik etki
Obezite

GÜVENøLøR GIDA, SAöLIKLI YAùAM
21. yüzyÕl dünyasÕnda oldukça sÕk duydu÷umuz kavramlarÕn baúÕnda “Güvenli GÕda Tüketimi
konusu gelmektedir. GÕda Güvenli÷i, son yÕllarÕn en önemli toplumsal konularÕndan biri
* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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haline gelmiútir.21. yüzyÕl dünyasÕnda oldukça sÕk duydu÷umuz kavramlarÕn baúÕnda
“Güvenli GÕda Tüketimi” konusu gelmektedir. GÕda Güvenli÷i, son yÕllarÕn en önemli
toplumsal konularÕndan biri haline gelmiútir. Üretiminden tüketimine kadar gÕdalarÕn, insan
sa÷lÕ÷Õna zarar vermeyecek úekilde hazÕrlanmasÕ, amacÕna uygun olarak korunmasÕ ve güvenli
bir úekilde tüketilmesi hedeflenmektedir. Bu bakÕmlardan gÕda güvenli÷i oldukça önemlidir.
BU BAöLAMDA TOPLUMUN GELECEK NESøLLERøNø OLUùTURACAK OLAN
ÇOCUKLAR øÇøN NE YAPILMALI?
Anne karnÕndayken çocuk beslenmesi baúlar, erken çocukluk döneminde devam eder ve
çocuklarÕn okul yÕllarÕnda ivme kazanÕr. Bunun için devletler okuldaki çocuklarÕn güvenli
beslenmeleri için bir takÕm programlar yaparlar. Bu programlarÕn en yaygÕnÕ da okul sütü
projeleridir.
SÜTÜN ÇOCUKLARIN SAöLIK VE BESLENMESøNDE ÖNEMø
Süt içerdi÷i çok çeúitli besin maddelerinden dolayÕ tüm memeli canlÕlarda organizmanÕn
gereksinimlerini karúÕlayabilen hayati ve temel bir gÕdadÕr. Yeni do÷an bir yavru sadece elma
veya patates yiyerek beslenmez. Yeni do÷an yavru sadece anne sütü ile beslenir. Süt bir
yavrunun gereksinimi olan bütün besin maddelerini yeterli ve dengeli bir úekilde içerir
.
BøR BARDAK SÜTTÜN BøLEùøMø (200 GRAM)
Tablo 1
9.5 gram Laktoz (süt úekeri )
7 gram Ya÷
7 gram Protein
1.5 gram Mineral maddeler ( kalsiyum, fosfor gibi )
0,1 gram Di÷er maddeler (vitaminler gibi)
Sütün temel besin maddeleri protein, ya÷, laktoz, mineral maddeler ve vitaminlerdir. Süt
proteinleri olan kazein do÷ada sadece sütte bulunur. Proteinler kan ve kas dokularÕn
oluúumunda, yeni dokularÕn oluúumunda ve yÕpranan kÕsÕmlarÕn onarÕlmasÕnda rol oynarlar.
AyrÕca süt proteinleri eksogen aminoasitleri de içerirler. 4-6 yaúÕnda ki bir çocuk günde 1 kg
vücut a÷ÕrlÕ÷Õ baúÕna 2 gr, 7-9 yaúÕnda ki bir çocuk 1.8 gr, 10-14 yaúÕnda ki bir çocuk 1.5 gr
proteini dengeli beslenmek için almak zorundadÕr. Günde 500 ml süt içilerek hayvansal
protein ihtiyacÕnÕn yarÕsÕndan fazlasÕ alÕnmÕú olur.
Sütteki ya÷ enerji kayna÷ÕdÕr. 1 gramÕ 9,3 kcal enerji verir. ÇocuklarÕn kaybettikleri
enerjilerini karúÕlamak bakÕmÕndan süt mükemmel bir besin kayna÷ÕdÕr. AyrÕca süt ya÷Õ
bünyesinde eksogen ya÷ asitleri ( özellikle omega-3 ya÷ asidi), A, D, E, K vitaminlerini,
trigliseritleri, fosfolipitleri, sterolleri bulundurur.
Laktoz do÷ada sadece sütte bulunur. Laktozu oluúturan monosakkaritlerden galaktoz beyin ve
sinir dokularÕnÕn oluúumunda yer alan serebrozitlerin sentezi için gereklidir. Laktoz ayrÕca
ba÷Õrsak florasÕnÕn düzenlenmesine, vücudun Ca ve P’ dan yararlanmasÕna yardÕmcÕ olur.
Sütte bulunan vitaminler bir çok kusurun önlenmesinde önemli rol oynarlar. Örne÷in; A
vitamini eksikli÷inde gece körlü÷ü, B vitamini eksikli÷inde beriberi, C vitamini eksikli÷inde
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skorbüt, D vitamini eksikli÷inde raúitizm, K vitamini eksikli÷inde kanÕn pÕhtÕlaúmamasÕ
görülür. øúte süt bir yavrunun gereksinimi olan bütün vitaminleri bünyesinde bulundurur.
Mineral maddelerden özellikle Ca, Mg ve P son derce önemlidir. Bunlar kemik ve diúlerin
oluúumunda rol oynarlar. Süt özellikle Ca açÕsÕndan son derece zengindir. Örne÷in 500 ml
sütteki Ca; 5 kg et, 2,6 kg ekmek, 6,3 kg patates, 8,5 kg elma, 1,7 kg havuçta bulunur. 500 ml
süt içen bir çocuk günlük gereksinimi olan Ca’ un %50’ sini karúÕlamÕú olur. Vücuda alÕnan
Ca miktarÕ ile kemiklerdeki Ca yo÷unlu÷u 25-30 yaúlarÕnda en fazladÕr. Bu yaútan sonra
yeterince Ca alÕnmaz ise Ca yo÷unlu÷u azalmaya baúlar. Bu nedenle süt sadece çocuklarÕn
de÷il yetiúkinlerinde tüketmesi gereken önemli bir besin maddesidir.

OKUL SÜTÜ PROGRAMI
Ülkelerin kalkÕnma düzeyini belirlemedeki klasik ölçü ekonomik kalkÕnmanÕn göstergesi olan
birey baúÕna safi milli gelir ve yÕllÕk büyüme hÕzÕdÕr. Ancak bu yoksullarÕn gerçek durumunu
ortaya koyamadÕ÷Õ için ulusal zenginlikteki payÕnÕ tam olarak yansÕtmamaktadÕr. Oysa
ekonomik kalkÕnmanÕn yanÕnda sosyal kalkÕnmanÕn da önemi tartÕúÕlamayacak kadar
büyüktür. E÷itim, sa÷lÕk ve beslenme konularÕnÕ içeren sosyal kalkÕnmanÕn en güvenilir
göstergelerinden biriside úüphesiz çocuk sa÷lÕ÷Õna iliúkin sorunlarÕn azaltÕlmasÕdÕr. Bütün
toplumlarda çocuklar sa÷lÕk ve beslenme açÕsÕndan en duyarlÕ grubu oluúturmaktadÕr. Çünkü
çocuklar hem korumaya muhtaç varlÕklar bireyler hemde bir toplumun gelece÷ini oluúturan en
güçlü potansiyeldir. DolayÕsÕyla çocuklarÕn sa÷lÕklÕ olmasÕ, iyi beslenmesi ve iyi e÷itilmesi
birbirini tamamlar bir úekilde sa÷lanabilirse çocuklar ülkelerin güvenilir ve mutlu yarÕnlarÕ
olabilir.
ÇocuklarÕn haklarÕnÕ korumaya dair dünyada birçok önlemler alÕnÕrken Türkiye’de bu konuda
atÕlan ilk adÕm “ Cenevre Çocuk HaklarÕ Beyannamesi’ nin” 1928 yÕlÕnda imzalanmasÕ
olmuútur. Dünya GÕda Güvencesi Roma Deklarasyonu ” ile herkesin güvenli ve yeterli gÕdaya
eriúme hakkÕ oldu÷u teyit edilerek dünyadaki bütün ülkelerde en geç yetersiz beslenen
nüfusun 2010 yÕlÕna kadar azaltÕlmasÕna yönelik tedbirler için taahhütte bulunulmuútur.
Türkiye’ de bu deklarasyona imza atan ülkelerden olmuútur.
“Dünya GÕda Zirvesi Yükümlülüklerinde” yeterli ve dengeli beslenme açÕsÕndan güvenli
gÕdaya ulaúÕlmasÕ ve bu gÕdalarÕn en etkin úekilde kullanÕlmasÕna yönelik politikalarÕn
uygulanaca÷Õ taahhüt edilmiú ve bu eylemde özellikle okul beslenme programlarÕna dikkat
çekilmiútir.

OKUL SÜTÜ PROGRAMININ AMACI
ølkö÷retim ça÷Õndaki çocuklara dengeli beslenme ve sa÷lÕk açÕsÕndan son derece önemli olan
sütün sevdirilerek daha sa÷lÕklÕ bir tüketim alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕdÕr. DolayÕsÕyla
büyüme, geliúme, bilgi ve beceri kazanma açÕsÕndan son derce önemli olan okul yÕllarÕnda bu
derece önemli ve sosyal içerikli bir programÕn uygulanmasÕ çok önemli bir giriúim olmuútur.

OKUL ÇAöINDAKø ÇOCUKLARIN ÖZEL BøR GRUP OLARAK KABUL
EDøLMESøNøN NEDENLERø
Okul ça÷Õndaki çocuklar sürekli bir büyüme ve geliúme evresi içerisindedirler. Bu dönemde
alÕnacak koruyucu önlemler tüm yaúamlarÕ boyunca etkili olabilecek yararlar sa÷layacaktÕr.
* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

800

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

Okul, çocuklarÕn evlerinden sonra toplu halde yaúamaya baúladÕklarÕ ilk yerdir. Çocuk bu süre
içinde ö÷renme yolu ile kendini, yarÕúmalÕ ve mücadeleli bir ortamda yaúama
hazÕrlamaktadÕrlar.
ÇocuklarÕn grup halinde bir arada bulunmalarÕ kazalarÕn ve bulaúÕcÕ hastalÕklarÕn artmasÕ ve
hÕzla yayÕlmasÕ tehlikesini arttÕrÕr.
Okul yÕllarÕ boyunca organizmaya büyük bir yük biner. Görme, iúitme ve sa÷lÕkla ilgili di÷er
sorunlar ortaya çÕkmaktadÕr.
Okul ça÷Õ hÕzlÕ ö÷renme, bilgi ve beceri kazanma ve etkilenme dönemidir.
Okul ça÷Õnda koruyucu önlemlerin önemi büyüktür. Bu dönemde çocuklarÕn yeterli ve
dengeli beslenmelerinin sa÷lanmasÕ ile çocuklarÕn büyüme ve geliúmelerinin tam olmasÕ,
vücut dirençlerinin artarak bulaúÕcÕ hastalÕklardan korunmalarÕ, kolay ö÷renmeleri ve
baúarÕlarÕnÕn artmasÕ sa÷lanabilir. Beslenme ile ilgili olumlu davranÕúlarÕn edinilmesi tüm
yaúamlarÕ boyunca sa÷lÕklÕ olmalarÕ konusunda önemli katkÕ sa÷layacaktÕr. Bu dönemde okul
ça÷Õndaki çocuklarÕn beslenmesi okul sa÷lÕ÷Õ hizmetlerinin bir parçasÕ olmalÕdÕr.

OKUL SÜTÜNÜN ÇOCUKLARA YARARLARI
Çocuklar son derse kadar gerekli olan enerjiyi ve sÕvÕyÕ depolayamazlar. Tenefüslerde verilen
süt bu eksikli÷i giderir.
ÇocuklarÕn önemli bir kÕsmÕ günlük yiyecekleri ile yeterli olan mineral maddeleri ve
vitaminleri alamazlar. Günlük besinlerle ancak %60-%70’ ini alÕrlar. Geri kalanÕda çocuklara
süt içirilerek sa÷lanÕr.
Çocuklarda süt tüketimi arttÕrÕlarak do÷ru beslenme kalÕplarÕnÕn geliúmesi sa÷lanÕr.
Çocuklara süt içme alÕúkanlÕ÷Õ kazandÕrÕlÕr.
Beslenme saatlerinde devletin, Okul Sütü ProgramÕ kapsamÕnda sundu÷u katkÕ, hem çocuklar
arasÕndaki ekonomik eúitsizlik dengesini bir ölçüde gidermek, hem de büyüme ça÷Õndaki
çocuklarÕn fiziksel geliúimleri açÕsÕndan çok önemlidir. Üstelik çocuklarÕn, zihinsel
geliúimleri için de son derece gerekli olan süt gibi bir besin maddesini almalarÕ, gelece÷in
sa÷lÕklÕ kuúaklarÕnÕn oluúumunda da büyük rol oynamaktadÕr.
Toplumumuzun gelece÷ini oluúturacak olan çocuklarÕn sa÷lÕklÕ beslenme alÕúkanlÕklarÕna
kavuúturulmasÕ devlet politikasÕ olmalÕ.
Çünkü çocuklara bu yaúta süt içilerek süt içme alÕúkanlÕ÷ÕnÕn edindirilmesi demek; sa÷lÕklÕ
bir beslenme alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ demektir. Yani süt ve süt ürünleri ile birlikte;
protein, ya÷, kalsiyum, süt úekeri, vitaminler ile beslenme fizyolojisi için son derece önemli
olan ve aspirin gibi kanÕ sulandÕran böylece kalp krizi riskini azaltan omega 3 ya÷ asidi, karÕn
tipi úiúmanlÕ÷Õ (obezite) önleyen, meme kanseri riskini yüzde 60 azaltan ve sadece süt ve
ürünlerinde olan konjuge linoleik asit tükettirilmiú olacak.
Bu da gelecekte hem bireylerin daha sa÷lÕklÕ olmasÕna, hem de devletin sa÷lÕksÕz
beslenmeden ileri gelen hastalÕklar için harcadÕ÷Õ paranÕn azalmasÕna neden olacak.
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Sa÷lÕklÕ insan demek; kalkÕnmada istihdamÕn yanÕnda, beslenme kalitesinin iyi olmasÕ
demektir. NasÕl ki makine benzin ya da mazotla hareket ediyorsa, insan da yiyeceklerde
bulunan potansiyel enerjiyle çalÕúabiliyor. ùayet çalÕúan yeterince beslenmiyorsa, sÕk sÕk
hastalÕklarla u÷raúmak, ya da düúük kapasitede çalÕúmak zorunda kalÕyor. Bu da pek do÷aldÕr
ki çalÕúma kalitesini azaltÕyor, üretimi düúürüyor. DolayÕsÕyla süt içirilerek sa÷lÕklÕ
bireylerden oluúan bir istihdam da yaratÕlacak.
Dünyada 80'den fazla ülkede de÷iúik dönemlerde okul sütü projeleri uygulanmÕútÕr. 1990'lÕ
yÕllarda önemi artan bu projelerin sa÷lÕklÕ bir nesil yetiútirmede çok önemli rolü olmuútur.
Dünyada uygulanan bu projelerin en önemli amaçlarÕndan biri de teknolojinin sundu÷u tüm
olanaklarÕn kullanÕlarak sa÷lÕklÕ ve güvenli süt tüketiminin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕdÕr.
Okul sütü programlarÕ içerisinde Türkiye de en son uygulama 2001-2002 ve 2002-2003
e÷itim ve ö÷retim yÕllarÕnda uygulanan '' Okul Sütü Projesi '' olmuútur. ølkö÷retim ça÷Õndaki
çocuklarÕn sa÷lÕklÕ geliúmesi, dengeli beslenmesi ve süt içme alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ
amacÕyla uygulanan program Sosyal YardÕm ve DayanÕúmayÕ Teúvik Fonu, Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ ve SetBir iúbirli÷i ile yapÕlmÕútÕr. Hedef kitle en çok göç alan østanbul, Ankara,
øzmir ve DiyarbakÕr illerinin gecekondu bölgelerinden seçilen okullarda bulunan ilkö÷retim
ça÷Õndaki ö÷renciler, ö÷retmenler ve yöneticilerdir. Ö÷rencilere günde 200 ml. lik uzun
ömürlü (UHT) süt da÷ÕtÕmÕ yapÕlmÕútÕr. Okul sütü ile ö÷rencilere süt içme alÕúkanlÕ÷Õ
kazandÕrÕlmÕú, zihinsel ve bedensel geliúimlerine katkÕ sa÷lanmÕútÕr. Dar gelirli ailelerin
çocuklarÕnÕn süt ihtiyaçlarÕ karúÕlanmÕútÕr. Ancak daha sonra bu program durdurulmuútur.
Türkiye 77 milyonu aúan nüfusu ile dünyanÕn en kalabalÕk 20 ülkesinden biridir ve genç
nüfusa sahip bir ülkedir. Bu nedenle genç yaúlarda görülecek sa÷lÕk sorunlarÕ ülkenin sosyal
ve ekonomik geliúmesini etkileyecektir. Beslenme ve sa÷lÕk söz konusu oldu÷unda hangi yaú
grubunda olursa olsun çocuklar toplumun birinci derecede duyarlÕ grubunu
oluúturmaktadÕrlar. Zira “çocuk” bir yandan bakÕma ve korunmaya muhtaç bir birey, di÷er
yandan ülkelerin gelece÷ini oluúturacak güçlü bir potansiyeldir. ÇocuklarÕn beslenmesi,
sa÷lÕklÕ olmasÕ ve e÷itilmesi birbirini tamamlar úeklide sa÷lanabilirse çocuklar, ülkelerin
güvenilir, mutlu ve güçlü yarÕnlarÕ olabilir. Sa÷lÕklÕ ve güçlü bir nesil yetiútirmek için
çocuklarÕn beslenmelerine gerekli önem verilmelidir. Bu nedenle okul sütü programlarÕyla
çocuklarÕn ve gençlerin daha fazla ve güvenli süt tüketmeleri gerekir.

TOPLUMA YARARLARI
SOSYAL ADALETø SAöLIYOR
Projeyle beslenme saatlerinde devletin, okul sütü programÕ kapsamÕnda sundu÷u bir kutu da
olsa katkÕ, çocuklar arasÕndaki ekonomik eúitsizli÷i bir ölçüde gidermek açÕsÕndan çok
önemli. Ayni sÕnÕfta farklÕ gelir gruplarÕna mensup olan ailelerin çocuklarÕna eúit miktarda
da÷ÕtÕlacak olan süt en azÕndan beslenme saatinde sosyal adaleti sa÷layacak.
SAöLIöI KORURKEN, EKONOMøYø DE GELøùTøRøYOR
Türkiye’de okul sütü programÕnÕn, ülkenin hayvancÕlÕk ve gÕda sektörünün geliúimine de
yararlarÕ var. Örne÷in bu programla birlikte yÕlda yaklaúÕk 250 milyon litre fazla içme sütü
bizzat çocuklar tarafÕndan tüketilecek. Bunun da sadece yetiútiriciye dönüúü 170 milyon lira
civarÕnda. Halbuki iki aylÕk bir program uygulandÕ÷Õnda yaklaúÕk 65 milyon litre süt içilecek
ve yetiútiriciye getirisi sadece 52 milyon lira olacak.
ùayet okul sütü bir yÕl boyunca uygulanÕrsa; bir yandan özellikle artan yem maliyetleri
nedeniyle úu anda krizde olan ülke hayvancÕlÕ÷Õ geliúirken…
* Bu bildiri Ziraat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Di÷er yandan süt fabrikalarÕ yeni tesisler kuracak, kuruluúta görev üstlenecek olan inúaat
sektörü, makine sektörü ve di÷er yan sektör canlanacak, süt sanayine yardÕmcÕ maddeler
sa÷layan sektör hayat bulacak ve en önemlisi de istihdam artacak.
Bitmedi. Okul sütü sa÷lÕklÕ nesiller yetiútirilmesi için son derece önemli. Günümüzde devletin
sa÷lÕksÕz beslenmeden dolayÕ harcadÕ÷Õ tedavi giderlerinin 15 milyar dolar oldu÷unu
düúündü÷ümüzde projenin ne kadar önemli oldu÷u ortaya çÕkar.

EN ÇOK KARùILAùILAN SAöLIK SORUNU
Sütün içerisinde bulunan besin maddelerinden biri de tabloda görüldü÷ü gibi Laktoz (süt
úekeri) dur. BazÕ insanlar laktozu sindiremezler. Bu nedenle bu kiúiler süt içtiklerinde,
ba÷ÕrsaklarÕnda gaz, úiúme oluúur, ishal, mide bulantÕsÕ, mide kramplarÕ görülür. Laktozu
parçalayan enzim laktazdÕr ve bu da ince ba÷Õrsaklarda bulunur. ùayet laktaz enzimi zamanla
ba÷Õrsakta yok olmuúsa söz konusu rahatsÕzlÕk meydana gelir ve buna da “laktoz intolerans”
(Sütü sindirememe) adÕ verilir. Laktoz intolerans ya do÷uútan oluúur ya da süt içme
alÕúkanlÕ÷ÕnÕn olmamasÕndan ileri gelir. Bu tür rahatsÕzlÕ÷Õ olanlar süt içerken dikkatli
olmalÕdÕrlar. Bu okullarÕn en çok karúÕlaúacaklarÕ rahatsÕzlÕk olacaktÕr.
Okul Sütü ProgramlarÕnda úayet günlük süt (pastörize süt) da÷ÕtÕlÕyorsa da÷ÕtÕm sÕrasÕnda daha
çok önem gösterilmelidir. ùöyle ki;
Süt okula gelir gelmez de÷il, takip eden teneffüste da÷ÕtÕlmalÕdÕr. Çünkü özellikle kÕú
aylarÕnda 4 derecede gelen süt, çocuklarÕn midelerinin bozulmasÕna yol açabilir. Bizzat
ö÷retmenler tarafÕndan pipet batÕrÕlarak süt da÷ÕtÕlmalÕdÕr. Böylece ö÷rencinin sütü içmesi
AyrÕca evlere gönderilen dayanÕklÕ süt (UHT) açÕldÕktan sonra mutlaka
sa÷lanÕr.
buzdolabÕnda tutulmalÕdÕr. Ö÷renciler bu konuda bilgilendirilmelidir.
øZMøR’DE SÜT DAöITIM PROGRAMLARI
Büyük ùehir Belediyesinin yürüttü÷ü proje çerçevesinde her gün 246 okulda yaklaúÕk 200 bin
ilkö÷retim ö÷rencisine süt da÷ÕtÕldÕ. Bu zahmetli projeyi önemli kÕlan iki husus var. Bunlardan
biri sütün bir kooperatiften (Tire Süt Kooperatifi) alÕnÕyor olmasÕ di÷eri de ö÷rencilere günlük
(pastörize) süt veriliyor olmasÕydÕ.
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin Tire süt kooperatifiyle birlikte yedi yÕldÕr yaptÕ÷Õ okul
sütünden, projenin 2011-2012 yÕlÕnÕn ikinci döneminin MayÕs-Haziran aylarÕnda yurt
genelinde baúlamasÕ üzerine mantÕklÕ bir kararla vazgeçti. Bu kararÕnÕn ardÕndan belediyenin
øzmir’de yoksul ailelerin 0-5 yaú grubundaki çocuklara süt içirebilmek için yine Tire Süt
Kooperatifiyle yeni bir model ortaya koydu. AdÕ “Süt kuzusu” olan bu model sayesinde
birinci yÕl 106 bin yoksul aile çocu÷una ayda 8 litre ücretsiz süt da÷ÕtÕldÕ. Bu yÕl proje ikinci
yÕlÕna girdi.
Belediye ve kooperatif küçük çocuklara süt içirmekle aslÕnda çok hayÕrlÕ bir iú yapÕyorlar. Bu
iki kurum okul sütü için örnek teúkil etmiúti. UmarÕm bu da örnek olur ve proje çocuklarÕn
hayrÕ için di÷er seksen ilde de baúlar.
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http://www.tetrapak.com/ir/school_milk_programme/pages/default.aspx
https://www.slowfood.com/education/filemanager/resources/PACBROCHURE.ENG.pdf
www.fao.org/es/ESC/en/20953/20999/inex.html
www.agri.ankara.edu.tr/sut/st/okulsutu.docx
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GøRøù
HÕzlÕ ve plansÕz kentleúme nedeniyle do÷al ekosistemlerin, yerini kentsel yerleúimlere
bÕraktÕ÷Õ günümüzde kentlilerin do÷adan uzak kalmasÕ ve daha da önemlisi mevcut kentsel
yeúil alanlarÕn ekolojik, sosyal ve ekonomik iúlevlerinden yeterince yararlanamamalarÕ söz
konusu olmaktadÕr (Li et al., 2005).
KÕzlÕ kentleúmenin neden oldu÷u sorunlar nedeniyle bir çok ülke ekolojik açÕdan
sürdürülebilir kentler oluúturmak, mevcut kentleri ekolojik kaygÕlar ile yeniden
úekillendirmek üzerine çalÕúmalar yapmaktadÕr. AkÕllÕ geliúim (Smart Growth) projeleri ve
uygulamalarÕ bunlardan biridir.
AkÕllÕ geliúim temelde farklÕ kullanÕm tiplerini bir arada içeren kompakt bir kentsel geliúimi,
kentsel yeúil alanlarÕn ve kent içinde yaya a÷ÕrlÕklÕ mekanlarÕn arttÕrÕlmasÕnÕ, tarÕm alanlarÕnÕn,
do÷al alanlarÕn, ekolojik açÕdan önemli alanlarÕn, su kaynaklarÕnÕn korunmasÕnÕ ve bu sayede
kentin ekolojik yapÕsÕnÕn korunmasÕnÕ ve iyileútirilmesini, daha yaúanabilir ve sa÷lÕklÕ
kentlerin oluúturulmasÕnÕ amaçlamaktadÕr (EPA, 2013).
Bu ba÷lamda örne÷in Maryland (ABD) Planlama Müdürlü÷ü (MDP) tarafÕndan kentin akÕllÕ
ve sürdürülebilir geliúimini yönlendirmek hedefi ile akÕllÕ geliúim modeli benimsenmiútir.
Maryland’in do÷al kaynaklarÕ ve do÷al - kültürel mirasÕnÕ korumak, planlamaya yönelik veri
ve analiz üretmek, halkÕn ve hükümetin akÕllÕ geliúim senaryolarÕnÕ desteklemesini sa÷lamak
amacÕyla yasal - yönetsel çalÕúmalar ile planlama ve tasarÕma yönelik öneriler hayata
geçirilmiútir. 2009 yÕlÕnda kentin akÕllÕ ve yeúil geliúimine yönelik stratejilerin ve
düzenlemelerin ortaya koyuldu÷u bir dizi yasal düzenleme yürürlü÷e girmiútir (MDP, 2013).
Maryland’da akÕllÕ geliúim üzerine yapÕlan çalÕúmalar yalnÕz yasal - yönetsel boyutta
kalmayÕp planlama, tasarÕm ve yönetim aúamalarÕ da hayata geçmiútir. Bu kapsamda halen
sürmekte olan ve gelecekte de nicel olarak artmasÕ planlanan projeler mevcuttur (Downtown
Baltimore’s Westside, 2013).
New Jersey’de (ABD) benzer úekilde, çevresel ve tarihi de÷erlerin korunmasÕnÕn
sa÷lanmasÕnÕn yanÕ sÕra yaúam kalitesinin artÕrÕlmasÕ ve sürdürülebilir ekonomik fÕrsatlar
yaratÕlmasÕ amacÕyla akÕllÕ geliúim ilkelerini uygulamaktadÕr. Trafik, e÷itim, çevre, iskân, açÕk
alanlar, ekonomik geliúim, kentin canlandÕrÕlmasÕ konularÕnda söz konusu geliúim modelini
kullanmaktadÕr (State of New Jersey Department of State, 2013).
AkÕllÕ geliúim senaryolarÕnÕn temelinde Boston kentindeki park sistemleri örne÷ine (zümrüt
kolye - emerald necklace) benzer bir yaklaúÕm bulunmaktadÕr. Boston kenti park sistemleri,
park yollarÕ olarak adlandÕrÕlan, a÷aç sÕralÕ yollarla birbirine ba÷lanan kent içinde ve yakÕn
* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

806


7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

çevresinde yer alan çeúitli büyüklükteki parklarÕ içermektedir (Emerald Necklace
Conservancy, 2013). Bu park yollarÕ araç, yaya ve bisiklet yollarÕnÕ içermekte ve kullanÕcÕlara
rekreasyonel olanaklar sa÷lamaktadÕr. Bu yaklaúÕm aynÕ zamanda geleneksel kent merkezine
yeni eklemlenen geliúim alanlarÕnÕ ba÷lamayÕ di÷er bir deyiúle çok iúlevli bir ekolojik a÷
oluúturmayÕ hedeflemektir. Ekolojik a÷ sisteminde amaç, kentsel peyzaj mozai÷i içinde açÕk
ve yeúil alan sistemini oluúturan tüm yeúil alanlarÕn fonksiyonel úekilde ba÷lantÕlÕ olmasÕdÕr.
Ekolojik a÷ sistemi temelde parçalar (parklar, botanik bahçeleri, mezarlÕklar, do÷al alanlar
vb.) ve koridorlardan (do÷rusal úeritler úeklindeki parklar, akarsu koridorlarÕ, kanallar vb.)
oluúmaktadÕr.
øzmir, 322 kiúi/km2 nüfus yo÷unlu÷uyla ülkemizin en yo÷un yerleúimlerinden birisidir. Kentte
özellikle son 40 yÕllÕk periyotta büyük çaplÕ bir kentsel geliúim yaúanmÕú ve yapÕlaúmÕú alanlar
üç katÕndan fazla bir oranda artmÕútÕr. Bu süreçte ayrÕca banliyöleúme olgusuyla da karúÕlaúan
øzmir, baúta kÕyÕ bölümler olmak üzere ana ulaúÕm akslarÕ boyunca saçaklanan geliúme
göstermiútir. Bu geliúme kentte do÷al alanlar ve yeúil alanlarÕn aleyhine bir durum yaratmÕú ve
bu alanlarÕn büyük bölümü yapÕlaúmÕú alanlara dönüúmüútür (Hepcan et al., 2013). ùüphesiz
bu geliúmeler øzmir kentini ekolojik açÕdan sürdürülebilir olmayan bir noktaya taúÕmÕútÕr.
Bunun en büyük kanÕtÕ, Hepcan (2013)’ün øzmir’in merkez ilçelerinde peyzaj metrikleri
kullanÕlarak yeúil alan dokusu ve ba÷lantÕlÕlÕk durumunun ölçüldü÷ü çalÕúmasÕna göre; kentsel
yeúil alanlarÕn kentin sadece %1.45’ini oluúturdu÷u, üstelik bu alanlarÕn oldukça parçalanmÕú
ve yalÕtÕlmÕú bir yapÕda oldu÷u saptanmÕútÕr.
Bu ba÷lamda bu çalÕúma; kentin gelece÷ine yönelik olarak ekolojik açÕdan sürdürülebilir bir
geliúim senaryosu (akÕllÕ geliúim senaryosu) üretmeyi di÷er bir deyiúle açÕk - yeúil alanlarÕn
ekolojik a÷lar mantÕ÷Õnda örüldü÷ü daha yaúanabilir bir kent geliúimine yönelik bir
yaklaúÕmÕn ortaya konulmasÕnÕ hedeflemektedir. Üretilen bu senaryonun ekolojik açÕdan
sürdürülebilir olup olmadÕ÷ÕnÕ test edebilmek için, kentin mevcut durumu (Hepcan, 2013) ve
bu senaryo peyzaj metrikleri kullanÕlarak analiz edilerek karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.

ARAùTIRMA ALANI
AraútÕrma alanÕnÕ 38°34ƍ ve 38°16ƍ Kuzey enlemi 26°48ƍ ve 27°22ƍ Do÷u boylamÕ arasÕnda
kalan toplam 936.22 km2 büyüklü÷ündeki Çi÷li, KarúÕyaka, BayraklÕ, Konak, Bornova, Buca,
Gaziemir, Karaba÷lar, Balçova, NarlÕdere, Güzelbahçe ilçeleri oluúturmaktadÕr (ùekil 1).

MATERYAL
AraútÕrma alanÕna ait 2005 tarihli IKONOS uydu görüntüsü, bu görüntünün kontrollü
sÕnÕflandÕrÕlmasÕyla üretilen arazi kullanÕm haritasÕ (Hepcan, 2013; Hepcan et al., 2013) ile
1/25000 ölçekli topo÷rafik haritalar araútÕrma materyalini oluúturmaktadÕr.
Arazi kullanÕm haritasÕ yapÕlaúmÕú alanlar (yapÕlaúmÕú alanlar, endüstriyel alanlar, otoyollar,
hava alanÕ, çöp depolama alanlarÕ, taú - maden ocaklarÕ), kentsel yeúil alanlar (kent parklarÕ,
okul-kampüs bahçeleri, mezarlÕklar, oyun alanlarÕ, su kÕyÕsÕ rekreasyon alanlarÕ, konut
bahçeleri), tarÕm alanlarÕ (tarÕm alanlarÕ, zeytinlik alanlar ve meyve bahçeleri) ve do÷al alanlar
(maki, frigana ve orman vejetasyonlarÕ, a÷açlandÕrma alanlarÕ, tuzlu düzlükler, sulak alanlar)
olmak üzere 4 sÕnÕf altÕnda yeniden sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.

* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil 1 AraútÕrma alanÕ

YÖNTEM
AraútÕrmanÕn yöntemi; øzmir kentinin mevcut durumu ile kent için ekolojik a÷lar temelinde
oluúturulmuú açÕk ve yeúil alan sistemini içeren sürdürülebilir bir geliúim senaryosu (akÕllÕ
geliúim senaryosu) üretilmesi ve bu senaryonun peyzaj metrikleri kullanÕlarak FRAGSTATS
3.4 (McGarigal and Marks 2003) yazÕlÕmÕnda analiz edilmesi üzerine kurgulanmÕútÕr.
Kentin mevcut durumuna ait veriler Hepcan (2013)’ün øzmir kentinin açÕk ve yeúil alanlarÕnÕn
de÷erlendirmesine yönelik çalÕúmasÕndan elde edilmiútir. AkÕllÕ geliúim senaryosu, arazi
kullanÕm haritasÕ üzerinden uydu görüntüsü kullanÕlarak üretilmiútir. Senaryoda, kentin
mevcut kentsel yeúil alanlarÕna ek olarak kentin yapÕlaúmÕú alanÕnÕn sÕnÕrlarÕ içinde kalan
potansiyel açÕk ve yeúil alanlar belirlenmiútir. Kent içindeki akarsu koridorlarÕ, kuru dere
yataklarÕ ve su kanallarÕ, otoyol, karayolu ve demiryolu kenarlarÕnda do÷rusal koridorlar
oluúturulmuútur. AyrÕca atÕl alanlar, açÕk taú ve maden ocaklarÕ, do÷al alanlar ile yapÕ adalarÕ
arasÕnda kalmÕú yapÕlaúmamÕú alanlar potansiyel açÕk ve yeúil alanlar olarak tanÕmlanmÕútÕr.
AraútÕrmada kullanÕlan peyzaj metrikleri peyzaj sÕnÕflarÕnÕn kendisine özgü fiziksel yapÕsÕnÕ
veya mekansal karakteristik özelliklerini ölçen / analiz eden algoritmalardÕr (McGarigal and
Marks, 1995). PLAND; peyzajÕn oranÕ bir peyzaj tipinin peyzajdaki oranÕnÕ, NP; parça sayÕsÕ
peyzaj tipine ait peyzaj parçasÕ sayÕsÕnÕ, MPS; ortalama parça büyüklü÷ü de÷eri bir arazi
kullanÕm tipine ait parçalarÕn aritmetik ortalamasÕnÕ ifade eder. PROX_AM; yakÕnlÕk, bir
peyzajda belirli bir arazi kullanÕm tipine ait parçalarÕn ve mekansal da÷ÕlÕmÕnÕ
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(yalÕtÕlmÕúlÕ÷ÕnÕ) analiz eder. GYRATE_AM; bir arazi kullanÕm tipine ait parçalarÕn
peyzajdaki devamlÕlÕ÷ÕnÕ/süreklili÷ini hesaplamaya yönelik bir analizdir. ENN_AM; komúu
parçalar arasÕndaki en yakÕn do÷rusal mesafe, aynÕ arazi kullanÕm tipi için bir parçadan
di÷erine olan en kÕsa do÷rusal mesafedir (McGarigal and Marks, 1995; McGarigal and Marks
2003; Botequilha Leitao et al. 2006).
BULGULAR
AraútÕrma alanÕnÕn mevcut durumunda baskÕn arazi örtüsünü % 60’lÕk oranÕyla do÷al alanlar
oluúturmaktadÕr. Bunu % 26’lÕk bir oran ile yapÕlaúmÕú alan takip etmektedir. TarÕm arazileri
% 12’lik bir orana sahip iken kentsel yeúil alanlarÕn oranÕ % 1.45’tir (ùekil 2a). Kentin
yapÕlaúmÕú alanÕ, körfez çevresi ile ana ulaúÕm a÷larÕ do÷rultusunda yayÕlÕm göstermektedir.
TarÕm arazileri ço÷unlukla kenttin çeperlerine yakÕn, da÷ÕnÕk bir yapÕ göstermektedir. Do÷al
alanlar, kentin yapÕlaúmÕú bölümünün çeperlerinde yer almaktadÕr. Kentsel yeúil alanlar ise
kent içinde da÷ÕnÕk bir yapÕ göstermektedir. (Hepcan, 2013).
Tablo 1 Mevcut durum analiz sonuçlarÕ
PLAND (%)

NP

MPS

GYRATE_AM

PROX_AM

ENN_AM

25.93

239

155.22

8147.32

4471.80

51.70

1.45

2177

0.62

150.56

60.61

116.70

TarÕm alanÕ

12.09

517

21.90

1316.89

740.32

351.44

Do÷al alan

60.51

365

155.22

4520.32

48925.39

263.28

YapÕlaúmÕú alan
Kentsel yeúil alan

Tablo 2 AkÕllÕ geliúim senaryosu analiz sonuçlarÕ
PLAND (%)

NP

MPS

GYRATE_AM

PROX_AM

ENN_AM

22.26

370

56.34

7611.92

15966.80

57.01

6.84

12325

0.52

584.67

1314.73

28.22

TarÕm alanÕ

11.99

559

20.08

1208.54

1509.46

80.86

Do÷al alan

58.89

273

201.96

4575.57

34528.72

269.36

YapÕlaúmÕú alan
Kentsel yeúil alan

AkÕllÕ senaryonun analizi sonucunda ise araútÕrma alanÕnÕn % 58.89’unu do÷al alanlarÕn,
% 22’sini yapÕlaúmÕú alanlarÕn, % 12’sini tarÕm alanlarÕnÕn ve % 6.84’ünü kentsel yeúil
alanlarÕn oluúturdu÷u belirlenmiútir. Do÷al alanlar en baskÕn arazi kullanÕm tipi olup,
araútÕrma alanÕnÕn % 58’ini kaplamakta ve kentin yapÕlaúmÕú bölümünü çevrelemektedir.
Kentinin yapÕlaúmÕú alanÕ % 22’lik bir orana sahiptir. TarÕm arazileri ise kentsel dokunun
kapladÕ÷Õ alanÕn yarÕsÕ kadar bir alanÕ kaplamaktadÕr. Mevcut ve potansiyel kentsel yeúil
alanlarÕn ise küçük parçalar halinde kentin yapÕlaúmÕú alanÕnda da÷ÕlÕm gösterdi÷i
belirlenmiútir (Tablo 1-2, ùekil 2b).
AkÕllÕ geliúim senaryosunda kentsel yeúil alanlarÕn kent içindeki oranÕnÕn % 1.45’ten 6.84’e
çÕktÕ÷Õ belirlenmiútir. Mevcut durumda kentsel yeúil alanlarÕn sayÕsÕ (NP) 2177 iken,
potansiyel alanlarÕn tanÕmlanmasÕndan sonra bu de÷er (NP) 12325’e ulaúmÕútÕr. Mevcut
durumda PROX_AM de÷eri 60.61 iken, akÕllÕ geliúim senaryosunda bu de÷er 1314.73 olarak
hesaplanmÕútÕr. ENN_AM de÷eri ise mevcut durumda 116.70’tir. AkÕllÕ geliúim senaryosunun
analizi sonucunda bu de÷er 4 kat azalarak 28.22’ye düúmüútür. GYRATE_AM, kentsel yeúil
alanlar için de÷erinin mevcut durumda 150.56, akÕllÕ senaryoda ise 584.67 olarak
belirlenmiútir.
* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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B

