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* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

TEMEL AFET B L NC , AFET TOPLANMA MERKEZLER
AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU’NUN AMAÇLARI VE ÇALI MALARI

Abdullah NC R
n aat Mühendisi  

abdullah_incir@yahoo.com.tr

Vedat YORULMAZEL
n aat Mühendisi 

vedat.yorulmazel@hotmail.com 

G R

Afeti en aza indirgemenin yolu da halk n bu konuda bilinçlendirilmesidir. Çocukluk 
ya lar m zda ailemizle ba lay p ilkö retim hayat m z süresinde devam edecek temel afet 
bilinci e itimi, ya am m z n bir parças  olmal d r:

n aat Mühendisleri Odas , aktif bir görev üstlenerek, gerekli altyap y  haz rlamak ve afet 
durumunda ya anabilecek s k nt lara ve sonuçlar na müdahil olabilmeyi sa lamak için “Afet 
Haz rl k Müdahale Kurulu”nu olu turmu tur.
Kurulun amac ;

Bir afet ya da kaza an nda veya sonras nda kamuya hizmet verebilmek için gerekli 
düzenin olu turulmas n  sa lamak ve bu düzenin i leyi  ilkelerini belirlemektir. 

Kurulun hedefi; 

n aat Mühendislerinin afete haz rl kl  olmalar n  sa lamak, 

Farkl  afet ya da kaza durumlar ndan önce yap lacak i leri tan mlamak, 

Kamuoyunu bilgilendirmede uyulacak ilke ve kurallar  düzenlemektir. 

Afetin meydana gelmesinden hemen sonra afetzedelerin pani i önlemek ve sa l kl
bilgi alabilmelerini sa lamak amac yla ilk toplanma yerlerine ihtiyaç vard r. Bunlar n
zmir ili örne inde güncellenip art lar n n ve eksilerinin vurgulanmas  gerekmektedir. 

TEMEL AFET B L NC

Do al ve insan kaynakl  nedenlerle, maddi ve manevi olarak ciddi boyutlarda zararlara yol 
açan olaylar n, fark nda olabilmek ve ya am  bu olaylara göre planlama bilincidir. 
Afet bilinci, afet ile ilgili temel kavramlar konusunda farkl  yakla mlar  ve tan mlamalar
ö retip kavranmas n  ve payda lar n ayn  dili konu uyor olmas n  sa lar. 

zmir ilimizde valili in koordinatörlü ünde çe itli kurum ve kurulu lara Temel afet bilinci 
e itimi verilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, MO ve l Afet ve Acil Yard m Müdürlü ü
uzmanlar nca a a daki konularda halk  bilinçlendirmeye çal maktay z. 

-Ülkemizin deprem gerçe i

-Yap  sto umuz

-Deprem öncesi, deprem s ras , deprem sonras nda dikkat edilecek hususlar. 



2

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU’NUN AMAÇLARI VE ÇALI MALARI

-Amaç 

Afet öncesinde, an nda ve sonras nda MO’nun örgütsel faaliyetlerinin belirlenmesi yerine 
getirilmesi ve süreklili inin sa lanmas  ile kamuya verilecek teknik destek ve i birli i için 
ilkelerin belirlenmesidir. 

-Çal malar

Bu kurulun; 

Afet Haz rl k ve Müdahale Yönergesi 

Afet Haz rl k ve Müdahale Yönergesi Uygulama Esaslar

Bir afet durumunda ekiplerin tespit ve hizmetlerde kullanaca , formlar  olu turmas
eklindedir. ( MO’nun sitesinden herkes bu bilgilere eri ebilir.) 

Bu kurula ba l  olarak zmir ubemizdeki “Afet ve Deprem Bilincini Yayg nla t rma ve Yap
sto unu iyile tirme Komisyonu” kurulun amac na uygun olarak çal malar na devam 
etmektedir. Bunlardan baz lar unlard r;

1) Deprem sonras  hasar tespit e itimi

Deprem sonras nda söz konusu bölgedeki hasar tespitlerinin h zl  ve do ru bir biçimde 
gerçekle tirilerek binalar n kullan labilirli inin belirlenmesi, sorumlu ve yetkili kurulu lar
taraf ndan acilen yap lmak durumundad r. 

Depremden hemen sonra artç  sars nt lar n devam etti i süre içinde binalar n güvenilirli inin 
ara t r lmas  ve tehlikeli binalar n bo alt lmas , insanlar n can güvenli inin sa lanmas
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aç s ndan önem kazanmaktad r. Bölgedeki hasar görmü  yap lar n hasar durumlar n n
incelenmesi sonucunda oturulabilir, onar labilir ve kullan lamaz biçiminde de erlendirmelerin 
n aat Mühendisleri taraf ndan yap lmas  önemlidir. Hasar tespit de erlendirmesi yapacak 

meslekta m z n da ayn  bak  aç s n  ve ortak bir de erlendirme dilimi olu turmas
gerekmektedir. Bu e itim MO zmir ubesinde gerçekle tirilmi  olup 

Prof. Dr. H. H ÇATAL n . Müh. V. YORULMAZEL 

Prof. Dr. Ö. Z. ALKU n . Müh. A. NC R

Prof. Dr. M. DÜZGÜN n . Müh. A. Latif B LG N   

Doç. Dr. . YAZICI n . Müh. M. Semih EZBERC

Doç. Dr. S. TÜRKEL                                   Yard. Doç. Y. YE LCE 

Dr. Ö. BOZDA    

taraf ndan gerçekle tirilmi tir.

Yukar da bahsedilen deprem sonras  hasar tespit e itimi zmir ubemizde 18 ubat – 2 Mart 
2013 tarihlerinde yap lm , kamu kurumlar ndan 122 özel sektörlerden 122 olmak üzere 
toplam 244 n . Mühendisi kat lm t r. 22 saatlik e itim üç grup halinde düzenlenmi tir.
E itime kat lan üyelerimizin çal t  kurumlar a a da belirtilmi tir.

zmir Büyük ehir Belediyesi 

zmir lçe Belediyeleri 

AFAD

Ege Üniversitesi Yap leri 

Milli E itim Müdürlü ü

Çevre ve ehircilik Müdürlü ü

T.C.D.D 3. Bölge Müdürlü ü

TCK 2. Bölge Müdürlü ü

ller Bankas zmir Müdürlü ü

ZSU

zmir l Özel daresi

Manisa l Özel daresi 

Milli Emlak Müdürlü ü

zmir leri Teknoloji Enstitüsü 

MSB n aat Emlak 

Deprem sonras  Hasar Tespit E itiminin 2.si 10 – 11 May s 2013 tarihinde MO Ayd n
ubemizde, ubemiz koordinatörlü ünde yine yukar daki hocalar m z n katk lar yla

yap lm t r. 
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2) Temel Afet Bilinci E itimleri 

Bildirimizin ba nda da anlat ld  gibi; Komisyonumuzun e itmenleri taraf ndan bu dönemde 
a a daki kurumlarda e itim verilmi tir. 

zmir Emniyet Md. A. NC R

P nar Et                                     Ertan PARLAR 

Öndersitesi Gaziemir                Eray DA

Alia a Yeni akran Beldesi     M. Erkan YILMAZ 

P nar Et                                    Cihan EMRE 

Soyak Sitesi                            Eyüp KAVUNCUBA I

Foça Kaymakaml                 Ahmet GAR PLER

ZM R Foça Aç k Cezaevi     Ahmet GAR PLER

P nar Süt                                  Ertan PARLAR 

TÜPRA                                  A. NC R

Bu etkinliklerin d nda 17 A ustos ve zmir Yap  Fuar nda stant aç l p deprem gerçe i ve 
yap  sto umuz hakk nda bilgi verilmi tir. 
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3) Afete Haz rl k ve Temel lk Yard m E itimi

ubemizin l Afet Acil Durum Müdürlü ü ile birlikte düzenledi i "Afete Haz rl k ve Temel 
lk Yard m E itimi" 2-3 Kas m 2013 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri aras nda ubemizde 

gerçekle tirilmi tir. 

E itim sonunda kat l mc lara l Afet Acil Durum Müdürlü ü taraf ndan sertifika verilmi tir.

E itim Program :

Sivil Savunma Görevlileri Toplum Afet Gönüllüsü ve Halk n Afete Haz rl k E itimi
(Amaç ve Öngörüler) 

Temel Afet Bilincine Genel Bak  ve Afete Haz rl k

Hafif Arama ve Kurtarma 

Bina Hasar S n fland rmas  (Bina Triaj  Uygulamalar )

SS Mahalle Görevlileri (SSG) ve Toplum Afet Gönüllüleri (TAG) Resmi Görevliler 
ve Profesyonel Müdahalecilere Nas l Yard m Edebilirler? 

lk Müdahaleciler çin Ya am Kurtaran Önlemler ve Çok say da Kazazede Aras nda
Öncelik Belirleme (Triaj) 

Halk Sa l  - Ki isel Hijyen 

Psikolojik lk Yard m

Sivil Savunma Mahalle Görevlileri 

Mahallede Afete Haz rl k

Olay Kumanda Sistemi (OKS) Prensipleri 
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AFET TOPLANMA MERKEZLER

Afeti en aza indirgemenin yolu toplumumuzu afete haz rl kl  hale getirmekle mümkündür. 
Geli mi  ülkelerde bu ilkö retim seviyesinde ba lay p ya am boyunca devam etmektedir. 
Japonya’da en son olan deprem ve tsunami afetinden sonra halk n ne kadar bilinçli oldu unu
ve dolay s yla çabuk toparland n  gördük.

Ülkemizde 1999 Marmara Depreminden sonra bu konuda olumlu çal malar yürütülmü tür.
Özellikle zmir ilimizde depreme yönelik gerek Valili in gerekse Büyük ehir Belediyesinin 
öncülü ünde kapsaml  çal malar yap lm t r. 1999 y l nda tamamlanan Radius Projesi ve 
2009 y l nda yap lan Afet Sempozyumu bunlara birer örnektir. Bu projeler, ehrimizi yöneten 
idarecilerimize yol göstermi tir.

zmir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi taraf ndan olu turulan dan ma kurulu bu 
projelerden esinlenerek olumlu çal malar yürütmü tür. Bunlara örnek olarak afetzede ilk 
toplanma alanlar n n ve çad rkentlerin belirlenmesi ve bu yerlerin bro ürlerinin halk n
bilgisine sunulmas d r. Ancak 2011’de yap lan bu çal malardan sonra maalesef birtak m 
de i iklikler yap lm t r. Örne in Kar yaka Girne mevkiinde oturan vatanda lar m z n
toplanma yeri en yak n bölge olarak “Lunapark Alan ” olarak belirtilmi tir. Ancak u anda bu 
alanda apartmanlar mevcuttur. Foto raflarda da görüldü ü gibi bu bölgenin tek ye il alan n n
imar  de i tirilerek konuta çevrilmi tir. Demirköprü mevkiindeki toplanma alan nda da zban
stasyonu yap lmas  nedeniyle toplanma alan  çok küçük olarak kalm t r. Etraf  yo un
ekilde yerle im bölgesi olan bu alan n da yeterli olmad  görülmektedir. ehrin di er 

bölgelerinde de benzer de i iklikler muhtemeldir. Bunun için; 

2011 y l nda belirlenen bölgelerdeki “ilk toplanma ve çad rkent alanlar n n” acilen 
güncellenmesi gerekmektedir. 