ùekil 2 (A) AraútÕrma alanÕnÕn mevcut durumu (Hepcan, 2013), (B) AkÕllÕ geliúim senaryosu
* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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TARTIùMA VE SONUÇ
Sanayileúmeye dayalÕ göçlerle hÕzlanan kentleúme hareketleri øzmir’in fiziksel, sosyal,
kültürel, ekonomik olarak de÷iúimine neden olmuú, bu de÷iúim kent mekânÕnÕn günümüzdeki
düzensiz formunu ve dokusunu oluúturmuútur. HÕzlÕ büyüme, göçe dayalÕ nüfus artÕúÕ kentsel
alan gereksinimini önemli ölçüde arttÕrmÕútÕr. Bu süreç denetimsizlik ve plansÕzlÕkla
bütünleúti÷inde, aúÕrÕ yapÕ yo÷unluklarÕ, sosyal ve teknik altyapÕda yetersizlik ve yaúam
destek sistemleri ile tarihsel ve do÷al çevrenin tahribine, bozulmasÕna neden olmuútur.
Günümüzde øzmir kentinin mekânsal yayÕlÕmÕ, tarÕm, orman alanlarÕ, su havzalarÕ, do÷al
ortamlar, koruma altÕndaki alanlar, kÕyÕlar gibi do÷al eúiklere dayanmÕú yer yer bu eúikler
aúÕlmaya baúlamÕútÕr (Topal, 2009).
YukarÕdaki tespitleri destekler yönde 1963 ve 2005 yÕllarÕ arasÕnda, øzmir kentinde ciddi bir
kentsel de÷iúim yaúanmÕú oldu÷unu söylemek olasÕdÕr. Bu süreçte kentin yapÕlaúmÕú alanlarÕ
% 30’a yakÕn bir artÕú göstermiútir. Bu artÕú büyük ölçüde tarÕm alanlarÕnÕn aleyhine bir
geliúim göstermiú, tarÕm alanlarÕ baúta olmak üzere do÷al bitki örtüsü, sulak alanlar gibi
de÷erli do÷al peyzajlar da kentsel alana dönüúmüútür. Örne÷in Gediz DeltasÕ’nÕn do÷usunda
yer alan tuzlu düzlük çok dramatik bir azalÕú göstermiú ve 42 yÕllÕk zaman diliminde
% 40’dan fazla oranda yok olarak kentsel kullanÕmÕna dönüúmüútür (Hepcan et al., 2013).
Hiç úüphesiz yukarÕda adÕ geçen bu geliúim sürecinde kentsel yeúil alanlar da olumsuz bir
biçimde etkilenmiútir. øzmir kentinde mevcut durum incelendi÷inde, kentsel yeúil alanlarÕn
peyzajdaki konfigürasyonunu tanÕmlayan parça sayÕsÕ ve ortalama parça büyüklü÷ü de÷erleri,
kentsel yeúil alanlarÕn boyutlarÕnÕn küçük ve kent peyzajÕ içinde oldukça parçalanmÕú bir
yapÕda oldu÷unu göstermektedir (Hepcan, 2013). Yine aynÕ araútÕrÕcÕ, øzmir kentindeki
kentsel yeúil alanlarÕn oranÕnÕ %1.45 olarak saptamÕútÕr. Bu oran Stockholm kentinde % 30
(rezerv alanlarÕyla birlikte % 40) (European Union, 2010), Zürih’te (øsviçre) % 19, Dublin’de
(ørlanda) % 17, Birmingham’da (øngiltere) % 13, Helsinki’de (Finlandiya) % 8, Leipzig’de
(Almanya) % 15’tir (URGE-Team, 2004). Bu de÷erler göz önüne alÕndÕ÷Õnda øzmir’in bu
kentlerin oldukça gerisinde oldu÷u açÕktÕr. Bu çalÕúmada oluúturulan akÕllÕ senaryoda ise
kentsel doku içerisindeki refüj, ulaúÕm a÷larÕnÕn çevreleri, atÕl alanlar, yapÕ adalarÕnÕn
arasÕndaki boú alanlar, do÷al alanlar vb. alanlarÕn potansiyel alan olarak de÷erlendirilmesi
durumunda bile, kentsel açÕk ve yeúil alanlarÕn oranÕ ancak yaklaúÕk 4.5 kat artÕú göstererek
% 6.84’e ulaúabilmiútir (Tablo 2).
Mevcut durumla karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda senaryo ile önerilen kentsel yeúil alanlarÕn, GYRATE_AM de÷erinin yüksek olmasÕ, kent peyzajÕnda kentsel yeúil alanlarÕn süreklili÷inin fazla
oldu÷u anlamÕna gelmektedir. PROX_AM de÷erinin yüksek, ENN_AM de÷erinin düúük
olmasÕ ise kentsel yeúil alanlar arasÕndaki ba÷lantÕlÕ÷Õn yüksek oldu÷unu ifade etmektedir.
ENN_AM de÷erinin dört kat azalmasÕ, kentsel yeúil alanlarÕn mevcut duruma göre dört kat
yakÕn mesafede oldu÷unu belirtmektedir. Bu durum önerilen senaryonun øzmir kentini kentsel
yeúil alanlar açÕsÕndan daha sürdürülebilir bir konuma getirdi÷inin göstergesidir.
Görünen odur ki akÕllÕ geliúim senaryosunda bile, øzmir kentinin kentsel yeúil alanlarÕnÕn
yukarÕda adÕ geçen kentlerin düzeyine ulaúmasÕ oldukça güç görünmektedir. Bunun temel
nedeni øzmir kentinin yerleúim dokusu, a÷ÕrlÕklÕ olarak çok katlÕ binalarÕn bitiúik nizamda bir
araya gelmesidir. AyrÕca, MPS de÷eri, yapÕlaúmasÕnÕ tamamlamÕú kentsel doku içindeki
kentsel yeúil alanlarÕn büyüklüklerinin oldukça küçük oldu÷unu göstermektedir. DolayÕsÕyla
kentin aralarÕnda ba÷lantÕlar oluúturulabilecek geniú kentsel yeúil alanlara ihtiyacÕ
bulunmaktadÕr. YapÕlaúma yo÷unlu÷unun yüksek olmasÕ nedeniyle fiziksel olarak yeni kentsel
yeúil alanlar oluúturma olanaklarÕ son derece sÕnÕrlÕdÕr. Ancak geniú yapÕ yüzeylerine sahip
binalarda çatÕ bahçeleri oluúturulmasÕ, yapÕ yüzeylerinin bitkilendirilmesi (düúey bahçeler
* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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oluúturulmasÕ) ya da atÕl alanlarÕn dönüútürülmesi gibi alternatif çözüm önerilerine ihtiyaç
duyulmaktadÕr. Londra, øsviçre ve New York kentlerindeki örnekler gibi çatÕ bahçeleri
oluúturulabilir (Brenneisen, 2006). Benzer úekilde yapÕ yüzeylerinin bitkilendirilmesi (düúey
bahçeler oluúturulmasÕ) yoluyla kente yeúil yüzeyler kazandÕrÕlabilir.
YukarÕda adÕ geçen çözümlerle birlikte kentsel yeúil alan miktarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ tek baúÕna
yeterli de÷ildir. Miktarla birlikte niteli÷inde iyileútirilmesi gereklidir. Bunun sistematik
biçimde yaklaúÕmla yapÕlmasÕ ve kentte bir yeúil alanlar sisteminin - kentsel bir ekolojik a÷Õn
oluúturulmasÕ gereklidir. Ekolojik a÷ temelinde oluúturulan kentsel açÕk ve yeúil alan
sisteminde ekolojik yapÕnÕn sa÷lÕklÕ olmasÕ; a÷Õn bileúenlerini oluúturan alanlarÕn ekolojik
kalitesinin yüksek olmasÕyla do÷ru orantÕlÕdÕr. Büyük parçalarÕn ekolojik kalitelerinin yüksek
olmasÕ nedeniyle, sistemde mümkün oldu÷unca büyük parçalarÕn bulunmasÕna çalÕúÕlmalÕdÕr.
Kentsel doku içinde ekolojik a÷larÕn oluúturulmasÕ; ÕsÕ adasÕ oluúumunu azaltÕr, hava kalitesini
iyileútirir, kent iklimine olumlu katkÕ sa÷lar, kentsel yaban hayatÕ için habitat oluúturur ve
türlerin hareketine olanak sa÷lar, kent halkÕna rekreasyonel olanaklar sunar.
AkÕllÕ geliúim senaryosunda kesintisiz koridorlar ulaúÕm a÷larÕ (karayollarÕ ve demiryollarÕ) ve
akarsu - dere yataklarÕ, deniz kÕyÕsÕ ve kanallar gibi do÷rusal peyzaj elemanlarÕ ile sÕnÕrlÕdÕr.
Ancak açÕk ve yeúil alanlar arasÕndaki ba÷lantÕlÕlÕk Portland, Boston ve Singapur
kentlerindeki örneklerde oldu÷u gibi kentsel doku içinde sistematik bir úekilde do÷rusal yeúil
alanlarÕn oluúturulmasÕyla sa÷lanabilir (NE Holladay Green Street Corridor Plan, 2012;
Emerald Necklace Conservancy, 2013; Guniwan, 2011).
Kentin birçok bölümünde (Karaba÷lar, KarúÕyaka ve BayraklÕ ilçelerinde) kuru dere ve akarsu
yataklarÕnÕn içinde ya da kÕyÕsÕnda yapÕlar yer almaktadÕr. BazÕ bölgelerde ise akarsu yataklarÕ
kapatÕlmÕútÕr. Bu durum kent ve yakÕn çevresinin su rejimini olumsuz bir úekilde etkilemekte
ayrÕca, akarsu yataklarÕnÕn yakÕn çevresinin taúkÕn alanlarÕ olmasÕ nedeniyle risk
oluúturmaktadÕr. Bu alanlarÕn kentsel dönüúümde öncelikli alanlar olarak belirlenerek, akarsu
yataklarÕnÕn kanala alÕnmasÕ yerine do÷al yapÕsÕna uygun olarak peyzaj onarÕmÕ çalÕúmalarÕyla
su kÕyÕsÕ ekosistemlerinin iyileútirilmesi, kent içinden kent dÕúÕna kadar uzanan koridorlar
haline getirilmesi sa÷lanabilir. Bu koridorlarÕn çevresine tampon bölgeler oluúturulabilir. Bu
sayede ya÷Õú sularÕnÕn drenaj sistemleriyle kanalize edilmesi yerine toplanmasÕ ve yer altÕ su
rejiminin beslenmesi, ekolojik yapÕnÕn iyileútirilmesi, flora ve fauna türlerinin korunmasÕ,
kent halkÕ için rekreasyonel olanaklarÕn sa÷lanmasÕ mümkün olabilecektir. Akarsu
koridorlarÕnÕn iyileútirilmesi son dönemlerde birçok kentte öncelikli çalÕúmalar arasÕnda yer
almakta ve bu do÷rultuda baúarÕlÕ uygulamalar yapÕlmaktadÕr.
øzmir kenti için Los Angeles kentinde akarsu koridorlarÕn geliútirilmesi ve iyileútirilmesine
yönelik hazÕrlanan master plan çalÕúmasÕna benzer planlar hazÕrlanabilir ve uygulanabilir
(LARRMP, 2007).
AkÕllÕ senaryoda tarÕm alanlarÕnÕn azalmasÕnÕn nedeni, tarÕm arazilerinin içerisinden geçen
akarsu yataklarÕnÕn potansiyel alanlar olarak tanÕmlanmasÕndan kaynaklanmaktadÕr. Kent
içindeki tarÕm arazilerin korunmasÕ, kentin tarÕmsal üretim ihtiyacÕ için kaynak
oluúturmaktadÕr. Bu alanlar ayrÕca, su rejimi açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr. Ya÷Õú sularÕnÕn
drene edilmesini sa÷lamakta ve akarsu taúkÕnlarÕnda tampon bölge görevi görmektedir. Kent
içindeki ve yakÕn çevresindeki tarÕm arazileri akÕllÕ geliúim senaryolarÕ kapsamÕnda potansiyel
alanlar olarak kabul edilerek -Hollanda’da oldu÷u gibi- ekolojik a÷ sistemine dahil edilebilir.
Bu sayede tarÕmsal arazilerin baúka kullanÕmlara dönüútürülmemesinin önüne geçilebilir.
AkÕllÕ geliúim senaryosunda do÷al alanlarÕn oranÕ % 1.5 oranÕnda azalmÕú, parça sayÕsÕ ise
365’ten 273’e düúmüútür. Bu durum, kent içindeki küçük ve yapÕlaúmÕú parsellerle çevrilmiú
* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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do÷al alanlarÕn potansiyel alan olarak tanÕmlanmasÕndan kaynaklanmaktadÕr. Buna karúÕlÕk
ortalama parça büyüklü÷ü artÕú göstermiútir ki bu, do÷al alana ait parçalarÕn ortalama
büyüklü÷ünün arttÕ÷Õ anlamÕna gelmektedir. GYRATE_AM ve ENN_AM de÷erlerinde
önemli bir de÷iúim olmamÕútÕr ancak PROX_AM de÷eri 48925’ten 34528’ye düúmüútür. Bu
normalde do÷al alana ait parçalarÕn mekânsal olarak birbirinden daha uzakta konumlandÕ÷ÕnÕ
ve yalÕtÕlmÕúlÕ÷Õn yüksek oldu÷unu ifade etmektedir. Bu durum ilk görüúte önerilen akÕllÕ
senaryoda bir eksikli÷in oldu÷u úeklinde yorumlanabilir. Ancak PROX_AM de÷erinin
düúmesinin nedeninin øzmir’de do÷al alanlarÕn kentin yapÕlaúmÕú bölümünün çeperlerinde yer
almasÕ, kent içinde büyük do÷al alanlarÕn ve bunlarÕ kent dÕúÕndaki do÷al alanlara ba÷layan
koridorlarÕn bulunmamasÕyla açÕklanmasÕ gereklidir. AslÕnda kent çeperinde yer alan % 58
oranÕndaki do÷al alanlar (Tablo 2), øzmir için ciddi bir potansiyel sunmaktadÕr. Bu do÷al
rezerv alanlarÕnÕn mümkün oldu÷unca korunmasÕ ve bu alanlarÕn kentin yapÕlaúmÕú dokusu
içinde kalan kentsel açÕk ve yeúil alanlar arasÕnda fiziksel ba÷lantÕlÕ÷Õn sa÷lanmasÕ yönünde
çalÕúÕlmalÕdÕr.
Son birkaç yÕldÕr ülkemizin gündeminde olan kentsel dönüúüm uygulamalarÕ, kentlerin
yeniden planlanmasÕ için aslÕnda önemli fÕrsatlar yaratmaktadÕr. Bunun için kentsel dönüúümü
sadece eski yapÕlarÕn yÕkÕlÕp yerine yeni apartman bloklarÕ dikmekten öte bir uygulama olarak
de÷erlendirmek gereklidir. Bu dönüúümün ekolojik ve sosyal boyutlarÕnÕn da bulundu÷u göz
önüne alÕnmalÕdÕr. Bu ba÷lamda yeúil alan miktarÕ arttÕrÕlmalÕ, yeni oluúturulacak kentsel açÕk
ve yeúil alanlar, bir ekolojik a÷ yaklaúÕmÕnda sistematik bir biçimde planlanmalÕdÕr.
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KENTSEL MEKÂN-KADIN øLøùKøSøNDE GÜNDELøK HAKLAR VE TMMOB
øZMøR øKK KADIN ÇALIùMA GRUBUNUN “KOLTUöUMA OTURMA” PROJESø
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TMMOB øzmir øKK KadÕn ÇalÕúma Grubu Üyesi
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GiriƔ
KadÕnÕn sosyo-ekonomik, kültürel, politik vb. alanlardaki uzun soluklu ve çok yönlü var olma
mücadelesinin uzun tarihi, kimi önemli kazanÕmlara tanÕklÕk etmiú olsa da bu alandaki
sorunlar varlÕ÷ÕnÕ derinleúerek sürdürmektedir. Psikolojik, ekonomik, bedensel úiddet,
ayrÕmcÕlÕk, taciz, istihdam vb. konulara iliúkin gerçeklikler kaçÕnÕlmaz biçimde kadÕna yönelik
gündemin önemli bir bölümünü kaplarken toplumsal cinsiyet rollerinin gündelik hayattaki
basit gibi görünen kimi sorunlu yansÕmalarÕ genel dikkatin dÕúÕnda kalmaktadÕr. Oysa kadÕn
sorununa iliúkin olarak büyük ölçekli sosyo-ekonomik, politik, kültürel vb. olgularÕn bir dÕúa
vurumu olan gündelik hayatÕn içinde saklanan manzaralarÕn deúifre edilmesi de büyük önem
taúÕmaktadÕr.
KadÕnÕn kentsel mekâna iliúkin olarak dolaúma hakkÕndan çalÕúma hakkÕna, yönetimsel
kademelerde görev alma hakkÕndan mekânÕ biçimlendirme hakkÕna, e÷lenme hakkÕndan söz
söyleme hakkÕna uzanan bir dizi hakkÕnÕn her an ve çeúitli biçimlerde zedelenmekte olmasÕ,
günümüzde gündelik hayata iliúkin temel sorunlar arasÕnda yer almaktadÕr. Kentlerdeki yo÷un
ve sÕkÕúÕk yaúantÕnÕn içerisinde herkes tarafÕndan kullanÕlan kamusal mekân ise sözü edilen
zedelenmelerin baúlÕca sahnelerinden birini teúkil etmektedir. TMMOB øzmir øKK KadÕn
ÇalÕúma Grubu tarafÕndan oluúturulan “Koltu÷uma Oturma” projesine odaklanan bu bildiri,
kadÕnÕn kentsel-kamusal mekândaki gündelik var oluúuna iliúkin küçükmüú gibi görünen
ancak bütüncül bir biçimde bakÕldÕ÷Õnda büyük oldu÷u anlaúÕlan çeúitli sorunlarÕ “koltuk”
metaforu üzerinden tartÕúmayÕ ve sorunlarÕn giderilmesine yönelik öngörüler gerçekleútirmeyi
amaçlamaktadÕr. Bildiri, kamusal alanda yer alan “koltuk”lara iliúkin toplumsal cinsiyet
temelli paylaúÕm hallerinin ne úekilde gerçekleúti÷ini, otobüs, sokak, iúyeri, yönetim binasÕ,
e÷lenme alanÕ gibi farklÕ kentsel mekânlar üzerinde tartÕúmayÕ ve fiziksel ya da temsiliyet
anlamÕnda tespit edilen eúitsizliklerin giderilmesi açÕsÕndan ihtiyaç duyulan toplumsal, öznel,
yönetimsel, sivil sorumluluklarÕ belirlemeyi deneyecektir.

Nesneler DünyasÕndaki Bir Ö÷e Olarak “Koltuk” ve AnlamlarÕ
“Koltuk” denilen nesnenin ne olup olmadÕ÷ÕnÕ ana hatlarÕyla tanÕmlamak gerekirse, onu
“insanÕn yaptÕ÷Õ bir nesne” olarak açÕklayabilmemiz mümkündür. Toplumbilimciler,
arkeologlar, antropologlar, insanÕn üretti÷i her úeyi “insan yapÕmÕ nesne” olarak
adlandÕrmakta ve “kültür” teriminin insan yapÕmÕ her úeyi kapsadÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. ønsan
yapÕmÕ bir nesne, genellikle tek bir amaç gözetilecek bir iúleve göre üretilmekte, nesnelere
yakÕútÕrÕlan iúlevler ise kültürel çevredeki uzlaúÕmlara ba÷lanmaktadÕr (Posner, 2001, s.37-38).
Baudrillard, “Nesneler Sistemi” adlÕ kitabÕnda her nesnenin özel, aile, kamu vb. düzeylerde
dönüútürdü÷ü bir úeyler bulundu÷unu, insanlarÕn nesnelerle iliúkiye geçiú süreçlerine ba÷lÕ
olarak ortaya çÕkan bir insani iliúkiler ve davranÕúlar sistemati÷inin mevcut oldu÷unu öne
sürer. Bu kapsamda nesnelerin “üretip konuútu÷u bir dile benzeyen” bir anlamlar sisteminden
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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söz edilmektedir (Baudrillard, 2011, s.9-11, 58). Böyle bakÕldÕ÷Õnda koltu÷un da oturma
iúlevini üstlenmenin ötesinde anlamlar içerdi÷ini, koltu÷a dair anlam dizgesinin insani ya da
toplumsal iliúkiler ve davranÕúlar, tanÕmlanmÕú-tanÕmlanmamÕú hiyerarúiler, toplumsal cinsiyet
modelleri vb. karúÕlÕklarÕnÕn bulundu÷unu öne sürmek mümkündür.
Baudrillard, puftan kanapeye, tahta sÕradan rahat koltu÷a kadar bütün modern oturak
eúyalarÕnÕn ön plana çÕkartmaya çalÕútÕklarÕ úeyin toplumsal iliúki kurmak ve karúÕlÕklÕ bir
konuma sahip olmak oldu÷unu vurgulamakta, ana sorunun karúÕlÕklÕ oturma biçiminden çok
modern toplumsal bireyin her yerde karúÕmÕza çÕkan konumunu öne çÕkartmak oldu÷unu
söylemektedir. Bu kapsamda, eúyalarÕn aldÕklarÕ form ve yerleútirilme biçimlerine ba÷lÕ olarak
varlÕk bulmuú eski yönelimlerin yarattÕ÷Õ ahlaki saplantÕ ve maddi sÕkÕntÕlara da dikkat çeker
(Baudrillard, 2011, s. 56- 58). Koltu÷un öznel ve kamusal mekânlarda geçmiúten bugüne
dönüúen biçim ve anlamlarÕ, önemli sorgulamalarÕn konusudur.
Öznel bir mekân olan ev içinde “modern” bir eúya olarak varlÕk bulan ve süreç içinde
geleneksel evdeki sedirin yerini alan koltuk, uzun zaman eski ahlaki saplantÕlarla
anlamlandÕrÕlmÕútÕr. Ev modernleúmiú olsa da “modern koltuk” evin hayatÕna kolayca
karÕúamamÕútÕr. Apartman dairelerinin misafir odasÕ denilen ve fazla oturulmayan bir
mekânÕnda üzeri örtülerek korunan koltuk takÕmÕnÕn baúköúede duran parçasÕ, öncelikle en
önemli erkek misafire ve evin reisi olarak görülen erke÷e tahsis edilmiú durumdadÕr. Evin
mutfaktan getirilecek ikramdan sorumlu tutulan kadÕnÕ gibi kendilerini ona yardÕm etmekle
sorumlu tutan misafir kadÕnlarÕn da kapÕya yakÕn koltuk ve sandalyelerde oturduklarÕ görülür.
Günümüze gelindi÷inde ise misafir odasÕ kavramÕ ço÷u evde ortadan kalkmÕú, eúyalar yeni
biçimlere ve yeni anlamlara bürünmüútür. Baudrillard, karúÕlÕklÕ olarak yerleútirilen ve
birbirine de÷en, dokunan eúyalarÕn sadece mekânsal de÷il, ahlaki bir birliktelik de
sergilediklerini, mobilyalarÕn sadece iúlevsel de÷il, simgesel anlamlar da taúÕdÕ÷ÕnÕ, evin bu
konumuyla aile içindeki kiúisel iliúkilerle bütünleúti÷ini ifade ederken, seri üretim ve yersizlik
dolayÕsÕyla üretilen eúyalarÕn getirdi÷i dinamizmin bir miktar özgürlük yarattÕ÷ÕnÕ ve eski
eúyalarÕn sahip oldu÷u yapmacÕk ahlaki temeli zorladÕ÷ÕnÕ belirtir (Baudrillard, 2011, s. 2124). Benzer bir geliúme kentsel/kamusal mekânlar için de varlÕk bulmakta, iúyerlerinden resmi
kurumlara, ulaúÕm araçlarÕndan e÷lenme-dinlenme mekânlarÕna de÷iúen çeúit çeúit yerde var
olan koltuklar, toplumsal hiyerarúiler, erkler, eúitsizlikler vb. konularla ilgili sorunlarÕ
yansÕtmayÕ sürdürmektedir.

Kentsel/Kamusal Mekânda KadÕn VarlÕ÷Õ, Gündelik Haklar ve “Koltuk” Metaforu
“ønsan yapÕmÕ bir nesne” olarak anlamlar ve simgeler içeren koltu÷un var olma yerleri ve
biçimlerini toplumsal cinsiyet ve kadÕn olgusu ile iliúkili bir sorgulamanÕn konusu yapmak,
öncelikle kentsel/kamusal alandaki kadÕn varlÕ÷Õ ile ilgili durumu incelenmesini ve buna
yönelik gündelik haklarÕn altÕnÕn çizilmesini gerektirmektedir. KadÕnÕn kentsel/kamusal
mekândaki varlÕ÷Õ geçmiúten bugüne sayÕsal olarak artmÕúsa da, toplumsal hayattaki erkler ve
olanaklarÕn paylaúÕmÕ hâlâ eúitlikçi bir manzara göstermemektedir. Bu durumun en temel
nedenlerinden biri de, toplumsal cinsiyet rollerine iliúkin tartÕúmalÕ algÕlardÕr.
Cinsiyetin fiziksel olmanÕn ötesinde toplumsal kabuller, algÕlar, davranÕúlar, yönlendirmelerle
ilgili bir konu oldu÷u kabul edilmekte olup, bu kabul çerçevesinde “toplumsal cinsiyet”
kavramÕ geliútirilmiútir. Buttler, toplumsal cinsiyeti eril ve diúil kavramlarÕn üretildi÷i bir
mekanizma olarak tanÕmlarken, bu mekanizmanÕn
toplumsal cinsiyeti hormonal,
kromozomal, ruhsal, performatif ara formlarla birlikte üretti÷ini ifade etmektedir. Toplumsal
cinsiyetin düzenlemeye tabii tutulmasÕ ise, düzen tarafÕndan özneleútirilmek anlamÕna
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geldi÷inden bir sorun olarak görülmektedir (Buttler, 2009, s.73-75). KadÕnÕn tarih boyunca
kendisine atanan roller çerçevesinde gündelik hayatta karúÕlaútÕ÷Õ temel sorunlardan önemli
bir bölümü, “ev” ile özdeúleúen iç mekândan dÕúarÕsÕ olarak nitelenebilecek “kamusal
mekân”a dahil olabilme çabasÕ paralelinde geliúmiútir. Kamusal mekâna dahil olma talebi,
aslÕnda her modern birey için “gündelik hayata dair basit bir hak” iken, bu talebin
karúÕlanmasÕ ço÷u kere bilinçli ya da bilinçsiz davranÕúlarla zorlaútÕrÕlmakta, kimi durumlarda
da ortadan kaldÕrÕlmaktadÕr. KadÕnÕn kamusal mekâna dahil olma sürecine dair yaúadÕ÷Õ
güçlükler “koltuk” metaforu ile temsil edilebilecek erk da÷ÕlÕmlarÕyla derinden iliúkilidir.
KadÕnÕn, sokaklar, bulvarlar, meydanlardan ulaúÕm araçlarÕna, iúyerlerinden kurumsal
binalara, yeme-içme, e÷lenme mekânlarÕndan gezinti alanlarÕna de÷iúen mekânlarda yer
alabilmesi için tarih boyunca önemli mücadeleler verilmesi gerekmiútir. KadÕnÕn
kentsel/kamusal mekânda daha yo÷un biçimde yer aldÕ÷Õ günümüzde bile, bu varoluúa iliúkin
ciddi sorunlar yaúanmaktadÕr. Kayasü, toplumsal cinsiyet kimli÷i ile mekân ve yer
oluúumunun iç içe geçti÷ini, de÷iúik yerelliklerin farklÕlÕklarÕnÕn toplumsal cinsiyetin
içeri÷inin oluúmasÕnda aktif bir ö÷e olarak belirdi÷ini vurgulamaktadÕr. BaúlangÕcÕnÕ üretimin
ev dÕúÕna çÕkmasÕyla birlikte yeniden úekillenen “üretim” ve “toplumsal yeniden üretim”
süreçlerinin oluúturdu÷u “kamusal alan” ve “özel alan” ikilemi, çeúitli araútÕrmalarda
“toplumsal cinsiyet-mekân” iliúkilerinin en somut meselesi olarak gösterilmektedir (Kayasü,
2005, s.21-22). ÇakÕr ise, mekân kullanÕmÕnÕn cinsiyet ve beden politikalarÕnÕn yanÕ sÕra
yurttaúlÕk kavramÕ ile iliúkili oldu÷una iúaret etmekte, çevre ile toplumsal cinsiyet iliúkisini
sorunsallaútÕran feminist co÷rafya alanÕnÕn önemine iúaret etmektedir. Cinsiyetçi uygulama ve
bu kapsamdaki örgütlenme de, en belirgin biçimde özel ve kamusal alanlardaki karúÕtlÕk ve
hiyerarúide ortaya çÕkmaktadÕr. Özel ve kamusal mekânlarÕn ayrÕútÕrÕlmasÕ, kadÕnlarÕn
yaúamÕnÕn ev içiyle sÕnÕrlanmasÕ, kamusal alanlara giriúlerin denetim altÕna alÕnmasÕ, dÕú alana
çÕkmakla iliúkili olarak giysilerden ulaúÕm araçlarÕna uzanan kÕsÕtlamalar konulmasÕ, bu alanÕn
geçmiúten bugüne karúÕ karúÕya oldu÷u sorunlar arasÕnda sayÕlmaktadÕr (ÇakÕr, 2009, s.133136, 142-145). Sözü edilen olgular farklÕ co÷rafyalarda kendi karakteristikleriyle varlÕk
göstermekte olsa da, sorunun ana hatlarÕyla aynÕ oldu÷unu söylemek mümkündür.
Eski Yunan uygarlÕ÷Õnda kamusal alan olan “polis”in erkeklere, ev olan “oikos’un kadÕn ve
çocuklara atanmasÕ, øslam ülkelerindeki haremlik-selamlÕk uygulamasÕ, OsmanlÕlar’da
kadÕnlarÕn geceleri dolaúamayaca÷Õ, dondurmacÕ, kaymakçÕ vb. dükkânlara giremeyecekleri
gibi uygulamalarla karúÕlaúmalarÕ, 18. yüzyÕlda Fransa’da kadÕnlarÕn oy hakkÕndan mahrum
edilmeleri ve kulüplere alÕnmamalarÕ yönündeki kararlarÕn yürürlükte olmasÕ gibi haller,
kadÕn tarihindeki irkiltici geliúmelerin çok kÕsa bir kesitini yansÕtmaktadÕr. KadÕnÕn tüm
haklarÕyla donatÕlmÕú bir halde kentte özgürce dolaúabilmesinin, 18. yüzyÕl sonlarÕnda bile ne
Avrupa’da ne de bir baúka yerde mümkün olabildi÷ini gözler önüne koyan ciddi bir literatür
bulunmaktadÕr. (ÇakÕr, 2009, s.135). Bu kapsamdaki çarpÕcÕ araútÕrmalardan biri de, 19.
yüzyÕl sonlarÕnda Avrupa’da kent mekânÕnÕn hâlâ erkek bakÕú açÕsÕ ile kategorize edildi÷ini,
ancak saygÕde÷er olmayan kadÕnÕn kentin kamusal yüzüyle özdeúleúti÷ini tespit eden
çalÕúmadÕr (Kayasü, 2005, s.23). Bu olgulara kadÕnÕn kentsel mekânÕ inúa eden mimarlÕk ve
mühendislik alanlarÕna oldukça geç kabul edildi÷i ve kabul edildikten sonra da ço÷u kere
ikinci planda tutuldu÷u gerçe÷ini eklemek de gereklidir. Günümüzde kadÕnÕn en azÕndan
dünyadaki belirli ülkelerde özgürce dolaúabilme hakkÕnÕ elde etti÷i görülse de, erkek egemen
bakÕú açÕsÕyla ortaya konmuú mekânsal düzenlemeler, aúÕlamayan toplumsal bariyerler vb.
olgular, bu özgürlü÷ün gere÷i gibi kullanÕlmasÕna ço÷u kere mani olmaktadÕr.
KadÕnÕn, sokak, bulvar ve meydanlarda özgürce dolaútÕ÷Õ varsayÕlan günümüzde bile çeúitli
kÕsÕtlamalarla karúÕlaúÕlmakta; kadÕn ço÷u kentte örne÷in çarúÕya eúi ya da yaúlÕ bir kadÕnla
çÕkmak zorunda kalmaktadÕr. Geleneksel yaúam biçiminin egemen oldu÷u ve kadÕnÕn
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konumunun daha çok ev olarak belirlendi÷i gecekondu bölgeleri, tarihsel çevreler vb.
alanlarda, kadÕnÕn kamusal alandaki konumu, eve yakÕn bir pozisyonda belirlenmiú ve bu alan
komúuluk iliúkilerinin çemberi ya da kapÕ önü olarak sÕnÕrlanmÕútÕr. KapÕ önündeki eúiklerde
ya da kapÕ önüne serilen bir örtünün üzerine oturarak sosyalleúen kadÕn manzaralarÕ tipiktir.
Bu gibi alanlarda erke÷in kamusal mekânÕ kahvehane olarak belirginleúmekte, onun oturdu÷u
sandalye de, temsili bir koltu÷a karúÕlÕk gelmektedir.
Otoyollar ve ulaúÕm araçlarÕ, kentsel-kamusal mekânlardaki toplumsal cinsiyet rollerine
yönelik sorunlarÕn en çarpÕcÕ biçimde ortaya çÕktÕ÷Õ yerler arasÕnda bulunmaktadÕr. Otomobil,
binek hayvanlarÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ uzak bir geçmiúe temellenen kolektif bellekten gelen bir
tutumla hâlâ erke÷e ait görülmekte, kadÕn sürücüler trafikte kimi zaman tacizle kimi zaman da
gereksiz yardÕm talebiyle karúÕlaúmaktadÕr. Genel algÕya göre sürücü koltu÷u erke÷in olup
onun yanÕndaki koltuk ise kimi zaman “koruyup kollama” kimi zaman da “cinsel obje
ça÷rÕúÕmlarÕ” içeren bir yaklaúÕmla kadÕna ait kÕlÕnmaktadÕr. Baudrillard, otomobilin insanÕn
taptÕ÷Õ bir nesne olarak bütün nesnelerden daha özel bir yere sahip oldu÷unu, insana baúka
hiçbir nesnenin veremedi÷i bir üstünlük duygusu verdi÷ini öne sürerken bu aracÕn
reklamlarÕnda kadÕn imgesinin kullanÕlmasÕnÕn ardÕnda yatan psiko-seksüel olgulara iúaret
eder (Baudrillard, 2011, s. 83- 88). Otomobil daha çok erkeklere ait bir araç olarak algÕlandÕ÷Õ
halde, imgenin kadÕn üzerinden kurgulanmasÕndaki çeliúki çarpÕcÕdÕr.
ÇalÕúma yaúamÕna katÕlan kadÕnlarÕn kentsel mekânda yaúadÕklarÕ güçlüklerin davranÕúsal
yaklaúÕmlarla incelenmesi sonucunda, düúük gelirli iúlerde çalÕúan kadÕnlarÕn özel otomobil
sahiplili÷inin oranlarÕnÕn az oldu÷u ve toplu taúÕm araçlarÕnÕ kullanmanÕn güçlükleri tespit
edilmiútir (Kayasü, 2005, s.22-23). Bu güçlük kadÕnÕn çalÕúma koúullarÕnÕ etkilemekle
kalmamakta, kent merkezinde yo÷unlaúan sosyo-kültürel aktivitelere dahil olabilmesi
konusunda da bariyer yaratmaktadÕr. Erke÷in toplu taúÕm araçlarÕndaki koltuk kullanma
e÷ilimini incelemek de irkilticidir. Çocuktan yaúlÕya kadar her yaútan erkek aktör, otobüs,
minibüs, tren, vapur vb. toplu taúÕm araçlarÕndaki ikili koltuklara yayÕlarak oturmakta, iki
erkek figür yan yana düútüklerinde birbirlerine çarpmalarÕ söz konusu oldu÷u için ortalama
bir düzen kurabildikleri halde, yan koltukta bir kadÕn olmasÕ durumunda onun koltu÷unun
üçte birini kaplamakta bir sakÕnca görmemektedirler. KadÕnlar tarafÕndan bu konuda yapÕlan
ikazlar ise genelde úiddet içeren bir dille karúÕlandÕ÷Õndan, toplu taúÕm araçlarÕ kendi
koltu÷unun bir bölümünü erkek varlÕ÷Õna terk etmek zorunda kalmÕú kadÕn manzaralarÕyla
doludur. Erke÷in kamusal alandaki koltuklara yayÕlarak, koltu÷u sahiplenerek, hatta yandaki
koltuklara taúarak gerçekleútirdi÷i geleneksel oturma biçiminin erkek egemen bir dünyanÕn
kolektif belle÷inin en temel yansÕmalarÕndan biri oldu÷unu söylemek kolayca mümkündür.
Bu rahatsÕzlÕk verici koúullar karúÕsÕnda kentin özellikle törel yapÕlarÕn sürdü÷ü bölgelerinde
yaúayan kadÕnlara dÕúarÕ çÕkma yönünde erkek merkezli kÕsÕtlamalar getirilebildi÷i gibi
kadÕnlara özel otobüs tahsisi talebi gibi sorunlu istekler de ortaya çÕkmaktadÕr. Böyle
tartÕúmalÕ öngörüler yaratmak yerine, herkesin kendi koltu÷unda oturdu÷u ve baúkasÕnÕn
koltu÷una yayÕlmadÕ÷Õ bir yolculuk ilkesinin benimsenmesinin “hayatÕ eúitlikçi ve ötekilerinin
var olma hakkÕnÕ dikkate alan bir tutumda yaúamanÕn” birinci adÕmÕnÕ oluúturaca÷Õ
konusundaki kamusal farkÕndalÕ÷Õ tesis etmek, kuúkusuz kentsel hayat açÕsÕndan çok daha
anlamlÕ olacaktÕr.
KadÕnÕn iúyerleri, yönetim binalarÕ, lokantalar, meyhaneler, parklardaki durumu da, en az
di÷er mekânlar kadar sorunludur. øúyerleri, ço÷u kere hem kadÕn hem de erkek varlÕ÷Õna
karúÕlÕk gelen bir yaklaúÕmla dekore edilmiú olsa da, bu yerlerdeki yönetici koltuklarÕnÕn ço÷u
erkeklere tahsis edilmiú durumdadÕr. Yönetim binalarÕ merkeziyetçi ve erkeksi bir erkin
varlÕ÷Õyla kadÕnlar için hâlâ dÕúlayÕcÕ, parklar, meyhaneler, onlar için hâlâ tekinsiz, gece
kadÕnlar için hâlâ karanlÕk ve korkuludur. SanatÕn sahnesi erkek egemen bir düzen tarafÕndan
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inúa edilmekte, bu sahnedeki koltuklara oturabilen az sayÕdaki kadÕn, kurallarÕnÕ erkeklerin
koydu÷u bir oyunu oynarken güçlükle elde ettikleri koltuklarÕnÕ koruyabilmek ço÷u kere
hemcinslerine vurmaktadÕr. Benzer bir durum politik ve medyatik platformlar için de
geçerlidir.
Genel bir de÷erlendirme yapÕldÕ÷Õnda, kentsel/kamusal alanlardaki maddi ya da temsili
koltuklarÕn ço÷unun erkeklere tahsis edildi÷ini, birlikte oturmalarÕ gerekti÷inde ise kadÕnÕn
köúeye itilmeye çalÕúÕldÕ÷ÕnÕ tespit etmek mümkündür. KadÕn kimi zaman bu itilme halini
kabullenerek köúeye çekilmekte, kimi zaman ise tepki göstererek mücadele etmektedir.
Birinci durumda kadÕnÕn kamusal mekândan dÕúlanmasÕ, ikinci durumda ise erkek egemen bir
dünyanÕn úiddetiyle karúÕ karúÕya gelmesi söz konusudur.
øzmir øKK KadÕn ÇalÕúma Grubu’nun “Koltu÷uma Oturma” Projesi
TMMOB øzmir øKK KadÕn ÇalÕúma Grubu tarafÕndan oluúturulan “Koltu÷uma Oturma”
projesi, kadÕnÕn kentsel-kamusal mekândaki gündelik var oluúuna iliúkin haklarÕ ve sorunlarÕ
“koltuk” metaforu üzerinden uzun süreli bir tartÕúma açmayÕ amaçlamaktadÕr. Sözü edilen
tartÕúmanÕn geniú bir katÕlÕmla gerçekleútirilmesi ve meselenin otobüs, sokak, iúyeri, yönetim
binasÕ, e÷lenme alanÕ gibi kamusal/kentsel mekânlardaki gündelik davranÕúlardan toplumsal,
öznel, yönetimsel, sivil sorumluluklara uzanan bir çerçevede ele alÕnmasÕ hedeflenmektedir.
Bu kapsamda belirlenen sorulardan bazÕlarÕ úunlardÕr:
-Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan “koltuk”lara iliúkin toplumsal cinsiyet temelli
paylaúÕm halleri ne úekilde varlÕk buluyor?
-Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan “koltuk”lara iliúkin toplumsal cinsiyet temelli
paylaúÕm hallerinin içerdi÷i anlamlar nelerdir?
-Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan “koltuk”lara iliúkin toplumsal cinsiyet temelli
paylaúÕm hallerinin kadÕnÕn gündelik hayatÕndaki yansÕmalarÕ ne úekilde gerçekleúmektedir?
- Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan “koltuk”lara iliúkin toplumsal cinsiyet temelli
paylaúÕm halleri kadÕn haklarÕ çerçevesinde de÷erlendirildi÷inde hangi sonuçlarla
karúÕlaúÕlmaktadÕr?
-Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan “koltuk”lara iliúkin toplumsal cinsiyet temelli
paylaúÕm hallerine yönelik eúitsizliklerin giderilmesi için üstlenilmesi gereken bireysel,
toplumsal, kurumsal sorumluluklar hangileridir?
TMMOB øzmir øKK KadÕn ÇalÕúma Grubu tarafÕndan oluúturulan “Koltu÷uma Oturma”
projesi, yukarÕdaki sorularÕn cevaplarÕnÕ, kadÕn örgütleri, akademisyenler, yerel yönetimler ve
farklÕ kadÕn profilleriyle birlikte gerçekleútirmeyi amaçladÕ÷Õ söyleúi, panel, çalÕútay, tiyatro,
film gösterimi, dinleti vb. etkinlikler kapsamÕnda gerçekleútirece÷i çalÕúma süreçlerinde
araútÕracaktÕr. Bu sürecin hem ilgili kurum ve kuruluúlarÕn hem de kentlilerin “kadÕn”
sorunsalÕna iliúkin farkÕndalÕk ve sorumluluklarÕnÕ güncelleyebilecekleri bir süreç olarak
geliútirilmesi hedeflenmektedir.
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Sonuç ve De÷erlendirmeler
TMMOB øzmir øKK KadÕn ÇalÕúma Grubu tarafÕndan oluúturulan “Koltu÷uma Oturma
Projesi”, kadÕnÕn “kentsel mekandaki var oluúuna ve gündelik hayatÕ ile ilgili haklarÕna”
yönelik bir farkÕndalÕk geliútirmeyi amaçlarken, bu konuda yaúanan sorunlarÕn çözümlenmesi
konusunda bir metafor oluúturmayÕ da istemektedir. Kentsel mekândaki maddi ve temsili
“koltuk”larÕn erkek egemen paradigma paralelinde kullanÕlmakta oluúuna ve bu durumun
yarattÕ÷Õ sorunlara yönelik bilincin oluúturulmasÕ konusunda tüm odaklarÕn sorumluluk almasÕ
ve gündelik davranÕúlardan daha karmaúÕk örüntülere kadar çeúitlenen eúitsizliklerin
giderilmesine yönelik çalÕúmalar baúlatÕlmasÕ gerekmektedir. Bu nedenle yukarÕdaki metin,
yalnÕzca “TMMOB øzmir øKK KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna sunulan bir bildiri” olarak de÷il,
baúta yerel yönetimler olmak üzere “kent ve kadÕn sorunuyla ilgilenebilecek tüm kurumsal,
toplumsal, bireysel yapÕlara yönelik bir ça÷rÕ” olarak de÷erlendirilmelidir.

Kaynaklar
Baudrillard, J. Nesneler Sistemi, Çev.O.AdanÕr, A. Karamollao÷lu, Bo÷aziçi Üniversitesi YayÕnevi, østanbul,
2011.
Buttler, J. “Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri”, Çev.B.Kovulmaz, Cogito, 2009/58, s.73-89.
ÇakÕr, S., “MekânÕn KadÕnlar AçÕsÕndan KurgulanÕúÕna Kuramsal ve tarihsel Süreç øçinde Bakmak”, KadÕn ve
Mekân, Turkuvaz YayÕnevi, østanbul, 2009, s.133-149.
Kayasü, S. “KadÕnlarÕn Kentleri, Kentlerin KadÕnlarÕ”, Cumhuriyet Döneminde KadÕn ve MimarlÕk,
Ed.N.Türkün Dosto÷lu, TMMOB Mimarlar OdasÕ, Ankara, 2005, s.21-26.
Posner, R., “Kültür Nedir? Antropolojideki Temel KavramlarÕn Göstergebilim AçÕsÕndan Yorumu”,
Çev.F.Erkman Akersan, Göstergebilim TartÕúmalarÕ, Ed.E.Onat, S.Özgencil YÕldÕrÕm, MultÕlingual YayÕnevi,
østanbul, 2001, s.25-62.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu KadÕn ÇalÕúma Grubu adÕna düzenlenmiútir.
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ÇOCUK DOSTU KENT ÜZERøNE STRATEJøLER

Yard. Doç. Dr. Hikmet SøVRø GÖKMEN
hikmet.gokmen@deu.edu.tr

Giriú
Endüstrileúme, tüketim, nüfus büyümesi, yoksulluk, çevresel bozulma, suç ve savaú;
atmosferdeki, sudaki ve topraktaki bozulma, bir baúka deyiúle dünya çapÕnda kentleúmenin
etkisi, çocuklarÕn tam olarak ve serbestçe kentsel yaúama katÕlma úanslarÕnÕ gittikçe
azaltmaktadÕr. Günümüzde çocuklar kentlerde kendi geliúimleri adÕna olumsuz birçok sorunla
karúÕlaúmaktadÕrlar. Özellikle endüstrileúmiú ve geliúmiú kentlerde çocuklar kalabalÕk,
güvensiz ve kirletilmiú çevrelerde yaúamaktadÕrlar. Bu çevreler çocuklara; ö÷renme, oyun ve
rekreasyon için çok az fÕrsat sunmaktadÕr. Aile parçalanmasÕ, yoksulluk, vandalizm, yerel
kaynaklara kÕsÕtlÕ eriúim gibi, tüm bu bileúenler çocuklar ve gençler için birçok kenti olumsuz
ve tehdit eden yerler olarak göstermektedir. Özellikle kentlerin yo÷un konut bölgelerinde
kendili÷inden, düzensiz olarak geliúen oyun, geçmiúte kalmÕú bir olgu olmaya baúlamÕútÕr.
Çocuklar yalnÕzca evlerinde, arkadaú evinde ve ticari mekanlardaki düzenli oyun çevrelerine
katÕlmaya cesaretlendirilmektedirler (Mc. Kendrick, et.al., 2000). Kentin sundu÷u
olanaklardan toplumun farklÕ kesimleri aynÕ úekilde yararlanamamakta, hÕzlÕ kentleúme
eúitsizli÷in derinleúmesine yol açmaktadÕr.
Çocuk haklarÕ der ki; her çocu÷un yaúamaya ve geliúmeye, korunmaya, kararlara katÕlmaya
hakkÕ vardÕr ve bunlarÕn hepsi hiç bir ayrÕm gözetilmeksizin bütün çocuklar için geçerlidir.
Çocu÷un güvenli ve sa÷lÕklÕ bir çevrede herhangi bir ayrÕma u÷ramadan insanca
yaúayabilece÷i bir kentte geliúmek en temel hakkÕdÕr. ønsan haklarÕna saygÕ toplumun
çocuklarÕna nasÕl davrandÕ÷Õ ile baúlar. Olumlu olan çocuk-merkezli yaklaúÕmdÕr, bir baúka
deyiúle çocu÷un kendi haklarÕna sahip ba÷ÕmsÕz bir birey oldu÷unu akÕldan çÕkarmamak ve
yalnÕzca onun için de÷il, onunla birlikte davranabilmek önemlidir. Bu do÷rultuda ne yapmak
gerekiyor? Ne yapmalÕyÕz? ÇocuklarÕn yaúamÕnÕ geliútirmek, ancak onlarÕn haklarÕnÕ
tanÕyarak, anlayarak ve gerçekleútirerek olur. Çocuk dostu kent oluúturmak, çocuklar ve
onlarÕn yaúamlarÕ ile aktif olarak ilgilenilen bir süreçtir. Çocuk dostu kent yalnÕzca yönetim
tarafÕndan gerçekleútirilemez. Çocuklar, aileleri ve çocuklarÕn yaúamÕnÕ ilgilendiren tüm
kiúilerin, kurumlarÕn ve kuruluúlarÕn ortaklÕ÷Õ ile gerçekleúir.
Çocuk Dostu Kent Nedir?
Çocuk dostu kent yaklaúÕmÕ; Çocuk HaklarÕ Sözleúmesi’nin tümüyle uygulanmasÕ görevini
üstlenmiútir. Bu nedenle çocuk dostu bir kent, genç vatandaúlarÕnÕn her birine; yaúadÕklarÕ
kent hakkÕnda verilen kararlarÕ etkileme; var olmasÕnÕ istedikleri bir kent hakkÕndaki
görüúlerini ifade etme; aile, toplum ve sosyal yaúama katÕlma; sa÷lÕk, e÷itim ve barÕnma gibi
temel hizmetlerden yararlanma; temiz su içme ve düzgün sa÷lÕk koúullarÕndan yararlanma;
sömürü, úiddet ve kötüye kullanÕmdan korunma; kendi baúlarÕna güvenli biçimde sokakta
dolaúma; arkadaúlarÕyla buluúma ve oynama; bitkiler ve hayvanlar için yeúil alanlara sahip
olma, kirlenmenin olmadÕ÷Õ bir çevrede yaúama; Kültürel ve sosyal etkinliklere katÕlma; etnik
köken, din, gelir, cinsiyet ya da engellilik gibi herhangi bir ayrÕmcÕlÕ÷a maruz kalmadan
kentlerinin eúit bir vatandaúÕ olarak her türlü hizmete eriúme haklarÕnÕ garantiler.

* Bu bildiri Mimarlar OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ÇocuklarÕn gereksinmeleri ve haklarÕna yönelik tutum ve davranÕúlar hÕzla de÷iúmektedir.
Özellikle Avrupa ülkelerinde birçok kent yönetimi çocuklarÕ ilgilendiren konularda çeúitli
yollarÕ denemektedirler. 1989 yÕlÕnda Birleúmiú Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen
Çocuk HaklarÕ Sözleúmesi’ni birçok ülke imzalamÕútÕr. Türkiye’nin de 1994 yÕlÕnda
imzaladÕ÷Õ sözleúmede, çocuklar yalnÕzca bakÕma muhtaç bir grup olarak de÷il, bir yurttaú
olarak gösterilmektedir. Tüm dünyada, çocuklu÷un bu yeni vizyonunu dikkate alan çabalar ve
çalÕúmalar vardÕr. Birçok uluslararasÕ giriúim, kentlerdeki çocuklarÕn yaúam niteli÷ini
geliútirmek üzere østanbul’daki HABøTAT II konferansÕndan sonra harekete geçmiútir.
UNICEF’in Çocuk-dostu Kentler (Child-friendly Cities) giriúimi ve UNESCO’nun Kentlerde
Büyümek (Growing up in Cities) giriúimi bu konuda önemli çalÕúmalar yapmaktadÕrlar.
Kanada, Avusturalya ve Amerika’da da benzer giriúimler çocuk dostu çevreler yaratmak
konusunda çeúitli çalÕúmalar sürdürmektedirler. 2001 yÕlÕnda Avrupa Çocuk Dostu Kentler
A÷Õ (ENCFC-European Network Child Friendly Cities) Birleúmiú Milletler Çocuk HaklarÕ
Sözleúmesi’nin yerine getirilmesi amacÕyla kurulmuútur. Bu oluúum birincisi 2002 yÕlÕnda
Antwerf-Belçika’da olmak üzere, 2004 yÕlÕnda Londra-øngiltere, 2006 yÕlÕnda StuttgartAlmanya, 2008 yÕlÕnda Rotterdam-Hollanda ve 2010 yÕlÕnda Florance-øtalya, 2012 yÕlÕnda
Zagreb-HÕrvatistan’da “Child in the City” konferanslarÕ düzenlemiútir. Ülkemizde de Avrupa
Birli÷i projesi olarak baúlayan “Çocuk Dostu Belediye Projesi”, Özgürlü÷ünden Yoksun
Gençlerle DayanÕúma Derne÷i tarafÕndan oluúturulmuútur. Çocuk Dostu Belediye Projesi
Çankaya Belediyesi tarafÕndan yürütülmektedir. Türkiye Çocuk Dostu Giriúimi 12 ilde (Sivas,
Antalya, Bursa, Konya, Tekirda÷, KÕrúehir, Trabzon, kayseri, Uúak, Gaziantep, Karaman,
Erzincan) çeúitli çalÕúmalar yapmaktadÕr.
Çocuk dostu bir kent oluúturmanÕn temelleri çocuk haklarÕ sözleúmesindeki, ayrÕm
gözetmeme ilkesi (madde 2), çocu÷un yararÕ ilkesi (madde 3), çocu÷un yaúama ve geliúme
ilkesi (madde 6) ve çocu÷un katÕlÕm ilkesi (madde 12) ne vurgu yapan dört maddeyi öncelikle
ele almakla olur. Çocuk dostu kent, kentin günlük yaúamÕnda çocuk haklarÕnÕ yaúama
geçirmeye özen gösteren herhangi bir kent veya yerel yönetim sistemidir. ÇocuklarÕn
seslerinin, gereksinmelerinin, önceliklerinin ve haklarÕnÕn kamu politikalarÕnÕn ve
uygulamalarÕnÕn ayrÕlmaz bir parçasÕ haline geldi÷i kentler çocuk dostudur. DolayÕsÕyla böyle
bir kent aynÕ zamanda tüm insanlarÕ ile dost bir kenttir. Çocuk Dostu Kent Giriúimi 1996
yÕlÕnda gerçekleútirilen BM ønsan Yerleúimleri KonferansÕnda (HABøTAT II) ele alÕnan ve
kentleri herkes için yaúanabilir mekânlar kÕlmayÕ amaçlayan kararÕn uzantÕsÕ olarak
baúlatÕlmÕútÕr. Giriúim UNICEF’in terminolojisi ile “önce çocuklar” ilkesini temel almaktadÕr.
Avrupa ülkeleri de dâhil olmak üzere yüksek, orta ve düúük gelirli ülkelerdeki yerel
yönetimlerin bazÕlarÕ “çocuk dostu” olma yönünde siyasi bir karar vermiúlerdir.
Çocuk dostu olmak kolay de÷ildir. Çocuk dostu olmak için ciddi, istikrarlÕ politikalar üretmiú,
stratejiler geliútirmiú ve programlar, planlar oluúturmuú olmak gerekir. Bu nedenle yerel
yönetimlerde çocuklara yer açmak, çocuklarÕ kararlara katmak, onlarÕn adÕna bir úeyler
yapmaktan çok daha önemlidir. Çocuk dostu kent, yapÕlanma süreci, aynÕ zamanda Çocuk
HaklarÕ Sözleúmesi’nin yerel yönetim ortamlarÕnda yaúama geçirilmesi anlamÕna gelmektedir
ve çocuklarÕ merkeze yerleútiren bir takÕm özellikleri gözetir. Yerel yönetimler çocuk dostu
bir kent oluúturmak için, bu 9 yapÕ taúÕnÕ gündemlerinde tutmalÕdÕrlar:
1. ÇOCUKLARIN KATILIMI: çocuklarÕn kendilerini etkileyen konulara aktif katÕlÕmlarÕnÕn
sa÷lanmasÕ; görüúlerinin dinlenmesi ve bu görüúlerin karar süreçlerinde dikkate alÕnmasÕ,
2.ÇOCUK DOSTU YASAL ÇERÇEVE: bütün çocuklarÕn haklarÕnÕ koruyacak ve
yaygÕnlaútÕracak yasal düzenlemelerin, yönetmeliklerin ve usullerin belirlenmesi,

* Bu bildiri Mimarlar OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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3. KENT ÖLÇEöøNDE ÇOCUK HAKLARI UYGULAMA STRATEJøSø: Sözleúme
temelinde Çocuk Dostu Kent oluúturulmasÕ için ayrÕntÕlÕ ve kapsamlÕ bir strateji veya gündem
geliútirilmesi,
4. ÇOCUK HAKLARI BøRøMø VEYA EùGÜDÜM MEKANøZMASI: çocuklarÕn bakÕú
açÕlarÕnÕn öncelikle dikkate alÕnmasÕnÕ sa÷lamak üzere yerel yönetimlerde kalÕcÕ yapÕlanmalar
oluúturulmasÕ,
5. ÇOCUKLAR ÜZERøNDEKø ETKøNøN SAPTANMASI VE DEöERLENDøRMESø:
yasalarÕn, politikalarÕn ve uygulamalarÕn, uygulama öncesinde sÕrasÕnda ve sonrasÕnda
çocuklar üzerindeki etkilerini belirleyecek sistematik bir sürecin varlÕ÷Õ,
6. ÇOCUK BÜTÇESø: yeterli kaynak tahsisi ve çocuklara yönelik bütçe analizi,
7. DÜZENLø YAYINLANAN “KENT ÇOCUKLARIN DURUMU RAPORU”: çocuklarÕn
ve haklarÕnÕn durumunun belirlenebilmesi için yeterli izleme ve veri toplama çalÕúmalarÕ,
8. ÇOCUK HAKLARININ BøLøNMESøNøN SAöLANMASI: gerek yetiúkinlerin gerekse
çocuklarÕn çocuk haklarÕna iliúkin bilgilerinin artÕrÕlmasÕ,
9. ÇOCUKLAR ADINA BAöIMSIZ TANITIM-SAVUNU: çocuk haklarÕnÕ korumak ve
kollamak üzere yapÕlacak çalÕúmalarda hükümet dÕúÕ kuruluúlarÕn desteklenmesi ve bu alanda
ba÷ÕmsÕz insan haklarÕ kurumlarÕnÕn –ombudsmanlÕk veya çocuk komiserli÷i- oluúturulmasÕ.
Bu do÷rultuda yerel yönetimlerin
x

Sa÷lÕklÕ ve güvenli bir çevre,

x

ÇocuklarÕn geliúimi için dost bir çevre,

x

Sürdürülebilir ve adil bir çevre,

x

Temel hizmetlerin verildi÷i ve herkese bakÕm sa÷layan bir çevre,

x

Özellikle güç durumdaki çocuklar için dost bir çevre,

x AyrÕmcÕlÕk gözetmeyen ve dayanÕúmayÕ özendiren bir çevre
konularÕnda öncelikli hedeflerinin de olmasÕ gerekir.
Çocuk haklarÕ sözleúmesi, çocuklarÕ onlarÕn yaúamlarÕnÕ etkileyen kararlara katÕlmaya teúvik
etmektedir. ÇDù SekreteryasÕ, hizmet vermek; ÇDù Giriúimi ve hareketi için ortak referans
noktasÕ sa÷lamak üzere 2000’de kurulmuútur. øtalya’da ortaya çÕkan “çocuk dostu úehir
hareketi” çocuk haklarÕ sözleúmesindeki “katÕlÕm” ilkesini oturtmaya çalÕúmaktadÕr. “Çocuk
dostu úehir hareketi”, çocuklarÕn ve gençlerin gereksinmelerini yansÕtmak ve tanÕtmak üzere,
yapÕlÕ çevreyi iyileútirmek için oluúturulan uygulanabilir yöntemleri desteklemektedir. ÇDù
SekretaryasÕ farklÕ, birçok iyi uygulama örne÷ini tanÕtmaktadÕr. Londra (øngiltere),
Christchurch (Yeni Zelanda), Tilburg (Hollanda) ve British Columbia (Kanada) yapÕlÕ
çevredeki yenilikçi yaklaúÕmlarÕ ile tanÕnan bazÕ kentlerdir. Bu örnekler, baúarÕlÕ bir
geliúmenin nasÕl olaca÷Õ yönündeki yaklaúÕmlarÕnÕ úu úekilde açÕklamaktadÕrlar:
x

TasarÕmda çocuklarÕn ve gençlerin katÕlÕmÕ;

x

Çocuklar ve gençlerle çalÕúacak kiúilerinin e÷itimi;

x

Uygulanabilir sonuçlarÕn paylaúÕlmasÕ ve teúvik edilmesi;

* Bu bildiri Mimarlar OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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x

Yerel yönetime ve bununla iliúkili planlama ilkelerine çocuklarÕn ve gençlerin
eriúilebilirli÷inin sa÷lanmasÕ.

Londra, øngiltere: Londra 18 yaúÕn altÕnda 1.65 milyon çocu÷a sahiptir, bu da toplam
nüfusun 1/5’ini oluúturmaktadÕr. Londra Belediye BaúkanÕ, çocuk haklarÕ sözleúmesine ve
Genç LondralÕlarÕn katÕlÕmÕ ile oluúan Gençlik Stratejisine ba÷lÕ olarak Londra’yÕ çocuk dostu
kent yapmak için söz vermiútir. Strateji, yaklaúÕk olarak, 10 yÕllÕk bir uygulama süresini
kapsamaktadÕr. Belediye baúkanÕnÕn verdi÷i sözden sonra, aúa÷Õdaki aúamalar
gerçekleútirilmiútir:
x

Çocuk ve gençlerle görüúmeler - 2000-2001 yÕllarÕnda 3000 çocuk ve gençle
görüúülmüútür.

x

Belediye baúkanÕ toplantÕlarÕ – Baúkanla çocuklar ve gençlerle arasÕnda belediyenin
ekonomisi, kalkÕnma ve trafik stratejilerinin aktarÕldÕ÷Õ toplantÕlar organize edilmiútir.

x

Londra UlaútÕrma Bölümü- Çocuk eylem planÕnÕ geliútirmiútir.

x

Belediye baúkanÕnÕn çocuklarla yaptÕ÷Õ toplantÕlar, politika kararlarÕna do÷rudan girdi
sa÷lamÕútÕr.

x

Taslak strateji- Nisan 2003’te yayÕnlanmÕútÕr.

x

Kesin strateji- Ocak 2004’te baúlamÕútÕr.

Ocak 2004’te “Tüm Çocuklar ve Gençler için Daha øyi Bir Londra-Çocuk ve Genç Stratejisi”
yayÕnlanmÕútÕr. Çok sayÕdaki stratejik ortakla (ulusal, bölgesel ve yerel yönetim ve di÷er
kurumlar) yapÕlan bu strateji aúa÷Õdaki öncelikleri tanÕmlamÕútÕr:
x

Belediye baúkanÕnÕn çocuklar ve gençlerle buluúmasÕna devam edilmesi,

x

Çocuk etki de÷erlendirmesi programÕ belediyenin “çocuk ve genç birimine” verilmesi,

x

Belediye baúkanÕnÕn, eriúilebilir kent için tasarÕmlarÕ desteklemesi ve çocuklarÕn ve
gençlerin sa÷lÕk gereksinmelerine önem veren kamusallÕ÷Õ arttÕrmasÕ.

156 sayfalÕk bu kapsamlÕ planda, belediye baúkanÕnÕn Londra’yÕ çocuk ve kent dostu yapmak
için oluúturdu÷u vizyonu gerçekleútirmesi yönündeki amaç ve stratejileri belirtilmektedir
(www.childfriendlycities.org ).
British Columbia, Kanada: British Columbia Çocuk ve Genç Derne÷i, Çocuk ve Genç
Dostu Giriúimini 1999’da kurmuútur. Bu giriúimin ana amacÕ, “Çocuk ve genç dostu
topluluklarÕ desteklemek ve bu gruplara yardÕm etmek, çocuklarÕn bakÕú açÕsÕ ile yaúam
alanlarÕnÕ de÷erlendirmek ve çocuklarÕn ve gençlerin geliútirece÷i etkinliklerle ilgilenmektir”.
Bu giriúimin beú temel amacÕ úunlardan oluúmaktadÕr:
x

Çocuk ve genç dostu kavramÕnÕ desteklemek - bu destek konferanslar, basÕn açÕklamalarÕ,
reklamlar ve e÷itsel kaynaklarla sa÷lanmÕútÕr.

x

Toplumla (çocuklar ve gençleri de kapsayan) birlikte, çocuk ve genç dostu de÷erlendirme
listelerini oluúturmak; bu do÷rultuda geliútirilen de÷erlendirme listeleri 600 ün üzerinde
gruba ve bireye da÷ÕtÕlmÕútÕr.

x

Atölyeler, e÷itim programlarÕ, okul müfredatlarÕ ve bir dizi yayÕnla uzmanlÕklarÕ
yapÕlandÕrmak – dizi konferanslar yapÕlmÕú ve e÷itim oturumlarÕ yürütülmüútür.

* Bu bildiri Mimarlar OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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x

Web sayfasÕ, bültenler, iyi uygulamalar ve toplumsal baúarÕlar ile a÷ (network) oluúturmak
– mevcut Çocuk ve Genç Derne÷i web sayfasÕna “çocuk ve genç dostu topluluklar”
bölümü eklenmiútir.

x

ToplumlarÕn baúarÕlarÕnÕ kutlamak – yenilikçi ve etkili uygulamalarÕn tanÕnmasÕ için
Çocuk ve Genç Dostu Toplum Ödülü geliútirilmiútir (www.childfriendlycities.org ).

Christchurch, Yeni Zelanda: Christchurch Kent Konseyi, çocuk ve gençleri ilgilendiren
yaklaúÕmlardaki kÕsÕtlamalarÕ ve onlar için oluúturulan uygun olmayan çevreleri belirlemek
için bir araútÕrma yapmÕútÕr. YaklaúÕk olarak Christchurch’deki 0-24 yaú arasÕndaki nüfusun
%35’i, gereksinmeleri dikkate alan daha iyi yöntemleri düzenlemek ve olanaklar sa÷lamak
üzere planlama kararlarÕna katÕlmanÕn önemli oldu÷unu düúünmektedir. Bu do÷rultuda,
çocuklarÕ ve gençleri yansÕtan iki temel kalkÕnma politikasÕ oluúturulmuútur.
1. Çocuklar için gündem: Gündemin vizyonu “Yeni Zelanda’yÕ çocuklar için mükemmel bir
yer yapmak”tÕr. Gündem, her çocuk özeldir yaklaúÕmÕnÕ benimsemiú ve aúa÷Õdaki
hedefleri saptamÕútÕr:
-

Çocuk katÕlÕmÕnÕ arttÕrmak,

-

Çocuk yoksullu÷unu sonlandÕrmak,

-

ÇocuklarÕn yaúamÕndaki úiddeti belirlemek,

-

Çocuklar için politika ve hizmet yararlÕlÕ÷ÕnÕ arttÕran merkezi süreçleri geliútirmek,

-

Çocuklar için yerel ve toplumsal planlamayÕ geliútirmek,

-

ÇocuklarÕ ilgilendiren araútÕrma iúbirliklerini, araútÕrmayÕ ve bilgiyi arttÕrmak.

2. Genç geliúim stratejisi: Gençlerin gereksinmelerine yanÕt vermek üzere, bir çerçeve sunan
bu stratejinin hedefleri aúa÷Õdaki gibidir:
-

Gençler için tutarlÕ bir geliúme yaklaúÕmÕ sa÷lamak. Risk faktörlerini azaltan (düúük
özsaygÕ ve aile deste÷inden yoksunluk) ve koruyucu faktörleri (destekleyici ortamlar ve
pozitif toplumsal etkileúim gibi) geliútiren politikalar ve programlar tasarlamak.

-

Gençlerle çalÕúan profesyonellerin becerilerini geliútirmek. Gençlerle ba÷lantÕ kurmak için
gençlerin, gençlik kültürünün ve alt kültürlerin hÕzla de÷iúen dünyalarÕnÕ anlamak
gerekmektedir. Profesyonellerin gençlerin katÕlÕmÕnÕ nasÕl tetikleyeceklerini bilmelerini
sa÷layacak e÷itimler düzenlemek.

-

Aktif katÕlÕm ve ilgi için gençlere fÕrsatlar yaratmak. Gençlerin bir etkinlik düzenlemesine
ya da bir úey tasarlamasÕna, sorunlarÕ çözmesine veya di÷erlerini bilgilendirmesine
yönelik yaratÕlan fÕrsatlar, onlarÕn sa÷lÕklÕ geliúimi için önemlidir. AyrÕca, katÕlÕm bireyin
sahiplenme duygusunun ve gençlerin gereksinmelerini karúÕlayan politikalarÕn,
hizmetlerin ve programlarÕn artmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.

-

Özellikle gençlerin yaúamÕnÕ ve geliúimini etkileyen e÷ilimleri iyi bilmek, onlar için
oluúturulan etkili ve uyumlu programlama için önemlidir (www.childfriendlycities.org).

Tilburg, Hollanda: Tilburg, yaklaúÕk 200 000 nüfusu ile Hollanda’nÕn altÕncÕ büyük kentidir.
Geliúen ve endüstrileúen kentlerdeki son zamanlardaki de÷iúiklikler, artan bina yo÷unlu÷u,
daha az açÕk alan ve artan trafik yükü, çocuklar ve gençlerle dost olmayan bir kentsel çevre
yaratmÕútÕr. Ne yazÕk ki, son zamanlardaki kentsel geliúmeler var olan kent planlama
öncelikleri ile bütünleúmemekte ve çocuklarÕn ve gençlerin yaúam koúullarÕna dikkat
etmemektedir. “Tilburg’ta Büyümek” baúlÕklÕ gençlik politikasÕ bu kaygÕlara karúÕ
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geliútirilmiútir. Bu politika, çocuklarÕn ve gençlerin ilgisini çekmek ve katÕlÕmÕ geliútirmek
üzere bazÕ yenilikçi stratejileri kapsamaktadÕr.
x

Gençlik elçili÷i: Tilburg Konseyi, özellikle gençlik konseyi kavramÕnÕ, bu kavramÕn,
gerçekten, gençlerin farklÕ ilgileri ve gereksinmelerini temsil etmedi÷i endiúesi ile kabul
etmemiútir. Yerine, gençlerle ba÷lantÕ sa÷lamak ve konseye bilgi vermek üzere gençlik
elçili÷i yaratÕlmÕútÕr. Bu giriúime, eriúimi arttÕrmak için bir de web sayfasÕ
oluúturulmuútur.

x

Gençlik basÕn bürosu: Gençler hakkÕnda bilgi ve veri toplamak üzere kurulan bu büro,
aynÕ zamanda düzenli bir gençlik dergisi çÕkartmaktadÕr.

x

Toplumsal de÷erlendirme: Kentin tüm alanlarÕnda yaúayan gençlerin yaúam koúullarÕnÕ
de÷erlendiren bir form tasarlanmÕútÕr. Bu de÷erlendirmede, trafik sorunlarÕna, oyun
alanlarÕna, rekreasyon ve spor faaliyetlerine özel dikkat gösterilmesi istenmiútir.

x

Ba÷ÕmsÕz gençlik merkezi: Tamamen gençler tarafÕndan yönetilen ve çalÕútÕrÕlan ba÷ÕmsÕz
bir gençlik merkezinin kurulmasÕ uzun dönemli bir giriúimi içermektedir.

x

Gençlik denetim noktasÕ: ÇocuklarÕn ve gençlerin, belediyenin çocuklar ve gençlere
yönelik olarak verdi÷i hizmetleri ve yaptÕ÷Õ etkinlikleri ö÷renmek için geldikleri bir
merkezoluúturulmuútur (www.childfriendlycities.org).

x

UNICEF’in Çocuk-dostu Kentler Giriúimi kapsamÕnda oluúturulan stratejiler dÕúÕnda, kentleri
çocuk dostu yapabilmek için geliútirilebilecek stratejiler konusunda Tranter’in (2007)
önerilerini gözden geçirmekte de fayda vardÕr. Tranter, çalÕúmasÕnda bu konuyu, üç ana baúlÕk
altÕnda toplamaktadÕr:
Kent formundaki de÷iúimler

x

Komúuluk birimlerinin düzenlemesinde iyileútirme

x

Sosyal de÷erlerdeki de÷iúimler
Kent formundaki de÷iúimler:
x

ÇocuklarÕn evine yakÕn okullarÕ ve di÷er hizmetleri sunmak,

x

Arabadan daha baúka ulaúÕm araçlarÕna yatÕrÕm yapmak.

Günümüzde kentlerde çocuklarÕn büyük bir ço÷unlu÷u servis araçlarÕyla okullarÕna ya da
baúka yerlere taúÕnmaktadÕrlar. Arka koltuktan ya da servis penceresinden dünyayÕ
izlemektedirler. Oysa özel taúÕma yerine baúka olanaklarÕn yaratÕlmasÕ çocuk açÕsÕndan, çevre
açÕsÕndan ve ekonomik açÕdan birçok noktada fayda sa÷layacaktÕr.
Komúuluk birimlerinin düzenlemesinde iyileútirme:
x

ÇocuklarÕn trafik güvenli÷ini arttÕrmak,

x

ÇocuklarÕn yaúam çevreleri ve toplumla olan güven ve iliúki duygularÕnÕ arttÕrmak,

x

“Çocuklar yalnÕzca kendi alanlarÕnda bulunsun” mesajlarÕndan sakÕnmak,

x

ÇocuklarÕn yürüyebilecekleri, bisiklete binebilecekleri ve oynayabilecekleri ilginç
sokaklar yaratmak,

x

Yetiúkinler ve çocuklar için rahat mekânlar oluúturmak.
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Çocuklar için büyük bir geliúimsel de÷er olan serbestlik, çocuklarÕn çevreyle bütünleúmesini
sa÷lar ve çevresel kavramsallaútÕrmanÕn ve biliúsel harita oluúumunun temelini oluúturur.
Çevresel yetkinlik, güven ve ba÷ÕmsÕzlÕk duygusunun oluúumunu arttÕrÕr (Björklid &
Nordstram, 2007). ÇocuklarÕn mekânsal farkÕndalÕ÷ÕnÕn ve etkinliklerinin geliúiminde hareket
etme önemli bir noktadÕr (Risotto & Tounucci, 2002). ÇocuklarÕn yaúadÕklarÕ çevre, onlarÕn
yaúam koúullarÕnÕ ve çevreyi nasÕl algÕladÕklarÕnÕ oldukça etkilemektedir (Kyyta, 2003).
ÇocuklarÕn hareket özgürlüklerinin yani serbestliklerinin kÕsÕtlanmasÕ, onlarÕn do÷al ortamla
olan duygusal ba÷larÕnÕn da geliúimini olumsuz etkilemektedir. Evrensel ve kültürel bir olgu
olan sokak oyunu çocuklu÷un önemli bir deneyimidir. Oysa günümüzde sokak, çeúitli
açÕlardan tehlikeli bir yer olarak görülmektedir. Sokaklarda yer alan planlanmamÕú oyun
yerini arabaya ba÷ÕmlÕ, yetiúkin gözetiminde veya evden uzakta düzenlenmiú oyun
alanlarÕndaki oyuna bÕrakmÕútÕr. Bu nedenle çocuklar daha kÕsÕtlÕ ve eve ba÷ÕmlÕdÕr. Bugünün
çocu÷u evdeki oyunda -TV., bilgisayar- daha çok zaman geçirmektedir. Soka÷Õn sundu÷u
birçok olanaktan yoksundur. Komúuluk birimlerinin düzenlemesinde iyileútirme yaparken,
çocuklarÕ etkileyen tasarÕm konularÕ, dikkatlice ve çocuklarla birlikte ele alÕnmalÕdÕr.
YaúamlarÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕ evlerinde ve konut yakÕn çevresinde geçiren çocuklarÕn,
yaúadÕklarÕ konutlarÕn çocuk dostu olabilmesi için en azÕndan úu nitelikleri barÕndÕrmasÕ
gerekir. Çocuk dostu bir konut, çocuklara güvenli bir ortam sa÷lamanÕn yanÕ sÕra, ailelerin
yaúam biçimlerine uygun tasarlanmÕú, çocuklar için oyun ve çalÕúma alanlarÕna ve de iyi
aydÕnlatma, havalandÕrma ve ÕsÕtma koúullarÕna sahip olan konuttur. Çocuk dostu komúuluk
ortamÕ ise, fiziksel sa÷lÕ÷Õ teúvik etmeli, çocuklarÕn trafikten kaynaklanan risklerini minimize
etmeli, çocuklarÕ úiddetten ve uyuúturucudan korumalÕdÕr. AyrÕca bu ortamda, sa÷lÕk
servislerine, çocuk bakÕm ve e÷itim hizmetlerine, açÕk ve kapalÕ oyun ve rekreasyon
alanlarÕna ve de do÷al ortamlara kolay ulaúÕlmalÕdÕr.
Sosyal de÷erlerdeki geliúmeler:
x

Yavaúlama-yavaúlatma: “HÕz iyidir” görüúüne meydan okumak,

x

Bireysellikten ortak sorumlulu÷a teúvik etmek,

x

øyi ebeveyn olmanÕn ne anlama geldi÷ini düúünmek.

Çocuklar hÕz ve üretkenlik düúüncesi ile do÷mazlar, çocuklara sürekli olarak “çabuk ol”,
“hadi” diye seslenerek, bizler onlarÕ bu hale getiriyoruz. ÇocuklarÕn planlanmamÕú oyun için
zamana gereksinmeleri vardÕr. PlanlanmamÕú oyun, bir bale dersi veya basketbol çalÕúmasÕ
de÷ildir. Çocuklar, a÷aca tÕrmanmak ya da topra÷Õ kazmak isterler, yani kendi tepkileri ve
kendi hÕzlarÕ ile dünyayÕ keúfetmek isterler. YakÕn çevremizdeki çocuklarla ilgilenmek
konusunda toplumsal bir dayanÕúma süreci geliútirebilir, bu konuda ortak kararlar alabiliriz.
øyi bir ebeveyn çocu÷unu bir aktiviteden di÷erine taúÕyan mÕdÕr? Birçok ebeveyn sürekli
olarak çocuklarÕnÕ acele etmeleri konusunda uyarmaktadÕr. Herkes çocuklarÕnÕn, hayatta
baúarÕlÕ olmasÕnÕ istemektedir. Günümüzde bunun anlamÕ, onlarÕ her konuda –okul, spor,
sanat, müzik- yarÕúa koúmaktÕr.
FarklÕ bir strateji çalÕúmasÕ da Rotterdam’da yürütülmüútür. Genç bir nüfusa sahip olan
Rotterdam’da 2006 yÕlÕnda tamamlanan “Focus on Children” baúlÕklÕ araútÕrma raporunda,
Rotterdam’Õn büyümek için, Hollanda’nÕn cazip bir kenti olmadÕ÷Õ belirtilmektedir. Bu
do÷rultuda, kent yetkilileri, çocuk dostu bir kente do÷ru geliúme için “hemen yap!” ve
“ortaklarla birlikte kalkÕnma politikasÕ” úeklinde iki yol belirlemiúlerdir. FarklÕ özellikteki 11
pilot mahallede çalÕúmalar yürütülmüútür. Çocuk dostu kent nedir? kavramÕnÕn kimlerle
birlikte yaratÕlabilece÷ini (konut úirketleri, belediye meclisleri, ebeveynler, çocuklar)
belirledikten sonra, “Çocuk Dostu Rotterdam” için yapÕ taúlarÕnÕ oluúturmuúlardÕr. Bunlar;
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x

Çocuk dostu konutlar- tek evler ve çocuk dostu apartmanlar,

x

Kamusal mekân-dÕú mekan oyun alanlarÕ, yeúil alanlar, ön bahçeler, kamusal alanlar,

x

Servisler-geniúletilmiú okul; örne÷in ek etkinlik programlarÕ olan ilk veya ortaokullar,

x

Güvenli trafik güzergâhlarÕ-çocuk dostu trafik güzergâh a÷ÕdÕr.

Mahallelerin güçlü ve zayÕf yanlarÕnÕ bulmak üzere, bu dört yapÕ taúÕ kullanÕlmÕútÕr. Çocuk
dostu mahalleler için kontrol listeleri -özel toplu konutlarÕn oranÕ, trafik ve oyun alanÕ
güvenli÷i, gençlere yönelik servisler, çevresel faktörler, sosyal faktörler ve imajoluúturulmuútur. 11 mahallenin 7’si bu göstergelerde iyi olarak de÷erlendirilmiútir. BaúarÕnÕn
faktörleri:
x

Ortaklarla iliúki,

x

Halk deste÷i ve sorumlulu÷u yaratÕrken zamanÕ ve enerjiyi iyi kullanma,

x

YapÕsal projeler ve sosyal programlama arasÕnda net ba÷lantÕlar oluúturma,

x

ÇocuklarÕn ve ebeveynlerin görüúlerini içerme,

x

Oyun alanlarÕnÕ ve meydanlarÕ proje düzeyinde geliútirirken çocuklarÕn katÕlÕmÕnÕn
sa÷lanmasÕ,

x

øtici güç olarak rol oynayan kent konseyi.

Bu çalÕúmalardan sonra, günümüzde Rotterdam çocuk dostu kent açÕsÕndan úu sonuçlara
ulaúmÕútÕr:
x

Çocuk dostu mahalleler kent siyasetinin önemli bir parçasÕ olmuútur.

x

Çocuk dostu mahalleler artÕk herkesin gündemindedir.

x

Çocuk dostu mahalleler, gelecekteki kent tasarÕmcÕlarÕ için e÷itim kurumlarÕnÕn ders
programlarÕnÕn bir parçasÕ olmuútur.

x

Okul bahçeleri, mahalle meydanlarÕna ve problemli su alanlarÕ, çocuklar için oyun
alanlarÕna dönüútürülmüú; mahalleler yürümek, bisiklete binmek için güvenli duruma
getirilmiú; meydanlar yazÕn farklÕ etkinlikler için kullanÕlÕr duruma getirilmiú; tüm
organizasyonlarda ortak gayret görüúü benimsenmiú; tüm kentte çocuk konseyleri
oluúturulmuútur (Wapperon, 2010).

Son söz:
ÇocuklarÕn çevresel koúullarÕnÕ geliútirmezsek ne olacak? E÷er çocuk kendi baúÕna deneyim
yaratacak olanaklara sahip de÷ilse, uygun olmayan kentsel çevrede yaúÕyorsa, yaratÕcÕ birey
olarak geliúmesi oldukça sÕnÕrlÕ olacaktÕr ki bundan korkmak gerekir. Matthews ve Limb,
(1999), çocuklarla ilgili yapÕlacak olan çevresel çalÕúmalarda; çocuklarÕn görme biçimlerinin,
mekân kullanÕmlarÕnÕn, mekân duygularÕnÕn, çevresel korkularÕnÕn ve tehlike duygularÕnÕn,
demokratik sorumluluklarÕnÕn, çevresel karar vermedeki iliúkilerinin yetiúkinlerden farklÕ
oldu÷unu ve bu konulara özen gösterilmesi gereklili÷ini vurgulamaktadÕrlar. AyrÕca,
çocuklarÕn ve gençlerin kendi ortamlarÕnÕn biçimlendirilmesine katÕlÕmlarÕnÕn sa÷lanmasÕ,
çocuk dostu çevrelerin yaratÕlmasÕnda son derece önemlidir (Moore, 1990; Hart, 1992).
YurttaúlÕ÷Õn önemli boyutlarÕndan biri olan katÕlÕm, birçok ülkede ihmal edilmektedir.
Dünyada sayÕlarÕ gittikçe artan çocuklarÕn ve gençlerin katÕlÕmÕnda sÕnÕrlamalar ve
engellemeler vardÕr. Bu yalnÕzca çocuklarla ilgili bir durum de÷ildir, çocuklarÕn bakÕmÕ ve
geliúimi ile ilgilenen ebeveynler, ö÷retmenler, sosyal çalÕúanlar ve gençlik danÕúmanlarÕ için
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de geçerlidir (Horelli, 1998). ÇocuklarÕn katÕlÕmÕndan, planlama, çevresel e÷itim ve
çocuklarla ilgili araútÕrmalar konusunda dersler çÕkarmak mümkündür. Kamusal ve özel
ortaklarÕn eúit ortak olduklarÕ kent geliúim sürecinde, eúit ortak olmak politika yapmanÕn
farklÕ bir yolu anlamÕna gelmektedir. Bu do÷rultuda, çocuk dostu bir kent yaratma konusunda
izlenecek süreç úöyle olmalÕdÕr:
x

Mevcut davranÕúlarÕ ve alÕúkanlÕklarÕ keúfetmek: dikkate alÕnacak alÕúkanlÕklarÕ ve
özellikleri, yeni alÕúkanlÕklarÕ ve özellikleri, elenecek alÕúkanlÕklarÕ ve özellikleri
saptamak.

x

Aileleri ve çocuklarÕ planlamaya katmak: çeúitli atölye çalÕúmalarÕ ve odak grubu
toplantÕlarÕ ile onlara da söz hakkÕ vermek.

x

Planlama ve tasarÕm kriterleri geliútirmek: ön denetim listesi ve ölçülebilir kriterler
geliútirmek.

x

øyi örneklerden ders almak: trafikten arÕndÕrÕlmÕú yürüme yollarÕ ve sokak iyileútirme
çalÕúmalarÕ hakkÕnda bilgi sahibi olmak.

x

PlanlarÕ ve tasarÕmlarÕ sonuçlandÕrmak: sunumlar ve toplantÕlar yaparak sonuçlarÕ
kullanÕcÕlar ile paylaúmak.

x

Sürdürebilirli÷i sa÷lamak: çocuk dostu kavramÕnÕ yerleútirmek için çok sektörler arasÕ bir
yapÕ geliútirmek.

Çocuklar adÕna ÇOCUK DOSTU KENTLER için ilk adÕm, kentlerimizde, çocuklarÕn en
do÷al hakkÕ olan katÕlÕm hakkÕnÕ dikkate alan ve kentteki tüm kararlarÕn içine çocuklarÕn
görüúlerini alan ÇOCUK KONSEYLERøNø kurmak, yani kentlerde çocuklara yer açmak
olmalÕdÕr.
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GøRøù
Ülkemizde oldu÷u gibi kentimizde de sadece engelliler için de÷il, yaúlÕ, hasta, hamile, küçük
çocuklu aile ve çocuklar olmak üzere hemen hemen tüm bireyler için mekansal engeller
bulunmaktadÕr.
Kamuya açÕk, kapalÕ ve açÕk her türlü mekanÕn, engellilerde içinde olmak üzere, tüm
bireylerin tek baúÕna/özgürce/rahat dolaúÕmÕnÕ sa÷layacak biçimde, eriúilebilir/yaúanÕlabilir
olmasÕ gere÷i vardÕr.
2005 YÕlÕna kadar kent mekanlarÕ için yapÕlan planlama, tasarÕm ve uygulamalarda,
nüfusumuzun %12,29unu oluúturan baúta yürüme ve görme engeli olan engellilerin ulaúÕm
/eriúilebilirlik konularÕnda ihtiyaçlarÕ, çok da düúünülmemiú…
Ve úimdi onlarÕn, çözülmesi gereken, da÷ gibi büyümüú sorunlarÕ bulunmaktadÕr.