Gerek ilk toplanma yerlerinde gerekse çad rkentlerde altyap lar n imdiden 
düzenlenmesi gerekmektedir. (WC, enerji vb.) 

zmir Afet Acil Durum Merkezi’ne ba l  olarak çal an dan ma kurulu bu konularda 
çok iyi çal malar yap p yönetime destek vermi tir; fakat bu kurul 2012 y l ndan bu 
yana toplanamamaktad r. Valilik, üniversite, belediye ve sivil toplum kurulu lar ndan
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olu an bu toplulu un bilgi birikimlerinden faydalan lmas  ve sorunlar n tart ld
toplant lar n en az ayda bir olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

lk toplanma ve çad rkent alanlar n n muhtarl klarda afi  olarak as lmas  ve ikamet 
edenlere bu bro ürlerin da t lmas  gerekmektedir. 

Yukar daki bilgiler ve temel afet bilinci e itimi konular nda muhtarl k kanal yla 
mümkün oldu unca vatanda n bilinçlendirilmesi ve afet an nda öncelikli olarak ne 
yapmalar  gerekti i konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ

Tüm dünyada, milyonlarca y ldan beri deprem, tsunami, tayfun, sel benzeri afetler olmaktad r.
Dünya var oldukça bu afetler de dünyay  etkilemeye devam edecektir. Önemli olan nokta 
udur. Geli mekte olan ülkeler, geli mi  olan ülkelere nazaran, afetlerden çok daha fazla 

etkilenir. Afetler sonucu ölümlerin %95 i geli mekte olan ülkelerde olurken,  yine bu 
ülkelerin maddi kay plar  geli mi  ülkelerin kay plar n n 20 kat  daha fazlad r. 

 Hepimizin bildi i gibi, bu do al afetlerin olu mas n  engellemek mümkün de ildir, ancak 
önceden önlemler alarak olaylar n olumsuz etkilerini en aza indirgemeye çal abiliriz. 
Bu bilgilerin herkesçe bilinmesine ra men, afetlere kar al nacak önlemler hep göz ard
edilmi , afetler olduktan sonra yara sarma politikalar  tercih edilmi tir. 

Zarar azaltma bilinciyle afet öncesi yap lacak çal malar, yaln zca can ve mal kay plar n  en 
aza indirmeyecek; ülkemizi her türlü afete önceden haz rlayacak, insanlar n huzur ve güvenli 
bir biçimde korkusuzca ya amas n  sa layacak, afet s ras nda panik, ac  ve üzüntüleri en aza 
indirecek, ayr ca ekonomik aç dan ülkeyi rahatlatacakt r. 

Afete haz rlanmak, afete haz rlanma i inin devletin ana politikalar ndan biri olarak kabul 
edilmesiyle ba lar. Bu i e inanmak ve disiplinli çal makla, yayg n ve etkili bir e itimle, 
bilgilerin do ru al nmas , güncellenmesi, uygulamalar, yönetim, komuta ve kontrol 
merkezlerinin olu turulmas , yerel yönetimlerin, meslek odalar n n ve gönüllü kurulu lar n
etkin biçimde bu i in içine kat lmas  gibi onlarca konu ile devam eder. 

Afete haz rl k ve afet yönetimi ka t üstünde anlat ld  kadar kolay de ildir. Bu nedenle önce 
devletin ve yerel yönetimlerin bu i e inanmas , kaynaklar n  bu i e ay rmas , bilimsel ve son 

G RNE BULVARI SEMT OYUN ALANI - LUNAPARK 
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derece disiplinli çal mas  gerekir. Aksi taktirde bu önemli konu birkaç meslek odas n n ve 
gönüllü kurulu lar n çabalar yla s n rl  kal r ve her afet sonras  olmas  gerekenden çok daha 
fazla kay p verilir. 

KAYNAK 

www.imo.org.tr 
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G R

Bu çal man n amac , 2008 y l nda T.C. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum (AFAD) Ba kanl
deste i, Dokuz Eylül Üniversitesi ve zmir Büyük ehir Belediyesi i birli i ile zmir’e kurulan 
16 adet ivme-ölçer istasyonu taraf ndan kaydedilen verilerden hareketle zmir’in güncel 
deprem etkinli inin analiz edilmesidir. Çal ma a rl kl  olarak, istasyon lokasyonlar n n
bulundu u ana yerle im alanlar n  kapsamaktad r. 

AFAD’ n da yo un deste i ile 2013 itibariyle say s  30’a yakla an kuvvetli yer hareketi 
deprem istasyon a  ( zmirNET, Polat ve di . 2008) verileri, DEÜ Deprem Ara t rma ve 
Uygulama Merkezi (DAUM) ile Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisli i Bölümü 
Sismoloji Laboratuar nda (SismoLab) kurulu bilgi-i lem alt yap s  kullan larak 
de erlendirilmektedir. 

ZM R’ N GÜNCEL DEPREM ETK NL

Sismoloji

zmirNET ve AFAD Deprem Dairesi Ba kanl  (DDB, Ankara) taraf ndan kaydedilen 
depremlerin analizine yönelik çal malar bu bölümde verilmi tir. Çal ma alan , Ege 
Bölgesinde yer almaktad r. Ege bölgesi topo rafya haritas nda da görüldü ü üzere bölgede 
etkin olan ba l ca graben sistemleri Manisa’y  içine alan Gediz, Ayd n’  kapsayan Büyük 
Menderes ve her ikisinin aras nda yer alan Küçük Menderes grabenleri. Bu tektonik yap lar 
boyunca faylanmalar D-B uzan ml  ve dü ey normal at ml d r. S ac k Körfezi ve Çandarl
Körfezi bat  ve do u kesimlerinde de ise a rl kl  olarak KD-GB uzan ml  ve yanal at ml d r
( ekil 1). Ara t rmalar n yo unla t r ld zmir haritas na ve yak n çevresine bak ld nda ise 
faylanmalar n genelde K-G veya KD-GB uzan ml  oldu u görülür ( ekil 2). Sadece zmir 
Körfezi güney k y  çizgisini takip eden zmir Fay’ , D-B uzan ml  ve a rl kl  olarak normal 
hareket bile enine sahip bir fay’d r. Bu fay tarihsel dönemde, özellikle 10 Temmuz 1688’de 
de i tirilmi  Mercalli ölçe ine göre üretti i X iddetindeki depremle, kentte a r hasara, can 
ve mal kayb na neden olmu tur. Aletsel dönemde S ac k Körfezi’nin hemen bat s nda yer 
alan Karaburun Fay  K-G uzan ml d r ve 1949’da 6.6 büyüklü ünde, kentte ciddi oranda 
hasar yaratan bir faylanma üretmi tir. S ac k Körfezinin hemen do usunda yer alan 
Gülbahçe Fay’  KKD-GGB uzan ml d r. Bu fay n güney kolu (ki deniz içinde devam 
etmektedir), 17-21 Ekim 2005 tarihlerinde büyüklü ü 5.9’a ula an bir dizi deprem üretmi tir 
ve Ya c lar Köyü’ne kadar uzanan bir alanda etkin olmu tur.
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ekil 1 Ege Bölgesi topo rafya haritas  (USGS-SRTM3’den GMT grid format na
dönü türülmü  3sn~90m duyarl kl  DEM verisi). S .K.: S ac k Körfezi, Çnd.K.: Çandarl

Körfezi, Ku .K.: Ku adas  Körfezi, zm.K.: zmir Körfezi, Edr.K.: Edremit Körfezi 
(Gök, 2011) 

Seferihisar’ n do usunda yer alan Orhanl -Tuzla Fay Zonu (OTFZ) ise Do anbey Burnu’ndan 
ba lay p 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 üretmi tir. zmirNET yerel istasyon 
a nda deprem verilerinin analizinin ba land  A ustos 2008’den May s 2011’e kadar 1000’e 
yak n deprem meydana gelmi tir. Depremlerin lokasyonlar  SEISAN paket yaz l m
kullan larak yap lm  ve olu  zaman , episant r, büyüklük, derinlik gibi deprem parametreleri 
bulunmu tur ( ekil 4). 26.1-27.7o Do u boylamlar  ile 38.0-38.8o Kuzey enlemleri aras ndaki
çal ma alan nda meydana gelen depremlerin büyüklük aral n n 1.7  ML  4.7 aras nda
de i ti i ve derinliklerin 1.0  h  28 km aras nda, yer kabu unun ilk 30 km’sinde 
yo unla t  gözlenmektedir. Lokasyonda kullan lan kabuk h z modeli, Tübitak MAM 
taraf ndan çözümlemesi yap lan Denizli deprem etkinli inden al nm t r. Lokasyonu yap lan
depremlerin da l m , zmir topo rafya haritas  üzerinde incelendi inde baz  alanlarda 
yo unla t  gözlenmi tir. Bu alanlar genelde karasal kümelenme alanlar  olarak gözlense de, 
Karaburun-Foça aras nda kalan zmir Körfezi d  körfez’inde de KB-GD uzan ml
çizgisellikler gözlenmi tir ( ekil 5). 
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ekil 2 Ege Bölgesi k y  haritas  ve önemli yerle imler (Gök, 2011). 

ekil 3 zmir ve yak n çevresinin topo rafya haritas  USGS-SRTM3’den GMT grid format na
dönü türülmü  3sn~90m duyarl kl  DEM verisi. IF: zmir Fay , KF: Karaburun Fay , GF: 
Gülbahçe Fay , KFZ: Kar yaka Fay  Zonu, OTFZ: Orhanl -Tuzla Fay Zonu, SFZ: Seferihisar 
Fay Zonu, UF: Urla Fay  (Gök, 2011). 
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ekil 4 A ustos 2008 - May s 2011 tarihleri aras nda çözümlemesi yap lan 942 depremin 
episant r da l m  ve enlem-boylam baz nda derinliklerin de i imi (Gök, 2011). 