KapalÕ Mekan Engelleri
Engelliler için otopark bulunmamasÕ,
Bahçeden ana binaya giriúte bulunan mevcut rampada, rampa kenarlÕ÷ÕnÕn olmamasÕ, rampa
korkulu÷unun olmamasÕ, rampa yüzeyinin kaygan/parlak malzeme ile kaplanmÕú olmasÕ,
Bina içinde yer kaplama malzemesinin kaygan olmasÕ,

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ENGELSøZMøR KIRMIZI BAYRAK
øzmir Büyükúehir Belediyesi’nce 30 Ekim - 3 KasÕm 2013 tarihleri arasÕnda “ENGELSøZMøR
2013”baúlÕklÕ uluslararasÕ katÕlÕmlÕ kongre düzenlenmiútir.
Bir dizi etkinliklerin bulundu÷u bu sürecin önemli çalÕúmalarÕndan biri de; belki de en
önemlisi, engelli eriúimine uygun olan kamuya açÕk faaliyet gösteren özel veya kamu
kurumlarÕna ait açÕk ve kapalÕ mekânlar ile ulaúÕm araçlarÕna “KÕrmÕzÕ Bayrak” verilmesi
çalÕúmasÕdÕr.
Türkiye ölçe÷inde ilk kez gerçekleútirilen bu çalÕúmanÕn amaçlarÕndan biri; øzmir’i
sürdürülebilir, çevreci çözüm ve uygulamalarÕ ile engellilerin eriúimine/yaúamÕna uygun bir
úehir durumuna getirmektir. AyrÕca, Engelli yaúamÕnÕ engelsiz bir hayat haline dönüútürmek
amacÕyla,farkÕndalÕk yaratÕlmasÕ da hedeflenmektedir.
Engelli Yasa ve Yönetmelikleri
5378 sayÕlÕ Özürlüler YasasÕ’ nÕn Geçici 2 ve 3.Ek maddelerinde, kamu kurum ve
kuruluúlarÕna ait mevcut resmi yapÕlar, mevcut tüm yol, kaldÕrÕm, yaya geçidi, açÕk ve yeúil
alanlar, spor alanlarÕ ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapÕ alanlarÕ ile gerçek ve tüzel kiúiler
tarafÕndan yapÕlmÕú ve umuma açÕk hizmet veren her türlü yapÕlar ile toplu ulaúÕm araçlarÕ,
Kanunun yürürlü÷e girdi÷i 7 Temmuz 2005 tarihinden itibaren (yedi yÕl içinde) 7 Temmuz
2013 tarihine kadar özürlülerin eriúilebilirli÷ine uygun duruma getirilir, denilmektedir.
Yine 3194 sayÕlÕ ømar Kanunu’nun Ek birinci maddesine göre, fiziksel çevrenin özürlüler için
ulaúÕlabilir ve yaúanÕlabilir kÕlÕnmasÕ için, imar planlarÕ ile kentsel, sosyal, teknik altyapÕ
alanlarÕnda ve yapÕlarda, Türk StandartlarÕ Enstitüsü’nün ilgili engelli standartlarÕna uyulmasÕ
zorunlulu÷u vardÕr.
12 Temmuz 2006’tarihinde kamu binalarÕ, kamuya açÕk alanlar ile toplu taúÕma araçlarÕnÕn,
özürlülerin kullanÕmÕna uygun hale getirilmesi ile ilgili BaúbakanlÕk Genelgesi
yayÕmlanmÕútÕr. Genelgede, bu konuda en büyük görevin yerel yönetimlere düútü÷ü ve
belediyelerin ilgili kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile birlikte kÕsa (2005-2007), orta (2008-2010)
ve uzun vadeli (2011-2012) eylem planlarÕ hazÕrlayacaklarÕ belirtilmiútir.
YukarÕda belirlenmiú olan Yasa, yönetmelik ve genelgede engellilerle ilgili yapÕlmasÕ gere÷i
olan düzenlemelerin yapÕmÕna Temmuz 2012 tarihine kadar baúlanÕlamamÕú/kÕsmen
baúlanÕlmÕú olundu÷undan, bu defa ek olarak 6353 sayÕlÕ yasa çÕkarÕlmÕútÕr.
12 Temmuz 2012 tarihinde çÕkarÕlan 6353sayÕlÕ yasa ile;
1- Söz konusu düzenlemelerin yapÕlmasÕ için, 5378 sayÕlÕ engelliler yasasÕnÕn yürürlü÷e
girdi÷i 7 Temmuz 2005 tarihten itibaren sekiz yÕl içinde özürlülerin eriúilebilirli÷ine uygun
duruma getirilmesi,( bir yÕllÕk ek süre verilmiútir)
2- Mekân ve ulaúÕm araçlarÕnda, eriúilebilirlik standart uygulamalarÕnÕn illerde, Aile ve
Sosyal Politikalar, øçiúleri, Çevre ve ùehircilik, UlaútÕrma Denizcilik ve Haberleúme
BakanlÕklarÕ ve özürlüler ile ilgili konfederasyonlarÕn temsilcilerinden oluúan komisyon
tarafÕndan izlenmesi ve denetimlerinin yapÕlmasÕ,
3-Eksiklerin tamamlamasÕ için verilen 8 yÕllÕk sürenin bitiminden itibaren iki yÕlÕ geçmemek
üzere ek süre verilebilece÷i, 4a-Denetim komisyonlarÕnca,10 yÕllÕk sürenin bitiminden
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itibaren, yani Temmuz 2015 tarihine kadar, öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmedi÷i
tespit edilen umuma açÕk hizmet veren her türlü yapÕlar ve açÕk alanlar ile toplu taúÕm
araçlarÕnÕn sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kiúilerine, Aile ve Sosyal Politikalar
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan her bir tespit için bin Türk LirasÕndan beú bin Türk LirasÕna kadar idari
para cezasÕ verilmesi, 4b-Sürenin bitimine kadar yükümlülüklerini yerine getirmedi÷i tespit
edilen büyükúehir belediyeleri, belediyeler ve di÷er kamu kurum ve kuruluúlarÕna da,
her bir tespit için beú bin Türk LirasÕndan yirmi beú bin Türk LirasÕna kadar idari para cezasÕ
verilmesi, hükümleri getirilmiútir.
Temmuz 2013 Tarihine kadar Kamu ve özel kuruluúlarÕn, engellilerin eriúimlerini
sa÷lamak adÕna kÕsmen yaptÕklarÕ düzenlemelerden, daha ço÷unun standart dÕúÕ,
engellilerin kullanÕmÕna uygun olmayan düzenlemeler oldu÷u görülmektedir.
Bu nedenle; amacÕ, mevcut ve yeni yapÕlacak her türlü mekan ve ulaúÕm araçlarÕnÕn,
mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, engellilerin eriúimine uygun hale
getirilmesini sa÷lamak olan; Engelsiz øzmir KÕrmÕzÕ Bayrak Komisyonu Yönetmeli÷i
hazÕrlanarak, 8Nisan 2013 tarihinde 571 sayÕlÕ øzmir Büyükúehir Belediyesi Meclis kararÕ ile
kabul edilerek yürürlü÷e girmiútir.
KÕrmÕzÕ Bayrak komisyonu
Komisyon aúa÷Õda belirtilen kurum ve kuruluú temsilcilerinden olmak üzere17 üyeden
oluúmaktadÕr.
1.Komisyon BaúkanÕ; øzmir Büyükúehir Belediye Genel Sekreter YardÕmcÕsÕ
2.øzmir Büyükúehir Belediyesi Meclisi’ni temsilen 2 Meclis Üyesi
3.øzmir Büyükúehir Belediyesi;
-Sosyal Projeler Daire BaúkanlÕ÷Õ,
-Etüt Proje Daire BaúkanlÕ÷Õ,
-Fen øúleri Daire BaúkanlÕ÷Õ,
-UlaúÕm Daire BaúkanlÕ÷Õ,
4.Avukat
5.øzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi BaúkanÕ
6.TMMOB Meslek Oda Temsilcileri;
-Mimarlar OdasÕ øzmir ùubesi,
-ønúaat Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi,
-Makine Mühendisleri OdasÕ øzmir ùubesi,
7.Ege Bölgesi Sanayi OdasÕ (EBSO)Temsilcisi
8.øzmir Ticaret OdasÕ (ITO)Temsilcisi
9.øzmir Esnaf ve Sanatkâr OdalarÕ Birli÷i Temsilcisi
10.Ortopedik, görme ve iúitme engelliler ile ilgili faaliyet gösteren dernek Temsilcileri
Komisyonun ÇalÕúma AlanÕ;
1- Engelsiz øzmir KÕrmÕzÕ Bayrak Komisyonu Yönetmeli÷i hazÕrlanmÕú ve 8Nisan 2013
tarihinde 571 sayÕlÕ øzmir Büyükúehir Belediyesi Meclis kararÕ ile kabul edilerek yürürlü÷e
girmiútir.
* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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2-øzmir Büyükúehir Belediyesi Engelsiz øzmir KÕrmÕzÕ Bayrak Teknik ùartnamesi (5378
SayÕlÕ Engelliler YasasÕ, 3194 SayÕlÕ ømar YasasÕ Ek Madde 1, øzmir Büyükúehir Belediyesi
ømar Yönetmeli÷i, TSE StandartlarÕ, Birleúmiú Milletler Engellilerin Eriúilebilirli÷inde
Engelsiz Çevreler Tasarlama KÕlavuzu dayanak alÕnmÕútÕr) hazÕrlanmÕútÕr.
3-KÕrmÕzÕ Bayrak Teknik ùartnamesi do÷rultusunda engellilerin eriúimine uygun hale
getirilen her türlü mekana hangi koúullarda/düzenlemelerde “KÕrmÕzÕ Bayrak” verilece÷i
kriterleri, hazÕrlanmÕú belirlenmiútir.
4-KÕrmÕzÕ Bayrak almak için yapÕlan baúvurularÕn, belirlenmiú olan kriterler do÷rultusunda,
en az 5 (en çok 7 kiúi) kiúilik komiteler tarafÕndan, kontrol ve incelemelerin yapÕlmasÕnÕ
sa÷lamak.
5-Komiteler tarafÕndan kontrol ve incelemeleri yapÕlan baúvurularÕ de÷erlendirmek.
6- De÷erlendirme sonucunda baúvurusu uygun bulunan kamu veya özel kurumlara kaç yÕldÕzlÕ
KÕrmÕzÕ Bayrak verilece÷ine karar vermek.
KÕrmÕzÕ Bayrak NasÕl Verilir?
-KÕrmÕzÕ Bayrak almak isteyen kamu ve özel kurum yetkilileri, øzmir Büyükúehir
Belediyesi’ne, yazÕlÕ olarak baúvuru yapmalÕdÕr.
-KÕrmÕzÕ Bayrak komisyonu tarafÕndan en az 5, en çok 7 kiúi olmak üzere, tetkik komitesi
görevlendirilir. Komite üyeleri içinde mutlaka teknik eleman ve kÕrmÕzÕ bayrak verilecek
birimin özelli÷ine göre bir veya daha çok de÷iúik engel grubundan üyeler bulundurulur.
-Komite, KÕrmÕzÕ Bayrak alÕnmak istenilen birime gider ve yerinde KIRMIZI BAYRAK
TEKNøK ùARTNAMESI kriterleri dahilinde hazÕrlanmÕú olan tespit formuna göre
denetleme/inceleme yapar, tespit formunu/raporunu hazÕrlar, komisyona sunar.
-Komisyon, komitenin hazÕrlamÕú oldu÷u tespit formunu/ raporu de÷erlendirmek üzere
gündemli olarak toplanÕr. Tespit formuna göre aranan eriúilebilirlik özelliklerinin niteli÷ine ve
oranÕna göre KÕrmÕzÕ Bayrak verilip verilmeyece÷ine karar verir.
-Denetim sonucunda baúvurusu uygun bulunan kamu veya özel kurumlara kaç yÕldÕzlÕ
KÕrmÕzÕ Bayrak verilece÷ine karar verilir.
-KÕrmÕzÕ Bayrak verilmesi kararÕ, øzmir Büyükúehir Belediyesi Meclisi tarafÕndan
onaylanmasÕ ile kesinleúir.
-Karara iliúkin sonuç, baúvuru sahibine yazÕlÕ olarak bildirilir.
-KÕrmÕzÕ bayrak hak eden kuruma, uygun úekil ve boyutta ve yÕldÕzda KÕrmÕzÕ Bayrak verilir.
-Her ay sonunda KÕrmÕzÕ Bayrak verilen kamu veya özel kurumlarÕn listesi, kaç yÕldÕzlÕ
oldu÷uyla birlikte, web sayfasÕnda yayÕnlanmak üzere, øzmir Büyükúehir Belediyesi’nin ilgili
biriminde yayÕnlanÕr.
-KÕrmÕzÕ Bayrak alan her türlü kamu ve özel kurumlar, denetleme komitesi tarafÕndan yÕlda en
az bir defa olmak üzere denetlenir.

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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-KÕrmÕzÕ Bayrak sahibi mekanlarda, bayrak kriterlerinin bozulmasÕyla ilgili Komisyona ulaúan
úikayetler;
komitelerin yerinde yaptÕ÷Õ denetlemeler sonucuna göre de÷erlendirilir ve
hazÕrlanan rapor sonucuna göre de KÕrmÕzÕ Bayrak kullanÕmÕnÕn devamÕna ya da
durdurulmasÕna, karar verilir.
KÕrmÕzÕ Bayrak YÕldÕzlarÕ

-KÕrmÕzÕ Bayrak teknik úartname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas
alÕnarak) en az %60ÕnÕ sa÷lamÕú olan mekana, Tek YÕldÕzlÕ KÕrmÕzÕ Bayrak,
-KÕrmÕzÕ Bayrak teknik úartname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas
alÕnarak) en az %75ini sa÷lamÕú olan mekana, øki YÕldÕzlÕ KÕrmÕzÕ Bayrak,
-KÕrmÕzÕ Bayrak teknik úartname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas
alÕnarak) en az %90ÕnÕ sa÷lamÕú olan mekana, Üç YÕldÕzlÕ KÕrmÕzÕ Bayrak, verilir.

SONUÇ
Engellilerin øzmir’de, toplumsal yaúama daha etkin katÕlÕmÕna yönelik olmak üzere, mevcut
durum ile kentsel dönüúüm sürecinde yeni oluúturulacak alanlarÕn, engellilerin kullanÕmÕna
uygun proje ve uygulamalarÕnda, øzmir Büyükúehir Belediyesi Engelsiz øzmir KÕrmÕzÕ Bayrak
Teknik ùartnamesi baúvurulacak kaynak olarak hazÕrlanmÕútÕr.
KAYNAKLAR
-øzmir Büyükúehir Belediyesi Engelsiz øzmir KÕrmÕzÕ Bayrak Komisyonu Yönetmeli÷i
-øzmir Büyükúehir Belediyesi Engelsiz øzmir KÕrmÕzÕ Bayrak Teknik ùartnamesi

* Bu bildiri ønúaat Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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GøRøù
Tarih boyunca ilgi çekici olan su sistemleri, canlÕ türlerine yaúam ortamÕ sa÷lamalarÕ, çevresel
kalite ve mikroklimatik konfor üzerine etkileri, kentlilerin rekreasyonel gereksinimlerini
karúÕlamalarÕ ve kent kimli÷ini úekillendirmeleri gibi ekolojik, sosyal ve kültürel dinamikler
üzerindeki rolleri ile kent peyzajlarÕnÕn önemli bileúenlerindendir.
Kent içinde akan akarsular, yo÷un kentleúme baskÕsÕ altÕnda yapÕlaúmamÕú mekanlara duyulan
gereksinimin yüksek oldu÷u kent mekanlarÕnÕn yeúil sisteminin yaúamsal bir parçasÕ
konumundadÕr. Booth and Bledsoe’ya (2009) göre; kente estetik bakÕmÕndan katkÕlarÕ, su
kayna÷Õ olarak varlÕklarÕ ve bir ulaúÕm yolu olarak hizmetlerinin yanÕ sÕra sosyal yaúamÕn
merkezi olan kent içi akarsular, kÕyÕlarÕ ile birlikte ele alÕndÕklarÕnda rekreasyonel aktivitelere
mekan oluúturmasÕ bakÕmdan halk sa÷lÕ÷Õna katkÕda bulunan, ekonomik geliúim anlamÕnda
potansiyel taúÕyan de÷erli kentsel mekanlardÕr. Booth and Bledsoe’nun (2009) ABD’de
yaptÕ÷Õ çalÕúmaya göre kentliler; kayÕkla gezinti, balÕk tutma, yaban yaúamÕ gözleme,
güneúlenme gibi suya dayalÕ aktivitelerde bulunabildikleri mekanlarÕ ziyaret etmeyi di÷er
kentsel mekanlarÕ ziyaret etmeye tercih etmektedirler.
Kent içi akarsularÕn, söz konusu ekolojik, sosyal ve kültürel potansiyelleri de÷erlendirilerek
do÷al koridorlar olarak ekolojik ve bütüncül bir sistem yaklaúÕmÕyla ele alÕnmasÕ ve kapsamlÕ
stratejilerin geliútirilmesi bakÕmÕndan ciddi eksiklikler yaúanmakta ve farklÕ disiplinlerden
uzmanlarÕn çalÕúma alanlarÕna göre çeúitli bakÕú açÕlarÕ ile de÷erlendirilmeleri nedeni ile bir
takÕm yönetsel sorunlarla yüz yüze gelinmektedir. Örnekse mühendislere göre suyu bir
noktadan bir baúkasÕna nakleden bir araç olan akarsu yataklarÕ, ekologlar için çeúitli akuatik
ve akarsu kÕyÕsÕ habitatlarÕnÕn oluúturdu÷u ve etkileúim içinde bulundu÷u mozaikler ve burada
yaúayan organizmalarÕ ifade etmektedir. Yerbilimciler için uzun yÕllar boyu suyun akÕúÕ ile
úekillenen do÷al bir yatakta akan ve sediment taúÕyan bir peyzaj ö÷esi olan akarsular,
yöneticiler için arazi kullanÕmÕ ile ilgili karar vermede zorluklara yol açan ve su kalitesi ile
kent sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan mücadele gerektiren bir sorun alanÕ olarak tanÕmlamaktadÕr. Kent
sakinlerine göre ise; estetik olarak kente olumlu veya kimi durumlarda olumsuz de÷er
yükleyen, rekreasyonel aktivitelere olanak sa÷layan kullanÕm alanlarÕ olarak
de÷erlendirilmektedirler (Schneider, 2009).
Bu ba÷lamda akarsu ve akarsu kÕyÕlarÕnÕn, yönetsel sÕkÕntÕlardan dolayÕ daha az kullanÕlÕr hale
gelmesi veya atÕl durumda olmasÕ, fiziksel olarak potansiyelinin altÕnda bir performans
sergilemesi, iklimsel bir takÕm faktörler nedeniyle canlÕlÕ÷ÕnÕ, kullanÕlabilirli÷ini kaybetmesi
ile akarsu kÕyÕlarÕnÕn yeniden canlandÕrÕlmasÕ çalÕúmalarÕ dünyada ivme kazanmÕútÕr. Söz
konusu çalÕúmalar öncelikli olarak taúkÕn kontrolü, su kalitesinin iyileútirilmesi, bozulmuú su
kÕyÕsÕ ve su içi ekosistemlerin onarÕlmasÕ gibi ekolojik önlem ve önerileri içermektedir. Bunun
yanÕ sÕra bu çalÕúmalar; akarsu kÕyÕlarÕ boyunca yaya eriúim ve araç ulaúÕm ba÷lantÕlarÕnÕn
yeniden ele alÕnmasÕ, kentin yeúil alan odaklarÕ ile sosyal ve kültürel alan odaklarÕ arasÕ
* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ba÷lantÕlÕlÕk tesis edilmesi, yeni açÕk ve yeúil alanlarÕn oluúturulmasÕ, kent kimli÷inin
yaúatÕlmasÕ, kentlilerin yaúam kalitesinin artÕrÕlmasÕ gibi sosyo-kültürel hedefleri de
kapsamaktadÕr. Akarsu kÕyÕlarÕnÕ ekonomik anlamda de÷erli arazi parçalarÕ olarak ele alarak
ticari ve turistik kent odaklarÕ olarak de÷erlendirmekte, e÷itsel aktivitelere olanak sa÷lanmasÕ
ile do÷a ve çevre koruma konularÕnda bilinç artÕrma gibi hedefler sunulmaktadÕr.
Bu çalÕúmada; øzmir kent merkezinden denize dökülen, kÕyÕsÕ boyunca yapÕlaúma baskÕsÕ
altÕnda bulunan ve øzmir kent merkezinin en geniú havza alanÕna sahip olan Meles Deresi’nin
mevcut durumu de÷erlendirilmiú olup, yata÷ÕnÕn ve yakÕn çevresinin yÕllar içerisinde geçirdi÷i
fiziksel dönüúüm ortaya konularak maruz kaldÕ÷Õ sorunlar irdelenmiútir. Bu sorunlar
irdelenirken ayrÕca dünyadan bazÕ örnek uygulamalar da referans alÕnarak söz konusu
akarsuyun “akarsu koridorlarÕ” yaklaúÕmÕ çerçevesinde kentin ekolojik ve rekreasyonel
koridorlarÕ olarak de÷erlendirilerek canlandÕrÕlmasÕ ile sa÷layaca÷Õ ekolojik, ekonomik ve
sosyal katkÕlar ortaya konulmuútur. Meles Deresi’nin kent içi akarsu koridoru olarak Õslah
edilmesi için planlama ve tasarÕm önerileri geliútirilerek daha iúlevsel hale getirilmesi için
öneriler sunulmuútur.

MATERYAL VE YÖNTEM
AraútÕrma AlanÕ
ÇalÕúmanÕn ana materyalini Meles Deresi ve kÕyÕsÕ oluúturmaktadÕr. Kent merkezine dökülen
di÷er akarsular gibi basit ve düzensiz rejimli, mevsimlik akÕúÕ olan bir akarsu olup taúÕdÕ÷Õ
sediment ve malzeme ile birlikte øç Körfez’e dökülmektedir. 123,4 km2’lik havza alanÕ ile
geniú bir havza alanÕna sahip olan dere, yaklaúÕk 18 km kat ederek Gaziemir ilçesini kent
merkezine ba÷lamaktadÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda Meles Deresi havzasÕnÕn Konak ilçesi
içerisinde kalan kÕsmÕ ele alÕnmÕútÕr. AyrÕca araútÕrma alanÕ ve yakÕn çevresi ile ilgili çeúitli
yazÕlÕ ve görsel kaynaklar, 1950, 1963, 1996 ve 2010 yÕllarÕna ait uydu görüntüleri ve
haritalar, yapÕlan gözlem ve incelemeler di÷er materyalleri oluúturmaktadÕr.
Meles Deresi ve kÕyÕsÕnÕn çalÕúma alanÕ olarak seçilmesinde;
x Geniú bir havza alanÕna dolayÕsÕyla etki alanÕna sahip oluúu,
x Akarsu koridorundan çok deúarj kanalÕ olarak algÕlanmasÕ ve kullanÕlmasÕ,
x Kirlilik, taúkÕnlar, çevresel kullanÕmlarÕn baskÕsÕ, dere yata÷Õna fiziksel müdahaleler
gibi sorunlarÕn varlÕ÷Õ,
x HalihazÕrda ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik iúlevlerini tam olarak yerine
getiremiyor oluúu,
x Akarsu koridoru olarak ele alÕnarak canlandÕrÕlma çalÕúmasÕnÕn gerçekleúmesi
durumunda kent merkezinde denize dökülen di÷er akarsular için örnek teúkil etme
potansiyeli
etkili olmuútur.
Yöntem
Yöntem sürecinde Özeren (2012)’e benzer bir yaklaúÕmla 1950 ve 1996 yÕllarÕna ait siyah
beyaz orto-foto haritalar, 1963 yÕlÕna ait siyah beyaz uydu görüntüsü ve 2010 yÕlÕna ait hava
foto÷rafÕ kullanÕlarak çalÕúma alanÕ ve yakÕn çevresinde yaúanan fiziksel de÷iúimler tespit
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edilmiútir. Söz konusu görüntüler çakÕútÕrÕlarak Meles Deresi yata÷ÕnÕn ve øzmir Liman
Bölgesi kÕyÕ úeridinin peyzaj de÷iúim durumu ortaya koyulmuútur.
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ ile 1/5000 ölçekli øzmir Yeni Kent Merkezi NazÕm ømar
PlanÕ Revizyonu’ndan yararlanÕlarak Meles Deresi yata÷Õ ve kÕyÕsÕ ile ilgili planlama ve
tasarÕm ölçe÷inde öneriler getirilmiú, bilgisayar destekli tasarÕm programÕ AutoCAD 2013 ve
grafik programlarÕ kullanÕlarak söz konusu önerilerin kullanÕldÕ÷Õ görseller üretilmiútir.

BULGULAR VE TARTIùMA
ÇalÕúma alanÕ olan Meles Deresi üzerinde çevresel kullanÕmlarÕn úekillendirdi÷i antropojenik
baskÕlar ile yasal ve yönetsel sorunlar söz konusudur. Bu bölümde, Meles Deresi ve kÕyÕsÕnÕn
maruz kaldÕ÷Õ fiziksel, biyolojik, politik ve stratejik sorunlar ile sorunlara neden olan etmenler
de÷erlendirilerek kent içinde akan akarsularÕn sorunlarÕ tartÕúmaya açÕlmÕútÕr.
YakÕn geçmiúte øzmir kent merkezinin kentleúme baskÕsÕ altÕna girmesi ile øzmir Liman
Bölgesi kÕyÕ úeridinde ve 1960’larÕn sonuna kadar insan müdahalesi olmaksÕzÕn do÷al
karakterini sürdüren Meles Deresi yata÷Õnda, limanÕn inúasÕ ve 1970’te ve 2000’lerin baúÕnda
øZSU tarafÕndan yürütülen Õslah çalÕúmalarÕ nedeniyle (øZSU, 2004) Meles Deresi yata÷ÕnÕn
beton kanala alÕnarak yer yer güzergahÕnÕn de÷iútirilmesi söz konusu olmuútur. PlanlÕ ve
plansÕz olarak yapÕlmÕú olan söz konusu de÷iúiklikler, Meles Deresi’nin do÷al karakterini
bozmuútur (ùekil 1).

ùekil 1 Meles Deresi yata÷ÕnÕn ve øzmir Liman Bölgesi kÕyÕ úeridinin peyzaj de÷iúim durumu
(øzmir 3 Boyutlu Kent Rehberi’nin kullanÕma sundu÷u 1950 ve 1996 yÕllarÕna ait siyah beyaz orto-foto haritalar
ile 1963 yÕlÕna ait siyah beyaz uydu görüntüsü ve 2010 yÕlÕna ait hava foto÷rafÕ kullanÕlarak oluúturulmuútur.
Özeren, 2012’den de÷iútirilerek alÕnmÕútÕr)

Günümüzde yerleúim alanlarÕ ve sanayi tesislerinin arasÕndan geçmekte olan Meles Deresi
kÕyÕsÕnda ülkemizde köyden kente göçün ilk dalgasÕnÕn yaúandÕ÷Õ 1960’lÕ yÕllarda
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gecekondulaúma hareketinin bir uzantÕsÕ olarak, akarsu boyunca yer alan sanayi kuruluúlarÕnÕn
artmasÕ akarsu kÕyÕsÕnda gecekondular yayÕlmÕútÕr (Özeren, 2012).
Geçmiúten bu yana gerek gecekondulaúma gerekse sanayileúme hareketlerinin sonucu olarak
evsel ve endüstriyel kaynaklÕ atÕk sularÕn deúarjÕ nedeniyle kirlilik sorunu ile karúÕ karúÕya
olan Meles Deresi, kent merkezindeki sanayileúme hareketlerinin öncesinde ise; 1930’lu
yÕllarda gerek halk sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ gerekse kentsel mekanÕn geniúletilmesi fikrinden
hareketle øzmir’deki bataklÕklarÕn kurutulmasÕ yönünde baúlatÕlan çalÕúmalarÕn yürütüldü÷ü
alanlardan biri olan HalkapÕnar bataklÕ÷Õnda yöntem olarak bataklÕ÷Õn su ve çamurunun deúarj
noktasÕ olmuútur (Serçe ve ark., 2003; Özeren, 2012’den). Baran ve Gülay’a (2004) göre;
tarÕmsal sulamadan dönen sular ve yüzeysel akÕútan gelen ya÷mur sularÕ da kirletici özelli÷e
sahiptir. Meles Deresi ile büyük miktarda organik ve inorganik kirlilik yükünün iç körfeze
taúÕnÕyor olmasÕ körfezde oluúan kirlilik yükünü artÕrdÕ÷Õndan kirlili÷in çevresel boyutu da
oldukça önem taúÕmaktadÕr.
Meles Deresi kÕyÕsÕ için yapÕlan planlama ve tasarÕm çalÕúmalarÕnda pratikte uygun bir kÕyÕ
kenar çizgisi ve yaklaúma mesafesi belirlenmemiú olup dere kÕyÕsÕ yo÷un olarak konut
yerleúimleri ve sanayi tesislerinin fiziksel baskÕsÕ altÕnda bulunmaktadÕr. AyrÕca Meles Deresi,
evsel ve endüstriyel atÕklarÕn deúarj edildi÷i, do÷al karakterini yitirmiú, taúkÕn riski taúÕyan,
mevsimsel olarak akÕú gösteren bir sistem olarak de÷erlendirilmektedir. YalnÕzca suyu bir
yerden di÷erine taúÕyan bir kanal olarak de÷erlendirilmekte mühendislik bakÕú açÕsÕyla ele
alÕnmakta di÷er tüm iúlevleri yok sayÕlmaktadÕr (Özeren, 2012).
Basit ve düzensiz mevsimlik bir akÕú rejimine sahip olan Meles Deresi’nde yaz mevsimlerinde
su seviyesi oldukça düúük seviyede kalmakta, kÕú mevsimlerinde ise kÕsa süreli ani ve úiddetli
ya÷Õúlarda taúkÕnlar yaúanmaktadÕr. øzmir øli Sel / TaúkÕn Riski Yönetim PlanÕ’na (T.C. øzmir
Valili÷i, 2012) göre; Meles Deresi’nin sel ve taúkÕn riski taúÕdÕ÷Õ ilan edilmiútir. Söz konusu
yönetim planÕnda yer alan, øzmir genelinde yaúanan sel ve/veya taúkÕnlara yol açan faktörler
Meles Deresi için de geçerli olup, øzmir øli Sel / TaúkÕn Riski Yönetim PlanÕ’nda (T.C. øzmir
Valili÷i, 2012) aúa÷Õdaki gibi tanÕmlanmÕútÕr (Tablo 1):
Tablo 1 Meles Deresi taúkÕnlarÕna neden olan faktörler (T.C. øzmir Valili÷i, 2012)
Meteorolojik nedenler:

 øklim de÷iúikli÷i nedeniyle yaúanan ani ve úiddetli ya÷Õúlar

Zeminle iliúkili nedenler:

 Kent merkezinin topografik yapÕsÕ, suya doygunlu÷u ve
hidrojeolojisi

Fiziksel/yapÕsal nedenler:

 PlansÕz ve düzensiz kentleúme, dere yata÷Õnda geliúen
yo÷un kaçak yapÕlaúma, yanlÕú imar uygulamalarÕ
 BÕrakÕlan hidrolik akÕú kesitinin yetersiz olmasÕ
 ÇÕplak kayalÕk alanlarda fiziki ayrÕúma sonucu erozyon
meydana gelmesi ve úiddetli ya÷Õúlarda yüzey erozyonu
sonucu rusubatÕn mansapta ve dere yata÷Õnda birikmesi
 Dere yata÷Õ içine çöp ve katÕ atÕk maddelerin atÕlmasÕ
 Dere yata÷Õ üzerinde yer alan yetersiz en kesitli köprü ve
menfezlerin, isale hatlarÕ ve muhtelif imalatlarÕn inúa
edilerek akÕúÕ engellemesi
 Dere yukarÕ havzasÕnÕn bitki örtüsü bakÕmÕndan zayÕf
durumda olmasÕ
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øzmir genelinde akarsularÕn yer yer üstü kapatÕlarak kentle iliúkisi kesilmesi ve/veya mevcut
do÷al yataklarÕnÕn yok edilerek, beton kanallar içerisine alÕnmasÕ, bir di÷er deyiúle Õslah
edilmesi durumu söz konusudur. Özeren’e (2012) göre; do÷al bir süreç olan taúkÕnlarÕ
önlemek, akarsularÕ kontrol edilebilir kÕlmak, bakÕm çalÕúmalarÕnÕ kolaylaútÕrmak ve
maliyetini düúürmek adÕna yapÕlan dereleri kanala alma iúlemi, akarsu sistemlerini do÷al bir
sistem olmaktan çÕkarmaktadÕr. Bu uygulamalar, akarsu çevresinde yaúayan yaban yaúamÕnÕ
ortamdan uzaklaútÕrmakta, su içi ve su kÕyÕ flora varlÕklarÕnÕn yaúam ortamÕnÕ yok etmektedir.
Meles Deresi’nde de aynÕ sorun yaúanmakta olup, taúkÕn kontrolü amacÕyla Õslah çalÕúmalarÕ
sonucunda akarsuyu kanala alÕnmÕú, kentlilerin akarsu ile iliúki kurmasÕ güçleúmiú, akarsu
do÷al bir sistemin parçasÕ olmaktan uzaklaúmÕútÕr. AçÕklandÕ÷Õ üzere Meles Deresi üzerindeki
baskÕ unsurlarÕ ùekil 2’de verilen kesit üzerinde úematize edilerek özetlenmiútir.

ùekil 2 Meles Deresi üzerindeki baskÕ unsurlarÕ
Meles Deresi örne÷indeki mevcut sorunlar, dünya genelindeki akarsularÕn sorunlarÕ ile
benzerlikler göstermektedir. Avrupa’da ve dünyada kent içi akarsularÕn rehabilitasyon
çalÕúmalarÕndaki son durumunu ölçmek üzere dokuz Avrupa Birli÷i üyesi ülke (Almanya,
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, øngiltere, øsviçre, øtalya, Hollanda) ile A.B.D.
ve Kanada’da yer alan yirmi üç pilot bölge çalÕúma alanÕ olarak seçilmiútir. YapÕlan
çalÕúmanÕn (Schanze et al.,2004) bir parçasÕ olarak çalÕúma alanÕ olarak seçilen pilot
bölgelerde yer alan akarsular üzerindeki kentsel baskÕ unsurlarÕ ve bu unsurlarÕn yüzdesel
da÷ÕlÕmÕnÕn aúa÷Õda gösterildi÷i gibi oldu÷u saptanmÕútÕr (ùekil 3):

ùekil 3 Kent içi akarsular üzerindeki kentsel yerleúimlerden kaynaklanan baskÕ unsurlarÕ ve
yüzdesel da÷ÕlÕmÕ (Schanze et al.,2004)
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Buna göre; akarsularÕn kanala alÕnmasÕ, çalÕúmaya konu olan akarsularÕn %70’i için sorun
teúkil etmekte olup, kentleúmenin kent içi akarsular üzerinde yarattÕ÷Õ en büyük sorun olarak
ortaya çÕkmaktadÕr. Schanze et al.’e göre (2004) kent içi akarsular üzerindeki önemli
baskÕlardan bir di÷eri ise; mekânsal engellerdir. Birbirine bitiúik yapÕ sto÷u ile bu yapÕlarÕn
akarsu kÕyÕlarÕ boyunca sÕralanmasÕ akarsular için sorun oluúturmaktadÕr. Küresel ölçekte kent
içi akarsularÕn karúÕ karúÕya kaldÕ÷Õ önemli sorunlardan bir di÷eri ise; yasal – yönetsel temelli
sÕkÕntÕlardÕr. Sel ve taúkÕnlara karúÕ alÕnan önlemler de akarsular için sorun kayna÷Õ teúkil
etmektedir.
Ülkemizde, kent içi akarsular genellikle yöneticiler tarafÕndan suyu bir noktadan di÷erine
ileten kanallar mantÕ÷Õ ile yönetilmekte, kentliler için ise bir koku kayna÷Õ, çöp döküm alanÕ
ve taúkÕn riski olarak görülmektedir. AkarsularÕn flora ve faunaya ev sahipli÷i yapma, ya÷mur
suyu iletimi, mikroklimatik konfor yaratma, kentlilerin rekreasyonel gereksinimlerine yanÕt
verme gibi ekolojik ve sosyal hizmetleri tamamen geri plana atmaktadÕr. Mekansal engeller,
bir di÷er deyiúle akarsu kÕyÕlarÕndaki yerleúim mekanlarÕ ve sanayi tesislerinin baskÕsÕ ile
kanallara sÕkÕúÕp kalan akarsularÕn do÷al süreçlerinin bir parçasÕ olarak ekolojik gereklilikler
bakÕmÕndan yaúanmasÕ gereken taúkÕnlar, sorun teúkil etmekte yakÕn çevresinde yaúayanlarÕn
can ve mal güvenliklerini tehdit eder duruma düúmektedir. Bu durum yasal – yönetsel
eksikliklerden kaynaklanmaktadÕr. KÕyÕ Kanunu (1990) uyarÕnca akarsularÕ kapsayan
herhangi bir madde belirtilmemiú olup deniz kÕyÕlarÕ için kÕyÕ kenar çizgisi, yaklaúma
mesafesi ile ilgili bazÕ standartlar belirlenmiútir. KÕyÕ Kanununun UygulanmasÕna Dair
Yönetmelik’te (1990) ise; söz konusun kurallarÕn, yönetmelikte belirtilen 16 adet büyük
akarsu/akarsu bölümü için uygulanaca÷Õ belirtilmiú olup di÷er akarsular ise; bu hükmün
dÕúÕnda tutulmaktadÕr (KÕlÕçaslan, 2004). AyrÕca, kent içi akarsularÕn do÷al koridorlar olarak
ekolojik ve bütüncül bir sistem yaklaúÕmÕyla ele alÕnmasÕ, akarsulara yönelik kapsamlÕ
stratejilerin geliútirilmesi bakÕmÕndan da ciddi eksiklikler yaúanmaktadÕr

SONUÇ VE ÖNERøLER
AkarsularÕn özne oldu÷u çalÕúmalar, zaman, emek ve geniú bütçeler gerektirmekte ancak
dünyada akarsu kÕyÕlarÕnÕn iyileútirilmesi, rehabilitasyonu, canlandÕrÕlmasÕ gibi çeúitli
perspektiflerde çalÕúmalarÕn proje bazÕnda oldu÷u kadar uygulamada da baúarÕlÕ örneklerini
görmek mümkündür. KÕt bir kaynak olan suyun yönetilmesi, planlanmasÕ ve tasarÕmÕ ile ilgili
olarak yapÕlan çalÕúmalar ivme kazanmÕútÕr. AkarsularÕn koridor mantÕ÷Õ ile ele alÕndÕ÷Õ ve
canlandÕrÕlmasÕ ile ilgili olarak yapÕlan çalÕúmalara bir örnek; Los Angeles Nehri CanlandÕrma
AmaçlÕ Master PlanÕ’dÕr (LARRMP, 2007). YaklaúÕk 80 km. uzunlu÷undaki Los Angeles
Nehri’nin 50 km.lik bir kÕsmÕ üzerine odaklanÕldÕ÷Õ planda nehrin her iki kÕyÕsÕnda yaklaúÕk
75 km.lik bir koridor için stratejiler ve planlama – tasarÕm alternatifleri geliútirilmiútir. Plan
ile çevreye duyarlÕ arazi kullanÕm, tasraÕm ve geliúim önerileri geliútirmek, ekonomik
geliúime yönelik fÕrsatlar yaratacak bir zon oluúturmak, çevreyi olumlu yönde geliútirmek, su
kalitesini iyileútirmek, nehir kÕyÕsÕnÕ sosyal bir alana dönüútürmek, nehre toplu taúÕma
imkanlarÕyla ulaúÕlmasÕnÕ sa÷lamak, rekreasyonel alanlar ile yeni güzergahlar ve açÕk alanlar
üretmek, do÷al habitatlarÕn ve dolayÕsÕyla yaban yaúamÕnÕn korunmasÕnÕ sa÷lamak, taúkÕn
kontrolü önlemlerini geliútirmek gibi ekolojik, sosyal, ekonomik pek çok hedef uygulamaya
koyulmuútur (LARRMP, 2007).
Ülkemizde ise; kent içi akarsularÕn do÷al koridorlar olarak ekolojik ve bütüncül bir sistem
yaklaúÕmÕyla ele alÕnmasÕ, akarsulara yönelik kapsamlÕ stratejilerin geliútirilmesi ve hayata
geçirilmesi bakÕmÕndan ciddi eksiklikler yaúanmakla birlikte baúarÕlÕ örnekler de mevcuttur.
Bu kapsamda; ülkemizde Porsuk ÇayÕ ve kÕyÕsÕ için geliútirilmiú ve uygulanmÕú olan çalÕúma,
gerek kentsel sürdürülebilirli÷e ve kent kimli÷ine katkÕsÕ gerekse akarsu kÕyÕsÕnÕn kentlilerin
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rekreasyonel gereksinimlerinin karúÕlandÕ÷Õ do÷al ve ekolojik tampon bölgeler olarak ele
alÕnmasÕ bakÕmÕndan oldukça baúarÕlÕ bir örnektir. Eskiúehir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan
kentin 1999’da yaúadÕ÷Õ deprem ve içinden nehir geçen bir kentin her zaman taúkÕn tehdidi
altÕnda olabilece÷ini göz önüne alarak, kenti do÷al afet zararlarÕndan korumak ve etkilerini en
aza indirmek amacÕyla (Pekin, 2007) 2003 yÕlÕnda uygulanmasÕna baúlanmÕú olan Porsuk ÇayÕ
Islah ve Çevre Düzenleme Projesi (Büyük Porsuk Projesi) ile oluúmuú kirlilik durumunu
ortadan kaldÕrmak ve çayÕ 50'li yÕllarÕn baúÕna kadar Eskiúehir halkÕnÕn balÕk tuttu÷u, yüzdü÷ü
ve kÕyÕlarÕnda e÷lendi÷i canlÕ haline kavuúturmak hedeflerini de taúÕmaktadÕr ve olasÕ do÷al
afetlerde risk azaltÕcÕ çalÕúmalar ile yatak temizleme ve çevre düzenlemesi çalÕúmalarÕ üzerine
odaklanÕlmÕútÕr (Önen, 2007).
ÇalÕúma kapsamÕnda; dünyadaki ve ülkemizdeki baúarÕlÕ uygulamalar örnek alÕnmÕútÕr. Kentakarsu etkileúimi do÷rultusunda kent merkezinin -dolayÕsÕyla insanlarÕn- Meles Deresi ve
kÕyÕsÕ üzerinde, gerek hÕzla yayÕlmakta olan yerleúim alanlarÕ gerekse geçmiúte konumlanmÕú
olan sanayi tesisleri yoluyla, alÕnmÕú ve uygulanmÕú olan planlama kararlarÕ eúli÷inde geri
dönüúü kolay olmayan fiziksel, kimyasal ve biyolojik de÷iúikliklere yol açtÕ÷Õ tespit edilmiú
olup ve derenin baskÕlara halen maruz kaldÕ÷Õ görülmektedir.
Bu kapsamda øzmir kenti örne÷inde akarsularÕn maruz kaldÕ÷Õ sorunlarÕn bertaraf edilmesine
ve kent içi akarsularÕn canlandÕrÕlmasÕna iliúkin eylemlere duyulan ihtiyaç ortada olup bu
bölümde Meles Deresi ve kÕyÕsÕ için geliútirilen planlama ve peyzaj tasarÕm önerileri
sunulmuútur (ùekil 4 - 5).
YÕllar içinde dere yata÷Õ taúÕnmÕú, kollarÕnÕn bir kÕsmÕ kurumuú, beton kanala alÕnmÕú ve kÕsÕm
kÕsÕm yer altÕna alÕnarak ekosistem ile iliúkisi kesilmiú Meles Deresi’nin canlandÕrÕlmasÕ ve
kente kazandÕrÕlmasÕ bakÕmÕndan bir eylem planÕna ihtiyaç duyulmaktadÕr. Meles Deresi ile
kÕyÕ sisteminin birlikte ele alÕnarak, çevresindeki kullanÕmlar ile fiziksel, sosyo-ekonomik
iliúkisini de kapsayacak úekilde ekosistemin geliútirilmesi, kent içinde akan di÷er akarsular ile
ba÷lantÕlÕlÕk tesis etmek üzere akarsu koridorlarÕ a÷Õ oluúturulmasÕ, altyapÕ, bakÕm ve maliyet,
taúkÕnlar ve alÕnacak önlemler konularÕnÕn öncelikle ele alÕndÕ÷Õ bir eylem planÕ, Meles Deresi
özelinde bir çözüm arayÕúÕ oldu÷u kadar, kent içi di÷er akarsu sistemlerinin sorunlarÕnÕ da
çözmede etkili olacak, örnek oluúturacaktÕr. AyrÕca önerilen eylem planÕ çalÕúmalarÕnÕn, kent
yöneticilerini harekete geçirmek ve konuyu gündemlerine almalarÕnÕ sa÷lamak için, sorunlarÕn
çözümünde halk ile birlikte anahtar rol üstlenebileceklerini anlatmak bakÕmÕndan da bir fÕrsat
yarataca÷Õ düúünülmektedir.
Bir akarsu alanÕ düzenlenirken su, yapÕ, ekoloji ve kÕyÕ dokusu ile arasÕndaki geçiúler
düúünülerek geniú bir hat boyunca planlamasÕ yapÕlmalÕdÕr (Önen, 2007). øzmir kent
merkezinin tipik bir özelli÷i olarak yerleúim birimlerinin dere kÕyÕlarÕnÕn hemen yanÕna hatta
üzerine kurulmasÕ nedeniyle yaúanan sÕkÕntÕlarÕ bertaraf etmek amacÕyla, kentleúmenin
bundan
sonraki geliúimi
planlanÕrken
ve/veya
kentsel
dönüúüm
çalÕúmalarÕ
kapsamÕnda de÷erlendirilmek üzere kent içi akarsu yataklarÕ ile kent dokusu arasÕnda
minimum 100 m.’lik bir alan bÕrakÕlarak bu alanÕn zemin durumu, taúkÕn riski, açÕk ve yeúil
alanlara duyulan ekolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar da gözetilerek "dere etkileúim alanÕ"
olarak bÕrakÕlmasÕ ve bu alanlara yapÕlaúma yasa÷Õ getirilmesi önerisi sunulmuútur (ùekil 5)
(KÕlÕçaslan, 2004; Özeren, 2012). AyrÕca taúkÕn durumunda, taúkÕn suyunun otoyola
ulaúmasÕnÕ engellemek üzere bir tampon oluúturmak üzere dere etkileúim alanÕ içerisinde
sÕzdÕrma hende÷i kazÕlmasÕ ve gerek taúan suyun gerekse ya÷mur suyunun burada
toplanÕlarak yer altÕna geçiúi sa÷lanmasÕ önerilmiútir.

* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Meles Deresi’nin mevcut kirlilik sorunu ile ilgili olarak; kirlilik kayna÷Õ olan sanayi
tesislerinin dere kÕyÕsÕndan kaldÕrÕlarak, kentin uygun bir bölgesine taúÕnmasÕ ardÕndan
geleneksel yöntemlere biyolojik bir alternatif olan biyo-remediasyon teknikleri kullanÕlarak
derenin kirlilikten arÕndÕrÕlmasÕ önerilmiútir (Özeren, 2012). Kirlilik durumunun ortadan
kalkmasÕyla su içinde ve kÕyÕsÕnda yaúayan canlÕlarÕn zamanla yaúamak, konaklamak, üremek
için Meles Deresi’nin tercih edecekleri düúünülmektedir (ùekil 4).

ùekil 4 Meles Deresi için alternatif bir su kirlili÷i temizleme tekni÷i olarak biyo-remediasyon
Kentsel yerleúim dokusu ile akarsu yata÷ÕnÕ birbirinden koparan, eriúilebilirlik üzerinde bir
engel olan ulaúÕm akslarÕnÕ mümkün oldu÷unca sürdürülebilir kÕlmak adÕna yerleúim
alanlarÕnÕ akarsu yata÷Õna ba÷layan karayollarÕ ve tren / metro hatlarÕ boyunca yaya yürüyüú
ve bisiklet gezinti güzergahlarÕnÕn oluúturulmasÕ ve bu temiz ulaúÕm alternatiflerini
kullanÕlabilir kÕlan altyapÕ ile entegre bir yeúil bant önerisi geliútirilmiútir. Kentlilerin yaúam
kalitesini artÕrmak, gölge dolaúÕm alanlarÕ oluúturmak, kentin ekosistem hizmetlerine katkÕda
bulunmanÕn yanÕ sÕra kent yaban hayvanlarÕna yaúam ortamÕ oluúturma ve kentte kiúi baúÕna
düúen yeúil alan miktarÕnÕ artÕrma gibi katkÕlar da sunmasÕ söz konusudur. AyrÕca akarsu
yata÷Õ ile kent dokusu arasÕnda bir perde görevi görerek kullanÕcÕlarÕn kentten uzaklaúma,
do÷a ile iç içe olma gibi algÕsal zemine dayanan isteklerini karúÕlamada da etkili olaca÷Õ
düúünülmektedir (ùekil 5).
Mevcut durumda, dere yata÷Õ kotunda bulunan dolaúÕm güzergâhÕnÕ kullanan kent
sakinlerinin, daha üst kotta bulunan kentin di÷er parçalarÕ ile fiziksel ve görsel iletiúim
kurmalarÕ mümkün olmamaktadÕr. Dere yata÷ÕnÕn en yüksek kotu ile dere etkilenme alanÕ
kotu arasÕ (kanal duvarÕ) geçiúi sa÷lamak üzere akarsu yata÷Õ boyunca belirli aralÕklarla
merdiven çözümlerinin getirilmesi düúünülmüútür. Mevsimsel olarak de÷iúen su seviyesi
nedeniyle kanal, özellikle yaz mevsimlerinde oldukça az su rejimine sahip oldu÷undan,
kanalÕn derinli÷i nedeniyle kullanÕcÕlar, suyla iliúki kuramamaktadÕr. Bu kapsamda, kanala
alÕnmÕú olan dere yata÷ÕnÕn mevcut taúÕma kapasitesini de÷iútirmeden kanal içinde
teraslandÕrma çalÕúmasÕ yapÕlarak kanalÕn yaz ve kÕú mevsimlerinde mevsim normallerinde su
seviyesinin görüldü÷ü durumlar ile mevsim normallerinde su seviyesinin görüldü÷ü durumlar
için üç ayrÕ kotta çözülmesi yönünde öneri geliútirilmiútir. Bu uygulama aynÕ zamanda, farklÕ
su seviyelerinde yapÕlabilecek suya dayalÕ çeúitli rekreasyonel aktivite türlerinin
gerçekleútirilebilmesine olanak sa÷lama amacÕnÕ da taúÕmaktadÕr. AyrÕca; kanal, dere
etkilenme alanlarÕ ile yürüyüú yollarÕ ve bisiklet gezinti güzergâhlarÕnÕ kapsayan alan,
dinamik - esnek aktivite zonu olarak adlandÕrÕlarak, kullanÕcÕlarÕn aktif ve pasif rekreasyonel
aktivitelerini gerçekleútirebilecekleri, gerekti÷inde toplanma, buluúma, kutlama gibi amaçlarla
da kullanÕlabilecek sosyalleúme alanÕ olarak hizmet edebilecektir (ùekil 5).

* Bu bildiri Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Özetle bu çalÕúma ile Meles Deresi’nin “akarsu koridorlarÕ” yaklaúÕmÕ çerçevesinde kentin
ekolojik ve rekreasyonel koridorlarÕ olarak de÷erlendirilmesi ve canlandÕrÕlmasÕ halinde
ekolojik, ekonomik ve sosyal bakÕmdan pek çok katkÕ sunma potansiyeli oldu÷u vurgulanmak
istenmiútir. Kent yöneticileri, sivil toplum örgütleri, kent üzerinde çalÕúan plancÕ ve
tasarÕmcÕlar, kent sakinleri vb. tüm paydaúlarÕn kent içindeki akarsular ile ilgili olarak
kentlileri suyla buluúturmak adÕna eyleme geçmeleri için farkÕndalÕk yaratmasÕ için
çalÕúÕlmÕútÕr.
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SU, TÜM CANLILARIN EN DOöAL HAKKIDIR
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Jeofizik Yüksek Mühendisi
sumet@sumetyerbilimleri.com

GøRøù
Bu çalÕúmada, suyun canlÕ yaúamÕndaki önemi vurgulandÕktan sonra, su kullanÕm hakkÕ
sorgulanmaktadÕr. anlÕlarÕn en hayati üç ihtiyacÕ, hava, su ve gÕdadÕr. HavasÕz yaúanamayaca÷Õ
gibi uzun süre susuz yaúamak da olanaksÕzdÕr. Bu, tüm canlÕlar için geçerlidir. Oysa insanlar,
suyu bir kaynak olarak algÕlamakta ve bu kaynaktan insanlar için faydalanmaya çalÕúmaktadÕr.
Di÷er canlÕlarÕn bu sular üzerindeki haklarÕ, ço÷u kez yok sayÕlmakta, ya da lütuf gibi
sunulmaktadÕr. Su, kaynak olarak algÕlanÕnca, ondan kazanç olarak yararlanÕlmasÕ da
gündeme gelmekte, bunun sonucu dev su tekelleri ortaya çÕkmaktadÕr. Sonuçta, insanlar ve
di÷er canlÕlarÕn suya eriúimi zorlaúmaktadÕr. AyrÕca sadece suya eriúim de÷il, temiz suya
eriúim de do÷al bir haktÕr. Kent insanlarÕ, temiz suya eriúim haklarÕnÕ bile ücret ödeyerek elde
edebilmektedir. Üstelik Dünya BankasÕ, ülkelere kredi verirken bu kritere uyma koúulunu
dayatmaktadÕr.
Sunumumuzda, tüm bu konular ele alÕnarak tartÕúÕlacaktÕr.

SU BøR KAYNAK MIDIR
CanlÕlarÕn en hayati üç ihtiyacÕ, hava, su ve gÕdadÕr. HavasÕz yaúanamayaca÷Õ gibi uzun süre
susuz yaúamak da olanaksÕzdÕr. Bu, tüm canlÕlar için geçerlidir. Buradan hareketle, suyun
sadece insanlar için olmadÕ÷Õ, tüm canlÕlarÕn yaúamsal gereksinimi oldu÷u açÕkça ortaya
çÕkmaktadÕr. Buna karúÕn insano÷lu suyu, sadece kendi ihtiyacÕ olarak görüp, onu bir
“kaynak” olarak algÕlamaktadÕr (Buradaki kaynak kelimesi, co÷rafyadaki kaynak terimiyle
karÕútÕrÕlmamalÕdÕr. Burada kastedilen “kaynak”, yararlanÕlacak nesne anlamÕnadÕr). Do÷adaki
tüm sulara el koymakta ve onu hoyratça kullanmakta bir sakÕnca görmemektedir. Örnek mi:
HES’ler, içme suyu barajlarÕ, úiúelenerek satÕúa sunulan sular, bol miktarda kimyasal gübre ile
birlikte yapÕlan sulamalar, sanayi ve madencili÷e sunulan sular. Öte yanda, do÷al olarak
do÷ada bulunan sulara eriúimi giderek zorlaúan di÷er canlÕlar. ønsanlarÕn gereksinimi kadar su
tüketimine karúÕ olunamaz ama gerekti÷inden fazla su tüketimi, di÷er canlÕlarÕn aleyhine bir
durum yaratmakta ve onlarÕn yaúam haklarÕnÕn ellerinden alÕnmasÕna neden olmaktadÕr.
Buradan hareketle, suyun sadece insanlar için olmadÕ÷ÕnÕ, tüm canlÕlarÕn yaúamsal
gereksinimi oldu÷u açÕkça ortaya çÕkmaktadÕr. Buna karúÕn insano÷lu suyu, sadece kendi
ihtiyacÕ olarak görüp, onu bir “kaynak” olarak algÕlamaktadÕr.
SularÕn Ticari KullanÕmÕ
SularÕn ticari kullanÕmÕ ile ilgili çeúitli örnekler var. BunlarÕn bir kÕsmÕnÕ ele alalÕm.
Suyu, bir “kaynak” olarak gören anlayÕú, Dünya Su Konseyi tarafÕndan destekleniyor.
Beúincisi østanbul’da gerçekleútirilen Dünya Su Kongresi, suyun mutlaka ücretli olmasÕ
* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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gerekti÷ini sürekli vurgulamaktadÕr. Bunun sonucu, dünya su tekelleri oluúmakta, sular hÕzla
ticarileútirilmektedir. Öyle ki sularÕn sadece % 5 kadar ticari mal haline getirildi÷inde, dünya
petrol ticaretinin % 50 sine ulaúmÕútÕr. Suyun ne denli karlÕ bir “meta” oldu÷unun ayÕrdÕna
varan kapitalist tekeller, halklarÕn aleyhine olarak sulara el koymakta ve bu nedenle büyük
çatÕúmalar yaúanmaktadÕr. Gelecek savaúlarÕn su yüzünden çÕkaca÷Õ öngörülerini hatÕrlamakta
yarar var.
ùiúelenmiú sular
ønsan yararÕna için el konuldu÷u söylenen sular da eúit ve adil olarak tüm insanlara
sunulmamaktadÕr. ParalÕ hale getirilen sulara, dar gelirlilerin ulaúmasÕ zordur. Di÷er yandan,
úehir úebeke sularÕnÕn kalitelerinin içme suyu standartlarÕnÕn altÕnda oluúu, sertli÷i gibi
nedenlerle, yo÷un bir kaynak suyu talebi oluúmuútur. Ancak bu talep, daha çok “oluúturulmuú
bir talep” tir. ùehir úebeke sularÕ hakkÕnda o kadar olumsuz propagandalar yapÕlmaktadÕr ki
insanlar ister istemez, içimi daha güzel olan úiúelenmiú sulara yönelmektedir. Bu sular, úehir
úebeke sularÕnÕn 250-300 katÕ daha pahalÕdÕr. Böylesine tatlÕ bir kazanç, yüzlerce kaynak suyu
úirketinin ortaya çÕkmasÕna neden olmuútur.
HES'ler
Hemen her gün, bir HES uygulamasÕnda, kuruyan dere yata÷Õ görüntüleri basÕna ve TV lere
yansÕmakta. KullanÕlan sular, sonunda ovalara ve denizlere ulaúÕyor kuúkusuz. Ama oraya
ulaúÕncaya kadar neler oluyor. HES’lerin kullanaca÷Õ su, bir boru ya da tünel içerisine alÕnarak
birkaç km çok düúük bir e÷imle taúÕndÕktan sonra, dere yata÷ÕnÕn daha ilerideki bir
bölümünde, cebri boru denilen borularla yatak seviyesine kadar düúürülüyor ve bu düúüú
sÕrasÕnda oluúan enerji, tribünleri döndürerek elektrik enerjisine dönüúmesi sa÷lanÕyor.
Kilometrelerce kapalÕ ortamda yol alan sularÕn içerisindeki bakteriler ve çeúitli küçük
canlÕlarÕn yaúama úansÕ kalmadÕ÷Õndan, tribünlerden geçen su, artÕk do÷al yapÕsÕnÕ yani
topra÷Õ besleyen, ona organizma aktaran yapÕsÕnÕ kaybetmiú ve niteliksizleúmiútir. Bu sularÕn
artÕk ovalarÕ beslemesi beklenemez.
HES’ler, hepimizin bildi÷i gibi, en küçük bir akarsu üzerine bile kuruluyor. Yasa gere÷i,
suyun bir bölümü “can suyu” olarak yatakta bÕrakÕlmak zorunda. Ancak, uygulamada bunun
böyle olmadÕ÷ÕnÕ da hepimiz biliyoruz. Hemen her gün, bir HES uygulamasÕnda kuruyan dere
yata÷Õ görüntüleri basÕna ve TV lere yansÕmakta. Di÷er yandan, can suyu verilmiú bile olsa,
iyice cÕlÕzlaúan derelerimizin içerisinde, korkunç bir ekolojik bozulma yaúanaca÷ÕnÕ da
anlamak için bilim insanÕ olmaya gerek yok sanÕrÕm.
TarÕmda KullanÕm
TarÕmda ise çeúitli verim arttÕrÕcÕ kimyasallarÕn yanÕ sÕra, zararlÕ böcekleri öldürmek amacÕyla
kullanÕlan ilaçlar, sulama suyuna karÕúÕp çok uzaklara ve denizlere taúÕnmaktadÕr. Bir kÕsmÕ
ise yeraltÕna sÕzarak yer altÕ sularÕnÕ kirletmektedir. Su tüketiminin en büyük bölümünü
oluúturan tarÕmda su kullanÕmÕ, bu nedenle sularÕ en çok kirleten etmen olmaktadÕr. TarÕmÕn
giderek endüstriyel tarÕma dönüúmesi, kirlenmenin boyutlarÕnÕn hÕzla artmasÕnÕ da
beraberinde getiriyor.
Maden ve Sanayide KullanÕm
Maden ve sanayilerde kullanÕlan sular ise ço÷unlukla yer altÕ sularÕndan sa÷lanmakta,
madenciler ve sanayiciler, bu sulara hiç para ödememektedir. AtÕk sularÕnÕn ise pek çok yerde
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do÷aya bÕrakÕldÕ÷ÕnÕ bilmeyen yok. Bunun do÷ru olmadÕ÷ÕnÕ söyleyenlere, çok sÕk yaúanan
balÕk vb ölümleri yanÕt verir. En son, Efemçukuru altÕn madeni yakÕnlarÕnda, Kokar deredeki
balÕk ölümleriyle çevrede görülen at, koyun ve keçi ölümlerinin, madendin atÕk sularÕndan
kaynaklandÕ÷Õ iddia ediliyor yöre halkÕ tarafÕndan (basÕndan).
Belediyelerin Sundu÷u ùebeke SularÕ
Belediyelerin asli görevleri arasÕnda olmasÕna karúÕn su, halka ücretli olarak verilmektedir.
Bahanesi de hazÕr: suyu getirmenin bir maliyeti var ve bu maliyet kullanÕm oranÕnda herkese
paylaútÕrÕlmalÕdÕr. ølk bakÕúta çok makul gibi görünen bu gerekçe aslÕnda son derece çarpÕktÕr.
Bu cümleyi úöyle de okumak olasÕ: insanlar, parasÕ kadar suya eriúsin, parasÕ olmayan veya az
olanlar su kullanmasÕn. Oysa, zorunlu ihtiyaç kadar olan su ücretsiz sunuldu÷unda, su
israfÕnÕn da önüne geçilmektedir. Bunun somut örne÷i, Dikili'de yaúanmÕútÕr.
Büyük kentlerimizin içme suyu sorununu çözümlemek amacÕyla, birçok akarsu üzerine
barajlar, göletler kuruluyor. Bunlardan bir kÕsmÕ, bir havzadan baúka havzaya taúÕnan sularla
kentlere ulaútÕrÕlÕyor. BarajÕn kuruldu÷u havzanÕn ekosistemi ile suyun ulaútÕ÷Õ havzanÕn
ekosistemi farklÕdÕr. Bu da ayrÕ bir sorun olarak akla geliyor ki henüz somut sonuçlarÕnÕn
görülmemiú olmasÕ, böyle bir sorunun olmadÕ÷Õ anlamÕna gelmez.
Görüldü÷ü gibi insano÷lu, di÷er her úeyi oldu÷u gibi sularÕ da alabildi÷ine tüketmekte,
sömürmekte ve giderek ekositemi geri dönüúsüz bir yÕkÕma sürüklemektedir. Ama bu
sürüklemeyi tüm insanlÕ÷a mal etmek de do÷ru de÷il. AsÕl sorumlular, suyu bir “kaynak”
olarak bir “ticari meta” olarak görüp ondan doymak bilmeyen bir kar hÕrsÕyla yararlanan
kapitalist su tekelleri ve onlarÕn yandaúÕ hükümetlerdir.
YeraltÕ sularÕnÕn øzlenmesi
ÇÕkarÕlan yeni bir yasa ile tüm sondaj kuyularÕna elektrik sayacÕ takÕlmasÕ planlanmÕútÕr. ùu
sÕralar yo÷un biçimde kuyulara sayaç takÕlmasÕ gündemdedir. Tarla büyüklü÷üne göre ön
ödemeli olarak kontör yüklenecek olan bu sayaçlar, kontör miktarÕ doldu÷unda, otomatik
olarak kapanacak ve ek ücret ödense bile elektrik alÕnmasÕna olanak vermeyecektir. Üstelik bu
sayaçlarÕn parasÕ da çiftçiden alÕnacaktÕr (bu uygulama, 3 yÕl ertelenmiú olmakla birlikte
sonunda uygulanacaktÕr). Kuyusuna sayaç taktÕrmayana ise elektrik verilmeyece÷i için
kuyusunu kullanamayacaktÕr. Bununla da bitmiyor. Bu kuyularÕn ruhsatlarÕ yenilenmek
zorundadÕr. Bir örnek olmasÕ açÕsÕndan, øzmir DSø 2 Bölge Müdürlü÷ü sÕnÕrlarÕ içerisinde,
yaklaúÕk 60.000 belgeli ve 30. 000 belgesiz olmak üzere tahmini 90.000 kuyunun belgesi
yenilenecektir. UygulanmasÕna úubat ayÕnda baúlanÕlacakken 3 yÕl süre ile ertelenmiútir. Bu
kuyularÕn belgelerinin yenilenmesi, 1 ocak 2013 tarihinden itibaren arama ve kullanma
belgesini 750+750=1500 TL olarak belirlenmiútir. AyrÕca, 20 + 20 TL belge onay bedeli de
eklenince, ço÷unlu÷u yoksul olan köylüye toplam 1540 TL daha mali yük yüklenecektir.

Yer altÕ sularÕ, gerçekten çok hovardaca harcanmaktadÕr. Birkaç dönüm arazisine, birkaç litre
saniye su sa÷lamak için sondajlar açÕlmakta ve sular bilinçsizce kullanÕlmaktadÕr. Di÷er
yandan, havzalarÕn su bilançosunun çÕkarÕlmasÕ için kullanÕlan kriterlerden birisi de o
havzadaki sondajlardan yÕlda çekilen su miktarÕdÕr. Kaçak kuyu sayÕsÕnÕn anormal derecede
fazla olmasÕ, havza hesaplarÕnÕ alt üst etmektedir. BunlarÕn kayda alÕnmasÕ, denetlenmesi
do÷rudur. Ancak bunun için izlenecek yöntem hakkÕnda aynÕ úey söylenemez. Manisa
Milletvekili Özgür Özel’e kulak verelim:
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“YeraltÕ kuyularÕna ölçüm cihazlarÕ kurularak 200 ton kota uygulanmasÕnÕn yürürlü÷e girmesi
ile birlikte ülke tarÕmÕna çok büyük zararlar verilecektir. Bu uygulama ile bu÷day eken bir
çiftçi, ekti÷i alanÕn ancak % 40'ÕnÕ, aycice÷i ve fasulye eken % 35'ini, úekerpancarÕ ve mÕsÕr
eken % 30'unu, yonca eken bir çiftçi de ancak % 20'sini ekebilecek, geriye kalan alanÕnÕ ise
nadasa bÕrakmak zorunda kalacaktÕr. Çünkü verilecek olan dekara 200 ton su ancak bu kadar
alanÕ sulayabilecektir”.
HaklÕ bir yakÕnma. Zaten geçimini güçlükle sürdüren çiftçimiz bir de bu yükler altÕna
girecektir. OlasÕlÕkla da bunun altÕndan kalkabilmekte zorlanacak ve tarlalar birer birer daha
varlÕklÕ büyük toprak sahiplerine geçecektir. Bu uygulamanÕn gerekçesi, yeraltÕ sularÕnÕ
korumak ve rezerv kontrolü úeklinde açÕklanÕyor. Oysa, sulama yapmaktan baúka çaresi
olmayan köylünün, çiftçinin suyuna sayaç takmak yerine, öncelikle, suyu kullanarak kazanç
sa÷layan sanayici ve madencilerin kuyularÕ saptanÕp, onlara elektrik sayacÕ takÕlmalÕdÕr.
TarÕmda ise etkin kontrollü kooperatifler kurulmalÕ, yer altÕ sularÕnÕn kontrollü kullanÕlmasÕ
sa÷lanmalÕ ve yer altÕ ya da yer üstü sularÕ herkese adil da÷ÕtÕlmalÕdÕr. Gereksiz ve aúÕrÕ su
tüketimi bu úekilde engellenece÷i gibi yeraltÕ sularÕ da daha iyi korunacaktÕr. Geçmiúte, bunun
örnekleri vardÕr ve çok olumlu sonuçlar alÕnmÕútÕr.
Kirletirken kazan temizlerken yine kazan
YakÕn geçmiúimizde, Ankara Büyükúehir Belediye BaúkanÕ ø. Melih Gökçek'in kamuoyuna
taúÕdÕ÷Õ bir tartÕúma ile øzmir'in içme sularÕndaki arsenik oranÕnÕn sa÷lÕk standartlarÕnÕn
üzerinde oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕ. Bunun üzerine, hemen arÕtma tesisi kurularak sulardaki
arsenik arÕtÕlmaya baúlandÕ. SularÕ kirleten kaynaklarÕn neler oldu÷u ise hiç sorgulanmadÕ.
BazÕ kirleticiler, do÷ada var olan kayaçlarÕn bünyesinde bulunmaktadÕr. Arsenik de bunlardan
birisidir. Ancak di÷er kirleticilerin büyük ço÷unlu÷u, sanayi, madencilik, tarÕmsal faaliyetler
ile kentlerden geliyor. ArÕtÕlmasÕ ise halkÕn ödedi÷i vergilerle sa÷lanÕyor. “Kirleten öder”
mantÕ÷Õ ile çÕkarÕlan yönetmelik ise “parasÕ olanÕn kirletir” anlamÕna gelmektedir. Esas olan,
kirletmemektir. Bu sa÷lanmalÕdÕr. Üretim yaparken do÷ayÕ, sularÕmÕzÕ kirleten sanayiciler,
madenciler, bu sayede kazanç sa÷lamaktadÕr. Kirlenen sularÕ arÕtan sistemleri üreterek yine
sanayici kazanmÕú oluyor. Gediz, Ergene, KÕzÕlÕrmak gibi büyük akarsularÕmÕz, Sapanca Gölü
ve kirlenmiú binlerce sondaj kuyusu, bu kirlenmelere somut birer örnektir.
Sonuç olarak, sularÕmÕzÕ bir “kaynak” olarak gören anlayÕú, ondan kazanç sa÷larken geriye,
kirlenmiú, niteliksiz hale gelmiú sular bÕrakmaktadÕr. Bu sular, di÷er canlÕlarÕn yaúam
haklarÕnÕ elinden almakta, en azÕnsan yaúamlarÕnÕ zorlaútÕrmaktadÕr. Binlerce canlÕ türü
yokoluúa sürüklenirken sÕra korkarÕm insanlara da gelmektedir.
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JEOFøZøK REZøSTøVøTE ÇALIùMALARI

Adem SÖMER
Jeofizik Yüksek Mühendisi

øçindekiler
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2. Jeofizik Rezistivite Yöntemleri
3. YAS ÇalÕúmalarÕndan Örnekler
a) øzmir Urla Yurt-Kur Arazileri
b) øzmir Selçuk Arazileri
c) øzmir Alia÷a-Yüksekköy Arazileri
4. Önemli YapÕlarda Rezistivite ÇalÕúmalarÕ
5. Sonuç ve Öneriler
6. Kaynaklar ve Teúekkür
1. Giriú
Özdirenç (Rezistivite) yöntemi, arama jeofizi÷inde kullanÕlan baúlÕca jeofizik yöntemlerindendir.
Bu yöntemde amaç, yer altÕ yapÕsÕnÕ, yapÕlarÕn özdirenç farklÕlÕ÷Õna göre ortaya çÕkarmaktÕr.
UygulanÕúÕnÕn kolay olmasÕ, ölçü aletinin basit olmasÕ ve yöntemin etkili sonuçlar vermesinden
dolayÕ günümüze kadar kullanÕlan en yaygÕn jeofizik yöntemlerinden biri olmuútur. Yöntem;
geliúen veri toplama ve de÷erlendirme aúamalarÕ ile günümüzde yeraltÕnÕn iki ve üç boyuttaki
özdirenç da÷ÕlÕmÕnÕ gerçe÷e çok yakÕn verebilmesi sebebiyle maden, mineral, jeotermal enerji
kayna÷Õ ve petrol aramalarÕ ile hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi problemlerinin çözümünde
kullanÕlmaktadÕr. Özellikle 1980 yÕlÕndan sonra, arkeolojik yapÕlarÕn aranmasÕnda da kullanÕlan
en etkili jeofizik yöntemlerdendir. Son yÕllarda adli konularda da özdirenç rezistivite
kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr.
Son yÕllarda, kuyu açÕlmasÕndaki artÕú ile kuyularda yapÕlan aúÕrÕ çekim ve ya÷Õú miktarlarÕndaki
düúüúler nedeniyle yeraltÕ sularÕ hÕzla azalmaktadÕr. YeraltÕ su kaynaklarÕnÕn araútÕrÕlmasÕ,
bulunmasÕ ve onu yeryüzüne çÕkarÕlmasÕnÕn önemi bu nedenle artmaktadÕr. Artan sondaj
maliyetleri ve kuru çÕkan kuyunun getirdi÷i maliyet göz önüne alÕndÕ÷Õnda, jeofizik etütlerin YAS
çalÕúmalarÕndaki önemi ortaya çÕkmaktadÕr.
Baraj, gölet, köprü, viyadük, tünel, santral, liman ve yol güzergahlarÕnÕn belirlenmesi gibi
mühendislik çalÕúmalarÕnda, zemin yapÕsÕnÕn daha iyi belirlenmesi için bu çalÕúmalar
yapÕlmaktadÕr.
Görünür özdirenç, yer içindeki jeolojik yapÕya, bu yapÕnÕn özdirencine ve kullanÕlan elektrot
dizilimine ba÷lÕdÕr. Kayaç ve minerallerin özdirenç de÷erleri çok farklÕ bir yelpazede de÷iúim
gösterirler. Saturasyon, geçirgenlik, gözeneklilik, gözenek sÕvÕsÕnÕn cinsi, formasyon faktörü,
kayacÕn cinsi, tane cinsi ve da÷ÕlÕm geometrisi ve vd. gibi etkiler kayaç ve mineral özdirenç
de÷erleri üzerinde etkili olur.
*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil-1 FarklÕ amaçlarla Jeofizik Özdirenç yönteminin kullanÕlmasÕ
2. Jeofizik Rezistivite Yöntemleri
Özdirenç yönteminde, ölçülen büyüklük gerilim farkÕdÕr. Fakat veri yorumunda fiziksel bir
büyüklü÷e ihtiyaç vardÕr ve o büyüklük Özdirenç'tir. Bir ortamÕn, içinden geçen elektrik akÕmÕna
karúÕ birim hacminin gösterdi÷i direnç o ortamÕn özdirenç de÷eridir ve birimi Ohm.m'dir.

ùekil-2 Örnek Rezistivite e÷risi ve rezistivite özdirenç ölçü karnesi
Görünür Özdirenç dört elektrodun altÕndaki resistivite de÷erinin a÷ÕrlÕklÕ ortalamasÕdÕr. Eger
ortam homojen ise görünür özdirenç gerçek özdirence esittir.

ùekil-3 DSø YapÕmÕ Rezistivite cihazÕ ve Arazide elektrotlarÕn dizinimi
DES noktalarÕ, araziyi tanÕmlayacak úekilde belirli hatlar boyunca yerleútirilmelidir.
Geleneksel elektrot dizilimleri, elektrotlarÕn bir bakÕúÕm (simetri) merkezine göre, çizgi boyunca
dizilmesinden elde edilen; Schlumberger, Wenner ve dipol-dipol (dipole-dipole) dizilimleri, en
*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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önemli dizilimlerdir. Bu dizilimler amaca yönelik seçilmektedir.

ùekil-4 Özdirenç yönteminin dizilim úekilleri
Resistivite Görüntüleme
_ Resistans, Yapay Uçlasma (IP), Dogal Uçlasma (SP), Resistivite úeklindedir.

Resistans:
IP AkÕm düzenegi: ON+, OFF, ON-,
OFF zaman dilimleri: 1 s, 2 s, 4 s ve 8 s

Yapay Uçlasma:

Ölçüm sekilleri:
6 zaman diliminde zaman ortamÕ sarsibilite
ölçülür ve bellekte saklanÕr

Dogal Uçlasma: Dogal potansiyel, elektrokimyasal olarak olusan dogal akÕmlarÕ kullanarak sÕg
iletken anomalileri ve yeraltÕ suyu hareketlerini belirler.
Mineralizasyon Potansiyeli
Elektrokinetik Potansiyel (akÕskanlÕk)

• Genelde hidro-jeofikte kullanÕlÕr
• Positiv ve negatif anomaliler genelde 50mV altÕndadÕr
• Hidrostatik basÕncÕn azaldÕgÕ yerde SP anomalisi pozitifir (suyun akÕú yönünde).
ùekil-5 Jeofizik yöntemler
ÇalÕúmalara yeni teknoloji ve yazÕlÕmlarÕn da dahil olmasÕyla 2 ve 3 boyutlu görüntülemeler de
*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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gerçekleútirilebilmektedir.

ùekil-6 1B-2B ve 3B Rezistivite sonuçlarÕ
Bu sunumda, øzmir civarÕnda yapÕlmÕú üç örnek ile YAS arama yöntemlerinden biri olan
Rezistivite çalÕúmasÕ ve Baraj-Gölet–Santral-Liman gibi büyük yapÕlarda zeminin
tanÕmlanmasÕna yönelik kullanÕlan Jeofizik çalÕúmalar anlatÕlacaktÕr.
BunlarÕ vermekteki amaç ucuz, kolay ve hÕzlÕ sorun çözebilme yetene÷inin kazanÕlmasÕdÕr.
YeraltÕnÕn bilinmezli÷ini ortaya çÕkarabilmek için teknolojik geliúmelerden üst düzeyde
faydalanmak gerekmektedir. Özellikle yeraltÕsularÕnÕn giderek azalmasÕ ve ona ulaúmak için
yüksek maliyetlerin harcanmasÕ, bu tür çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕnÕ zorunlu kÕlmaktadÕr. Ancak bu
çalÕúmalarÕ, konusunda uzman mühendislerce yapÕlmasÕ, mesle÷i olmadÕ÷Õ halde baúka meslek
sahiplerinin yapmamasÕ da büyük önem taúÕmaktadÕr. Mesleki sÕnÕrlarÕn iyi tanÕmlanmasÕ ve
birlikte paydaú çalÕúmalarÕn gerçekleúmesi çok daha iyi sonuçlar verebilmektedir.
YAS aramalarÕna yönelik en önemli arama yöntemlerinden birisi olan rezistivite çalÕúmalarÕ,
Jeofizik mühendislerince yapÕlmalÕ, rapor tanzimlerinde elde edilen verilerin tamamÕ
kullanÕlmalÕdÕr.

*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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3. YAS ÇalÕúmalarÕndan Örnekler
a)øzmir-Urla Yurt-Kur Arazileri
øzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ö÷rencilerinin barÕnma ihtiyacÕnÕ karúÕlayan Yurdun
kullanma ve sulama suyu ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ amacÕyla jeofizik etüt yapÕlmÕútÕr.
ønceleme alanÕnda jeolojik olarak kÕsaca söz edecek olursak; Tabanda Mesozoyik yaúlÕ
kireçtaúlarÕ bulunmakta, bu yapÕlarÕn üzerine Neojen yaúlÕ seri ile Neojen yaúlÕ volkanik kayaçlar
ve Kuvaterner yaúlÕ alüvyon malzeme gelmektedir. Karaburun ve Gülbahçe faylarÕ çalÕúma
sahasÕndan ve yakÕnÕndan geçmektedir. Yurt-Kur; ihtiyacÕ olan kullanma-sulama amaçlÕ
yeraltÕsuyunu temin amacÕyla 1 adet 160
metre

derinli÷inde

sondaj

kuyusu

açtÕrmÕú, ve yapÕlan pompa tecrübesinde
kuyuda yeraltÕsuyu alÕnamamÕútÕr.
Kuyuda genellikle Neojen yaúlÕ volkanik
kayaçlara

ait

tüflerin(Kaolenleúmiú)

seviyeleri geçilmiútir. Bunun üzerine
çalÕúma alanÕnda Jeofizik çalÕúmalar
istenmiútir. Bir tanesi açÕlmÕú olan
kuyunun baúÕnda olmak üzere toplam 12
adet DES ölçümü alÕnmÕútÕr.
ùekil-7 ÇalÕúma sahasÕ ve açÕlan sondaj kuyu yerleri
Kuyu baúÕ DES ölçüm e÷risinde görülece÷i gibi, ölçüm de÷erleri 2-7 ohm-m özdirenç de÷erleri
görülmüútür. Bu da yapÕnÕn ne kadar killi oldu÷unu ve neden yeraltÕsuyu alÕnamadÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. Kuyu logunda R ve GR e÷rileri de bu durumu do÷rulamaktadÕr.
Urla YTE Kredi Yurtlar Kurumu Kuyu-2(DES-10)

Urla YTE Kredi Yurtlar Kurumu Kuyu-1(DES-1)

1000

100

100
Ö z d ire n ç

Rz

1000

Ö z d ire n ç

Sp

10

1

1

GR

10

1

10

100

1000

1

10

Kum
ve
çakÕl

KiltaúÕ

ùekil-8 Kuyu-1 Logu ve DES-1 DES-10 e÷rileri
*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.

16 m
Andezi
t

5-7 -m

Tüf(Kaolenleúmiú)

21 m
Andezit+
Aglomera

Tüf

Moloz

2-4-7-3-7 -m

1000
12 23 - m
m
A n d ezit+
A g lo m era

145 -m

100
Metre

Metre
44
-m

860

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

YapÕlan DES ölçümleri sonucu çalÕúma alanÕnda, yeraltÕsuyu alÕnabilecek yapÕlarÕn yüksek
özdirenç de÷erleriyle temsil edilen Andezit ve Aglomera+Tüf birimleri oldu÷u tespit edilmiútir.
YapÕlan kuyu yeri tespit çalÕúmasÕnda enerji hattÕ, hidrolik koúullar ve isale hattÕ

düúünülerek

DES-10

noktasÕna

sondaj

kuyusu

açÕlmasÕna

karar

verilmiútir.

AçÕlan kuyuda DES
ölçülerinde

tespit

edilen Aglomera+Tüf,
Andezit seviyeleri kat
edilmiútir.

Kuyudan

St.Sv.:16 m, Dn.Sv.:63
m

ve

Q=6

L/s

yeraltÕsuyu alÕnmÕútÕr.

ùekil-9 DES-11(Kuyu-1) ve DES-10 verilerinin bulundu÷u kesit
b) øzmir Selçuk-Pamucak Arazileri
øzmir-Selçuk-Pamucak sahilinde kurulmasÕ planlanan Turizm BakanlÕ÷Õ tesislerinin içme ve
kullanma su ihtiyaçlarÕnÕ temin etmek amacÕyla, yeraltÕsuyu olanaklarÕnÕ araútÕrmak, yeraltÕsuyu
taúÕyabilecek katmanlarÕn kalÕnlÕk ve yayÕlÕmlarÕ ile açÕlmasÕ planlanan araútÕrma sondaj kuyusu
yerlerini ve derinliklerini saptamak amacÕyla yapÕlmÕútÕr.
Eüt alanÕnda bu amaçla 111 adet düúey rezistivite sondajÕ yapÕlmÕútÕr. Rezistivite ölçümleri,
Zeytinköy(Eleman-øzmir-SakÕzlÕ bo÷azlarÕ), Barutçuköy(Çakal-Andan bo÷azlarÕ), Kuyumcu
ovasÕ ve Sabribey çiftli÷i do÷usu(IúÕldakkavak) ve Selçuk ilçesi ile deniz arasÕndaki ovalÕk
kesimde alÕnmÕútÕr. Sizlere çalÕúma alanÕnda yapÕlan DES ölçümlerinde tuzlu su- tatlÕ su içerikli
formasyonlarda alÕnan özdirenç farklarÕnÕ ortaya koymak amacÕyla örnek olmasÕ amacÕyla Andan
Bo÷azÕ ölçüleri sunulmuútur.
Andan bo÷azÕnda paleozoyik yaúlÕ mermerler ile kuvaterner yaúlÕ yamaç molozu
bulunmaktadÕr.(Hat-IV) Mermerler; kÕrÕklÕ, çatlaklÕ ve karstik yapÕda olup yeraltÕsuyu taúÕmaya
ve depolamaya uygun bir akifer durumundadÕr. Tuzlu su giriúiminden uzak bulunmalarÕ
nedeniyle kalite yönünden olumlu olarak yorumlanmÕútÕr.

*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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Ova

bölümü,

genellikle

kil,

silt

miktarÕnÕn etkin oldu÷u, tuzlu bir özellik
taúÕyan alüvyon úeklindedir. Alüvyonda
açÕlan

úahÕs

EC’lerinin

kuyularÕna

yüksek

ait

sularÕn

oluúu(1500

den

büyük) bu durumu do÷rulamaktadÕr.
Andan

Bo÷azÕnda

alÕnan

jeofizik

özdirenç hattÕnda, kesitte verildi÷i gibi
mermerlerdeki kÕrÕklÕ ve faylÕ yapÕ ile
ovadaki

birimlerde

deniz

suyunun

karÕúÕmÕ tespit edilmiútir.