Çal ma alan n n genelinde meydana gelen depremlerin episant r da l mlar  incelendi inde,
alt  tane kümelenme alan  tespit edilmi tir. Bunlar; 

1) Güzelbahçe güneyi 

2) Narl dere-Balçova civar

3) Gaziemir-Buca hatt  GD’sunda kalan kesim 

4) Manavkuyu-Bornova civar

5) Menemen çevresi 

6) Karaburun-Foça aras nda kalan zmir D  Körfezi 

Güzelbahçe güneyinde (26.90oD-38.33oK) meydana gelen depremler, K-G yönelimli bir 
çizgisellik arz etmektedir. Depremlerin genelde ilk 15 km’de yo unla t  ve 25 km derinli e
kadar ula t  gözlenmi tir. Narl dere-Balçova civar , zmir’in ve Ege Bölgesinin jeotermal 
etkinlik bak mdan aktif bölgelerinden birisidir. Jeotermal alanlar, depremlerin olu umunda 
önemli bir etkiye sahiptir ve bu gibi alanlarda k sa sürede çok say da mikro-deprem etkinli i
gözleme olana  vard r. K r kl  ve karma k bir tektonik yap ya sahip olan Narl dere-Balçova
bölgesinde, büyüklük aral  1.0  ML  3.1 aras nda de i en depremler ço unlukla jeotermal 
kökenlidir ve ortalama derinlikleri 1 ile 10 km civar ndad r. Gaziemir-Buca hatt  GD’sunda 
kalan kesimde, di er bölgelerle kar la t r ld nda göreceli olarak saç lm  bir deprem 
etkinli i gözlenmektedir. zmir fay n n GD’sunda ve OTFZ’nun üzerinde yer alan bu 
kesimdeki depremlerin derinlikleri 25 km’ya kadar gitmektedir. Bölgede kurulu zmirNET ve 
DDB istasyon a , bu kadar küçük ve lokal bir alan için yeterli olmad ndan, çözümlemesi 
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yap lan lokasyonlar daha az güvenilirdir. Bu bölgede yeterince gözlem yap ld nda ve kay t
elde edildi inde, daha do ru yoruma gidilebilir. 

ekil 5 A ustos 2008 ve May s 2011 tarihleri aras nda çözümlemesi yap lan depremlerin 
topografya haritas  üzerindeki da l m  (Gök, 2011) 

Manavkuyu-Bornova civar zmir Körfezi do usunda, Bornova havzas  çevresinde 
yo unla maktad r. Kümelenme alanlar  a rl kl  olarak zmir’i tehdit etme potansiyeli yüksek 
Kar yaka, Kemalpa a ve zmir Faylar n n Bornova havzas nda çak t  üçgen çevresinde 
meydana gelmektedir. 

Menemen sismojenik zonu, bu proje kapsam nda gözlenen kümelenme alanlar  içinde en 
belirgin olanlardan biridir. Deprem etkinlik zonunun uzan m  K-G do rultuludur ve Menemen 
havzas nda yer almaktad r. Bilinen tektonik haritalarda veya bilimsel çal malarda, bu 
depremleri üreten K-G uzan ml  bir fay hatt n n varl  henüz tespit edilmemi tir. 
Depremlerin odak derinlikleri 5-18 aras ndad r ve Güney’den Kuzey’e gidildikçe derinlikler 
artmaktad r. 

zmir D  Körfez’de KB-GD yönelimli bir çizgisel sismojenik zon gözlenmi tir. Nispeten 
saç lm  bir deprem etkinli i görüntüsü arz etse de, Karaburun-Foça aras nda KB-GD 
do rultulu devam etmektedir. Bu zonun boyutlar  yakla k 30x8 km’dir. Denizde gözlenen bu 
aktivitenin tek ba na bir çizgisellik mi, yoksa kendi içinde birden fazla tektonik sistem 
bar nd ran bir sistem mi oldu una yönelik nihai yorumlar için; deniz jeofizi i ve jeolojisi 
ara t rmalar ndan elde edilecek bulgulara ihtiyaç vard r. 

zmirNET verileri kullan larak elde edilen deprem etkinlik haritas nda detayland r lan
sismojenik zonlara ilave olarak; ZEYE-Barbaros-Ya c lar üçgeninde, Bal kl ova-Ild r
bat s nda (denizde) ve S ac k Körfezinde deprem etkinli i gözlenmi tir. S ac k; özellikle 
17-21 Ekim 2005 (M=5.9) deprem dizini sonras  sismik aktivitenin yo un olarak gözlendi i
bölgedir. Faylanma sonucu olu an deprem aktivitesinin Kuzey’deki Ya c lar Köy’üne kadar 
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ula t  ve Gülbahçe Fay ’n n güney kolunun k r ld  rapor edilmi tir. Ancak daha sonra 
yap lan ulusal ve uluslararas  çal malar depreme neden olan faylanman n, KB-GD ve KD-
GB do rultu e lenik fay sitemlerinin S ac k Körfezinde birle mesiyle olu an negatif çiçek 
yap s ndan kaynakland n  ortaya koymu tur.

Di er sismik etkinlik bölgeleri; kuzeydeki Bal kl ova-Ild r-Barbaros ve bunun güneyindeki 
ZEYEi-Barbaros-Ya c lar üçgenleridir. Bu bölgede Kuzeyde saç lm  bir deprem etkinli i
gözlenirken, Güneydeki aktivite daha dar (ço unlukla Karaburun ve Gülbahçe faylar  aras nda
kalan) bir alanda kümelenmi tir. 

zmir sismik etkinlik alanlar n n daha iyi gözlenebilmesi ve deprem tehlikesi yorumlar n n
ileri düzeyde yap labilmesi için, kurulan yerel sismik a  geometrisinin geli tirilmesi 
gerekmektedir. Depremselli i yüksek olan bu bölgede, proje süresince zmirNET ve AFAD-
DDB’nin di er ulusal deprem istasyonlar  taraf ndan yeteri say da ve kalitede kay t
al nabilece i beklenmektedir. 

Sismotektonik

Proje süresince zmirNET + AFAD-DDB taraf ndan kaydedilen depremlerden belli kriterleri 
sa layan kay tlar n odak mekanizmas  çözümlerine ili kin analizler bu bölümde verilmi tir. 
Deprem üreten bu tür kümelenme alanlar n n ve fay sistemlerinin mekanizmas n n, deprem 
tehlikesini daha iyi anlamaya yönelik olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu görü  ve 
ihtiyaçlardan hareketle, çal ma alan nda kaydedilen ve belli ko ullar  sa layan 27 depremin 
fay düzlemi çözümleri, P-dalgas  ilk hareket yönü kullan larak incelenmi tir (Tablo1). Odak 
mekanizmas  çözümünde; RMS lokasyon hata oranlar n n dü ük olmas , GAP aç kl k
de erlerinin 180o’den küçük olmas  ve en az 14 istasyona ait P-dalgas  ilk hareket yönü 
(polarite) okumalar n n yap lm  olmas  kriterleri, ba lang ç ko ullar  olarak ele al nm t r. 
Odak mekanizmas  çözümlerinde, DDB ulusal kuvvetli yer hareketi deprem istasyonlar na ait 
polarite okumalar  da kullan lm t r. ncelenen 27 depremin 19u, bask n normal veya az 
do rultu at m bile enine sahip bask n normal oblik faylanma mekanizmas na sahiptir. 6 
deprem, bask n do rultu at m bile enli (az ters bile en) mekanizmas na sahip sahipken, ç
Körfezin do u taraf nda meydana gelen 1 deprem, bask n ters ama az do rultu at m bile en 
mekanizmas  vermi tir. Depremlerin bir tanesi (No.6) d  körfezde, bir tanesi körfezi 
kuzeyinde (No.19) yer al rken, di erleri ise genelde Körfezin güney ve do u kesimlerinde 
yo unla m t r ( ekil 6). 

zmir deprem etkinli i haritas nda ç Körfezin güneyinde yer alan Narl dere-Balçova
kümelenme bölgesindeki üç depremin (No. 3, 4) fay düzlemi çözümleri incelendi inde, D-B 
uzan ml  normal fay mekanizmas na sahip oldu u gözlenmi tir. Ayn  durum biraz daha 
do uda ç Körfez’de yer alan di er üç deprem ( No. 12, 14, 15) için de geçerlidir. zmir Fay
üzerinde yer alan ve jeotermal etkinli in yüksek oldu u bu bölgedeki tüm depremlerin 
faylanma kinemati i, D-B do rultulu zmir Fay  ile uyumludur. Kümelenme alan  içinde yer 
alan (5) no’lu deprem, KB-GD yönelimli ve sa  do rultu at m bile ene sahip bask n normal 
faylanma vermi tir. Narl dere-Balçova kümelenme bölgesindeki etkinli in yakla k 4 km 
GB’s nda yer alan (13) no’lu deprem, zmir Fay na nispeten uzak olsa da, bu fay n do rultusu
ile uyumlu olacak ekilde D-B uzan ml  sa  yönlü do rultu at m bile enine sahip bask n
normal faylanma mekanizmas na sahiptir. 

Jeotermal etkinli in yüksek oldu u Narl dere-Balçova gibi alanlarda ak kan enjeksiyonu, fay 
düzlemlerinde kaymaya yol açan gerilme art na neden olmaktad r. Meydana gelen 
depremlerin odak mekanizma çözümleri, büyük ço unlukla normal veya az/çok do rultu at m
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bile eni olan bask n normal faylanmay  i aret etmektedir. 

Tablo 1 A ustos 2008 - Mart 2010 tarihleri aras nda zmirNET deprem istasyon a ndan elde 
edilen 27 depremin (2.5   ML  3.6) odak mekanizmas  çözüm parametreleri (Gök, 2011) 
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ekil 6 Proje kapsam nda odak mekanizmas  çözümü yap lan 27 depremin zmir topografya 
haritas  üzerindeki da l m  (Gök, 2011) 

OTFZ üzerinde meydana gelen (1) no’lu deprem, odak mekanizmas  çözümüne göre do rultu 
at ml  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 uzan ml d r ve sa  yönlü do rutu at ml  fay mekanizmas na sahiptir. Baz
depremlerin fay düzlemi çözümlerinin, mevcut yap sal unsurlar ile ili kisi net de ildir. 
Bunlardan (7) no’lu deprem do rultu at m bile ene sahip bask n ters fay, (16) no’lu deprem 
do rultulu tam normal ve (17) no’lu deprem ise do rultu at m bile enine sahip bask n normal 
fay mekanizmas  vermi tir. Gaziemir-Buca GD’sunda saç lm  deprem etkinli i gösteren 
bölgede meydana gelen depremin (No. 2), do rultu at m bile enine sahip bask n normal 
faylanma mekanizmas na sahip oldu u anla lm t r. 

zmir Fay n n bat  kesimlerinde Güzelbahçe’nin güneyinde yer alan sismik etkinlik alan
incelendi inde, üç depremin (8, 10, 11) fay do rultular n n D-B yönlü oldu u gözlenmi tir. 
Bu durum, K-G hatt nda 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 uzaktad r. 8) no’lu deprem ise yakla k 5 km mesafededir. Bu depremlerin üçü 
de, D-B do rultulu bask n normal faylanma mekanizmas na sahiptir. 

D  Körfez kuzeyinde yer alan (6) no’lu deprem sa  yönlü do rultu at ml  bir fayd r.
Gülbahçe Körfezinin güneyinde çatalland ktan sonra Kuzey’e do ru iki kol halinde devam 
eden faylardan, Urla’dan geçen do u kolun (Urla Fay ) denizdeki uzant s  üzerindedir. Ayr ca
bu deprem, D  Körfez sismik etkinlik alan  içinde fay düzlemi çözümü yap lan tek depremdir 
ve deniz jeofizi i ara t rmalar  kapsam nda halen devam etmekte olan olas  KB-GD uzan ml
fay zonunu desteklemektedir. Urla Fay hatt n n denizdeki uzant s  ile yap sal uyum içindedir. 

zmir Körfezi kuzeyinde meydana gelen ve analizi yap lan son 3 depremden ikisi Kar yaka
kuzeyinde yer almaktad r (No. 19, 20). Her iki deprem birbiri ile ayn  mekanizma özelli ine 
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sahiptir ve KD-GB do rultulu normal fay karakterine sahiptir. (23) no’lu deprem ise OTFZ ile 
SFZ aras ndaki D-B do rultulu Kar yaka normal fay  üzerindedir. Odak mekanizmas
çözümüne göre bu deprem, normal fay bile enine sol yönlü bask n do rultu at ml  fayd r. 

zmirNET’de son 3 y ll k proje süresince fay düzlemi çözümü yap lan 27 mekanizma 
verisinden elde edilen sonuçlar, mevcut deniz jeolojisi ve jeofizi i çal malar ndan elde edilen 
sonuçlarla kar la t r lm  ve uyumlu olduklar  gözlenmi tir. 