ùekil-10 Pamucak ovasÕ Jeoloji ve Jeofizik lokasyon haritasÕ
Buna göre içme-kullanma suyu ihtiyacÕyla açÕlacak olan sondaj kuyusunun deniz suyundan
etkilenmeyecek úekilde yerinin tespiti yapÕlmÕútÕr.

ùekil-11 Andan Bo÷azÕ kesiti(HAT-IV)
e)øzmir Alia÷a-Yüksekköy Arazileri
Yüksekköy arazilerinde ø.Ö.ødaresi tarafÕndan, içme-kullanma amaçlÕ iki adet sondaj kuyusu
açÕlmÕú ve açÕlan sondaj kuyularÕnda yeraltÕsuyu alÕnamamÕútÕr. Daha sonra Alia÷a kaymakamlÕ÷Õ
DSø’ye baúvuruda bulunarak, üçüncü kuyu yerinin belirlenmesi istenmiútir. Etüt alanÕnda kuyu
açÕlmasÕ düúünülen lokasyonlara yer altÕ yapÕsÕnÕ aydÕnlatmak ve formasyonlarÕn kalÕnlÕk,
yayÕlÕm ve derinliklerini bulmak amacÕyla, iki adedi øl özel ødaresince açÕlan kuyu baúÕ olmak
üzere toplam 9 adet DES ölçümü alÕnmÕútÕr.

*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ønceleme alanÕ Neojen yaúlÕ kayaçlar(Andezit, aglomera, tüf, bazalt) yüzlek vermektedir.
ønceleme alanÕnda kuyu açÕlarak
yeraltÕsuyu alÕnabilecek formasyon;
Volkanik yapÕlar kayaçlarÕnÕn kÕrÕklÕ
çatlaklÕ kÕsÕmlarÕdÕr. Jeolojik yapÕ,
jeofizik de÷erler, köye olan mesafe
ve ulaúÕm koúullarÕ da dikkate
alÕndÕ÷Õnda

DES-5

nolu

ölçüm

noktasÕnÕn sondaj açÕlabilecek en
uygun yer oldu÷u düúünülmüú ve
250 metre derinli÷inde bir sondaj
açÕlmasÕ önerilmiútir.
ùekil-12 Alia÷a Yüksekköy Jeofizik lokasyon haritasÕ
ø.Ö.ødaresi yetkilileri kuyunun ilerlemesinde meydana gelen aksaklÕklar nedeniyle kuyuyu 146
metrede bitirmiúlerdir. AçÕlan kuyuda St.Sv.:100 m, Dn.Sv.:135 m ve Q=4 L/sn bulunmuútur.
Kuyularda benzer volkanik kayaçlar geçilmiú olsa da DES-5 de açÕlan sondaj kuyusu daha
yüksek özdirençli ve kÕrÕklÕ - çatlaklÕ yapÕlarÕ kat etmiútir. KuyularÕn kotlarÕna bakÕldÕ÷Õnda
Kuyu-2 383 m, Kuyu-1 310 m ve Kuyu-3 de ise 163 m dir. Son kuyuda statik seviyenin yaklaúÕk
100 metrelerde olmasÕ neden di÷er kuyularda su alÕnamadÕ÷ÕnÕn da bir göstergesidir.
E÷imli bir arazide yapÕlan DES ölçümlerinin kotlarÕ sÕrasÕyla; DES-6 96 m, DES-9 113 m, DES8 123 m, DES-5 163 m, DES-3 225 m, DES-2 242m, DES-4 241 metredir. Daha düúük;
kotlardaki DES ölçümlerinde, daha düúük özdirençli birimlerin olmasÕ ve köyden uzaklaúÕlmasÕ
olumsuzluk olarak düúünülmüútür.
ø:Ö:ødaresince içme-kullanma amaçlÕ açÕlmÕú sondaj kuyularÕ Kuyu-1 224 metre derinlikte ve
kuru, Kuyu-2 248 metre
derinlikte ve kurudur. Köyün
ihtiyacÕ Q=2-3 L/sn dir.
Genel olarak düúük özdirenç
de÷erleriyle

temsil

edilen

yapÕlar Volkanik kökenli Tüf
ve A÷lomera+Tüf, Yüksek
özdirenç de÷erleriyle temsil
edilen

Volkanik

kayaçlar

(Andezit, Aglomera, Bazalt)
olarak ayÕrtlanmÕútÕr.
ùekil-13 DES verilerinin kesitte gösterimi

*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil-14 Kuyu baúlarÕ ile önerilen noktanÕn DES e÷rileri

ùekil-15 AçÕlan sondajlara ait kuyu bilgileri
4. Önemli YapÕlarda Rezistivite ÇalÕúmalarÕ

ùekil-16 Gölet üzerinde tomografi çalÕúmasÕ
Baraj ve gölet alanlarÕnda, yeraltÕ yapÕsÕnÕn belirlenmesinde tomografi çalÕúmalarÕ hÕzla
artmaktadÕr. AyrÕca borulu úebekeler ve kablo hatlarÕnÕn belirlenmesinde baúta yer radarÕ olmak
üzere bu çalÕúmalar yapÕlabilmektedir.

*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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ùekil-17 Güzergah ve yeraltÕ úehir úebekelerin belirlenmesi
5. SONUÇ VE ÖNERøLER
Sizlere sunulan yukarÕdaki örneklerden anlaúÕlaca÷Õ üzere, bir bölgede sondaj kuyusu (araútÕrma
veya iúletme olabilir) açÕlmadan önce bölgenin jeolojik ve hidrojeolojik etüt ile birlikte jeofizik
etüt çalÕúmasÕ da mutlaka yapÕlmalÕdÕr. Bu etüt ile kuyu açÕlacak bölgedeki yer altÕ yapÕsÕ ortaya
çÕkarÕlmalÕ ve yeraltÕsuyu alÕnabilecek yapÕlarÕn kalÕnlÕk, yayÕlÕm ve yapÕsÕ ortaya konulmalÕ ve
kuyu derinli÷i ile kuyu lokasyon yeri hidrolik koúullarÕ da dikkate alÕnarak jeofizik rezistivite
ölçümlerine göre belirlenmelidir. Aksi halde açÕlan kuyularda alÕnamayacak yeraltÕsuyu karúÕlÕ÷Õ
topra÷a gömülen binlerce TL’nin rahatsÕzlÕ÷ÕnÕ herkes duymalÕdÕr.
6. TEùEKKÜR VE KAYNAKLAR
-øzmir-Selçuk-Pamucak ovasÕ jeofizik rezistivite etüt raporu
-øYTE Kredi Yurlar Kurumu Hidrojeolojik etüt raporu
-Çok-Elektrotlu Jeofizik Rezistivite Ölçümlerinin YeraltÕsuyu ve Jeotermal Arama AlanlarÕndaki
UygulamalarÕnÕn De÷erlendirilmesi, A. ÖZDEMøR, Sondaj DünyasÕ, S6, Haziran-2008
-Düúey Elektrik SondajÕ Verilerinin Yorumu, Prof. Dr. Ahmet Tu÷rul BAùOKUR, 2004
-AGø øzmir Çok KanallÕ Rezistivite Kursu

Teúekkür: YardÕm ve katkÕlarÕndan dolayÕ baúta ùube Müdürümüz Ömer ÇAöIRAN ve Jeofizik
Baú Mühendisi Erkan ATASOY olmak üzere, úubemiz ve sondaj úubesinde çalÕúan mesai
arkadaúlarÕmÕzla, arazide beraber çalÕútÕ÷ÕmÕz teknisyen ve iúçi arkadaúlarÕmÕza teúekkür ederiz.

*Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri OdasÕ adÕna düzenlenmiútir.
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KENTSEL DÖNÜùÜM ANKET ÇALIùMASI
TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu

I. ÇalÕúmanÕn AmacÕ ve Yöntemi
ÇalÕúma ile amaçladÕ÷ÕmÕz, øzmir’de TMMOB bileúenleri çatÕsÕ altÕnda hergün yüz yüze
görüútü÷ümüz, hizmet sundu÷umuz, farklÕ meslekleri icra eden, çeúitli ö÷renim seviyelerine
sahip kiúiler ile Oda üyelerimizin kentsel dönüúüm sürecine iliúkin görüú, öneri ve algÕlarÕnÕ
serimlemektir.
Kentsel Dönüúüm Anketi; 17 A÷ustos -17 Ekim tarihleri arasÕnda iki aylÕk kÕsÕtlÕ bir sürede
716 kiúiye uygulanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn iki ay ile sÕnÕrlandÕrÕlmasÕnÕn nedeni; adÕna her geçen
gün daha sÕk rastladÕ÷ÕmÕz Kentsel Dönüúümü aynÕ zaman diliminde kimlerin nasÕl
algÕladÕ÷ÕnÕ ve bu süreçten beklentilerini ortaya koyabilmektir. 23 sorudan oluúan, anket
formunun doldurulmasÕ 7 ile 10 dakika arasÕnda sürmektedir. Form, yorum sorularÕnÕ da
içermektedir. Bu nedenlerle ayaküstü gerçekleútirilebilecek bir anket de÷ildir. ÇalÕúma;
literatürde rastgele örneklem olarak tanÕmlanan yöntemle gerçekleútirilmiútir.
TMMOB øzmir øl Koordinasyonu Bileúenlerinin, teknik elemanlara yönelik meslek edindirme
kurslarÕ (kazancÕ, inúaat ustasÕ, iú makinalarÕ operatörü, lpg dolum-taúÕma…v.b.) kurslarÕ, bir
firmadan tüm kademelerde çalÕúabilecek kiúilerin katÕlabilece÷i mesleki bilgilendirme
seminerleri ile sadece üyelerimizin katÕlabildi÷i kurslarda uygulandÕ. Bilirkiúilik, periyodik
bakÕm, asansör kontrol hizmetleri sundu÷umuz çeúitli kesimlerden de katÕlÕm oldu.
Anket; SPSS programÕ ile de÷erlendirilmiútir. Bu kapsamda yaklaúÕk 3000 kiúilik bir
evrenden 716 kiúiyi çalÕúmaya katabildik.

II. Kentsel Dönüúüm’e Genel BakÕú
Kentsel dönüúüm, “Kent sorunlarÕnÕn çözümünü sa÷layan ve de÷iúime u÷rayan bir bölgenin
ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koúullarÕna kalÕcÕ bir çözüm sa÷lamaya çalÕúan
kapsamlÕ bir vizyon ve eylemler bütünüdür.1” 19. yüzyÕlÕn sonunda Sanayi Devrimi ile
birlikte yaúanan hÕzlÕ göç, sa÷lÕksÕz yaúam koúullarÕ ve yetersiz altyapÕ sorunlarÕ Avrupa’da,
hükümetlerin kentleúmeye iliúkin kurallarÕn konulmasÕnÕ ve yasal üstyapÕnÕn hazÕrlanmasÕnÕ
gerektirmiú; ilk kentsel dönüúüm projeleri yaúama geçirilmeye baúlamÕútÕr.
Avrupa Ülkelerinde 1990’lardan sonra gelinen nokta, kentsel dönüúüm eylemlerinin kamusal
sektörün, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, özel sektörün, sivil toplum kuruluúlarÕ ve yerel
halkÕn katÕlÕmcÕ bir anlayÕú ile gerçekleútirilmesidir2.
Ülkemizde, Van depremi sonrasÕ, 16.05.2012 günlü Resmi Gazete’de yayÕnlana 6306 sayÕlÕ
Afet Riski AltÕndaki AlanlarÕn Dönüútürülmesi HakkÕndaki Kanun ve bir dizi düzenleme ile
kentsel dönüúüm adÕ altÕnda bazÕ uygulamalar baúlatÕldÕ. TMMOB bu uygulamalarÕn,
1

Özdemir; Dilek, ÖZDEN; PÕnar; TURGUT; SÕrma ”Kentsel Dönüúümde Avrupa Deneyimi: Kuram ve
Uygulamalar” Ege MimarlÕk 2005; 22
2
Sönmez; 19.
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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amacÕndan saparak, Kanun’un gerekçesi olarak gösterilen riskin büyük oldu÷u bilinen
kÕsÕmlarda de÷il, rantÕn yüksek oldu÷u yerlerde baúlandÕ÷ÕnÕ belirtmektedir.
YaklaúÕk 11 yÕldÕr,“Üretimden vazgeçerek, ekonomi politikalarÕnÕ kentsel rantlar üzerinde
temellendiren AKP iktidarÕnÕn tamamen ranta odaklÕ "kentsel dönüúüm" anlayÕúÕnÕn, "sa÷lÕklÕ
yaúanabilir bir kentsel çevre"yi oluúturmayÕ amaçlayan, planlama, imar, kentleúme, yapÕ ve
afet alanlarÕnda bilimsel, sosyal ve bütünlükçü bir yaklaúÕmÕ gerektiren "kentsel yenileme" ve
"kentsel sa÷lÕklaútÕrma" olmadÕ÷ÕnÕ belirten TMMOB; Ocak 2013’de Kentsel dönüúümün
nasÕl planlanmasÕ gerekti÷ine iliúkin görüúlerini ve süreçte benimsenmesi gereken ilkeleri 24
madde de kamuoyu ile paylaútÕ.
TMMOB, bu metinde, “Devletin anayasal görevlerinden birisi olan sa÷lÕklÕ, güvenli ve
yaúanabilir kentler kurmak için; do÷al varlÕklarÕ, ekolojik, tarihi kültürel ve toplumsal
de÷erleri koruyan, yaúatan, geliútiren bir arazi kullanÕmÕ ve yerleúim politikasÕ temelinde
bütüncül planlama yaklaúÕmÕ ile çevreyi gözeten, dönüúüm alanlarÕnda yaúayanlarÕn
ihtiyaçlarÕnÕ göz önüne alan, "insanÕ ve insanca yaúamÕ" temel hedefine koyan bir planlama
süreci acil olarak baúlatÕlmasÕ” gerekti÷ini bir kez daha hatÕrlattÕ.
TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu olarak; kentsel dönüúüm projelerinin olmazsa olmaz
aktörlerinden kentlilerin dönüúüm hakkÕnda neler bildi÷i, düúündü÷ü ve beklentilerine iliúkin
durumlarÕnÕ ortaya koymaya çalÕútÕk.
III. Saha ÇalÕúmasÕ SonuçlarÕ ve De÷erlendirmesi
III.A. Alan AraútÕrmasÕna KatÕlanlarÕn Demografik Profili
AraútÕrmaya, toplam 716 kiúi katÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlanlarÕn ö÷renim durumlarÕ, meslek
gruplarÕ,yaú durumlarÕ Tablo 1, Tablo2, Tablo3,de verilmiútir.
Tablo1. Ö÷renim Durumu
Ö÷renim Durumu
ølkokul
Orta
Lise
Meslek Yüksek Okulu
Üniversite ve üstü
Boú
Toplam

Frekans
58
45
103
62
441
7
716

Yüzde %
8,1
6,3
14,4
8,7
61,6
1
100

KatÕlÕmcÕlarÕn %62’si üniversite ve üstü e÷itim almÕú, ço÷unlukla e÷itimli bir kesimden
oluúmaktadÕr.
Tablo 2. Meslek Profili
Meslek GruplarÕ
TMMOB üye profilindeki
meslekler
Di÷er Meslek GruplarÕ
Boú
Toplam

Frekans

Yüzde(%)

299
382
35
716

41,8
53,4
4,9
100

Tablo2.de görüldü÷ü gibi, katÕlÕmcÕlarÕn mesleklerini belirtti÷i sorumuza 681 kiúi (%95.1)
yanÕtlamÕútÕr. Anketimize; TMMOB’a ba÷lÕ Oda üyeleri dÕúÕnda, çeúitli meslekleri icra eden
kiúiler katÕlmÕútÕr (tanker úöförleri, inúaat iúçileri, apartman görevlileri, avukatlar, doktorlar,
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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kalite kontrol elemanlarÕ, teknikerler…v.b.) ÇalÕúmamÕzda anlamlÕ sonuçlara ulaúabilmek için
meslekleri Tablo 2.de görüldü÷ü gibi iki ayrÕ kategoride tanÕmladÕk.
Tablo3. Yaú AralÕklarÕ
Yaú aralÕklarÕ
25 yaú ve altÕ
26 - 35
36 - 45
46 – 55
56 yaú ve üzeri
Boú
Toplam

Frekans
167
217
141
97
91
3
716

Yüzde %
23,3
30,3
19,7
13,5
12,7
0,4
100

Tablo3.de katÕlÕmcÕlarÕn yaú aralÕklarÕ verilmiútir. Ankete katÕlanlarÕn yaú ortalamasÕ 37 olarak
tespit edilmiútir.
Tablo 4. Aile Birey SayÕsÕ
Aile Birey SayÕsÕ
en fazla iki kiúi
3-4 kiúi arasÕnda
5-6 kiúi arasÕnda
7 kiúi ve üstü
Boú
Toplam

Frekans
210
406
69
5
26
716

%
29,3
56,7
9,6
0,7
3,6
100

Hane baúÕna ortalama kiúi sayÕsÕnÕn 3.17 kiúi oldu÷u görülmüútür. Özetle, ankete katÕlan
bireyler ço÷unlukla, orta yaú grubunda, e÷itimli ve vasÕflÕ meslek sahipleridir. Büyük bir
kÕsmÕ , (YaklaúÕk %80’i) kent toplumuna özgü özelliklere sahip çekirdek aile olarak
yaúamaktadÕr.
Tablo 5. Mülkiyet Durumu
Mülkiyet Durumu
Evsahibi
KiracÕ
Diger
Boú
Toplam

Frekans
455
217
39
5
716

%
63,5
30,3
5,4
0,7
100

Tablo 5.da katÕlÕmcÕlarÕn, %63.6’sÕnÕn ev sahibi oldu÷unu görüyoruz. 39 kiúi ölçekte di÷er
úÕkkÕnÕ iúaretleyerek; ailelerine ait evlerde, lojmanda, yurtta, apartman görevlisi dairelerinde
yaúadÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 6. Bina YaúÕ
Mülkiyet Durumu
3 yaúa kadar
4 - 6 yÕl arasÕ
7-13 yaú arasÕ
14-20 yaú arasÕ
21-30 yaú arasÕ
31-40 yaú arasÕ
41 ve 50 yaú arasÕ
51 yaú üzeri
Boú
Toplam

Frekans
87
80
115
184
136
62
7
6
39
716

%
12,2
11,2
16,1
25,7
19
8,7
1
0,8
5,4
100

Tablo 6.da katÕlÕmcÕlardan bir kiúi evinin yaúÕnÕ 150 yÕl olarak açÕklanmÕútÕr. ÇalÕúmamÕzda bu
uç de÷eri dÕúarÕda bÕrakarak bir de÷erlendirmeye gittik. En üst yaú, 65, en az 1 ve ortalama yaú
olarak 16.84’e ulaútÕk.
ÇalÕúmamÕzda ilerleyen sorularda bazÕ karúÕlaútÕrmalar yapabilmek için; 2.9.1997 tarihinde
23098 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕnlanan ve 1.1 1998 yÕlÕnda yürürlü÷e giren Afet
Bölgelerince YapÕlacak YapÕlar HakkÕnda Yönetmelik (Deprem Yönetmeli÷i) tarihini temel
alarak bina yaúlarÕna iliúkin ikinci bir tablo oluúturduk. Bu de÷erlendirmeye göre,
örneklemdeki binalarÕn %49’unun 15 yaú ve altÕnda, %46’sÕnÕn ise 16 yaú ve üstünde
oldu÷unu tespit ettik. DolayÕsÕyla, örneklemdeki binalarÕn yaklaúÕk yarÕsÕ 1998 yÕlÕnda
yürürlü÷e giren Deprem Yönetmeli÷ine uygun yapÕlar oldu÷u, tasarÕm nitelikleri açÕsÕndan
di÷erlerine göre daha yeni anlayÕúta bir yönetmeli÷e göre yapÕldÕklarÕ sonucuna ulaútÕk.

Tablo 7. Deprem Yönetmeli÷ine(1997) Göre Bina YaúÕ
Bina yaúÕ
Frekans
15 yaú ve altÕ
348
16 yaú ve üstü
329
Boú
39
Toplam
716

%
48,6
45,9
5,4
100

III.B. Kentsel Dönüúüm HakkÕnda Bilgi Düzeyleri ve HalkÕn Bilgilendirilme Süreçleri
Tablo 8. økamet edilen semtin Kentsel Dönüúüm KapsamÕna AlÕnÕp AlÕnmadÕ÷Õ
Semtinizin kentsel dönüúüm
alan ilanÕ
Frekans
%
Evet
82
11,5
HayÕr
388
54,2
Bilmiyorum
230
32,1
Boú
16
2,2
Toplam
716
100
AraútÕrmamÕzda, katÕlÕmcÕlara, ikamet ettikleri bölgelerin kentsel dönüúüm alanÕ olarak ilan
edilip edilmedi÷i sorulmuútur. Tablo 8.de belirtildi÷i gibi, katÕlÕmcÕlarÕn %32,1’i bu konuda
bilgileri bulunmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. Di÷er bir deyiúle, gün içinde TMMOB bileúenleri
çatÕsÕ altÕnda yüz yüze görüútü÷ümüz kiúilerin üçte biri konudan oldukça uzaktÕr.
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 10. Mülkiyet durumuna göre ikamet edilen semtin Kentsel Dönüúüm KapsamÕna
AlÕnÕp AlÕnmadÕ÷Õ
økamet Edilen semtin kentsel dönüúüm alanÕ
ilan edilip edilmedi÷i hk bilgi
Evet
HayÕr Bilmiyorum Toplam
Ev Sahibi Frekans
51
272
124
447
Mülkiyet içindeki %
11,40% 60,90% 27,70%
100,00%
Mülkiyet
Toplam içinde %
7,30%
39,00% 17,80%
64,00%
KøRACI Frekans
26
100
87
213
Mülkiyet içindeki %
12,20% 46,90% 40,80%
100,00%
Toplam içinde %
3,70%
14,30% 12,50%
30,50%
DøGER Frekans
4
15
19
38
Mülkiyet içindeki %
10,50% 39,50% 50,00%
100,00%
Toplam içinde %
0,60%
2,10%
2,70%
5,40%
Toplam Frekans
81
387
230
698
Mülkiyet içindeki %
11,60% 55,40% 33,00%
100,00%
Toplam içinde %
11,60% 55,40% 33,00%
100,00%
Tablo10.da kiracÕ konumundaki katÕlÕmcÕlarÕn % 40.9’unun, di÷er úÕkkÕnÕ iúaretleyenlerin,
%50’sinin, mülk sahiplerinin %27.7’sinin konu hakkÕnda bilgisi olmadÕ÷ÕnÕ görmekteyiz.
Tablo 11.Kentsel Dönüúüm HakkÕnda Bilgi Düzeyi
Kentsel dönüúüm hk.bilgi
düzeyi
Frekans
Oldukça Bilgiliyim
40
Bilgiliyim
206
Az bilgim var
363
Hiç bilgim yok
84
Boú
23
Toplam
716

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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5,6
28,8
50,7
11,7
3,2
100
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Tablo12. Mülkiyete göre Kentsel Dönüúüm HakkÕnda Bilgi Düzeyi

Kentsel Dönüúüm sürecine iliúkin
bilgi düzeyi
Evsahibi Frekans
Mülkiyet içindeki
%
Toplam içinde %
KiracÕ
Frekans
Mülkiyet
Mülkiyet içindeki
%
Toplam içinde %
Diger
Frekans
Mülkiyet içindeki
%
Toplam içinde %
Toplam Frekans
Mülkiyet içindeki
%
Toplam içinde %

Az
Oldukça
bilgim
Bilgiliyim Bilgiliyim var
23
137
232

hiç
bilgim
yok
51

Toplam
443

5,20%
3,30%
16

30,90%
19,80%
61

52,40%
33,60%
106

11,50%
7,40%
27

100,00%
64,10%
210

7,60%
2,30%
1

29,00%
8,80%
8

50,50%
15,30%
23

12,90%
3,90%
6

100,00%
30,40%
38

2,60%
0,10%
40

21,10%
1,20%
206

60,50%
3,30%
361

15,80%
0,90%
84

100,00%
5,50%
691

5,80%
5,80%

29,80%
29,80%

52,20%
52,20%

12,20%
12,20%

100,00%
100,00%

ÇalÕúmamÕzda kentsel dönüúüm süreci hakkÕnda TMMOB çatÕsÕ altÕnda buluúan katÕlÕmcÕlarÕn
konuya iliúkin ne düzeyde bilgi sahibi oldu÷u sorulmuútur. Tablo11.de görüldü÷ü gibi
yaklaúÕk üçte ikisinin konu hakkÕnda hiç ya da az bilgisinin bulunmasÕ dikkat çekicidir. Tablo
12. de aynÕ soruya verilen cevaplar mülkiyet durumuna ve Tablo 13.de meslek gruplarÕna
göre çÕkarÕlmÕútÕr. Kentsel dönüúüm hakkÕnda bilgi düzeyim az ya da hiç yok diyenlerin
TMMOB üye profilinde % 57’ye, di÷er meslek gruplarÕnda %70’e, mülkiyet açÕsÕndan yapÕ
sahipleri arasÕnda %64’e ve kiracÕlar arasÕnda da %64’e yakÕn oldu÷unu görmekteyiz.
Tablo13. Meslek gruplarÕna göre Kentsel Dönüúüm HakkÕnda Bilgi Düzeyi
Hiç
Kentsel Dönüúüm sürecine
Oldukça
Az bilgim bilgim
iliúkin bilgi düzeyi
yok
Bilgiliyim Bilgiliyim var
Frekans
20
89
202
57
diger
Meslek grubu
meslekler
içinde%
5,40%
24,20%
54,90%
15,50%
19
109
146
21
tmmob üye Frekans
profili
Meslek grubu
içinde%
6,40%
36,90%
49,50%
7,10%
Frekans
39
198
348
78
Toplam
Meslek grubu
içinde%
5,90%
29,90%
52,50%
11,80%

Toplam
368
100,00%
295
100,00%
663
100,00%

ÇalÕúmamÕzda Tablo 11.’de görülen, kentsel dönüúüm konusunda bilgi sahibi olmayan
kiúilerden, formumuzda kentsel dönüúüme iliúkin sorularÕn bitti÷i ve risk kavramÕnÕn ele
aldÕ÷Õ bölüme kadar yanÕt vermemeleri istendi. Tablo 14’den baúlayarak kentsel dönüúüm
konusunda az da olsa; bilgi sahibi olduklarÕnÕ belirten katÕlÕmcÕlarÕmÕzÕn görüúleri yer
alacaktÕr.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 14. ødarelerce kentsel dönüúüm hk. gerçekleútirilen bilgilendirmenin yeterli÷i
Yeterlilik düzeyi
Frekans
%
Çok Yeterli
5
0,8
Yeterli
40
6,2
Yetersiz
554
85,2
Bu Konuda Bilgim Yok
51
7,8
Toplam
650
100
Formumuzda katÕlÕmcÕlarÕmÕza kentsel dönüúüm hakkÕnda idarelerce gerçekleútirilen
bilgilendirmenin yeterli÷ine iliúkin görüúlerini sorduk; Tablo 14.de görüldü÷ü gibi %85.2’si
tarafÕndan yetersiz bulunmuútur.
Tablo 9, Tablo10, Tablo 11, Tablo12, Tablo13 ve Tablo 14’ü bir arada de÷erlendirdi÷imizde,
üyelerimiz ve mülk sahipleri de dahil olmak üzere, katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷unun kentsel
dönüúüm sürecinin ne oldu÷u, bölgelerinin kentsel dönüúüme açÕlÕp açÕlmadÕ÷Õ konularÕnda
bilgi eksiklikleri bulundu÷unu gözlemlemekteyiz. KatÕlÕmcÕlarÕmÕzÕn büyük bir ço÷unlu÷u
idarelerce yapÕlan bilgilendirmeyi yetersiz bulmuútur.
TMMOB açÕkladÕ÷Õ ilkeler çerçevesinde “Kentsel dönüúüm uygulamalarÕyla fiziksel,
sosyal ve ekonomik açÕdan sa÷lÕklÕ ve yaúanabilir bir çevre oluúturulabilmesi
amaçlarÕnÕn bütünsel olarak gerçekleútirilebilmesi için öncelikle sürece katÕlacak tüm
aktörlerin yer aldÕ÷Õ örgütlenme biçimi oluúturulmalÕ ve finans kaynaklarÕ tarif
edilmeli3” ve kentli etkin biçimde bilgilendirilmelidir. Buraya kadar olan çalÕúmamÕzdan
gözlemledi÷imiz kadarÕ ile böyle bir örgütlenmeden, yeterli düzeyde bilgilendirilmeden
bahsedebilmek ne yazÕk ki mümkün de÷ildir.
TMMOB’un yayÕnladÕ÷Õ ilkelere göre “dönüúüm projelerinin uygulanmasÕ hiçbir koúulda
yaúayanlar açÕsÕndan sosyal ayrÕúmaya/toplumsal kÕrÕlmaya/sosyal bir yÕkÕma neden
olmamalÕ; kent hakkÕ, konut dokunulmazlÕ÷Õ ve barÕnma hakkÕ ilkeleri, kiracÕlarÕ da
kapsayacak biçimde kamusal güvence altÕna alÕnmalÕdÕr4”
TMMOB, “BarÕnma hakkÕ sahipli÷i; mülkiyet belgesinden ba÷ÕmsÕz, sa÷lÕklÕ bir yaúam
çevresi içinde, ça÷daú, yaúanabilir konut hakkÕ olarak kabul edilmelidir5”. demektedir.
Ancak araútÕrmamÕza katÕlan kiracÕlar da, ikamet edilen yer olarak (lojmanlarÕ, apartman
görevlisi dairelerini, ö÷renci yurtlarÕnÕ ) gösterenler de, kentsel dönüúüm sürecinde herhangi
bir hakka sahip olabilece÷ini düúünmek bir yana konu hakkÕnda yetersiz bilgi düzeyine
sahiptir. Bu durumu açÕk uçlu 24. sorumuza verilen yanÕtlarda da okuyabiliyorsunuz.
Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki; sadece kentsel dönüúümün ne oldu÷u konusunda teknik
bilgiye de÷il, farklÕ kesimlerden kiúiler için devlet yaptÕrÕmlarÕ karúÕsÕnda hangi yasal haklara
da sahip olunabilece÷i konularÕnda bilinçlendirilmeye gereksinim vardÕr.

3 TMMOB KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TEMEL øLKELERø; madde 3.
4 TMMOB KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TEMEL øLKELERø; madde 17.
5 TMMOB KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TEMEL øLKELERø; madde 19.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo15. Kentsel Dönüúüm hakkÕnda bilgilendirmenin hangi kurum/kuruluúlar
tarafÕndan yapÕlmasÕna iliúkin görüúler
Kurum/Kuruluú
Frekans
%
Belediye
431
30,70%
TMMOB
456
32,50%
BakanlÕk
180
12,80%
Üniversiteler
146
10,40%
Muhtarlar
102
7,30%
Toki
58
4,10%
Di÷er
29
2,10%
Toplam
1402
100,00%
AraútÕrmamÕzda katÕlÕmcÕlarÕn, kentsel dönüúüm konusunda halkÕn bilgilendirilmesinde hangi
kurum ve kuruluúlarÕn görev almasÕ iliúkin görüúlere de yer verdik. Sorumuza 656 kiúi cevap
verdi. Bilgilendirmenin a÷ÕrlÕklÕ olarak Yerel Yönetimler(belediye ve muhtarlÕklar) (%38) ve
TMMOB(%32.5) tarafÕndan yapÕlmasÕ gerekti÷ine iliúkin görüúler bildirilmiútir. TMMOB
oranÕn yüksek çÕkmasÕnda anketin tarafÕmÕzca yapÕlmasÕ, katÕlÕmcÕlarÕn TMMOB’u tanÕyan ve
etkinliklerinden yararlanan kiúiler olmasÕ úüphesiz etkili olmuútur. Soruda di÷er úÕkkÕnÕ
iúaretleyenler genel olarak Valilik’in, Ulusal televizyon kanallarÕnÕn, Ticaret OdalarÕnÕn, sivil
toplum örgütlerinin bilgilendirme sürecine katÕlmalarÕ gerekti÷ini belirtmiúlerdir.
AraútÕrmamÕzda, katÕlÕmcÕlara kentsel dönüúüm hakkÕnda bilgilendirme toplantÕlarÕnÕn
nerelerde düzenlenmesi gerekti÷i konusunda da bir soru yönelttik. Tablo16. da çÕkarÕldÕ÷Õ gibi
Belediye salonlarÕ, Mahallelerde Kurulacak Ofisler veya muhtarlÕklar (51,40%),
TMMOB(46,60%) do÷ru adres olarak gösterilmektedir. Burada bir kez daha yineleyelim.
TMMOB oranÕn yüksek çÕkmasÕnda anketin tarafÕmÕzca yapÕlmasÕ, katÕlÕmcÕlarÕn TMMOB’u
tanÕyan ve etkinliklerinden yararlanan kiúiler olmasÕ etkili olmuútur.
Soruda di÷er úÕkkÕnÕ iúaretleyenlerce toplantÕlarÕn, bölge üniversitelerinde, mahalleliye yakÕn
okullarda, parklarda, AVM’lerde, mahallenin toplandÕ÷Õ kafe ve kahvehanelerde
gerçekleútirilmesi de önerildi.
ÇalÕúmamÕzda bir kiúi de bilgilendirme toplantÕlarÕn çalÕúanlar için iúyerlerinde
düzenlenebilece÷ine dikkat çekmektedir. øúletmelerin çalÕúanlarÕna yönelik sosyal
sorumluluklarÕ çerçevesinde bu süreçlere en azÕndan bilgilendirme aya÷Õnda destek vermesi
üzerinde düúünülmesi gereken bir öneridir. Özellikle zemin özellikleri bilinmeyen bölgelerde
konuúlu, mühendislik hizmeti alÕnmadan inúaa edilmiú konutlarda yaúayan mavi yakalÕ
çalÕúanlarÕn yo÷unlu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda, öneri daha da anlam kazanmaktadÕr. Bu soru 643
kiúi tarafÕndan yanÕtlanmÕútÕr.
Tablo 16. KD Bilgilendirme ToplantÕlarÕnÕn Düzenlenece÷i Yerlere øliúkin Görüúler
Toplanma MekanlarÕ
Frekans
Yüzde
Mahallede kurulacak ofisler veya
muhtarlÕklar
329
31,10%
Belediye SalonlarÕ
319
30,20%
TMMOB
298
28,20%
Dernekler, Kulüpler
68
6,40%
Diger
43
4,10%
Toplam
1057
100,00%

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 15. ve 16. yorumlanÕrken kentsel dönüúüm hakkÕndaki bilgilendirmelerde; belediye ve
muhtarlÕklarÕn %40 oranÕnda bu sürece katÕlmalarÕ gerekli÷i görüúü ifade edilmektedir.
KatÕlÕmcÕlarÕn %60’Õ bilgilendirme toplantÕlarÕnÕn, yerel yönetimlere ait mekanlarda
gerçekleútirilmesi görüúünde birleúmektedirler. Di÷er bir deyiúle, yerel yönetimlerin kentsel
dönüúümün olmazsa olmaz aktörlerinden biri olarak kabul edildi÷ini çalÕúmamÕzda bir kez
daha görmekteyiz.
TMMOB “... kentsel dönüúüm alanlarÕnÕn belirlenmesinde ve uygulamanÕn her aúamasÕnda
TMMOB‘ye ba÷lÕ meslek odalarÕnÕn görüúü ve önerileri alÕnmalÕ” demektedir. Tablo 15 ve
16’ya baktÕ÷ÕmÕzda, çalÕúmamÕza katÕlanlarÕn, bilgilendirme aúamalarÕnda da ilgili OdalarÕn
görev almasÕnÕ istediklerini görüyoruz.
III.C. Kentsel Dönüúüme øliúkin Beklentiler
Tablo 17. Kentsel Dönüúümün ça÷rÕútÕrdÕ÷Õ kavramlar
Ça÷rÕútÕrdÕ÷Õ kavramlar
Frekans
Yerinden Etme
84
Depreme DayanÕklÕ Konutlar
405
Rant
242
Yenileme
299
Sa÷lÕklÕ YapÕlar
288
YÕkÕm
104
SoylulaútÕrma
28
Modern Binalar
196
Diger
10
Toplam
1656

%
5,10%
24,50%
14,60%
18,10%
17,40%
6,30%
1,70%
11,80%
0,60%
100,00%

AraútÕrmamÕzda, katÕlÕmcÕlara, kentsel dönüúümün ça÷rÕútÕrabilece÷i kavramlar sÕralanmÕú,
akÕllarÕna gelen di÷er kavramlarÕ da belirterek soruyu cevaplandÕrmalarÕ istenmiútir. Tablo
17.de görüldü÷ü üzere depreme dayanÕklÕ konutlar, sa÷lÕklÕ yapÕlar %35 oranÕnda, yenileme
ile modern binalar %30 oranÕnda öncelikle akla gelen kavramlar olarak ortaya konulmuútur.
Bu seçeneklerden yola çÕkÕlarak, kentsel dönüúümün birçok kiúiye ça÷rÕútÕrdÕ÷ÕnÕn “toplumun
güven duyabilece÷i yenilenmiú yapÕlarÕn kazandÕrÕlmasÕdÕr” yorumunu da yapabiliriz.
Di÷er úÕkkÕnÕ iúaretleyenler dönüúüme iliúkin endiúelerini dile getirirken, özetle, sürecin
planlÕ, hak kaybÕna neden olmadan, ulaúÕm sÕkÕntÕlarÕnÕn, kent ölçe÷inin, iúin sosyal
boyutunun da gözetilerek, kaynaklarÕmÕzÕn korunarak samimi ve dürüst bir akÕú içinde ele
alÕnmasÕ gerekti÷ini belirtmektedirler.
Tablo 18. øzmir’de Kentsel Dönüúümün Gerekli÷ine øliúkin Görüúler
KD'ün gereklili÷i görüúler
Kesinlikle Gerekli
KÕsmen Gerekli
Gerekli Degil
Fikrim Yok
Toplam

Frekans
376
208
27
36
647

%
58,1
32,1
4,2
5,6
100

Tablo 18.de soruyu cevaplayanlarÕn %59’u øzmir’de kentsel dönüúümün kesinlikle, %32’si ise
kÕsmen gerekli oldu÷u görüúündedir.
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo19. Kentsel Dönüúüme yönelik yasal mevzuatÕn yeterli÷i
MevzuatÕn Yeterli÷i
Evet
HayÕr
Fikrim Yok
Toplam

Frekans
49
267
326
642

%
7,6
41,6
50,8
100

Soruyu yanÕtlayan 642 kiúinin %41.6’sÕ; Kentsel Dönüúüm MevzuatÕnÕn yetersiz oldu÷unu,
%50.8’i ise konu hakkÕnda fikri olmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. Bu sorunun kentsel dönüúüm
hakkÕnda bilgi sahibi oldu÷unu belirten kiúilerce cevaplandÕ÷ÕnÕ hatÕrlatalÕm.
TMMOB da “… yasal gereklilikler ile teknik ilkeleri görmezden gelerek; ormanlarÕ, kÕyÕlarÕ,
do÷al kaynaklarÕ hiçe sayan; kent tarihini, kültürünü yok eden; hak arama hürriyetini gasp
eden; toplumu ayrÕútÕran, toplumsal dayanÕúma anlayÕúÕnÕ zedeleyen, toplumu ve kentleri
kimliksizleútiren bir "kentsel dönüúüm" anlayÕúÕnÕn kabul edilmesinin mümkün olmadÕ÷ÕnÕn”
altÕnÕ çizerken; kentsel dönüúümün ilkeleri arasÕnda “ødari dava açma hakkÕ, hak arama
hürriyeti temelinde düzenlenmesini; Mülkiyet hakkÕ güvencesinin anayasa temelinde
korunmasÕ gerekti÷ini belirtmektedir”6.
Tablo 20. Kentsel Dönüúüme BaúlanmasÕ Gereken Alanlar
KD.ün baúlamasÕ gereken bölgeler
ùehir Merkezinde Tarihi De÷eri Bulunmayan Eski Ve
Çürük Binalar
Gecekondular
Zemini Kötü Olan Yerlerde YapÕlan Binalar
Kamu BinalarÕndan
Di÷er
Toplam

Frekans

%

329
389
406
119
24
1267

26,00%
30,70%
32,00%
9,40%
1,90%
100,00%

Anketimizin 20. sorusuna 642 kiúi cevap vermiútir. Kentsel dönüúümün baúlamasÕ gereken
yerlerin soruldu÷u soruya Tablo17.de görüldü÷ü gibi, yanÕtlayanlarÕn %32’si zemini kötü olan
yerler, %30.7’si gecekondulardan baúlanmasÕ gerekti÷ini belirtmektedirler. Di÷er úÕkkÕnÕ
belirtenler özellikle deprem yönetmeli÷i öncesi inúaatÕ tamamlanan, 25-30 yaúÕn üstündeki,
mühendislik hizmeti alÕnmadan tamamlanmÕú yapÕlarla, zaman içinde insanlarÕn yo÷un olarak
yaúamaya baúladÕ÷Õ, deprem riski olan bölgeleri iúaret etmektediler. KatÕlÕmcÕlarÕn formlarda
yaptÕklarÕ yorumlar arasÕnda “kentsel dönüúümde gözlemledi÷im kadarÕyla kamu binalarÕndan
baúlanÕyor, ancak sanÕrÕm yerine kamu binasÕ de÷il çok katlÕ yapÕlar ve AVM yapÕlÕyor”
ifadesi yer almaktadÕr.
TMMOB ilkeleri arasÕnda "Kentsel dönüúüm alanÕ" ilan edilmeden önce, "kentsel yenileme",
"kentsel sa÷lÕklaútÕrma" gibi hangi müdahale biçiminin uygulanaca÷ÕnÕn belirlenebilmesi için;
öncelikle, deprem, yapÕ niteli÷i, taúkÕn, heyelan vb risk altÕndaki alanlar; yapÕ güvensizli÷i
olan ve eskimiú (kentsel mekânÕn niteliksizli÷i) kent bölgeleri; do÷al, tarihi, arkeolojik,
kültürel niteli÷e sahip alanlar; kent kimli÷i açÕsÕndan önemli alanlarÕn” saptanmasÕ gerekti÷ini
belirtmektedir7. Dönüúüm çalÕúmalarÕnda öncelik en riskli alanlara verilmelidir.

6 6 TMMOB KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TEMEL øLKELERø; madde 18
7 TMMOB KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TEMEL øLKELERø; madde 18
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Kentsel dönüúüm’ün ça÷rÕútÕrdÕklarÕ sorusuna verilen yanÕtlarÕn “toplumun güven
duyabilece÷i yenilenmiú yapÕlarÕ” iúaret etti÷ini belirttik. Nitekim Tablo 20.de de katÕlÕmcÕlar
a÷ÕrlÕklÕ zemini kötü olan yerlerde konuúlu, eski ve çürük binalar ile gecekondularÕ öncelikle
çalÕúmalarÕn baúlatÕlmasÕ gereken yerler olarak göstermektedirler. ønceledi÷imiz sorulardan
ve tablolarda çÕkarabilece÷imiz temel sonuçlardan biri, TMMOB çatÕsÕ altÕnda yüz yüze
karúÕlaútÕ÷ÕmÕz kiúiler, depremin risklerini, riskli bina ve alanlarÕnÕn tehlikelerini tanÕmakta ve
Kentsel Dönüúüme, “insan sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i yönelimli” yaklaúmaktadÕrlar.

Tablo21. Kentsel dönüúüm süresinde öncelikle görüúlerine baúvurulmasÕ gerekenler.
Görüúleri AlÕnmasÕ Önerilenler
Frekans
%
Bölgede YaúayanlarÕn
387
29,50%
Mahalle MuhtarlarÕnÕn
62
4,70%
TMMOB
474
36,20%
Yerel Sivil Toplum KuruluúlarÕ
150
11,40%
Üniversitelerin
223
17,00%
Di÷er
15
1,10%
Toplam
1311
100,00%
Verilen birden fazla seçene÷i ve kendi önerilerini belirtebilecekleri sorumuzda, Tablo 21.de
verildi÷i gibi katÕlÕmcÕlar baúta kendilerinin olmak üzere TMMOB’un, üniversitelerin, yerel
sivil toplum örgütlerinin, muhtarlarÕn görüúlerine dönüúüm sürecinde baúvurulmasÕ
gerekti÷ini düúünmektedirler.
Zaman zaman çalÕúmamÕzda bir özeleútiri yaparak, cevaplarda TMMOB oranÕnÕn yüksek
çÕkmasÕnda anketin tarafÕmÕzca yapÕlmasÕ, katÕlÕmcÕlarÕn TMMOB’u tanÕyan ve
etkinliklerinden yararlanan kiúiler olmasÕ etkili olmuútur demiútik. Ancak; di÷er yandan da
TMMOB’un, hizmet sundu÷u kiúilerce; cevaplarda kentsel dönüúüm sürecine yüksek
oranlarda dahil edilmesi de anlamlÕdÕr.
Tablo 21. ve 22. de görüldü÷ü gibi toplumda, kentsel dönüúüm sürecinde görüúlerine
baúvurulmasÕ gereken kurumlar ve izlenmesi gereken yöntemlere iliúkin farklÕ görüúler yer
almaktadÕr.
Tablo 22. KD’ün gerçekleútirme yönetimine iliúkin görüúler
KD'ün gerçekleútirme yöntemleri
YapÕ Sahiplerinin Mülkiyet HakkÕ Korunarak
Semt Sakinlerinin AynÕ Bölgede KalmalarÕ Sa÷lanacak ùekilde
Yerinde Dönüúüm
YapÕ Sahiplerini BorçlandÕrmadan Eski Evine Eú yapÕ verilerek
Yoksul ønsanlara KarúÕlÕksÕz Devlet Deste÷i Sa÷lanarak
Kentin Bütünlü÷üne Uyularak
Bölgenin PlanlamasÕnÕ Yeniden Yaparak
Di÷er
Toplam
Bu soruya, 635 kiúi cevap vermiútir.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.

Frekans
480

%
26,50%

295
310
200
270
247
9
1811

16,30%
17,10%
11,00%
14,90%
13,60%
0,50%
100,00%
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Tablo 23. KD.ün Hangi Kurumlarca Gerçekleútirilmesine øliúkin Görüúler
Frekans
Kurum ve Kuruluúlar
Belediyeler
382
Kooperatifler
104
BakanlÕk
264
ønúaat ùirketleri
206
YapÕ Sahipleri
107
Toki
173
Di÷er
20
Toplam
1256
Bu soruya,634 kiúi cevap vermiútir.

%
30,40%
8,30%
21,00%
16,40%
8,50%
13,80%
1,60%
100,00%

Tablo 21. 22, 23 de görüldü÷ü gibi toplumda kentsel dönüúüm sürecinin planlanmasÕ,
gerçekleútirilmesinde baúta halkÕn kendisi olmak üzere çeúitli kurumlarÕn, kuruluúlarÕn sürece
dahil edilmesi gerekti÷i görüúü hakimdir.
III.D. Riskli YapÕ’nÕn Ça÷rÕútÕrdÕklarÕ
Tablo 24. Riskli YapÕ’nÕn ça÷rÕútÕrdÕklarÕ
Riskli YapÕ TanÕmlamasÕ
Ekonomik Ömrünü TamamlamÕú
Depremde YÕkÕlma Tehlikesi Oldu÷u Belirlenen YapÕlar
Riskli Alanlarda Bulunan YapÕlar (Dere YatagÕ, Heyalan
Bölgeleri…vb.)
Yüksek/ Çok KatlÕ Binalar
Di÷er
Toplam

Frekans %
256
18,30%
598
42,70%
478
60
9
1401

34,10%
4,30%
0,60%
100,00%

Bu soruyu, 683 kiúi cevapladÕ. KatÕlÕmcÕlarÕn ço÷unlu÷u, “insan sa÷lÕ÷ÕnÕ ve güvenli÷ini tehdit
eden” yapÕlarda ortaklaúmÕúlardÕr (%76.80).
Tablo 25. økamet Edilen BinanÕn Riskli YapÕ SÕnÕfÕnda Olup OlmadÕ÷Õ
Riskli YapÕ SÕnÕf Durumu
Frekans
Evet
81
HayÕr
402
Fikrim Yok
203
Boú
30
Toplam
716

%
11,3
56,1
28,4
4,2
100

Bu soruyu, 686 kiúi yanÕtladÕ. ÇalÕúmamÕzda de÷erlendiricilerin görüúleri, kentsel dönüúümün
oda÷ÕnÕn insan sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷ini açÕsÕndan risk taúÕyan binalar oldu÷unu göstermektedir.
KatÕlÕmcÕlarÕn 11.3’ü binalarÕnÕn riskli yapÕ sÕnÕfÕ içinde yer aldÕ÷ÕnÕ, %28.4’ü ise bu konuda
bilgi sahibi olmadÕklarÕnÕ belirtmektedirler.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 26. økamet Edilen BinanÕn YaúÕna göre riskli yapÕ sÕnÕfÕ de÷erlendirmelerine
iliúkin karúÕlaútÕrmalÕ tablo
Fikrim
Riskli YapÕ SÕnÕf Durumu
Evet
HayÕr Yok
Toplam
Frekans
19
239
76
334
15 yaú ve altÕ
binayaúÕ içinde % 5,70%
71,60% 22,80%
100,00%
Bina yaúÕ
Toplam içinde % 2,90%
36,70% 11,70%
51,30%
57
151
109
317
16 yaú ve üstü Frekans
binayaúÕ içinde % 18,00% 47,60% 34,40%
100,00%
Toplam içinde % 8,80%
23,20% 16,70%
48,70%
Frekans
76
390
185
651
Toplam
binayaúÕ içinde % 11,70% 59,90% 28,40%
100,00%
Toplam içinde % 11,70% 59,90% 28,40%
100,00%
Tablo 26. da ise 1998 yÕlÕnda yürürlü÷e giren Deprem Yönetmeli÷i öncesi tamamlanan yapÕ
sahiplerinin %47.6’sÕnÕn binalarÕnÕn riskli yapÕ sÕnÕfÕ içinde yer almadÕ÷ÕnÕn, %34.4’ü ise bu
konuda bilgi sahibi olmadÕklarÕnÕ belirtmektedirler.
Tablo 27. BinanÕzÕn Riskli YapÕ Olup OlmadÕ÷ÕnÕn Belirlenmesinde Görev AlmasÕ
Gereken Kuruluúlar
Kurum/Kuruluú
Frekans
%
Belediye Ve ùirketleri
172
12,60%
Valilik
161
11,80%
TMMOB
510
37,30%
Üniversiteler
230
16,80%
YapÕ Denetim ùirketleri
274
20,00%
Di÷er
20
1,50%
Toplam
1367
100,00%

Bu soruyu 687 kiúi cevapladÕ. TMMOB kentsel dönüúümün ilkeleri arasÕnda“Sa÷lÕklÕ ve
güvenilir bir çevre oluúturulmasÕnda kritik öneme sahip yapÕ denetim sisteminde kamu
denetimini etkinleútirmek için, kentsel dönüúüm alanlarÕnÕn belirlenmesinde ve
uygulamanÕn her aúamasÕnda TMMOB’ye ba÷lÕ meslek odalarÕnÕn görüúü ve önerileri
alÕnmalÕ ve meslek odalarÕ denetim sürecinde etkin olarak yer almasÕ” gerekti÷ini
belirtmiútir8. ÇalÕúmamÕza katÕlanlarÕn %37’si TMMOB’un sürece dahil edilmesi gerekti÷i
görüúündedir.
Tablo 28. Riskli Alan TanÕmÕ
Riskli Alanlar
Zemin yapÕsÕ kötü olan yerler
Üzerinde yÕkÕlma riski taúÕyan binalarÕn bulundu÷u alanlar
Gecekondu bölgeleri
Di÷er
Toplam

Frekans
502
431
142
12
1087

%
46,20%
39,70%
13,10%
1,10%
100,00%

Bu soruyu 691 kiúi yanÕtlamÕútÕr. Baúta zemin yapÕsÕ kötü olan(%46.2) ve üzerinde yÕkÕlma
riski taúÕyan binalarÕn bulundu÷u alanlar(39.7); riskli alanlar olarak tanÕmlanmÕútÕr. øzleyen
8 TMMOB KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TEMEL øLKELERø; madde 6
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soruda øzmir’in riskli bölgeleri sorulmuútur. KatÕlÕmcÕlarÕn %43.40’Õ üzerinde yÕkÕlma riski
taúÕyan binalarÕn bulundu÷u alanlarÕ riskli yapÕ olarak tanÕmlamÕúlardÕr.
Tablo 29.øzmir’in en riskli Bölgeleri
øzmir'in riskli bölgeleri
gecekondu bölgeleri
körfezin kÕyÕsÕndaki alanlar
yÕkÕlma riski taúÕyan yapÕlarÕn bulundu÷u alanlar
Di÷er
Toplam
663 kiúi yanÕtladÕ.

Frekans
249
251
411
37
948

Percent
26,30%
26,50%
43,40%
3,90%
100,00%

Tablo 30. BinalarÕn Riskli yapÕ Olup OlmadÕ÷ÕnÕn Kontrol Ettirilip Ettirilmedi÷i
Riskli YapÕ Kontrolü
Frekans %
Evet kontrol edildi
137
19,1
HayÕr, kontrol ettirilmedi.
542
75,7
Boú
37
5,2
Toplam
716
100
Tablo 31. Bina YaúÕna göre Riskli YapÕnÕn Kontrolü
BinanÕn riskli yapÕ olup olmadÕ÷ÕnÕn kontrolü
EVET
97

HAYIR Toplam
229
326

Frekans
BinayaúÕna göre
%
29,80%
70,20% 100,00%
Toplam %
15,20%
35,90% 51,10%
Frekans
39
273
312
BinayaúÕ
BinayaúÕna
göre
16 yaú ve üstü
%
12,50%
87,50% 100,00%
Toplam %
6,10%
42,80% 48,90%
Frekans
136
502
638
BinayaúÕna göre
Toplam
%
21,30%
78,70% 100,00%
Toplam %
21,30%
78,70% 100,00%
16 yaú ve üstünde di÷er bir deyiúle; 1998 yÕlÕnda yayÕnlanan deprem yönetmeli÷i öncesi inúasÕ
tamamlanan yapÕya sahip olan katÕlÕmcÕlarÕn, %87.5’i binalarÕnÕn riskli yapÕ olup olmadÕ÷ÕnÕ
kontrol ettirmediklerini belirtmektedirler.
15 yaú ve altÕ

Bu noktadan hareketle TMMOB’un yayÕnladÕ÷Õ ilkelerden “Sa÷lÕklÕ ve güvenilir bir çevre
oluúturulmasÕnda kritik öneme sahip yapÕ denetim sisteminde kamu denetimini etkinleútirmek
için, kentsel dönüúüm alanlarÕnÕn belirlenmesinde ve uygulamanÕn her aúamasÕnda
TMMOB‘ye ba÷lÕ meslek odalarÕnÕn görüúü ve önerileri alÕnmalÕ ve meslek odalarÕ denetim
sürecinde etkin olarak yer almalÕdÕr9” maddesini hatÕrlatmakta yarar bulunmaktadÕr.

9 TMMOB KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TEMEL øLKELERø; madde 6
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III.E. KATILIMCILARIMIZIN HANELERøNE øLøùKøN BEKLENTøLERø VE
GENEL DEöERLENDøRME
Tablo 32. Oda SayÕsÕ Beklentisi
Hane Büyüklü÷ü
Frekans %
1 ODA, 1 SALON
13
2,2
2 ODA,1SALON
142
23,5
3 ODA, 1 SALON
409
67,7
4 ODA,1 SALON
40
6,6
Formumuzda katÕlÕmcÕlara evlerinin de÷iútirilmesi durumunda asgari olarak hangi özelliklere
sahip bir evi tercih edeceklerini sorduk. YanÕtlayanlarÕn % 57.7’sinin, 1Salon ve 3 OdalÕ
haneleri tercih ettiklerini görüyoruz.
ÇalÕúmamÕzÕn 22. sorusunda katÕlÕmcÕlara idarelerce evlerinin de÷iútirilmesine karar verilmesi
durumunda; öncelikli olarak neler talep edecekleri çoktan seçmeli úÕklarla yöneltildi.
Tablo.33 Evinizin lokasyonuna iliúkin beklentileriniz
Konum öncelikleri
ùehir içi otobüs - metro - deniz ulaúÕm duraklarÕna
yakÕn
Sa÷lÕk oca÷Õ ve eczanelere yakÕn
Kültür sanat,spor merkezleri
Kreú, temel ilkö÷retim kurumlarÕ
Otopark alanlarÕ
Marketlere yakÕn
Parklar, yeúil alan
Mevcut komsularÕnÕza
Karakol
Semt pazarÕ
Mevcut iú yerime yakÕn
AlÕúveriú Merkezlerine
Di÷er
Toplam

Frekans

%

500
460
277
254
230
214
203
127
124
184
188
164
18
2943

17,00%
15,60%
9,40%
8,60%
7,80%
7,30%
6,90%
4,30%
4,20%
6,30%
6,40%
5,60%
0,60%
100,00%

TMMOB ilkelerinde, kentsel dönüúüm projelerinde “baúta ulaúÕm kararlarÕ olmak üzere, olasÕ
çevresel etkileri analiz edilerek, kent planÕ ile bütünleúik olarak” ele alÕnmalÕdÕr10.
KatÕlÕmcÕlarÕn evlerinin öncelikle yakÕn olmasÕnÕ istedikleri merkezler Tablo 33.de
çÕkarÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmamÕzda konutlar bu soruda ilk kez lokasyon ve çevresi ile birlikte sorgulanmaktadÕr.
KatÕlÕmcÕlarÕn sÕrasÕyla ulaúÕm duraklarÕna, sa÷lÕk merkezlerine, kültür sanat merkezlerine,
kreú temel ilkö÷retim kurumlarÕna yakÕn, otopark alanlarÕna sahip, marketlere, parklara ve
yeúil alanlara yakÕn bir lokasyonda ikamet etmek istemektedirler. AslÕnda bu maddelerin her
biri günümüzde vatandaúlarÕmÕzÕn en fazla úikayetçi oldu÷u sorunlarÕ da iúaret etmektedir.
Günümüzde çok hÕzlÕ inúaatÕ tamamlanabilen çelik konstrüksiyon, çok katlÕ ve daireli yapÕlar,
tek baúlarÕna bir köy nüfusunu a÷Õrlamaya hazÕrlanmaktadÕr. E÷er tüm di÷er gereklilikler, alt
yapÕ çalÕúmalarÕ eú zamanlÕ koordineli bir biçimde, hazÕrlanamazsa kentsel dönüúüm
projelerinin baúarÕsÕzlÕ÷a u÷ramasÕ kaçÕnÕlmazdÕr.

10 TMMOB KENTSEL DÖNÜùÜMÜN TEMEL øLKELERø; madde 4
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III.F. KENTSEL DÖNÜùÜM HAKKINDA KATILIMCILARIN BøLøMEK øSTEDøöø
TEMEL KONULAR
Anketimizin 23. sorusunda, katÕlÕmcÕlara kentsel dönüúüm konusunda ö÷renmek
istedikleri konularÕn neler oldu÷u sorusu yöneltildi
AçÕk uçlu sorumuza 224 kiúi yanÕt verdi. CevaplarÕ, tüm ifadeleri kapsayacak temel yorumlar
altÕnda birleútirilerek aúa÷Õda çÕkarÕlmÕútÕr.
KatÕlÕmcÕlar;
Kentsel Dönüúümün Tam Olarak Ne oldu÷u ve øzlenecek AdÕmlar, KazanÕmlarÕ ve Götürüleri
HakkÕnda genel bilgi sahibi olmak istemektedirler. “Daha aydÕnlatÕcÕ bilgiler samimi ve
gerçek haberlerle, biz vatandaúlara, nelerin bizi bekledi÷i do÷ru ve açÕklayÕcÕ úekilde
anlatÕlmalÕdÕr”
“Kentsel dönüúüm alanlarÕnÕn belirlenmesinde ve riskli bina sÕnÕflamalarÕnda kriterleri nedir?
YapÕlarÕmÕz riskli bina sÕnÕfÕna girmekte midir? Kentsel dönüúüm ilan edilen bölgedeki
sa÷lam binamÕn durumu ne olacaktÕr?” “Bölgede kentsel dönüúüm ne zaman baúlamakta ve ne
kadar sürecektir?”
“Süreçte karar vericiler kimdir planlama nasÕl yapÕlmaktadÕr?”
“Kentsel dönüúümde, yapÕ úirketleri ile mülk sahiplerinin karúÕ karúÕya kaldÕ÷Õ bir
organizasyon olmamalÕ, sistem tamamen yerel ve devlet idaresinde planlÕ bir biçimde, özel bir
birim tarafÕndan idare dilmelidir. ùu anki yöntemle mülk sahibi ma÷dur olabilmektedir.”
“Kentsel dönüúüm kapsamÕnda ki evleri yÕkÕlÕp yeniden inúaasÕnda hangi kurallara göre ya da
yasalara göre yeni yapÕlan evlere garaj yaptÕrÕlma zorunlulu÷u aranmamaktadÕr, yÕkÕlan
müstakil bir evin yerine apartman yapÕlÕyor ve apartmana garaj yapÕlmÕyor dolayÕsÕyla 1 evde
1 araba varken apartmanda en az 4 araba oluyor ve sokaklarda evlere girmek araç park etmek
hasta nakletmek, itfaiye müdehalesi imkansÕz hale geliyor”.
“Mülk sahiplerine tanÕnan haklar nelerdir? VatandaúÕn ma÷dur edilmemesi için nasÕl bir
yapÕlanma gereklidir?” “VatandaúÕn ma÷dur olmamasÕ için nasÕl bir finansman yöntemi
modellenmelidir? “
“Denetim mekanizmasÕ nasÕl kurgulanacaktÕr?
“TOKø ‘ile yaúanlarÕn tekrarlanmasÕnÕ istemiyoruz”, “Teknik ve Mali hesapverebilirlik nasÕl
sa÷lanacaktÕr?” “kentsel dönüúümün sadece úehir ve çevre bakanlÕ÷Õ ve TOKø’nin yürütmesi
yeterli mi? Sa÷lÕklÕ mÕ ? daha de÷iúik kurumlarda (üniversite ve odalar vb) katkÕsÕ olmalÕ.”
Kentsel dönüúüm adÕ altÕnda yÕkÕlÕp da yenilenen binalar ne kadar güvenlidir?
Kentsel dönüúümde kiracÕlarÕn durumu nedir? Sistem kiracÕlarÕn da ev sahibi olabilmelerini
sa÷layacak úekilde mi planlanmaktadÕr
“Kentsel Dönüúüm, rantsal dönüúüm müdür?” “Rantsal dönüúüme maruz kalmamak için nasÕl
bir yöntem izlenmelidir? “øçine rant katÕlmadan dönüúüm nasÕl olur bu konuda teknik
detaylarÕ ö÷renmek isterim.” “kentsel dönüúüm yapÕlÕrken kimlere ne kadar rant sa÷lanÕyor ?”
“Yeterince planlanmadan hak gözetimi yapÕlmadan neden bu tür projelere giriliyor, merak
ediyorum, yapÕlaúma yüksek kentleúme de÷il daha kaliteli yaúam sa÷layacak alan

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

881

sa÷lanmalÕdÕr, adamÕ bahçeli evinden alÕp dört duvarlÕ bir apartman katÕna atmak çözüm
olmayacaktÕr”.
KatÕlÕmcÕlarÕmÕzÕn sorularÕnÕ ve görüúlerini iki ayrÕ eksende de÷erlendirebiliriz. Bireyler
öncelikle uygulamadaki kentsel dönüúüm süreçleri, mevzuatÕ nedir bilmek istiyorlar. økinci
aúamada da ise do÷rusunun gerçekte nasÕl olmasÕ gerekti÷inin cevabÕnÕ arÕyorlar.
ÇalÕúmamÕzda de÷erlendirdi÷imiz sorulardan katÕlÕmcÕlarÕmÕzÕn meraklarÕ, endiúeleri,
talepleri, beklentilerinin gerçekte TMMOB’un 24 maddede ele aldÕ÷Õ Kentsel Dönüúümün
ølkelerinin temelinde yattÕ÷ÕnÕ görmekteyiz.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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MAHALLE SORUNLARINA YÖNELøK MUHTAR ANKETø
TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu

1. GøRøù
YapÕlan anket çalÕúmasÕ Buca, Bornova, KarúÕyaka, BayraklÕ ve Konak ilçelerinde 140
mahalle muhtarÕmÕzla TMMOB’ye ba÷lÕ ö÷renci gruplarÕmÕz tarafÕndan uygulanmÕútÕr. Köy
muhtarlarÕ anket çalÕúmasÕna dâhil edilmemiútir. Bu nedenle anket çalÕúmasÕ verilerinde
“Mahalle MuhtarÕ” yerine “Muhtar” Kelimesi kullanÕlmÕútÕr.
MuhtarlarÕmÕza “Demografik Bilgiler” içeren 5 soru, “Mahallede Yaúanan SÕkÕntÕlara øliúkin”
4, “øzlenen Çözüm Yöntemleri” konu baúlÕ÷Õyla 9 ve “Kentsel Dönüúüm” konusunda 5 olmak
üzere toplam 23 soru yöneltilmiútir.
140 muhtarÕmÕzÕn 19 tanesi ziyaret sÕrasÕnda iú yo÷unlu÷undan dolayÕ görüúme taleplerini
kabul etmemiútir.
Anketin gerçekleútirildi÷i beú ilçemizin sÕnÕrlarÕnda yer alan toplam 255 mahallenin 121’i ile
anket çalÕúmasÕ yapÕlmÕú, % 47’sinin görüúleri alÕnmÕútÕr.
MuhtarlarÕmÕzÕn Buca’da %55, Bornova’da %51, KarúÕyaka’da %70, BayraklÕ’da %52 ve
Konak ølçesinde ise %36’sÕna ulaúÕlmÕútÕr.
Tablo 1. Anket ÇalÕúmasÕ MuhtarlÕklar ve SayÕlarÕ
ølçe AdÕ
BayraklÕ
Bornova
Buca
KarúÕyak
a
Konak

MuhtarlÕk
SayÕsÕ
23
45
47
27

KatÕlmaya
n
3
4
2
3

UlaúÕla
n
15
27
28
22

UlaúÕlan
Yüzde
%65
%60
%60
%81

Uygulan
an
12
23
26
19

Uygulanan
Yüzde
%52
%51
%55
%70

113
255

7
19

48
140

%42
%55

41
121

%36
%47

2. DEMOGRAFøK BøLGøLER
2.1. MuhtarlarÕn Cinsiyet Da÷ÕlÕmÕ
MuhtarlarÕmÕzÕn %83’ü erkek, %17’si kadÕndÕr. KadÕn muhtar oranÕ en yüksek ilçe Bornova,
KarúÕyaka ve BayraklÕ, en düúük ilçe ise Buca ve Konak’tÕr.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 2. MuhtarlarÕn Cinsiyet Da÷ÕlÕmÕ

BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
KARSIYAKA
KONAK
TOPLAM

SayÕ
ølçedeki oran (%)
SayÕ
ølçedeki oran (%)
SayÕ
ølçedeki oran (%)
SayÕ
ølçedeki oran (%)
SayÕ
ølçedeki oran (%)
SayÕ
Toplam Oran ( % )

Muhtar Cinsiyeti
Erkek
KadÕn
9
3
%75
%25
17
6
%74
%26
24
2
%92
%8
14
5
%74
%26
37
4
%90
%10
101
20

Toplam

%83

%100

%17

12
%100
23
%100
26
%100
19
%100
41
%100
121

2.2. MuhtarlarÕn E÷itim Düzeyi
MuhtarlarÕmÕzda e÷itim sÕralamasÕ tüm ilçe toplamÕnda ilkokul (%30), lise (%24), ortaokul
(%30) ve son olarak üniversite (%16) úeklindedir. Lise ve üniversite mezunu sayÕlarÕna göre
de÷erlendirildi÷inde KarúÕyaka di÷er ilçelere göre daha yüksek bir ortalamadadÕr.
Tablo 3. MuhtarlarÕn E÷itim Düzeyi Da÷ÕlÕmÕ (SayÕ)

BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
KARSIYAKA
KONAK
TOPLAM
YÜZDE

ølkokul
4
7
4
2
19
36
%30

Ortaokul
4
4
11
2
8
29
%24

Lise
2
9
8
8
10
37
%30

Üniversite
2
3
3
7
4
19
%16

Toplam
12
23
26
19
41
121
%100

2.3. MuhtarlarÕn Yaú Da÷ÕlÕmÕ
YapÕlan ankette 25 yaúÕn altÕnda muhtar olup olmadÕ÷Õ sorulmuú ve olmadÕ÷Õ saptanmÕútÕr.
Anket uygulanan mahallelerimizin muhtarlarÕnÕn %83’ü 46 yaú ve üzerindedir.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 4. MuhtarlarÕn Yaú Da÷ÕlÕmÕ

ølçe adÕ

ølçe adÕ

ølçe adÕ

ølçe adÕ

ølçe adÕ

Toplam

BAYRAKLI

BORNOVA

BUCA

KARSIYAKA

KONAK

SayÕ
ølçe
øçindeki
OranÕ (%)
SayÕ
ølçe
øçindeki
OranÕ (%)
SayÕ
ølçe
øçindeki
OranÕ (%)
SayÕ
ølçe
øçindeki
OranÕ (%)
SayÕ
ølçe
øçindeki
OranÕ (%)
SayÕ
ølçe
øçindeki
OranÕ (%)

Muhtar yaúÕ
26-45 arasÕ 46 ve üstü

Toplam

0

12

12

%0

%100

%100

6

17

23

%26

%74

%100

2

24

26

%8

%92

%100

5

14

19

%26

%74

%100

8

33

41

%20

%80

%100

21

100

121

%17

%83

%100

3. øLÇE / MAHALLELERDE YAùANAN SIKINTILAR
Anket uygulanan bölgede muhtarlarca iletilen en büyük üç sorun otopark yetersizli÷i,
kaldÕrÕm iúgalleri, yeúil alan ve parklarÕn yetersizli÷idir. Bunun hemen ardÕndan baz
istasyonlarÕndan úikâyetler gelmektedir.
MuhtarlarÕmÕza göre çöplerin toplanmasÕ, sokak temizli÷i, su ve elektrik kesintisi sÕklÕk
açÕsÕndan en sonda gelmektedir.
Genelde sorun sÕralamasÕ bu úekilde olmasÕna karúÕn ilçelere göre farklÕlÕklar vardÕr.
BayraklÕ’da, en büyük üç sorun arasÕnda yollarÕn sÕk sÕk kazÕlmasÕ, otopark yetersizli÷i ve
baz istasyonlarÕ yer almaktadÕr. Baz istasyonlarÕ konusunda en yüksek úikâyete BayraklÕ’da
rastlanmÕútÕr.
Bornova ve Buca’da, sorunlar çeúitlilik göstermektedir. Bu ilçelerimizde baz
istasyonlarÕndan úikâyetler ön sÕrada yer almaktadÕr. Otopark yetersizli÷i, ulaúÕm
olanaklarÕnÕn yetersizli÷i, kaldÕrÕm iúgalleri, gürültü ve ya÷murda su basmasÕ eúit a÷ÕrlÕklÕ
olarak úikâyet konusu olmaktadÕr.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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KarúÕyaka’da sorunlar azalmÕú görünmekle birlikte trafik sÕkÕúÕklÕ÷Õ ve kaldÕrÕm iúgallerinin
di÷er sorunlara göre öne geçti÷i bir profil oluúturmaktadÕr. Di÷er ilçelerden farklÕ olarak
KarúÕyaka, baz istasyonlarÕndan úikâyet konusunda en az bildirimde bulunan ilçe olmuútur.
En fazla muhtarlÕ÷Õ olan ilçe Konak’ta Yeúil Alan ve Park Yetersizli÷i, Otopark Yetersizli÷i,
KaldÕrÕm øúgalleri ve Trafik SÕkÕúÕklÕ÷Õ ön sÕrada yer almaktadÕr.

30.4 52.2 39.1 39.1

13

Kanalizasyon
SorunlarÕ

YollarÕn SÕk SÕk
KazÕlmasÕ

8.33 41.7 16.67

Baz østasyonlarÕ

0

Sokak Dü÷ünleri

25

Hava Kirlili÷i

16.7 33.3 16.7 8.33 41.7

Gürültü
Çöplerin
ToplanmasÕnda
Yaúanan Sorunlar
KaldÕrÕm øúgalleri

Otopark Yetersizli÷i

UlaúÕm OlanaklarÕnÕn
Yetersizli÷i

13

Yeúil Alan ve
ParklarÕn Yetersizli÷i
SokaklarÕn
Temizlenmemesi

Elektrik Kesintisi

13

Trafik SÕkÕúÕklÕ÷Õ

Su Kesintisi

25

Ya÷murda Su BasmasÕ

øLÇE ADI
BAYRAKLI

8.33

0

25

75

39.1 21.7 4.35 30.4 34.8 52.17 30.4 26.1 47.8

KARSIYAKA

26.3 15.8 21.1 5.26 31.6 15.8 5.26 26.3 21.1

KONAK

3.85 3.85 46.2 46.2 34.6 38.5 11.5 53.8 42.3 3.85 42.3 38.5 23.08 11.5 26.9 65.4

14.6 31.7 29.3 36.6 51.2 65.9 31.7 65.9 53.7 14.6 63.4 19.5 48.78 48.8

TOPLAM

BUCA

0

BORNOVA

Tablo 5. SorunlarÕn Mahallerde Görülme OranÕ (%)

12.4 17.4 31.4 34.7 40.5 42.1 17.4 49.6 37.2 6.61 47.1 26.4 37.19 24.8 22.3 47.9

0

63.2 5.26 26.32

0

10.5 5.26

22

48.8

Güvenlik konusunda rahatsÕzlÕk KarúÕyaka’da ve Bornova’da hiç bildirilmezken, BayraklÕ ve
Konak ilçesi baúta hÕrsÕzlÕk olmak üzere madde ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ, satÕúÕ ve benzeri konularda
úikâyetlerle karúÕlaúÕlan ilçelerimiz olmuútur.
3.1. Su Kesintisi

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Su kesintisinin di÷er sorunlar içinde en sonda yer almaktadÕr (%12,4). Su kesintisinin
mahallelere göre da÷ÕlÕmÕna baktÕ÷ÕmÕzda en fazla Konak’ta en az ise KarúÕyaka ve
BayraklÕ’da sorun yaúandÕ÷Õ görülmektedir.
Tablo 6. ølçelerdeki Su Kesintisi Mahalle SayÕlarÕ

BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
KARSIYAKA
KONAK
TOPLAM

Su Kesintisi
SÕk SÕk Ara SÕra
0
0
1
2
0
1
0
0
0
6
1
9

Nadiren
1
3
12
14
13
43

Hiçbir Zaman
11
10
13
5
22
61

3.2. Elektrik Kesintisi
Elektrik kesintisi, di÷er sorunlar içinde en sondan bir önce yer almaktadÕr (%17,4). Elektrik
kesintisinin mahallelere göre da÷ÕlÕmÕna baktÕ÷ÕmÕzda en fazla Konak’ta, en az ise
KarúÕyaka’da sorun yaúandÕ÷Õ görülmektedir.
Tablo 7. ølçelerdeki Elektrik Kesintisi Mahalle SayÕlarÕ

BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
KARSIYAKA
KONAK
TOPLAM

Elektrik Kesintisi
SÕk SÕk Ara SÕra
1
0
1
1
0
3
0
0
3
8
5
12

Nadiren
1
5
9
14
10
39

Hiçbir Zaman
10
9
14
5
20
58

3.3. Su BaskÕnÕ
Ya÷mur sonrasÕnda su baskÕnÕ di÷er sorunlar içinde sekizinci sÕrada yer almaktadÕr (%34,7).
Ya÷mur sonrasÕnda su baskÕnÕnÕn mahallelere göre da÷ÕlÕmÕna baktÕ÷ÕmÕzda en fazla Konak
ve Buca’da, en az ise KarúÕyaka’da sorun yaúandÕ÷Õ görülmektedir.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo 8. ølçelerdeki Ya÷murdan Sonra Su BasmasÕ Mahalle SayÕlarÕ

BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
KARSIYAKA
KONAK
TOPLAM

Su BasmasÕ
SÕk SÕk Ara SÕra
3
1
4
2
4
7
0
1
5
8
16
19

Nadiren
1
2
5
11
5
24

Hiçbir Zaman
7
8
10
7
23
55

4. SORUNLARA øLøùKøN øZLENEN ÇÖZÜM YÖNTEMLERø
4.1. Çözümlenmesi Beklenen Sorunlar
“Mahallenizde çözümlenmesini bekledi÷iniz en önemli 3 sorun nedir?” sorusuna
muhtarlarÕmÕz öne çÕkan sorunlara iliúkin cevaplar vermiútir. Bu soruya karúÕlÕk verilen
cevaplarda ön sÕralarÕ otopark yetersizli÷i, kanalizasyon yetersizli÷i, asfalt yetersizli÷i,
kaldÕrÕm iúgalleri, alt yapÕ eksiklikleri ve park ve yeúil alan eksiklikleri almÕútÕr. Park ve yeúil
alan eksikli÷i daha çok çocuk parkÕ eksikli÷i anlamÕnda ifade edildi÷inden aúa÷Õdaki tabloda
yeúil alan eksikli÷inden ayrÕ olarak ifade edilmiútir. Bu iki baúlÕk birleútirildi÷inde bu sorun en
ön sÕraya geçmektedir.

Tablo 9. Çözümlenmesi Beklenen Sorunlar
Otopark Yetersizli÷i
Kanalizasyon Yetersizli÷i
Asfalt Yetersizli÷i
KaldÕrÕm øúgalleri
Trafik SÕkÕúÕklÕ÷Õ
AltyapÕ Yetersizli÷i
Park ve Yeúil Alan Yetersizli÷i
Yeúil Alan Yetersizli÷i
Su BaskÕnlarÕ
UlaúÕm OlanaklarÕnÕn Yetersizli÷i
Baz østasyonlarÕ
Temizlik Sorunu
ømar
Kentsel Dönüúüm
Okul Yetersizli÷i
Sa÷lÕk Oca÷Õ Yetersizli÷i
Eski BinalarÕn OnarÕlmasÕ
Gürültü
Hava Kirlili÷i
Sokak HayvanlarÕ
Sokak LambalarÕ

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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17
15
15
17
14
13
13
12
9
8
7
4
4
6
4
3
3
3
3
3
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Asayiú SÕkÕntÕlarÕ
Parke TaúlarÕndaki AksaklÕk
Trafik Sinyalizasyonu
Sanayi Bölgesinin TaúÕnmamasÕ
Sokak Dü÷ünleri
Tek Yön TabelalarÕndaki YanlÕúlÕklar
Yaya Geçidi
Yer AltÕ Geçidi
Ahúap BinalarÕn ønúaat RuhsatÕ Verilerek Yenilenmesi
Bariyer KaldÕrÕlmasÕ
Basket SahalarÕnÕn Düzenlenmesi
BazÕ Sokaklarda KaldÕrÕm Yok
Bina Yüksekliklerinde Yetersizlik (Kaçak)
Büyük Kanal Projesinin Gerçekleúmemesi
ÇarpÕk Kentleúme
Depreme DayanÕklÕ Ev Sorunu
Do÷algaz OlmamasÕ
Elektrik Kesintisi
Elektrik Özelleúince ArÕza Çözümleri YavaúladÕ
Göç Nedenli Huzursuzluklar
IúÕklandÕrma Yetersizli÷i
østinat DuvarÕ YapÕlmasÕ Gerekli
øú Merkezi Eksikli÷i
øzban HattÕ Üzerine Üstgeçit
øzbanla ølgili Ses Perdesi
Kaygan Zemin Sorunu
Kültür Merkezi øhtiyacÕnÕn KarúÕlanmasÕ
Mahalle HalkÕnÕn ToplantÕ Yapabilece÷i Bir Bölge Eksikli÷i
Pazaryeri Eksikli÷i
PlansÕz YapÕlaúma

889
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.2. SorunlarÕn Çözümüne øliúkin øzlenen Yöntemler
SorunlarÕn çözümüne iliúkin izlenen yollar soruldu÷unda verilen cevaplar öncelikle ilçe
belediyelere ve büyükúehir belediyesine verilen dilekçeler yoluyla bildirimler úeklindedir.
Fakat anlaúÕldÕ÷Õ kadarÕyla bu baúvurulara ilçe ve il belediyelerinin bürokrasisinin beklentileri
karúÕlamadÕ÷Õ ve sonuçsuz kaldÕ÷Õ ya da beklenilen hÕzda karúÕlÕk bulamadÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
4.3. Destek øçin Baúvurulan Kurumlar
Bir problemle karúÕlaúÕldÕ÷Õnda destek için öncelikle hangi kuruma baúvuruldu÷una iliúkin
sorumuza muhtarlarÕmÕzÕn verdi÷i cevaplar Tablo 11.’de verilmiútir. Buna göre Öncelikle
baúvurulan kurumlarÕn beklendi÷i gibi öncelikle ølçe Belediyesi daha sonra Büyükúehir
Belediyesi oldu÷u görülmektedir. Konunun özeline göre destek istenen kurumlar içinde
KaymakamlÕklar da bulunmaktadÕr.
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Bunlar dÕúÕnda ikincil bir serbest alanda di÷er destek alÕnan kurumlar sorulmuú ve sÕrasÕyla
ølçe Emniyet Müdürlü÷ü, øl ve ølçe Milli E÷itim, TEDAù, TELEKOM ve Valilik yer almÕútÕr.
Tablo 10. Destek øçin Baúvurulan Kurumlar
Baúvurulan Kurum
ølçe Belediyesi
Büyükúehir Belediyesi
KaymakamlÕk

95
61
12

4.4. Mahalle HalkÕnÕn SorunlarÕn Çözümüne KatÕlÕmÕ Konusunda Öneriler
Mahalle halkÕnÕn, sorunlarÕn çözümüne katÕlÕmÕ konusundaki önerileri içeren soruya ancak 32
muhtarÕmÕz cevap vermiútir. 4 muhtarÕmÕz “bu konuda bir ihtiyaç duymayacaklarÕ kadar
halkla iç içe olduklarÕ” úeklinde cevaplandÕrmÕútÕr.
Di÷er öneriler aúa÷Õda listelenmiútir.
x Apartman yöneticileriyle toplantÕlar düzenlenebilir.
x Broúür da÷ÕtÕlarak bilgilendirebilir, evlere belgeler ulaútÕrÕlabilir.
x ømza toplamak halkÕn bir bütün halinde karar vermesini sa÷lÕyor. (ømza toplanmasÕnÕn
bir yöntem olarak önerildi÷i görüúler 4 tanedir. Bunun dÕúÕnda sa÷lanan
iyileútirmelerde de imza toplanarak yapÕlan baúvurularÕn çoklu÷u dikkat çekmektedir.)
x Bireysel olarak mahallede dolaúarak mahalle sakinlerine ulaúmak, halkla iç içe olmak,
kahvehanelerde halka buluúmak.
x Siyasi ayrÕm yapmamak.
x MuhtarlÕktan öte üst yapÕ tarafÕndan organize edilmesi gereklidir.
x Mahalleleri küçük semtlere ayÕrarak çay saatleri düzenlenerek yapÕlabilir.
x Mahalleler için internet siteleri oluúturulabilir. (ønternet önerisi 3 kez tekrar edilmiútir.)
Bütün bu önerilerin dÕúÕnda dikkati çeken bir cevap olarak “øúler yürüdü÷ü müddetçe halkÕn
böyle bir sorunu kalmÕyor” ifadesi, yerleúik bir kültür olarak katÕlÕmcÕlÕ÷Õ kavrama
konusundan uzak olundu÷unu da göstermektedir. Bu konu ankette en fazla cevapsÕz bÕrakÕlan
soru olmuútur. Buna ra÷men mahalle halkÕnÕn iyileútirme ve çözüm çalÕúmalarÕna katÕlÕmÕ
konusu soruldu÷unda, büyük ölçüde katÕlÕmÕn sa÷landÕ÷Õ ifade edilmiútir.