Jeofizik Verilerden Zemin Özellikleri 

Proje süresince zmirNET+ADAD-DDB taraf ndan kaydedilen depremlerin, farkl  zeminlere 
ait en büyük ivmeler (PGA) ve büyütme de erleri, ivme-ölçer (strong-motion) deprem 
istasyonu kay tç lar  taraf ndan ölçülen verilere dayal  olarak elde edilmi tir. 16.02.2009 
tarihinde meydana gelen 3.9 büyüklü ündeki Çandarl  Körfezi depreminde ölçülen yatay 
dü ey spektral oran (HVSR) büyütme de erlerinin da l m ekil 7’de gösterilmi tir. 
Özellikle Konak, Kar yaka, Mavi ehir gibi yerle im alan  zeminlerini temsil eden 
lokasyonlarda yüksek büyütmeler gözlenmi tir. ekil 8’de ise 22.08.2009 tarihinde meydana 
gelen 3.5 büyüklü ündeki Balçova depreminde yatay dü ey spektral oran (HVSR) büyütme 
de erlerinin da l m  harita üzerinde gösterilmi tir.

Her iki ekildeki ortak sonuç; Balçova, Bornova, Kar yaka, Mavi ehir gibi derin havzalar 
üzerinde bulunan yerle im alanlar n n alt ndaki zeminler; depremin uzakl na, büyüklü üne
ve derinli ine ba l  olarak deprem etkisini 4-5 kat, hatta Mavi ehir gibi eski nehir yata
üzerinde bulunan alanlarda 8 kata kadar büyütebilece inin, ölçümlere dayal  olarak elde 
edilmi  olmas d r. 

ekil 7 Çandarl  Körfezi depreminde zmir’in farkl  zeminleri için ölçümlere dayal  büyütme 
de erlerinin da l m  (Gök, 2011) 
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ekil 8 Balçova depreminde (siyah y ld z) zmir’in farkl  zeminleri için ölçümlere dayal
büyütme de erlerinin da l m  (Gök, 2011) 

Benzer bir sonuç, farkl  depremler s ras nda zmir zeminlerinin gösterdi i en büyük ivme 
de erlerinin (PGA) ölçümlere dayal  da l m , ekil 9, 10 ve 11’deki haritalarda verilmi tir.

10.10.2008 tarihinde meydana gelen M3.0 büyüklü ündeki Balçova depreminde ölçülen PGA 
de erlerinin Güzelbahçe taraf nda do ru artacak ekilde körfezin güney kesimlerinde ve 
do udaki Bornova havzas nda art  gösterdi i gözlenmi tir ( ekil 9).  

19.01.2009 tarihinde meydana gelen M3.9 büyüklü ündeki Çi li depreminde ölçülen PGA 
de erleri, körfezin K-G aks nda art a neden olmu  ve 10 gal’i a an de erlere ula m t r. Bu 
yüksek de erler nispeten daha do uda yer alan Bayrakl  sahil kesiminde de ayn  de erlerde 
gözlenmi tir. Balçova ve çevresindeki zeminlerin, deprem dalgalar n n yönelim etkisinden de 
hareketle, 10 gal’den daha fazla ivmelenmelere maruz kald  anla lm t r ( ekil 10). 
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ekil 9 10.10.2008 Balçova depreminde (siyah üçgen) zmir’in farkl  zeminlerinin ölçümlere 
dayal  olarak elde edilen PGA haritas  (Gök, 2011) 

ekil 10 19.01.2009 Çi li depreminde (siyah üçgen) zmir’in farkl  zeminlerinin ölçümlere 
dayal  olarak elde edilen PGA haritas  (Gök, 2011) 

27.02.2009 tarihinde meydana gelen Güzelbahçe depreminin büyüklü ünün, Çi li
depreminden daha küçük (M3.3) olmas na ra men, ivme-ölçer kay tç lar taraf ndan ölçülen 
ivme de erlerinin 13 gal’den fazla olmas , Urla-Güzelbahçe k y  havzas ndaki zeminlerin de 
çok daha büyük bir depremlerde ciddi oranlarda ivmelenmelere maruz kalaca n  ortaya 
koymu tur ( ekil 11). 
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ekil 11 27.02.2009 Güzelbahçe depreminde (siyah üçgen) zmir’in farkl  zeminlerinin 
ölçümlere dayal  olarak elde edilen PGA haritas  (Gök, 2011) 

zmir’e 80 km uzaktaki 17-21 Ekim 2005 (M5.9) S ac k Körfezi depremlerinde, Bornova’da 
ölçülen en büyük ivme (PGA) de erinin yakla k 30 gal oldu u dü ünüldü ünde, zmir’in 
merkezinde, yak nlar nda meydana gelebilecek orta büyüklükteki depremlerde veya daha 
uzakta olu abilecek iddetli depremlerde, zmir zeminlerinin ciddi oranda hasar yaratabilece i
anla lmaktad r. Bu nedenle küçük depremlerde dahi, zmir’de 13 gal’e ula an PGA 
de erlerinin ölçülmesi, kentte çok daha ayr nt l  jeofizik etütlerin ve jeofizik a rl kl  bilimsel 
ara t rmalar n yap lmas n  zorunlu k lmaktad r. 

Zemin Niteli ini Ortaya Koymaya Yönelik SSR ve HVSR Çal malar

vme-ölçer deprem istasyonlar  taraf ndan kaydedilen deprem verilerinden hareketle, zmir’in 
zemin özelliklerini daha iyi anlamaya yönelik ek çal malar da yap lm t r. Önce belli ko ul
ve kriterleri sa layan 10 adet deprem seçilmi tir. Bu depremler, SSR (referans istasyon) 
yöntemi baz al narak kullan lm  ve zmir yerle im alan n  temsil eden farkl  zeminlere ait 
büyütme ve hakim frekanslar elde edilmi tir. Sonuçlar ekil 12’de verilmi tir. 



21

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

ekil 12 On depreme ait SSR (referans istasyon) yöntemine göre zmirNET kuvvetli yer 
hareketi istasyonlar  taraf ndan temsil edilen zmr zeminlerine ait, ölçümlere dayal  elde 
edilen büyütme ve hakim frekans de erleri. a) Kuvaterner ya l  alüvyonlar üzerinde yer alan 
istasyonlar, b) Miyosen kumta lar , çamurta lar , marn üzerindeki istasyonlar, c) Paleosen fli
ve kireçta lar  üzerindeki istasyonlar, d) Miyosen volkanikler ve andezitler üzerindeki 
istasyonlar (Gök, 2011) 

En dikkat çekici sonuçlar; Balçova (BLC), Bostanl  (BOS), Bayrakl  sahil kesimleri (BYN), 
Güzelbahçe (GZL), Konak (KON), Kar yaka (KSK), Mavi ehir (MVS) gibi genç alüvyon 
birimlerin deprem s ras nda yüksek oranda büyütmeler göstermesi nedeniyle al nm t r. Bu 
birimler taraf ndan temsil edilen istasyonlarda hakim frekans de erleri, dü ük frekanslarda 
yüksek pik’ler vermi tir. Mavi ehir’de yakla k 1 Hz (1 sn periyot) frekansta, ortalama 7-8 
kat büyütme de erleri gözlenmi tir. Bu sonuçlar tek bir depremin de il, özel olarak belli 
kriterlere göre seçilmi  10 ayr  depremin ortalamas d r. Bu 10 deprem için haz rlanan zemin 
s n flamas  ayr  bir tablo halinde, Amerikan NEHRP zemin s n flama sistemine göre ayr ca
verilmi tir (Tablo 2). 
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Tablo 2 zmirNET deprem istasyon lokasyonlar nda, 10 ayr  depreme ait SSR çal mas

sonucu elde edilen zemin hakim frekans ve büyütme de erleri (Gök, 2011) 

Jeofizik (deprem veya mikrotremor) etütler sonucu, e er bir zeminin hakim frekans  Fo=1.0 
Hz (veya bask n periyodu To=1 sn) olarak ölçülmü se, Amerikan NEHRP zemin s n flama 
sisteminde bu zeminler, yap  ta ma gücü son derece zay f olan “özel zemin” olarak 
adland r lan Turba Batakl k zeminler eklinde adland r lm  ve F-tipi zeminler olarak 
s n fland r lm t r (Tablo 3). lgili tablodan da görülece i üzere NEHRP’de, halen güncelleme 
çal malar  devam eden Türk Deprem Yönetmeli i Zemin S n flama Tablosunda yer almayan 
çok daha ayr nt l  zemin s n flamalar na yer verilmi tir. F-tipi zemin s n f , çok kritik bir 
zemin s n flamas  olarak ayr ca ve özel olarak ele al nm t r. Hakim frekans de erinin 1.0 Hz 
olmas  nedeniyle özel olarak incelenen bu zemin, s v la ma niteli ine sahip kum veya 
batakl kt r. Yeralt  su seviyesinin, 6 m’den daha az olabilece i rapor edilen NEHRP’te, 
mevcut yap lar n in a kalitesine ba l  olmak üzere bu bölgelerde zeminin sismik davran n n, 
yerle im alanlar  için büyük tehdit unsuru oldu una yer verilmi tir. zmir’de yap lan jeofizik 
çal malarda Mavi ehir için zemin s n f n n F-tipi zemin oldu u ortaya konmu tur. Zeminin 
hakim frekans n n 1.0 Hz’de deprem etkisini ortalama 7-8 kat büyüttü ü ölçümlere dayal
olarak ortaya konmu tur.

Jeoloji stasyon Hakim Frekans
Fo, Hz 

Büyütme
(SSR-10)

Zemin S n f
NEHRP 

Alüvyon BLC 1.8 5.6 D 
Alüvyon BOS 0.6 5.8 E 
Alüvyon BYN 0.61 5.7 E 
Alüvyon CMD 1.1 2.8 D 
Alüvyon GZL 0.6 3.1 E 
Alüvyon KON 0.6 4.9 E 
Alüvyon KSK 0.72 6.6 E 
Alüvyon MVS 0.98 7.9 F 

Kumta +Marn KYN Düz 2.0 B-A 
Kumta +Marn URL 1.3 4.1 C 
Fli +Kireçta  PNR 8.2 1.8 B-A 
Fli +Kireçta  YSL 8.4 2.7 B 

Andezit BYR 3.0 1.5 B-C 
Andezit MNV REF REF A 

Andezit-Kumta   s n r  BUC 1.3 3.8 C-D 
Andezit-Alüvyon s n r  YMN 6.5 3.4 B-C 
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Tablo 3 On adet depremden elde edilen hakim frekans (Fo) de erlerine göre önerilen NEHRP 
zemin s n flamas  (Gök, 2011) 

SONUÇ

zmir sismik etkinlik alanlar n n daha iyi gözlenebilmesi ve deprem tehlikesi yorumlar n n
ileri düzeyde yap labilmesi için, kurulan yerel sismik a  geometrisinin ( zmirNET’in) daha da 
geli tirilmesi gerekmektedir. Özellikle denizlerde meydana gelen ve büyük depremlerin 
habercisi konumundaki mikro-depremlerin fay hareket mekanizmalar n imdiden 
anlayabilmek için, körfez çevresine (en az 10 adet olmak üzere) yeterli say da deprem 
istasyonu kurulumuna gereksinim bulunmaktad r. zmir’in güncel deprem etkinli ini daha 
iyi anlamaya yönelik çal malara sadece T.C. Ba bakanl k AFAD Deprem Dairesi 
Ba kanl n n de il, yerel idarecilerin ve as l karar verici konumda bulunan yerel 
yöneticilerin de deste i artt r. 

TE EKKÜR

Bu çal ma, TÜB TAK-KAMAG (Proje No: 106G159) taraf ndan finanse edilmi tir ve T.C. 
Ba bakanl k Afet ve Acil Durum (AFAD) Ba kanl  deste i, Dokuz Eylül Üniversitesi ve 
zmir Büyük ehir Belediyesi i birli i ile hayata geçirilmi tir. Çal man n tüm a amas ndaki

katk lar ndan ötürü DEÜ-DAUM Müdürü Prof.Dr. Zafer Akç ’a, AFAD Deprem Dairesi 
(DDB) Ba kan  Dr. Murat Nurlu’ya, AFAD-DDB Kuvvetli Yer Hareketi Grup Ba kan  Say n
Ulubey Çeken’e, tüm AFAD ve DEÜ çal anlar  ile eme i geçen herkese te ekkür ederiz. Bu 
çal ma, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde sözkonusu proje bazl  doktora çal mas n
tamamlayan Dr. Elçin GÖK’ün tez çal malar  kapsam nda sunulmu tur.
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ÖZET 

Türkiye; Dünya Kültürel ve Do al Miras n Korunmas  Sözle mesi, Milletleraras  An tlar ve 
Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeli i, Avrupa Mimari Miras n Korunmas
Sözle mesi gibi Koruma alan nda yapt r m  olan pek çok uluslararas  sözle meye tabidir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ’n n (1982) 63. Maddesi’yle de devlet taraf ndan tarih, kültür 
ve tabiat varl klar n n ve de erlerinin korunmas  ve bu amaçla destekleyici ve te vik edici 
tedbirlerin al nmas ; güvence alt na al nm  olup; pek çok yasal düzenleme ile tarih, kültür ve 
tabiat varl klar n  ve de erlerini koruma çal malar n n gerçekle tirilece i bir çerçeve 
olu turulmaya çal lm t r. Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi’nde Koruma 
Amaçl mar Planlar ’n n uygun olarak haz rlanmas  gereken yasal düzenlemeler; anayasa, 
uluslararas  anla malar, 3386 ve 5226 Say l  Kanunlar ile De i ik 2863 Say l  Kültür ve 
Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu, 3194 Say l mar Kanunu ve 3621 Say l  K y
Kanunu’ndan bahsedilmektedir. 

Ancak korunmas  gerekli alanlara ili kin tüm ulusal ve uluslararas  sözle meler ve yasal 
düzenlemeler incelendi inde; bugün tüm dünyada çal ma konusu olan ve standart geli tirme 
çal malar  sürdürülen trafik kaynakl  titre imlerin tarihi ya da modern yap lar üzerindeki 
etkisine yönelik olarak rehberlik edebilecek somut yasal düzenlemelerle kar la lmamakta; 
yasalarla önerilenler temenni niteli ini geçmemektedir. 

Bu çal man n amac zmir’in Ödemi lçesi’nde Birgi’de; konut kullan ml  tescilli ta
yap larda trafik kaynakl  titre im düzeylerini ölçerek, koruma amaçl  imar plan  kararlar  ile 
kontrol edilebilen de i kenlerle aç klamaya çal makt r. Çal ma kapsam nda on adet tescilli 
yap da kontrollü olarak geçirilen kamyon, minibüs, ambulans, itfaiye, özel araç ve traktör ile 
olu an titre im düzeyleri yap n n giri inde yola bakan iki kö esi ile orta noktas na sabitlenen 
sensörler ile ölçülmü tür. Çal ma kapsam nda 630 adet ölçüm de eri elde edilmi , ancak orta 
noktada konumland r lan sensörden al nan de erlerin daha sa l kl  olmas  nedeniyle hatas z
oldu u tespit edilen 199 titre im de eri analizlerde kullan lm t r. 

Çal mada, yap da olu an trafik kaynakl  titre im düzeyi çoklu do rusal regresyon yöntemi ile 
aç klanmaya çal lm ; final modelde ba ml  de i kenin varyans n n yüzde 86,3’ü (R kare 
de eri 0,863) aç klanabilmi tir. Yap ya biti ik bir bahçe duvar  bulunmas , yap n n önünde 
aç k alan niteli inde bir alan olmas , yap n n iki taraf nda yap ya biti ik ve daha az 
yükseklikte binalar bulunmas , tekerleklerin tümünün ayn  çapta olmas  ve yap n n önünde su 
kanal  bulunmas ; titre im düzeyiyle ters orant l  bulunmu tur. Yap n n önündeki yol kesi im 
noktas  say s , yap  büyüklü ü, ta t n toplam a rl  ve e im durumu ise yap da olu an 
titre im düzeyiyle do ru orant l  bulunmu tur. Bununla birlikte ölçüm yap lan yap n n zemin 
malzemesinin karo olmas , trafik kaynakl  titre imleri di er zemin malzemelerine göre en 
fazla azaltt  tespit edilen malzemeyken; karoyu s ras yla mozaik kaplama, beton, ah ap, ta



26

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.

dö eme, kayrak ta  ve toprak takip etmektedir. Ta t h z  hariç, de i kenlerin tümü 0,05 
düzeyinde istatistiksel aç dan anlaml  bulunmu tur.
Elde edilen sonuçlar n korunmas  gerekli alanlarda yap lacak planlama çal malar nda
kullan labilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin de erlendirilerek tart maya aç l yor olmas
bu çal man n bilime katk s n  olu turacakt r. 

1. G R

Yönetim; tan mlanan i lerin ba ar labilmesi için aktivitelerin düzenlenmesi ya da koordine 
edilmesidir. Geleneksel yönetim tarz n n en önemli ilkelerinden bir tanesi kurumun tüm 
sonuçlar  kontrol etmesi olup; kent yönetimi dikkate al nd nda bu durum kaydade er bir 
efor ve ili kiler bütünü gerektirmektedir.  

Dunbar Teorisi derki; 150 say s ; beynin birlikte çal abilece i ve ileti im kurabilece i
maksimum say d r (topmanagementdegrees.com). Dolay s yla özel ya da kamusal olsun bir 
kurum ya da kurulu taki tüm personelin tüm çal ma konular ndan sorumlu tutulmas
dü ünülemezken; birimlerin her biri görev alanlar  da dikkate al narak 150 ki iden daha az 
say da personelle düzenlenmelidir. 

Yerel yönetimlerin çal ma alanlar n n en önemlilerinden bir tanesi “arazi yönetimi” konusu 
olup; arazi yönetiminin gerçekle tirilmesinde kullan lan en önemli araçlar ise “ ehir 
planlar d r”. ehir planlar  bir kenti meydana getiren tüm bile enlerin sosyal, kültürel, 
demografik, ekonomik ve mekânsal örüntüsünü analiz ederek; gelece e yönelik kentsel ve 
k rsal yap lanma kararlar n n al nd  yasal belgelerdir. Dunbar teorisi’ne at fta bulunmak 
gerekirse ehrin planlanmas  sürecinde pek çok farkl  disiplinin birarada çal mas n
gerektiren planlama çal malar nda sorun ya anmamas  için her bir uzmanl k alan n n
s n rlar n n çok iyi çizilmesi gerekmektedir. 

Günümüz ko ullar nda yerel yönetimlerin en temel görevleri olan halka hizmet götürme 
meselesi; yerel yönetimlerin yetki alan n  olu turan s n rlar n yasa ve yönetmelikler 
sonucunda de i mesiyle birlikte daha kompleks ve kontrolü zor bir sorun haline gelirken; bu 
durum geçmi  y llarda yap lm  ve projeksiyon y l  itibariyle henüz ömrünü tüketmemi ehir
planlar n n ve sözkonusu planlar n temelini olu turan nüfus vb. tüm hesaplar n revizyonunu 
gündeme getirmektedir. 

Bu çal man n amac  da sözkonusu revizyonlar gerçekle tirilmeden hemen önce zmir’in 
planlama tarihinde ve ula m sisteminin planlanmas nda bugüne kadar çal lmam  bir konu 
olan trafik kaynakl  titre imlere dikkat çekmek ve yurt d ndaki örneklerine benzer ekilde 
Türkiye’de özellikle koruma alanlar ndaki kentsel planlama çal malar nda trafik kaynakl
titre im konusunun önemini ortaya koymakt r. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Ara t rma Projeler Birimi’nin 2011.Kb.Fen.18 No’lu proje 
deste iyle gerçekle tirilen çal ma kapsam nda; trafik kaynakl  titre imlerle ilgili olarak 
zmir’in Ödemi lçesi’nin Birgi Beldesi’nde gerçekle tirilen ölçümler bu çal man n

konusunu olu turacak bununla birlikte odaklan lan nokta bu konuda derinlik kazanmam
somutla mam  yasal/yönetsel ifadeler olacakt r.

Birgi’de konut kullan m ndaki 10 adet tescilli ta  yap ya yerle tirilen üç adet titre im 
sensörünün alg lad  ve yap n n önünden farkl  ko ullarda geçirilen kamyon, traktör, 
ambulans, minibüs, itfaiye arac  ve otomobilin farkl  de i kenlerle ili kilendirilmesi sonucu 
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ortaya ç kan titre im de erlerinin SPSS program  kullan larak regresyon analizi ile 
de erlendirilmesi çal man n yöntemini olu turmaktad r. Titre im düzeyleri yap n n giri inde 
yola bakan iki kö esi ile orta noktas na sabitlenen sensörler ile ölçülmü tür. Çal ma 
kapsam nda 630 adet ölçüm de eri elde edilmi , ancak orta noktada konumland r lan
sensörden al nan de erlerin daha sa l kl  olmas  nedeniyle hatas z oldu u tespit edilen 199 
titre im de eri analizlerde kullan lm t r. 