Tablo 11. Mahalle halkÕnÕn iyileútirme ve çözüm çalÕúmalarÕna katÕlÕmÕ
KatÕlÕm Sa÷lanabiliyor mu?
Evet
KÕsmen
HayÕr
YanÕt Vermeyen

59
39
18
5

Mahalle halkÕnÕn iyileútirme ve çözüm çalÕúmalarÕna katÕlÕmÕnÕn ne úekilde gerçekleútirildi÷i
konusundaki soru yine de en az cevap verilen sorulardan ikincisi olmuútur. Bu konuda
izlendi÷i ifade edilen belli baúlÕ yöntemler aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr.
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x AzalarÕmÕzla toplantÕ yaparak çözüm üretiyoruz
x Belediyelere birlikte baúvurular yapÕlÕyor
x Ben ve azalarÕm mahalle sakinleri tarafÕndan beklenen istenen konularÕ tartÕúÕp çözüm
önerileri hazÕrlÕyoruz
x Bildiri yayÕnlÕyoruz
x Bir bütün halinde hareket ederek
x Bireysel görüúmelerle
x Birlikte toplantÕlar yapÕlarak
x Duyurularla çalÕúmalara katmaya çalÕúÕyorum
x Eksik ve ihtiyaçlarÕnÕ belirleyip bir taslak oluúturuyoruz ve ilgili kurumlara iletiyoruz
x Halkla iç içe yaúayarak, ba÷larÕ kuvvetli tutarak birleútirici rol üstleniyoruz
x øletiúim telefonla sa÷lanÕyor
x ømza toplayarak
x Küçük toplantÕlarla
x Mahalle derne÷imiz var
x Mahalle sorumlularÕyla
x Mahalleli, siyasi parti ayrÕmÕ yapmaksÕzÕn eúit miktarda ilgi gösteriyor, bu da halka
güven duygusunu aúÕlÕyor
x Telefonla ve yüz yüze yapÕlan görüúmelerle ve duyurular asÕlarak
x Telefonla ulaúÕyorum
x ToplantÕlara katÕlarak, camilerde ve okullarda bilgilendirme yapÕlarak
x Vatandaúla bütün oluúturuyoruz
x Yeterli duyarlÕlÕk olmadÕ÷ÕnÕ düúünüyorum
x Yüz yüze konuúarak, taleplerini dinleyerek
x Zaman zaman bir araya gelerek durum de÷erlendirmesi yapÕlÕyor
4.6. Mahallelerde Bulunan Sosyal DonatÕ ve Resmi Hizmet Birimleri
Tabloda görüldü÷ü gibi anket uygulamasÕ yapÕlan mahallelerdeki en fazla sorun olan kültürel
alan azlÕ÷ÕnÕ, ana sÕnÕfÕ da içeren temel ö÷retim kurumu, kreú ve spor alanÕ eksiklikleri takip
etmektedir.
Konak, BayraklÕ ve Buca’da, çocuk parkÕ sayÕsÕ 3 ve daha az olan mahallelerin oranÕ daha
yüksek iken, Bornova ve KarúÕyaka'da mahallelerin daha ço÷unda park sayÕsÕ 4 ve daha
fazladÕr. Bir baúka deyiúle çocuk parkÕ sayÕsÕndaki yetersizlik en yo÷un olarak Konak,
BayraklÕ ve Buca’da yaúanmaktadÕr.
Üç ve daha fazla sayÕda yeúil alan bulunma oranÕ en yüksek ilçe KarúÕyaka iken bu oran
Konak ve BayraklÕ’da en düúük olarak bulunmuútur.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.

7002%ø]PLU.HQW6HPSR]\XPX.DVÕP

892

Tablo 13. Sosyal Alanlar ve Hizmet BinalarÕnÕn sayÕlarÕ ve ilçelere göre karúÕlaútÕrÕlmasÕ
Sosyal Alanlar ve Hizmet
BinalarÕ
Çocuk ParkÕ
Yeúil Alan
Kreú
Spor AlanÕ
Eczane
Kültürel Tesis
Temel Ö÷retim Kurumu

BayraklÕ Bornova Buca KarúÕyaka Konak TOPLAM
106
54
22
23
64
4
33

138
100
23
25
90
16
41

117
101
24
27
98
10
43

76
67
42
23
163
12
24

23
31
12
8
135
12
37

460
353
123
106
550
54
178



4.7. øyileútirme SonuçlarÕ
Anket uygulanan dört ilçede muhtarlarÕmÕz toplam 178 iyileútirme gerçekleútirdiklerini
belirtmiúlerdir.
BayraklÕ’da 12 mahallede 36 iyileútirme, Bornova’da 23 mahallede 23 iyileútirme, Buca’da
26 mahallede 51 iyileútirme, KarúÕyaka’da 19 mahallede 24 iyileútirme ve son olarak
Konak’ta 41 mahallede 44 iyileútirme yapÕldÕ÷Õ ifade edilmiútir.
Bu iyileútirmeler, toplam 121 mahallenin 94’ünde gerçekleúmiútir (%77,7).
Tablo 14. øyileúme Bildiren Mahalle SayÕlarÕ

BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
KARSIYAKA
KONAK
TOPLAM

YapÕlan iyileúme
Var
Yok
11
1
18
5
22
4
14
5
29
12
94
27

Anket Uygulanan
Toplam Mahalle SayÕsÕ
12
23
26
19
41
121

5. KENTSEL DÖNÜùÜM
5.1. Kentsel Dönüúüm AlanÕ øçinde Bulunan Mahalleler
Ankette muhtarlarÕmÕza mahallelerinin kentsel dönüúüm alanÕnda bulunup bulunmadÕ÷Õ
sorulmuú, anket uygulanan 121 mahalleden 33’ünün kentsel dönüúüm alanÕnda bulundu÷u
bildirilmiútir.
Mahallenin kentsel dönüúüm bölgesi içinde oldu÷u bilgisinin hangi kanaldan alÕndÕ÷Õ
soruldu÷unda çoklu cevaplar içinde en fazla “belediye” cevabÕ alÕnmÕútÕr. økinci sÕrada
“mahalle halkÕndan duyum” cevabÕ alÕnmÕútÕr.
MuhtarlarÕn bu konuda bilgilendirilme yöntemine iliúkin soruda bire bir, yüz yüze görüúme,
bilgilendirme toplantÕsÕ ve resmi yazÕ ile bilgilendirme eúit a÷ÕrlÕklÕ olarak cevaplandÕrÕlmÕútÕr.
Bununla birlikte bu bilgilendirmelerin yeterlili÷i sorgulandÕ÷Õnda sadece bir muhtarÕmÕz “Çok
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Yeterli” seçene÷ini iúaretlemiútir. 10 muhtarÕmÕz bilgilendirme için “Yeterli” derken 11
muhtarÕmÕz “Az Yeterli” demiútir.
“Kentsel dönüúüm planÕ ile ilgili görüúlerinize baúvuruldu mu?” sorusuna 3 muhtarÕmÕz cevap
vermemiú, evet cevabÕ 9 iken hayÕr cevabÕ 21 olmuútur.
5.2. Kentsel Dönüúüme øliúkin Öneriler
Kentsel Dönüúüm PlanÕ uygulanÕrken halkÕn ma÷dur edilmemesi gerekti÷i en baúta gelen
öneri olarak iletilmiútir. Bir muhtarÕmÕz, kentsel dönüúüm sürecinde halkÕn ma÷dur
edilmemesi için dernekleúme giriúiminde bulunuldu÷unu bildirmiútir.
Aúa÷Õda di÷er öneriler sÕralanmÕú ve birbirine benzeyen öneriler birleútirilmiútir.
x
x
x
x
x

HalkÕ daha çok bilgilendirecek ofisler açÕlmalÕ ve halk teúvik edilmelidir.
Vatandaúlarla toplanÕp bilgilendirme çalÕúmalarÕ yapÕlmalÕdÕr.
PlanlarÕn uygulanmasÕna hÕzlÕ bir biçimde baúlanmalÕ ve bir an önce tamamlanmalÕdÕr.
Plan, yol geniúletmesi sa÷lamalÕdÕr.
Zeminin sa÷lam olmasÕna ra÷men kalitesiz ve güvensiz yapÕlaúma söz konusu, herkes
kendi evini güçlendirirse kentsel dönüúümden çÕkabilir.
x Gereklili÷i dile getiriliyor ama müteahhitlerin bölgedeki varlÕ÷Õndan úikâyetçiler
x Kaçak binalarÕn fazlalÕ÷Õ kentsel dönüúümü kaçÕnÕlmaz kÕlmaktadÕr.
x Sivil toplum örgütlerinin görüúlerine baúvurularak, bir an önce belediye kanalÕ ile
yapÕlmasÕnÕ istiyoruz.

SONUÇ
BayraklÕ, Bornova, Buca, KarúÕyaka ve Konak ilçelerimizin toplam 255 mahallesinin 121’i ile
yapÕlan anket çalÕúmasÕ ile mahalle muhtarlarÕmÕzÕn %47’sinin görüúleri alÕnmÕútÕr.
Tüm ülkedeki yönetim kademelerindeki kadÕn oranÕnÕn düúük olmasÕ durumunun muhtarlar
için de geçerli oldu÷u bir kez daha ortaya çÕkmÕútÕr. MuhtarlarÕmÕzÕn %83’ü erkek, %17’si
kadÕndÕr. Anketin uygulandÕ÷Õ bölgelerin metropol ilçeler oldu÷u düúünülürse bu oranÕn
kÕrsala geçildikçe düúece÷i açÕktÕr.
En küçük yerel yönetim birimi olan muhtarlarÕmÕzÕn büyük ço÷unlu÷unun ilkokul mezunu
(%30) oldu÷u, lise ve ortaokul mezunlarÕnÕn birbirine yakÕn oranda (lise %30, ortaokul %24)
oldu÷u ve en az oranda muhtarÕn ise üniversite (%16) mezunu oldu÷u görülmüútür.
25 yaúÕn altÕnda hiç muhtarÕmÕz bulunmamaktadÕr. Bunun yanÕnda 46 yaú üzerindeki
muhtarlarÕmÕz ço÷unluktadÕr (%83).
Kentimizin sorunlarÕndan en önemlilerinin park ve yeúil alan yetersizli÷i, otopark yetersizli÷i,
kanalizasyon yetersizli÷i, asfalt yetersizli÷i, kaldÕrÕm iúgalleri, alt yapÕ eksiklikleri ve park ve
yeúil alan eksiklikleri oldu÷u görülmüútür.
Tüm muhtarlÕklarÕmÕzÕn problemleri arasÕnda az ya da çok imar sorunlarÕnÕn ve alt yapÕ
yetersizliklerinin oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr.
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Bir önceki Kent Sempozyumu’nda gerçekleútirilen ankete göre bu dönem iyileútirme
çalÕúmalarÕnda bir artÕú olmasÕ yanÕnda, kentsel dönüúüm planlarÕnÕn devreye girmesiyle
beklentilerin ve belirsizliklerin yarattÕ÷Õ tedirginlik artmÕútÕr.
Kentsel dönüúüme iliúkin bu belirsizliklere cevap verebilmek, kentlinin güven duygusunu
zedelememek açÕsÕndan ilerleyen günlerde daha da önem kazanacaktÕr.
YapÕlan bilgilendirmelerin muhtarlarÕmÕzca yeterli görülmedi÷i ya da güven vermedi÷i açÕkça
görülmektedir. Bu anlamda TMMOB øl Koordinasyon Kurulu’nun özellikle kentsel dönüúüm
bölgelerinde bir takip ve bilgilendirme sistemini sa÷lamasÕ yerinde olacaktÕr.
“Kentine Sahip ÇÕk”mak isteyen herkesi kapsayacak úekilde, “Kentsel Dönüúüm”ün øzmir
co÷rafyasÕnÕ de÷iútirirken, kazanÕmlarÕn “Rantsal Dönüúüm”le kaybedilmemesi için, öncelikle
plan bölgelerine yönelik süreklili÷i olan bir çalÕúma yapÕlmalÕdÕr.
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MÜHENDøSLøK VE MøMARLIK FAKÜLTESø
ÖöRENCøLERø ANKETø
TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu Ö÷renci

GøRøù
Üniversite ö÷rencilerinin sosyal ve ekonomik durumu en az di÷er sosyal sÕnÕflar kadar
önemlidir. Toplumun gelece÷i olan genç nüfusun büyük bir kÕsmÕ üniversite e÷itimi için
ailelerinden ve kültürel birikimini aldÕklarÕ co÷rafyalardan uzakta yaúamlarÕnÕ sürdürmek
zorundadÕr. Bunun sonucunda kentte, ö÷rencilerin ihtiyaçlarÕna ve ilgi alanlarÕna yönelik
de÷iúimler ortaya çÕkmaktadÕr. Bu de÷iúimler, alÕúveriú merkezlerinden spor tesislerine,
kültür-sanat merkezlerine ve buna benzer daha birçok ortak kullanÕm alanlarÕ olarak kendini
göstermektedir.
Ö÷renciler barÕnma, beslenme, ulaúÕm ve sosyalleúme gibi temel ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak
noktasÕnda zamanÕ ve ekonomik durumu gözetmektedir. Ailelerinden uzakta e÷itim gören
ö÷renciler gelecek kaygÕsÕnÕn yanÕnda ola÷an hayatlarÕnÕ sürdürmek noktasÕnda ciddi
yetersizlik ve eksikliklerle karúÕlaúmaktadÕrlar. Bununla birlikte kiúisel geliúim sürecinde olan
ö÷renciler toplumun ve kentin sosyal yapÕsÕnÕn ayrÕca iktidarÕn da do÷rudan baskÕ ve
yönlendirmesine maruz kalmaktadÕr. Özellikle iktidarÕn son düzenlemelerle kadÕn ve erkek
ö÷renci yurtlarÕnÕn tamamen birbirinden ayÕrmasÕ, bununla da kalmayÕp özel yaúam alanÕ olan
evlerdeki yaúama dahi müdahale edilece÷i söylemleri toplumumuzun gelece÷ini
biçimlendirecek ö÷rencilerin temel haklarÕna bir taciz olmakla kalmayÕp, toplum mühendisli÷i
açÕsÕndan da muhafazakâr bir toplum inúasÕnÕ iúaret ederek gelece÷e iliúkin umutsuzlu÷u
pekiútirmektedir.
øktidarÕn yeni düzenlemeleriyle özel ve yarÕ özel yurtlarÕn gelecek dönemlerde yurt
ücretlerinde yapaca÷Õ artÕúlar da ö÷rencileri tedirgin etmektedir. YurtlarÕndan ayrÕlÕp, kadÕn ve
erkek yurtlarÕna yerleútirilen ö÷renciler daha önceden yürüyerek gidebildikleri okullarÕna úu
anda en az bir saatlik toplu taúÕma yolu ile ulaúmaktadÕrlar.
BarÕnma ve ulaúÕm sorunlarÕnÕn yanÕnda en temel ihtiyaç olan beslenme konusu da büyük
sorun arz etmektedir. Kendi imkanlarÕyla sa÷lÕklÕ ve kaliteli gÕdaya ulaúamayan ö÷renciler,
sa÷lÕksÕz ve dengesiz beslenmeye mahkum olmuú durumdadÕrlar.
Bizler sosyal yaúamÕ da bütün bu temel haklarÕn içinde görüyor ve önemsiyoruz. Kentlerin
sosyal geliúimi açÕsÕndan, kampüs yapÕlarÕ nedeniyle kentlerin dÕúÕnda, bununla birlikte kentin
geliúimini önemli ölçüde yönlendiren rolüyle üniversite ö÷rencilerinin ihtiyaçlarÕnÕn do÷ru bir
úekilde karúÕlanmasÕ, ileride nasÕl bir kentte yaúanaca÷ÕnÕ da belirleyecektir.
Bütün bu de÷erlendirmeleri daha sistemli bir úekilde incelemek, sorunlar ve çözümlerinin
belirlenmesi noktasÕnda TMMOB øKK Ö÷renci olarak bir anket çalÕúmasÕ yürüttük. Bu
verileri sizlerle paylaúÕyoruz.
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øzmir’de dördü devlet, beúi vakÕf üniversitesi olmak üzere toplam dokuz üniversite
bulunmaktadÕr. YaklaúÕk on yÕllÕk dönemde, yedi üniversite kurularak okul sayÕsÕ ikiden,
dokuza yükselmiútir. Kente uzaklÕ÷Õ araç ile sadece 45 dakika süren Manisa Celal Bayar
Üniversitesini’ de dikkate aldÕ÷ÕmÕzda toplam on üniversite ile ö÷rencilerin gereksinimlerini
karúÕlayabilecek bir úehir profilinin çizilebilmesinin önemini görmekteyiz. Topluma sa÷lÕklÕ
bireylerin kazandÕrÕlabilmesi açÕsÕndan, kentin barÕnma, sa÷lÕk, ulaúÕm, sosyal ve kültürel
altyapÕ ve hizmetlerinin ö÷rencilerin de gözetilerek planlanmasÕ önem taúÕmaktadÕr.
Anketimiz sadece ikinci sÕnÕflarda okuyanlara uygulanmÕútÕr. Seçimimizin nedeni, henüz
üniversite ve úehir dÕúÕndan gelenler için kentle yenice tanÕúmÕú bir grubun gözünden úehir
koúullarÕnÕ serilmeyebilmektir. Anketimize 156’sÕ vakÕf üniversitesinde okuyan, toplam 575
ö÷renci katÕlmÕútÕr.

Tablo1. KatÕlÕmcÕlarÕn Ö÷renim Gördü÷ü Üniversiteler
Üniversite AdÕ
Dokuz Eylül Ü.
EGE Ü.
Celal Bayar Ü.
øzmir Ekonomi Ü.
Yaúar Ü.
øzmir Yüksek Teknoloji Ens.
Toplam

Frekans
203
149
34
67
89
33
575

%
35,3
25,9
5,9
11,7
15,5
5,8
100

BARINMA
ÇalÕúmamÕzda belirtti÷imiz gibi, 10 üniversite ile birlikte, úehir dÕúÕndan pek çok ö÷renci
ö÷renim görmek üzere kentimize gelmektedir. Nitekim çalÕúmamÕza katÕlan ö÷rencilerin
%68,3’ünün, ö÷renim görmek üzere ö÷renci evi ya da yurtlarda konakladÕ÷ÕnÕ görmekteyiz.
Ö÷rencilere uygun barÕnma koúullarÕnÕn sa÷lanabilmesi önem taúÕmaktadÕr.
Tablo 2. økametgâh Edilen Yer
økamet Edilen Yer
Ö÷renci evi
Yurt (Devlet, Özel, YarÕ Özel)
Ailemle
Boú
Toplam

Frekans

%

267
126
166
16
575

46,4
21,9
28,9
2,8
100,0

Tablo 3. Ö÷renim Görülen Kampus øle økamet Edilen ølçenim Konumu
Kampus ile økamet edilen ølçe
AynÕ
AynÕ de÷il
Toplam

Frekans
336
217
553

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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100
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Tablo 4. økamet edilen yer ile ö÷renim görülen kampüse iliúkin bilgiler

AynÕ

AynÕ De÷il
Toplam

Kampüs ile økamet edilen ølçe

økamet edilen yer ile örenim görülen
kampüse iliúkin bilgiler
SayÕ
Kampüs ve ikametgah
adresleri karúÕlaútÕrma
tablosu içindeki % oranÕ
Toplam içinde %
SayÕ
Kampüs ve ikametgah
adresleri karúÕlaútÕrma
tablosu içindeki % oranÕ
Toplam içinde %
SayÕ
Kampüs ve ikametgah
adresleri karúÕlaútÕrma
tablosu içindeki %oranÕ
Toplam içinde %

Ö÷renci evi
186

Yurt
(Devlet,Özel,
YarÕ Özel)
96

Ailemle
42

Toplam
324

57,40

29,60

13,00

100,00

34,60
26

17,80
100

7,80
87

60,20
213

12,20

46,90

40,80

100,00

3,70
81

14,30
387

12,50
230

30,50
698

11,60

55,40

33,00

100,00

11,60

55,40

33,00

100,00

Ö÷renci evinde kalanlarÕn %57.40’ÕnÕn, yurtlarda kalanlarÕn %29.60’ÕnÕn, ö÷renim görülen
kampüs ile aynÕ ilçede bulundu÷unu görmekteyiz. Ö÷renci evlerinde kalanlarÕn yarÕsÕndan
fazlasÕ, aynÕ ilçede bir konut kiralamayÕ tercih etmektedirler. Kampüsüyle ikamet etti÷i adres
farklÕ olan arkadaúlarÕmÕzÕn ise yaklaúÕk yarÕsÕnÕn yurtlarda kaldÕ÷Õ görülmektedir. Bu da
barÕnma masrafÕna ek olarak ulaúÕm masraflarÕnÕ do÷urmaktadÕr.
Tablo 5. Ö÷renci Evinde kalÕnan kiúi sayÕsÕ
Kiúi SayÕsÕ

Frekans

%

1 kiúi
2 kiúi
3 kiúi
4 kiúi
5 kiúi
6 kiúi
Toplam

50
81
88
31
12
2
264

18,9
30,7
33,3
11,7
4,6
0,8
100,0

Frekans
21
40
42
57
37
16
12
10
3
4

%
8,7
16,5
17,4
23,6
15,3
6,6
5
4,1
1,2
0,7

Tablo 6. Ö÷renci Evi Kira Bedelleri

450 ve altÕ
451 - 550 arasÕ
551- 650 arasÕ
651 - 750 TL arasÕ
751 - 850 TL arasÕ
851 - 950 TL arasÕ
951 - 1050TL arasÕ
1051 - 1250 TL arasÕ
1251-1500 TL arasÕ
15001-2500TL arasÕ

ÇalÕúmamÕzda ev kiralarÕnÕn 250 TL’den baúladÕ÷ÕnÕ saptadÕk. Anketi uyguladÕ÷ÕmÕz
ö÷rencilerden 267’si barÕnma ihtiyacÕnÕ ö÷renci evlerinden karúÕlamaktaydÕ. Bu arkadaúlarÕn
%60’a yakÕnÕ kira bedeli 450 TL ile 750 TL arasÕnda de÷iúen ço÷unlukla 2 ya da 3 kiúilik
evlerde kalmaktadÕrlar.
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tablo.7 Yurtlarda kalÕnan kiúi sayÕsÕ
Kiúi SayÕsÕ

Frekans

%

1
2
3
4
5
6
Toplam

32
44
22
42
6
11
157

20,4
28,0
14,0
26,8
3,8
7,0
100,0

Tablo 8. Oda Kiúi SayÕsÕna Göre Yurt Ücretleri
Oda da kiúi sayÕsÕ

Yurt Ücretleri AralÕklarÕ / (TL)

1 kiúi

300-375-620-700-820-970-1170 TL

2 kiúi

177-330-350-360-400-450-500-550-650-750-800-850-1000TL

3 kiúi

144-156-200-420-430-575-600-750-800TL

4 kiúi

111-130-175-177-180-250-275-300-310-350-354-360-400-500-550-600-660750TL

5 kiúi

100-111-250-360-450-550TL

6 kiúi

111-120-350-450TL

Ankette yurtta kaldÕ÷ÕnÕ belirten ö÷renciler ço÷unlukla 1, 2 ve 4 kiúilik odalarda ve kiúi
sayÕsÕyla ters orantÕlÕ olarak sÕrasÕyla ortalama 710 TL, 550 TL ve 360 TL yurt ücreti
ödediklerini belirtmiúlerdir. Ülkemizde asgari ücret yaklaúÕk 1000 TL civarÕndayken bu
ücretler ve ücret karúÕlÕ÷Õ sunulan hizmetlerin ne denli yeterli oldu÷u sorgulanabilir
seviyededir.

ULAùIM
Tablo 9. Üniversiteye UlaúÕmÕn NasÕl Sa÷landÕ÷Õ
UlaúÕm AracÕ
Otobüs
Dolmuú
Yürüyerek
Kendi aracÕm
Metro/øzban
Servis
Di÷er
Toplam

Frekans
258
79
230
69
130
45
17
828

%
31,20
9,50
27,80
8,30
15,70
5,40
2,10
100,00

Ö÷rencilere üniversitelerine ulaúÕmÕ nasÕl sa÷ladÕklarÕnÕ sorduk. Bu soruyu 569 kiúi cevapladÕ.
Di÷er seçene÷ini iúaretleyenlerden 3’ü de otostop, ikisi de bisikletle cevabÕnÕ vermiútir. øzmir
kent yapÕsÕ açÕsÕndan ulaúÕm ihtiyacÕnÕn ço÷unlukla toplu taúÕma araçlarÕ olmadan
karúÕlanamayaca÷Õ bir bölgedir. Ankete cevap veren ö÷rencilerin yarÕsÕ okullarÕna yürüyerek
gidebilseler de ço÷u yere bu ulaúÕm araçlarÕ olmadan gidememektedirler. Bir ö÷rencinin
genelde otobüsler olmak üzere okullarÕna ulaúmakta tercih ettikleri araçlara (otobüs,
metro/izban, úahsi araçlar, taksi, dolmuú vb.) ödedikleri ücret aylÕk ortalama 85 TL’yi
bulmaktadÕr. Bu kadar ihtiyaç varken var olan toplu taúÕma hatlarÕnÕn yetersizli÷i ise zaman
zaman ulaúÕm sorunlarÕna sebep olmaktadÕr. Bölgemizde bu sorunlardan en çok etkilenenler
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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øzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde okuyan ö÷rencilerdir. Hatta øzmir’e ba÷lÕ olmasa da
Celal Bayar Üniversitesi’nde okuyan ö÷renciler de bu durumla karúÕ karúÕyadÕr. Bu okullarda
ö÷renimlerini sürdüren ö÷renci arkadaúlarÕmÕz yüksek ulaúÕm ücretinin yanÕnda ciddi bir
zaman kaybÕ ve bozuk yollardan dolayÕ kaza riskiyle karúÕ karúÕyadÕrlar. Süre bakÕmÕndan uç
de÷erler de olsa ikamet ettikleri yerden okullarÕna ulaúan kiúilerin 2 dakika ile 150 dakika
arasÕnda bir zaman harcadÕklarÕnÕ saptadÕk.
Anketimizde ö÷renci arkadaúlarÕmÕzdan birinin bir günde okuluna ulaúmak için hem otobüs
hem dolmuú hem metro hem de yürüyerek ulaúÕmÕnÕ tamamladÕ÷ÕnÕ bile gördük.
Tablo 10. Ö÷rencilerin konakladÕ÷Õ yerlere göre, okullarÕna gidiúleri
UlaúÕm
Konaklama
ö÷renci evi

SayÕ
Konaklama
içinde %
Yurt(devlet, SayÕ
Özel, YarÕ Konaklama
Özel)
içinde %
SayÕ
Ailemle
Konaklama
içinde %
SayÕ
Toplam

Metro
Kendi
/
Yürüyerek aracÕm øzban
123
27
50

Di÷er Toplam
7
266

Otobüs
119

Dolmuú
25

44,7

9,4

46,2

10,2

18,8

3,4

2,6

48

19

73

2

16

18

5

38,1

15,1

57,9

1,6

12,7

14,3

4,0

90

34

25

39

63

16

5

54,5

20,6

15,2

23,6

38,2

9,7

3,0

257

78

221

68

129

43

17

Servis
9

126

165

557

Ö÷renci evinde konaklayanlarÕn %46,2’si, yurtta kalanlarÕn %57,9’u yürüyerek okula
ulaútÕklarÕnÕ belirtmektedirler. Buradan ö÷rencilerin okullarÕna ço÷unlukla yürüme
mesafesinde olan bölgelerde konakladÕklarÕnÕ çÕkarabiliriz.
BESLENME
Tablo 11. Günlük beslenme ihtiyacÕnÕn nereden karúÕlandÕ÷Õ
Beslenme
Kendi mutfa÷Õmda
Üniversite yemekhanesinde
Fastfood satan yerler
Ev lokantalarÕ
Yurt yemekhanesi
Di÷er
Toplam

Frekans
276
246
252
60
88
42
964

%
28,60
25,50
26,10
6,20
9,10
4,40
100,00

Tablo 12. Üç Ana Ö÷ünde Yemek Yeme OranÕ
Üç ana ö÷ünde yemek
Evet
HayÕr
Boú
Toplam

Frekans
242
330
3
575

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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42,1
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Tablo 13. Atlanan Ö÷ün
Atlanan ö÷ün

Frekans
199
114
31
344

SABAH
ÖöLE
AKùAM
Toplam

%
57,8
33,1
9
100

Tablo 14. Dengeli beslenmeye øliúkin Görüú
Dengeli beslenmeye iliúkin
görüú
Evet
HayÕr
Boú
Toplam

Frekans
187
386
2
575

%
32,5
67,1
0,3
100

Tablo 15. Beslenme øhtiyacÕna øliúkin haftalÕk gider

Konaklama

Ö÷renci evi

Yurt
(devlet,
Özel, YarÕ
Özel)

Ailemle

SayÕ
Konaklama %
Toplam %
SayÕ
Konaklama %

HAFTALIK GIDA GøDERLERø KARùILAùTIRMA
50
TL’den
151az
51-100TL 101-150TL 200TL
201-250TL
98
112
32
12
5
36,80
42,10
12,00
4,50
1,90
18,00
20,60
5,90
2,20
0,90
63
44
9
4
2
51,20
35,80
7,30
3,30
1,60

250 TL
ve üstü
7
2,60
1,30
1
0,80

Toplam
266
100,00
48,90
123
100,00

Toplam %
SayÕ
Konaklama %
Toplam %
SayÕ
Konaklama %
Toplam %

11,60
78
50,30
14,30
239
43,90
43,90

0,20
2
1,30
0,40
10
1,80
1,80

22,60
155
100,00
28,50
544
100,00
100,00

8,10
60
38,70
11,00
216
39,70
39,70

1,70
12
7,70
2,20
53
9,70
9,70

0,70
2
1,30
0,40
18
3,30
3,30

0,40
1
0,60
0,20
8
1,50
1,50

Ö÷rencilerin günlük yaúamlarÕnda en sÕk karúÕlaútÕklarÕ problem beslenme problemidir.
Sa÷lÕklÕ beslenen bir insanÕn günde 3 ana ö÷ün yemek yemesi gerekirken anketimize katÕlan
ö÷rencilerin tablo 12’de görüldü÷ü gibi %57,4’ü 3 ana ö÷ünde yemek yemedi÷ini belirtmiútir.
Tablo 13’ten çÕkardÕ÷ÕmÕz sonuca göre de atlanan ö÷ünün ise yo÷unlukla kahvaltÕ oldu÷unu
saptadÕk. Tablo 11 ise ankete katÕlan ö÷rencilerin yaklaúÕk üçte birinin beslenme ihtiyacÕnÕ
kendi mutfa÷Õndan, yine yaklaúÕk üçte birinin yurt veya okul yemekhanesinden karúÕlarken
geri kalan üçte birlik dilimin ise ev yemekleri ve fast food lokantalarÕndan, kantinlerden,
kafelerden karúÕladÕklarÕnÕ ve zaman zaman da peynir simit atÕútÕrmalÕklarla geçiútirdiklerini
anlatmaktadÕr. Bu harcamalarÕ yapan bir ö÷rencinin aylÕk ortalama 321 TL gÕda masrafÕ
bulunmaktadÕr.

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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BURS ve DESTEKLER
Tablo16. Burs ve Destekler
Burs ve destekler
Evet
HayÕr
Boú
Toplam

Frekans
153
407
15
575

%
26,6
70,8
2,6
100

Anketimize katÕlan ö÷rencilerden %26,6’sÕ özel veya devlet destekli kurum ve kuruluúlardan
burs almakta, %70,8’i ise almamaktadÕr. Bu noktada yapÕlan en büyük hatanÕn bizlerin kredi
ve yurtlar kurumundan aldÕ÷ÕmÕz kredileri burs olarak görmemiz oldu÷unu düúünüyoruz.
Tablo17. Meslek OdasÕna Üyelik
Üyelik durumu
Evet, Üyeyim
Üye De÷ilim
Boú
Toplam

Frekans

%

234
328
13
575

40,7
57,0
2,3
100,0

ÇalÕúmaya katÕlan 575 ö÷rencinin %40,7’sinin meslek odalarÕna üye; %57’sinin üye
olmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir
Tablo18. Meslek OdasÕna hiç gidip gitmedi÷i * OdasÕna Üyelik Durumu * Meslek OdasÕnÕn
etkinliklerine katÕlÕm hk. çapraz tablo
OdasÕnÕn ö÷rencilere
yönelik etkinlik
düzenlemesi hk.

ÜYELøK DURUMU
Üye

Evet; düzenliyor

Meslek
OdasÕna hiç
gidip gitmedi÷i Gittim
Gitmedim

HayÕr düzenlemiyor

Toplam
Meslek
OdasÕna hiç
gidip gitmedi÷i Gittim
Gitmedim

Bilmiyorum

Toplam
Meslek
OdasÕna hiç
gidip gitmedi÷i Gittim
Gitmedim
Toplam

Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %
Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %
Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %
Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %
Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %
Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %
Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %
Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %
Meslek OdasÕna hiç gidip
gitmedi÷i içindeki %

Üye
De÷il

Toplam

77,60

22,40

100,00

42,10

57,90

100,00

66,20

33,80

100,00

61,10

38,90

100,00

25,00

75,00

100,00

38,00

62,00

100,00

50,00

50,00

100,00

15,60

84,40

100,00

21,10

78,90

100,00

Üç sorunun cevaplarÕnÕn ortaklaútÕrÕldÕ÷Õ bu tabloda,
toplam 553 kiúinin yanÕtlarÕ
de÷erlendirilmeye alÕnmÕútÕr. Tabloya göre meslek odalarÕna üye olan ve odalarÕnÕn
ö÷rencilere yönelik etkinlikler düzenledi÷ini belirtenler arasÕnda, meslek odasÕnÕ en az bir
kere yerinde ziyaret edenlerin oranÕ %77.60’tÕr .
* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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Tabloya göre OdalarÕ’na üye olan ve OdalarÕnÕn ö÷rencilere yönelik etkinlikler
düzenlemedi÷ini belirtenler arasÕnda, meslek OdasÕ’nÕ en az bir kere yerinde ziyaret edenlerin
oranÕ %61’dir.
Tabloya göre OdalarÕ’na üye olan ve OdalarÕnÕn ö÷rencilere yönelik etkinlikler düzenleyip
düzenlemedi÷ini belirtenler arasÕnda, meslek OdasÕ’nÕ en az bir kere yerinde ziyaret edenlerin
oranÕ % 50’dir.
Tablo 19. Üye Olunan di÷er kuruluúlar
Di÷er Kuruluúlara Üyelik
Durumu
Evet, Üyeyim
Üye De÷ilim
Boú
Toplam

Frekans

%

132
368
75
575

23,0
64,0
13,0
100,0

Tablo 19’a göre ankete katÕlan ö÷rencilerin %23’ünün meslek odalarÕ haricinde sivil toplum
kuruluúlarÕna üye oldu÷u saptanmÕútÕr. Bu kuruluúlar genellikle spor, edebiyat, okulda faaliyet
gösteren foto÷rafçÕlÕk, da÷cÕlÕk kulüpleri, tiyatro, sinema, müzik gruplarÕ, dernekler ve siyasi
partilerden oluúmaktadÕr.

KENTE BAKIù
Tablo 20. Kamusal KullanÕm AlanlarÕnÕn Yeterli÷i
Parklar
Çok yetersiz
Yetersiz
Ne yeterli ne yetersiz
Yeterli
çok yeterli
Toplam

Frekans
78
81
170
133
80
542

%
14,4
14,9
31,4
24,5
14,8
100

Spor Tesisleri
Çok yetersiz
Yetersiz
Ne yeterli ne yetersiz
Yeterli
çok yeterli
Toplam

Frekans
120
154
164
73
27
538

%
22,3
28,6
30,5
13,6
5
100

Kültürel Tesisler
Çok yetersiz
Yetersiz
Ne yeterli ne yetersiz
Yeterli
çok yeterli
Toplam

Frekans
111
144
155
95
31
536

%
20,7
26,9
28,9
17,7
5,8
100

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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øbadethaneler
Çok yetersiz
Yetersiz
Ne yeterli ne yetersiz
Yeterli
Çok yeterli
Toplam

Frekans
76
53
109
100
183
521

903

%
14,6
10,2
20,9
19,2
35,1
100

Tablo 21.Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Tiyatro
Çok ender
Ender
Ara sÕra
SÕk
Çok sÕk

Sinemaya Gitmek
Çok ender
Ender
Ara sÕra
SÕk
Çok sÕk

Konserlere Gitmek
Çok ender
Ender
Ara sÕra
SÕk
Çok sÕk

Spor Yapmak
Çok ender
Ender
Ara sÕra
SÕk
Çok sÕk

ùehir Gezileri Tapmak(Tarihi,
ören yerler, müzeler)
Çok ender
Ender
Ara sÕra
SÕk
Çok sÕk

Kafe-Bar gibi yerlerde zaman
geçirmek
Çok ender
Ender
Ara sÕra
SÕk
Çok sÕk

Frekans

%

250
121
94
49
20

46,8
22,7
17,6
9,2
3,7

Frekans
54
81
192
139
75

%
10
15
35,5
25,7
13,9

Frekans
87
131
174
99
47

%
16,2
24,3
32,3
18,4
8,7

Frekans
90
115
138
85
111

%
16,7
21,3
25,6
15,8
20,6

Frekans
138
157
130
76
36

%
25,7
29,2
24,2
14,2
6,7

Frekans
46
53
98
146
198

%
8,5
9,8
18,1
27
36,6

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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YukarÕda yer alan tablolarda da görüldü÷ü gibi, ö÷renciler öncelikle sÕrasÕyla kafe-bar gibi
mekânlarda zaman geçirmeyi, sinemaya gitmeyi, spor yapmayÕ konserlere gitmeyi tercih
etmektedirler. ùehrin sosyal yapÕsÕ ve ekonomisi de buna göre úekillenmektedir. Önceden de
belirtti÷imiz üzere bizler sosyal yaúamÕ da temel yaúamsal ihtiyaçlar arasÕnda görüyoruz.
Kentimiz gece yaúantÕsÕna müsait bir altyapÕya sahiptir. Ancak bununla birlikte gece ulaúÕmÕ
gayet yetersizdir.
Ö÷renci Gözünden Kentin øyileútirilmesinde hangi kurumlar etkilidir?
Ö÷rencilerin gözünden kentin iyileútirilmesinde hangi kurumlarÕn etkin olabilece÷i sorgulanan bu soruda,
öncelikle Büyükúehir Belediyesi’nin, ilçe belediyelerinin, valili÷in, bireyin ve hükümetin etkili olaca÷Õ
belirtilmiútir. Sivil Toplum Örgütleri ve muhtarlarÕn sonraki sÕralarda etkin olarak de÷erlendirildikleri
görülmektedir.

Tablo 22. Okulunuzda Bulunan Sa÷lÕk Birimi’nin Verdi÷i Hizmetin Yeterli÷i

Üniversite
Dokuz Eylül Ü.
EGE Ü.
Celal Bayar Ü.
øzmir Ekonomi
Ü.
Yaúar Ü.
øzmir Yüksek
Teknoloji Ens.
Toplam

SayÕ
%
SayÕ
%
SayÕ
%

Üniversite Sa÷lÕk Birimlerinin Yeterli÷i
Ne yeterli
Çok yetersiz
Yetersiz
ne yetersiz
39
46
70
20,70
24,50
37,20
23
28
54
16,40
20,00
38,60
8
10
9
26,70
33,30
30,00

SayÕ
%
SayÕ
%

13
22,40
13
15,70

16
27,60
8
9,60

SayÕ
%
SayÕ
%

13
40,60
109
20,50

8
25,00
116
21,80

24
12,80
29
20,70
2
6,70

Çok
yeterli
9
4,80
6
4,30
1
3,30

188
100,00
140
100,00
30
100,00

20
34,50
35
42,20

8
13,80
18
21,70

1
1,70
9
10,80

58
100,00
83
100,00

7
21,90
195
36,70

4
12,50
85
16,00

0
0,00
26
4,90

32
100,00
531
100,00

Yeterli

Toplam

Üniversite sa÷lÕk birimlerinin yeterlili÷i açÕsÕndan ö÷rencilerin birço÷u bu soruyu ne yeterli
ne yetersiz diyerek cevaplamÕútÕr. Bünyesinde tÕp fakültesi bulunduran okullarÕn sa÷lÕk
hizmetlerinin daha iyi oldu÷u görülmüútür.
SONUÇ
Birçok ö÷renci üniversite e÷itimi için úehir de÷iútirmektedir. Ö÷rencilerin sosyal, ekonomik
ve siyasi birikimleri sonucunda úehir yapÕsÕ de÷iúmekte ve geliúmektedir. Temel ihtiyaçlarÕ
barÕnma, beslenme, ulaúÕm ve sosyal yaúam ihtiyaçlarÕ olarak dört baúlÕkta incelenmiútir ve
farklÕ bir úehre geldi÷imizde ilk sorunun barÕnma oldu÷unu saptanmÕútÕr. Devlet yurtlarÕ
barÕnma noktasÕnda yetersizli÷ini sürdürmekle birlikte iktidarÕn son düzenlemeleriyle de
büyük barÕnma ve ulaúÕm problemlerini do÷urmuú bu sebeple ö÷rencilerin birço÷u ya ö÷renci
evlerini ya da okullarÕna daha yakÕn olan özel ve yarÕ özel yurtlarÕ tercih etmek zorunda
kalmÕútÕr. Bu durum beraberinde beslenme sorunlarÕnÕ da ço÷altmÕútÕr. Anket verilerinden
birkaç aritmetik ortalama iúlemi yaptÕ÷ÕmÕzda aylÕk;

* Bu bildiri TMMOB øzmir øl Koordinasyon Kurulu adÕna düzenlenmiútir.
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- BarÕnma
- UlaúÕm
- Beslenme
- Faturalar

905

400 TL
85 TL
320 TL
50 TL

toplamda 855 TL gibi bir sayÕ çÕkmaktadÕr. Bu sayÕ mevcut asgari ücrete oldukça yakÕn bir
sayÕdÕr.
Anketten de anlaúÕldÕ÷Õ üzere devlet, temel ihtiyaçlar olan barÕnma beslenme ve ulaúÕm
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamamakla birlikte gerekli kolaylaútÕrmayÕ da yapmamaktadÕr. Ö÷renci
evlerinin durumunu hepimiz sosyal medyadan ve çevremizden bilmekteyiz. Ö÷renci evlerinin
fiziksel yetersizli÷i de hepimizin malumudur. IsÕtma sistemi yoklu÷u, penceresiz odalar buna
örnek gösterilebilir.
Kampüslerin ço÷unlukta úehir merkezinden uzak oluúu ve yerleúkelerin da÷lÕk araziye
kurulmuú olmasÕ baúta barÕnma ve ulaúÕmÕ ek olarak da sa÷lÕk ve sosyal yaúamÕ do÷rudan
etkilemektedir. Kampüslerine yakÕn bölgelerde ikamet etmek isteyen ö÷renciler ya çok pahalÕ
ev kiralarÕ ödemek ya da hayat standartlarÕndan konforlarÕndan fedakârlÕk etmek zorunda
kalmÕútÕr. Ailelere kiralandÕklarÕ fiyatÕn üç katÕ fiyata ö÷rencilere kiralanan evler, ev sahipleri
için birer yatÕrÕm kayna÷Õ haline gelmiútir.
Kent yaúamÕnÕn sosyal boyutunu ele alacak olursak, ö÷renciler genellikle kafe-bar gibi
e÷lence mekânlarÕna gitmeyi, sinema, tiyatro ve konserlere gitmeyi ve spor yapmayÕ
sevmektedir. ùehir bu taleplerin bazÕlarÕnda yeterli görülürken bazÕlarÕnda yetersiz ve eksik
bulunmuútur.
Tüm bu de÷erlendirmeler neticesinde øzmir Kenti ö÷rencilerin çok tercih etti÷i ancak yine de
kentsel yaúam boyutunda çeúitli yetersizliklerin oldu÷u bir kenttir. Ö÷renciler kentin bu
eksiklerinin ve yetersizliklerinin giderilmesi noktasÕnda belediyelerin muhtarlÕklarÕn ve
bireysel çalÕúmalarÕn faydalÕ olaca÷ÕnÕ düúünmektedir.
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