Çal mada, yap da olu an trafik kaynakl  titre im düzeyi çoklu do rusal regresyon yöntemi ile 
aç klanmaya çal lm ; final modelde ba ml  de i kenin varyans n n yüzde 86,3’ü (R kare 
de eri 0,863) aç klanabilmi tir. Yap ya biti ik bir bahçe duvar  bulunmas , yap n n önünde 
aç k alan niteli inde bir alan olmas , yap n n iki taraf nda yap ya biti ik ve daha az 
yükseklikte binalar bulunmas , tekerleklerin tümünün ayn  çapta olmas  ve yap n n önünde su 
kanal  bulunmas ; titre im düzeyiyle ters orant l  bulunmu tur. Yap n n önündeki yol kesi im 
noktas  say s , yap  büyüklü ü, ta t n toplam a rl  ve e im durumu ise yap da olu an 
titre im düzeyiyle do ru orant l  bulunmu tur. Bununla birlikte ölçüm yap lan yap n n zemin 
malzemesinin karo olmas , trafik kaynakl  titre imleri di er zemin malzemelerine göre en 
fazla azaltt  tespit edilen malzemeyken; karoyu s ras yla mozaik kaplama, beton, ah ap, ta
dö eme, kayrak ta  ve toprak takip etmektedir. Ta t h z  hariç, de i kenlerin tümü 0,05 
düzeyinde istatistiksel aç dan anlaml  bulunmu tur.

zmir’in Ödemi lçesi’nin Birgi Beldesi’nde gerçekle tirilen çal ma sonuçlar  örnek olmak 
üzere Türkiye’de trafik kaynakl  titre imler konusunda yasal/yönetsel mevzuat n
yetersizli inin tart maya aç l yor olmas  bu çal man n bilime katk s n  olu turacakt r. 

Çal ma kapsam nda öncelikle literatürde trafik kaynakl  titre imlerin farkl  ara t rmac lar
taraf ndan ele al n  biçimlerine de inilecek, Türkiye’de bu konuda yap lm  baz  çal malar 
da bu kapsamda aktar lacak, Birgi’de konut kullan m ndaki on adet tescilli ta  yap da 
gerçekle tirilen ölçüm çal malar ndan ve sonuçlar ndan bahsedilecek ve Türkiye’de yasal ve 
yönetsel aç dan bu konudaki eksiklikler tart maya aç larak çal ma sonland r lacakt r.

2. TRAF K KAYNAKLI T TRE MLER N L TERATÜRDE ELE ALINI
B Ç MLER

Trafik kaynakl  titre imler ula m aks  üzerinde bulunan ve zeminle bütünle memi  her türlü 
(rogar kapa , zgara, yol üzerindeki yamalar vb.) eleman n ula m araçlar yla temas  sonucu 
ortaya ç kmaktad r. Yap  elemanlar n n sahip oldu u frekans n olu an dalga frekans yla
uyumlu olmas  ise dalga ç k  noktas  ile dalga al c s  olan yap  aras ndaki engelleri 
kald rmakta ve titre imin yay lmas na neden olmaktad r (Ayhan Selçuk, 2013). 

Farkl  ülkelerde kabul edilen titre im standartlar  genel olarak trafik kaynakl  titre im 
düzeylerinin hangi de erlere ula mas  durumunda yap larda hasar olu turaca  konusuna 
odaklanm  olup; bu de erler yap n n tarihi ya da yeni yap  olmas na göre de farkl ekillerde 
de erlendirilmi tir. Titre imin mimari yap larda herhangi bir etkisinin olmad n n kabul 
edildi i durumlarda ise olu an titre im de erlerinin insan alg s n  a yor olmas  durumu 
incelenmi ; insan alg s n  a an titre im de erlerinin insanlarda binalar n y k laca  hissini 
uyand rmas  nedeniyle psikolojik ve fizyolojik rahats zl klar n kayna  oldu u ifade 
edilmi tir. nsanlar n alg  e i i olarak 0.15-0.30 mm/sn. kabul edilirken; 2 mm/sn. tarihi 
yap larda titre im için önerilen e ik de er, 2,5 mm/sn normal yap lar için mimari risk s n r
de eri, 5 mm/sn ve üzeri titre im de eri normal yap lar için mimari hasar n görülebilece i
de er olarak ifade edilirken; 10-15 mm/sn ise trafikten beklenen titre im de erinin üzerinde 
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olup, yine mimari hasara neden olabilece i ifade edilen titre im de erleri olarak belirlenmi tir
(bkz. Tablo 1 ve ekil 1). 

Tablo 1. Sürekli Titre im De erleriyle lgili Standartlar 

Titre im Düzeyi 
(mm/sn) nsan Reaksiyonu Yap lar Üzerindeki Etkisi 

0,15-0,30 Alg  E i i Titre im hiçbir ekilde hasar 
olu turmaz 

2 Aç kça Alg lanabilir titre imler Tarihi ve antik yap lar için 
titre imin önerilen üst s n r

2,5 Sürekli titre imler insanlar  rahats z
etmeye ba lar. Normal yap larda titre im olu maz 

5 Yap lardaki insanlar  rahats z eder 
Normal yap larda mimari hasar 
riski ba lar (duvarlar n çatlamas
vb.) 

10-15
Köprülerde yürüyen insanlar için 
kabul edilemezdir ve sürekli 
titre imler insanlar  rahats z eder. 

Trafikten beklenen normal de erin 
üstü mimari ve yap sal hasar 
gözlenebilir.

Kaynak: Hendriks, R.; (2002). “Transportation Related Earthborne Vibrations, Technical 
Advisory, Vibration, California Department of Transportation, Division of Environmental 
Analysis, ubat 2002” çal mas ndan düzenlenmi tir. 

ekil Titre im E ik De erlerinin Grafiksel fadesi

Kaynak: Hendriks, R.; (2002). Transportation Related Earthborne Vibrations, Technical 
Advisory, Vibration, California Department of Transportation, Division of Environmental 
Analysis, ubat 2002. 
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Literatürde trafik kaynakl  titre imin etkilerine yönelik olarak öngörüde bulunan çal malarla, 
deneysel testlerle sonuca ula an çal malar ayr maktad r. Öngörüde bulunan çal malardan 
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 titre imlerin yap larda hasara 
neden olaca n  dü ünürken; Kliukas ve di er. (2008) yer temelli titre imlerin yap larda hasar 
olu turdu unu kan tlam lard r. Bununla birlikte Watts (1990), Hajek, Blaney ve Hein (2006), 
Office of Planning and Environment Federal Transit Administration (2006) ise yer temelli 
titre imlerin genellikle hasara neden olmayaca n  dü ünmektedirler. 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 kaynakl  titre imlerin yap n n önceden 
maruz kald  gerilmeleri tetikleyece ini dü ünürken; Candemir (2005, 2008), Office of 
Planning and Environment Federal Transit Administration, (2006), Pau ve Vestroni (2008) ve 
Korkmaz ve di er. (2010) ise titre imin yap lar üzerindeki etkisinin özellikle eski 
yerle melerde dikkate al nmas  gerekti ini ifade etmi lerdir. Hunaidi, Rainer ve Pernica 
(1994), Clemente ve Rinaldis (1998) ve Tucholka ve di er. (2008) yer temelli titre imlerin 
tarihi yap larda hasara neden oldu unu ifade ederken; Li, Zou ve Omenzetter (2009) trafik 
kaynakl  titre imlerin modern ve hafif yap larda problem olu turdu unu belirtmi lerdir. Hao 
ve di er. (2001) yer temelli titre imlerin yap larda hasar olu turmad n  kan tlam ken; 
Hunaidi (1996),  Hunaidi ve Tremblay (1997), Pau ve di er. (2005), Hajek ve di er. (2006) 
trafik kaynakl  titre imlerin hasar olu turma riskini dü ük bulmu tur. 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 
kaynakl  titre imlerin yap larda/duyarl  aletlerde vb. hasar olu turmad n  tespit eden 
ara t rmac lard r. Çal man n bu bölümünde baz  ara t rmac lar n trafik kaynakl  titre imler 
konusunu ele al  biçimlerinden örnekler verilmektedir. 

Türkiye’de yap lan çal malardan bir tanesi Kuter ve Erdo an’ n (2008) Çank r  Kentsel Sit 
Alan ’yla ilgili incelemeleridir. Çal mada insan ve at arabas  trafi ine göre düzenlenmi
Çank r  Kentsel Sit Alan ’n n dar sokak dokulu, ç kmaz sokaklar n çok oldu u bir konut alan
oldu undan bahsetmi  olan Kuter ve Erdo an (2008) sözkonusu sokak dokusunun kamyon ve 
traktör gibi a r ta t trafi ine aç lmas n n, bu yollar n çevresindeki konutlar n titre ime maruz 
kalmas na ve temellere yap lan bask lar n hasarlara yol açmas na neden oldu unu
belirtmi lerdir. Bu çal mada sokak dokusu ve motorlu ta tlar aras ndaki uyumsuzlu un 
çözümlenebilmesi için yayala t rma yap lmas  önerilmi tir. Ancak çal ma kapsam nda ölçüm 
yap lmam t r. 

Candemir (2005, 2008) ise kentlerde özellikle ana arterlere yak n tarihi eser niteli indeki
yap lar n vibrasyondan ar nd r lmas  gerekti inden bahsetmi ; kentlerin eski omurgalar na bir 
de rayl  sistemlerin zararl  yan etkilerinin aktar lmamas  gerekti ini vurgulam t r. 

Korkmaz ve di er. (2010) ta  yap lar  ta t yüklemeleriyle ili kilendirerek farkl  modelleme 
türleri ve ko ullar n  kulland klar  çal ma kapsam nda; trafik kaynakl  titre imlerin ta
yap lar n yap sal davran  üzerindeki etkisini kritik bulduklar n  belirtmi lerdir (Korkmaz ve 
di er., 2010).
Çal man n bundan sonraki bölümünde Ödemi ’in Birgi Beldesi’nde gerçekle tirilen trafik 
kaynakl  titre im ölçüm sonuçlar  tart lacakt r. 
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3. TRAF K KAYNAKLI T TRE M ANAL ZLER  VE B RG ’DE ALINAN 
SONUÇLARIN DE ERLEND R LMES

Y llar n yorgunlu unu üzerinde ta yan, yapay ya da do al pek çok faktörün de etkisiyle 
gerilmelere maruz kalm , y pranm  tarihi yap lar için yap n n kendisi ya da çevresi için 
al nan her karar hayati önem ta maktad r. Literatür taramalar  sonucunda da tespit edildi i
üzere pek çok ülkede yap larda hasar olu tursun ya da olu turmas n; insan alg s n  a arak 
insanlarda rahats zl k olu turmas  olas  tüm titre im kaynaklar na yönelik çal malar 
yap l rken; Türkiye’nin bu konuda gösterdi i hassasiyetin yeterli oldu u söylenemez. 
Dolay s yla kapsam  ve niteli i dikkate al nd nda bu çal ma Türkiye’de bir ilktir. Trafik 
kaynakl  titre ime etki eden ve plan kararlar  ile kontrol edilebilen faktörlerin belirlenmesi 
aç s ndan bak ld nda, çal ma literatürde de bir ilktir. 

Bu çal ma; Türkiye’de bu konudaki mevzuat n düzenlenmesine ili kin de önem arzetmekte 
olup; çal man n amac  daha önce ehir planlama çal malar yla ilgili olarak konu uldu una
rastlanmayan trafik kaynakl  titre imler konusunu yasal ve yönetsel alanda tart maya 
açmakt r. Bu süreçte koruma karar  al nan alanlarda yetkili idarelerin tamamlamakla yükümlü 
oldu u Koruma Amaçl mar Planlar ’nda, yol kesi im say s , yap n n bir taraftan bahçe 
duvar na biti ik olmas , yap ya iki taraftan biti ik ve farkl  yükseklikte ba ka yap lar olmas ,
yap n n kar  cephesinde aç k alan vb. alanlar bulunmas  gibi plan kararlar n n trafik kaynakl
titre ime olan etkileri say sal olarak ortaya konmaktad r. Ayr ca, ula m sistemine ili kin 
uygulamalarda ta t n toplam a rl , tekerlek çaplar n n durumu, zeminin e im durumu, 
yap n n zemin malzemesinin ta , beton, kayrak ta , ah ap, mozaik kaplama ya da karo 
olmas , yap  büyüklü ü ve yap n n önünde su kanal  bulunup bulunmamas  gibi kararlar n
titre ime olan etkileri de ortaya konmaktad r.

Dolay s yla, kültürel miras alanlar nda al nacak plan kararlar  ve yap lacak düzenlemelerde, 
söz konusu bölgelerin koruma ko ullar  iyile tirilecek ve bir döneme tan kl k etmi  kültürel 
miras alanlar n n, planl  ve sistemli bir ekilde gelecek nesillere aktar lmas na katk
sa lanacakt r.

Birgi’de gerçekle tirilen çal ma sonuçlar na göre; 
yap ya biti ik bir bahçe duvar  bulunmas ,
yap n n önünde aç k alan niteli inde bitki örtüsünden olu an bir alan olmas ,
yap n n iki taraf nda yap ya biti ik ve daha az yükseklikte binalar bulunmas ,
tekerleklerin tümünün ayn  çapta olmas

ve
yap n n önünde su kanal  bulunmas ;

titre im düzeyiyle ters (-) orant l  bulunmu tur. Ba ka bir ifade ile bu de i kenlerin varl
ya da büyüklüklerindeki art , titre im düzeylerini dü ürmektedir.  

Ölçüm yap lan yap n n önündeki yol kesi im noktas  say s ,
yap  büyüklü ü,
ta t n toplam a rl

ve
e im ise  

yap da olu an titre im düzeyiyle do ru (+) orant l  bulunmu tur.
Sensörlerin yerle tirildi i yap  zemin malzemesinin toprak, ta  dö eme, kayrak ta ,
beton, ah ap, mozaik kaplama ve karo olmas  s ras yla titre imi en çoktan en aza 
do ru artt ran de i kenlerdir.
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Bununla birlikte; ba ml  de i kenin sen_peak yani ölçüm s ras nda elde edilen en yüksek 
titre im de erini ifade etti i final regrasyon modelinden de anla ld  gibi; model ile ba ml
de i ken olan titre im düzeyindeki varyans n %86,3’ü (R2=0,863) aç klanabilmektedir. 
De i kenlerin biri d nda tümü 0,05 seviyesinde istatistiksel aç dan de erli bulunmu tur.

Ölçüm yap lan yap n n mozaik kaplama olmas  titre im düzeyini 0,158 mm/sn. 
artt r rken;  
Toprak olmas  0,622,  
Ta  dö eme olmas  0,603,
Ah ap olmas  0,175,  
Beton olmas  0,270 ve
Kayrak ta  olmas  ise 0,381 mm/sn. artt rmaktad r.
Ölçüm yap lan yap ya biti ik bir bahçe duvar  olmas  titre im düzeyini 0,112 mm/sn. 
azalt rken;  
Yap n n önünde aç k alan olmas  titre im düzeyini 0,136 mm/sn. azaltmaktad r.
Ölçüm yap lan yap n n iki taraf ndan biti ik daha az yükseklikte yap  olmas  titre im
düzeyini 0,297 mm/sn. azalt rken;  
Yol kesi im noktas ndaki bir birimlik art  titre im düzeyini 0,170 mm/sn. 
artt rmaktad r.
Yap  büyüklü ünde meydana gelen bir birimlik art  titre im düzeyini 5,0960*10-7

mm/sn. artt r rken;   
Ta t n toplam a rl nda meydana gelen bir birimlik art  titre im düzeyini 1,854*10-

6 mm/sn. artt rmaktad r.
E im durumunda meydana gelen bir birimlik art  titre im düzeyini 0,075 mm/sn. 
artt r rken; 
Ta t tekerleklerinin tümünün çaplar n n ayn  olmas  titre im düzeyini 0,046 mm/sn. 
azaltmaktad r.
Yap n n önünde su kanal  olmas  ise titre im düzeyini 0,082 mm/sn. azaltmaktad r.

Sabit de er -1,409 olarak bulunmu  olup; bu de er analizler sonucu saptanan 16 de i ken 
d nda titre im düzeyini etkileyen ancak saptanamayan di er de i kenlerin titre im
düzeylerini etkileme derecesini ifade etmektedir. 

Bu çal ma kapsam nda 2 mm/sn’yi a an ve tarihi yap larda hasar olu turmas  beklenen bir 
titre im düzeyine rastlanmam  olmakla birlikte; olu an titre imlerin insan alg s n  a an
titre imler (0,30; 0,40 mm/sn vb.) olmas ; yap da oturan insanlar n konfor düzeyini olumsuz 
etkilemesi bak m ndan önemlidir. Bununla birlikte bu çal mada ta tlar n yap lar n önünden 
teker teker geçirildi i dü ünüldü ünde; bir kamyon yerine iki ya da daha fazla kamyonun ya 
da farkl  ta t türlerinin birarada geçmesi durumunda; tespit edilen titre im de erlerinin çok 
daha fazla olaca ; dolay s yla normal ko ullarda yap n n önünden arka arkaya, farkl
h zlarda, farkl  yüklerde geçen farkl  ta t türlerinin; çok daha yüksek titre im düzeylerine 
neden olmas  nedeniyle etkilerinin de çok daha büyük olaca  dikkate al nmal d r.

Tarihi alanlar n ve tarihi yap lar n her birinin sahip oldu u ko ullar n farkl  olmas , farkl
tarihi, do al süreçlerden geçmi  olmalar , yorgunluk katsay lar  ve gerilmelerinin farkl
olmas  gibi nedenlerle; bu çal ma her tarihi ve kültürel öneme sahip alanda; alan n
özelliklerine ba l  olarak farkl  sonuçlar n al nacak olmas  nedeniyle tekrar edilmelidir.  
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4. TÜRK YE’DE EH R PLANLAMA ÇALI MALARI AÇISINDAN 
SOMUTLA MAMI  YASAL DAYANAKLARIN DE ERLEND R LMES

Türkiye; Dünya Kültürel ve Do al Miras n Korunmas  Sözle mesi, Milletleraras  An tlar ve 
Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeli i, Avrupa Mimari Miras n Korunmas
Sözle mesi gibi pek çok uluslararas  sözle meye tabidir. 

Ancak pek çok uluslararas  sözle meye tabi olmas na ra men halen daha Türkiye’de trafik 
kaynakl  titre imlerle ilgili standart geli tirme çal malar  bulunmamaktad r. Bununla birlikte 
Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü’ne ba l ; Gürültü ve 
Titre im Kontrolü ube Müdürlü ü sadece gürültü kaynakl  s k nt lar  incelerken; “TS ISO 
4866 Kodlu Mekanik Titre im ve ok – Binalar n Titre imi – Titre imin Ölçülmesi ve 
Binalara Etkilerinin De erlendirilmesi için k lavuz” ismiyle Türkçeye çevrilmi  olan Birle ik 
Krall k standartlar  da; planlama çal malar  için yetersizdir. 

Tarih, kültür ve tabiat varl klar n n ve de erlerinin korunmas  ve bu amaçla destekleyici ve 
te vik edici tedbirlerin al nmas ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ’n n (1982) 63. Maddesi’yle 
Devlet taraf ndan güvence alt na al nm t r. Bu kapsamda pek çok yasal düzenleme ile tarih, 
kültür ve tabiat varl klar n  ve de erlerini koruma çal malar n n gerçekle tirilece i bir 
çerçeve olu turulmaya çal lm t r. Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi’nde 
Koruma Amaçl mar Planlar ’n n uygun olarak haz rlanmas  gereken yasal düzenlemeler; 
anayasa, uluslararas  anla malar, 3386 ve 5226 Say l  Kanunlar ile De i ik 2863 Say l  Kültür 
ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu, 3194 Say l mar Kanunu ve 3621 Say l  K y  Kanunu 
olarak gösterilmektedir. 

2863 Say l  Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu bu amaç çerçevesinde; 21.07.1983 
tarihinde kabul edilerek 23.07.1983 tarihli ve 18113 Say l  Resmi Gazetede yay mlanarak 
yürürlü e girmi tir. Kanunun 1. maddesi, kanunun amac n  “korunmas  gerekli ta n r ve 
ta nmaz kültür ve tabiat varl klar  ile ilgili tan mlar  belirlemek, yap lacak i lem ve 
faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlar n  alacak te kilat n
kurulu  ve görevlerini tespit etmek” olarak tan mlam t r. 

Bir alan n Koruma Bölge Kurulunca sit olarak ilan , bu alanda her ölçekteki plan 
uygulamas n  durdurmakta; sit alan n n etkile im çevresine ili kin varsa 1/25.000 ölçekli plan 
kararlar  ve notlar  alan n sit statüsü dikkate al narak, yeniden gözden geçirilmekte ve ilgili 
idarelerce onaylanmaktad r (Y ld z, 2006). Koruma Amaçl mar Plan  Teknik 

artnamesi’nde belirtildi i üzere; Koruma Amaçl mar Planlar ; ülkedeki üst düzey plan 
kararlar  ve politikalar  ile birlikte de erlendirilmeli ve bu planlar n koruma ilkelerine ayk r
olan yönleri revize edilerek koruman n ülkedeki di er planlama süreçleriyle bütünle mesi 
sa lanmal d r. Bununla birlikte; üst düzey planlar do rultusunda haz rlanmakta ancak, bu 
planlar n korumaya ayk r  olan yönlerini de i tirmeyi hedeflemektedir. 

Dolay s yla; Koruma Amaçl mar Planlar ; üst ölçekli planlar üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olmakla birlikte; Koruma Amaçl mar Planlar ’na ve plan notlar na girecek trafik 
kaynakl  titre im ölçütleri; Koruma Amaçl mar Plan ’n  kapsayan üst ölçekli 1/25.000 
ölçekli plan kararlar  ve notlar n  da etkileyecektir. 

Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi Türkiye ve Avrupa Ülkeleri’nde üretilen 
korumaya yönelik planlama deneyimlerinden yararlan larak olu turulmu  olup; konuyla ilgili 
tan m, ilke, hedef, veri toplama, de erlendirme, sentez ve plan kararlar n n olu turulmas  gibi 
çe itli genel ba l klar  içermektedir (Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi).  
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Türkiye’de Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi’nde vibrasyon kelimesine yer 
verilmekte olup; vibrasyonun hangi durumlarda ne tür esaslara göre ele al naca ndan ise 
bahsedilmemi tir. Bu Yönetmeli in ilgili maddesine göre Koruma Amaçl mar Planlar ;
çe itli kirletici kaynaklar n yol açt  vibrasyon, ses, koku, duman, toz vb. at klar gibi çevre 
sa l n  bozan nedenlerin ortadan kald r lmas na veya zarars z duruma getirilmesine yönelik 
düzenlemeleri içermektedir. 

Planlama Alan na li kin Ara t rmalar ba l kl  bölümde ise; Fiziki Mekan Ara t rmas  ba l
alt nda Çevre Kalitesi ve Sorunlar ndan bahsederken hava, su, toprak kirlili i, ses iddeti,
gürültü, koku, vibrasyon vb. faktörlerden bahsedilmi tir. 

Trafik kaynakl  titre imler; korumay  engelleyici bir faktör olarak kabul edilebilir. Bu 
nedenle; Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi’ne göre; Koruma Amaçl mar 
Plan ’n n korumay  engelleyen faktörleri ortadan kald rma hedefini kar layacak önlemler sit 
alanlar  için haz rlanan planlarda kar lanmal d r. 

Trafik kaynakl  titre imler çevre kalitesini dü üren, konfor standartlar n  sa lamayan, 
insanlara rahats zl k veren bir faktördür. Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi’nde 
belirtildi i üzere; Koruma Amaçl mar Planlar ; tarihsel, kentsel, yöresel, geleneksel önemi 
olan veya çevreye uyumlu ekonomik de eri olan yap lar  ve alanlar  koruyarak, onararak, 
düzelterek, uygun i levler vererek çevre kalitesinin yükseltilmesini sa lar. Bunun yan s ra 
ça da  ya am n gerektirdi i nitelikte mekânsal düzenleme ve teknik donan m öngörerek 
mekan ve çevre sa l n n geli mesine, konfor standartlar n n sa lanmas na katk da bulunur. 

Koruma Amaçl mar Planlar ; planlama alan n  etkileyen/etkileyecek olan tüm unsurlar  ve 
planlama alan nda yer alan her tür veriyi yap m sürecinde, ara t rma, de erlendirme ve karar 
a amalar nda koruman n teknik ve bilimsel ölçütlerinin gerektirdi i duyarl l kta incelemek, 
de erlendirmek ve olu turulan kararlar  ayr nt l  gerekçelerle aç klamakla yükümlüdür 
(Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi). Dolay s yla; ta tlar n olu turaca  titre im 
düzeylerinin ve bu titre im düzeylerinin yap lar  nas l etkileyece inin plan yap m sürecine 
dahil edilmesi gerekmektedir. 

Trafikten kaynaklanan titre imleri önlemeye, azaltmaya yönelik düzenlemeler her ne kadar 
detayl  olsa da; Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi gere i; Koruma Amaçl mar 
Planlar ; mekan tasar m sürecinde, alan bütününden ba layarak kademeli olarak parsel 
ölçe ine inen kararlar  içermektedir. Dolay s yla ölçek olarak da yap lar  titre imden korumak 
için uygun bir planlama a amas d r. 

Koruma Amaçl mar Plan  Teknik artnamesi gere i; Koruma Amaçl mar Planlar ; gerek 
sit alan  içinde, gerekse sit alanlar  ile di er bölgeler aras nda dengeli ve koruma ilkeleriyle 
uyumlu bir bütünle me sa larken sit alanlar n n belde ya am na en geni  ölçüde kat lmas n
sa lar. Dolay s yla Koruma Amaçl mar Planlar ’nda ula m sistemine yönelik olarak 
al nacak kararlar; sit alanlar n n çevre alanlarla ili ki kurmas n  engelleyecek; ekonomik 
anlamda ya amas na zarar verecek uygulamalar içermemelidir. Trafik kaynakl  titre im
çal malar na yönelik yayala t rma, güzergah belirleme ve yük ve eri im s n rlamalar  getirme 
gibi önlemler al n rken; sit alan n n ekonomik aktivitelerini bozan de il, iyile tiren dengeli 
kararlar al nmas  gerekmektedir. 

26.07.2005 Tarihli ve 25887 Say l  Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren; “Koruma 
Amaçl mar Planlar  ve Çevre Düzenleme Projelerinin Haz rlanmas , Gösterimi, Uygulamas ,
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Denetimi, Müelliflerine ili kin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Koruma Amaçl mar 
Plan ; “Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu Uyar nca belirlenen sit alanlar nda,
alan n etkile im geçi  sahas n  da gözönünde bulundurarak, kültür ve tabiat varl klar n n
sürdürülebilirlik ilkesi do rultusunda korunmas  amac yla arkeolojik, tarihi, do al, mimari, 
demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yap la ma verilerini içeren alan 
ara t rmas na dayal  olarak; halihaz r haritalar üzerine, koruma alan  içinde ya ayan 
hanehalklar  ve faaliyet gösteren i  yerlerinin sosyal ve ekonomik yap lar n  iyile tiren,
istihdam ve katma de er yaratan stratejileri, koruma esaslar  ve kullanma artlar  ile 
yap la ma s n rlamalar n , sa l kla t rma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve 
programlar n , aç k alan sistemini, yaya dola m  ve ta t ula m n , altyap  tesislerinin tasar m
esaslar , yo unluklar ve parsel tasar mlar n , yerel sahiplilik, uygulaman n finansman  ilkeleri 
uyar nca kat l mc  alan yönetimi modellerini de içerecek ekilde haz rlanan, hedefler, araçlar, 
stratejiler ile planlama kararlar , tutumlar , plan notlar  ve aç klama raporu ile bir bütün olan 
naz m ve uygulama imar planlar n n gerektirdi i ölçekteki planlar” olarak tan mlanmaktad r.

Dolay s yla yaya dola m  ve ta t ula m n n sit alanlar nda planlanmas  da Koruma Amaçl
mar Planlar  taraf ndan sürdürülecek; bununla birlikte etkile im geçi  sahas  ve sit alan  tek 

ba na de il, bir bütün olarak birbiriyle ili kili bir ekilde planlanacakt r. Bu durum Koruma 
Amaçl  Naz m ve Koruma Amaçl  Uygulama mar Planlar ’n n sit s n r n n d nda kalan 
alan n tabi oldu u Naz m ve Uygulama mar Planlar ’yla birlikte de erlendirilmesini 
gerektirmektedir.  
Koruma Amaçl mar Planlar  ve Çevre Düzenleme Projelerinin Haz rlanmas , Gösterimi, 
Uygulamas , Denetimi, Müelliflerine ili kin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te tan mlanan 
Revizyon Koruma Amaçl mar Plan , lave Koruma Amaçl mar Plan ; Koruma Amaçl
mar Plan  De i iklikleri de trafik kaynakl  titre imlerle ilgili her tür düzenlemeden sorumlu 

olan planlama ölçekleridir. 

02.11.1985 Tarih ve 18916 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren Plan 
Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i
ve aile mutlulu u ile toplum hayat n  yak ndan etkileyen fiziksel çevreyi sa l kl  bir yap ya
kavu turmak, yat r mlar n yer seçimlerini ve geli me e ilimlerini yönlendirmek ve topra n
korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere haz rlanacak her tür ve 
ölçekteki plan n ve bu planlar üzerinde yap lacak de i ikliklerin hangi esaslar dahilinde 
yap laca n  belirlemektir. Bu yönetmelik hükümleri her tür ve ölçekteki plan yap m na ili kin 
esaslar  kapsar. Özel kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farkl  hüküm getirilmemi
ise plan yap m na dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Her 
tür ve ölçekteki planlar  kapsamas  nedeniyle; Koruma Amaçl mar Planlar ’n n haz rlanmas
sürecinde dikkate al nmas  gereken yönetmeliklerden bir tanesi de Plan Yap m na Ait 
Esaslara Dair Yönetmelik’tir. 

mar Plan  Yap lmas  ve De i ikli ine Ait Esaslara Dair Yönetmeli in 7. Maddesi’ne göre; 
sit, sanayi, turizm gibi a rl klar  nedeniyle özel ve tafsilatl  çal ma gerektiren durumlarda 
özel sözle me ve teknik artla malar yap labilir denilmektedir. Sit alanlar  için haz rlanan 
teknik artnamelere trafik kaynakl  titre imlere dair incelemeler de eklenmelidir. 

Plan Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmeli in 16. Maddesinde; “planlarda, özürlülerin 
kentsel kullan mlara, sosyal ve teknik altyap  alanlar na ula m n  ve bu alanlar  kullan m n
sa lay c  ve kolayla t r c  tedbirlerin al nmas  amac yla özürlülere yönelik her türlü mevzuat 
ve Türk Standartlar  Enstitüsü standartlar  dikkate al n r” denilmektedir. Türkiye’de trafik 
kaynakl  titre imlerle ilgili mevzuat ve TSE düzenlemelerinin yap lmas n n ard ndan sit 
alanlar  için de benzer bir ekilde; “planlarda, sit alanlar nda bulunan ya da sit s n r  d nda
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olup korunmas  gereken yap lar n; trafik kaynakl  titre imlerden zarar görmesini engelleyici 
tedbirlerin al nmas  amac yla sit alanlar na ya da korunmas  gerekli yap lara yönelik her türlü 
mevzuat ve Türk Standartlar  Enstitüsü standartlar  dikkate al n r” eklinde bir madde Plan 
Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmeli e eklenmelidir.  

Plan Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmeli in 29. maddesinde; imar plan nda gösterilen 
yollar n geni letme, daraltma ve güzergah na ait imar plan  de i ikliklerine ili kin 
düzenlemelere yerverilmektedir. Buna paralel olarak “sit alanlar ndaki ula m
düzenlemelerinde trafik kaynakl  titre imden zarar görmesi olas  korunmas  gerekli yap lar n
cephe ald  yol kesi im say s n n yayala t rma çal malar yla azalt lmas na yönelik önlemler 
al n r” eklinde bir madde eklenebilir. 
Birgi’de konut kullan m ndaki on adet tescilli ta  yap da gerçekle tirilen çal mada da 
görüldü ü gibi titre im konusunun planlama alan yla pek çok ili kisi bulunmaktad r. Bununla 
birlikte Türkiye’de titre im konusunun yasal altyap s n n olu turulmam  olmas  bu konunun 
hayata geçirilmesinde kar la lan en büyük eksikliktir. Titre im konusundaki yapt r mlar n
yasa ve yönetmeliklerde yerini almas , öncelikle koruma alanlar ndaki yap lar n çal man n
ba nda da bahsedildi i gibi arazi yönetiminin yasal dayanaklar n  olu turan ehir planlar nda
al nacak kararlarla gelecek nesillere ta nabilmesi ve sözkonusu bölgelerde bugün ya ayan 
insanlar n fiziksel ve psikolojik sa l n n korunabilmesi aç s ndan büyük önem ta maktad r. 
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Tesisleri ve kente ne getirece i konusunda son y llardaki ülke deneyimlerinden pek de olumlu 
bir sonuç al namayan EXPO üzerinden bu alan n özelli ini kaybetmesine neden olmak zmir 
için son y llar n en büyük kentsel müdahale giri imidir. 

TMMOB zmir Kent Sempozyumu (8-10 Ocak 2009) Sonuç Bildirgesi’nde bölge; 
nciralt ’nda tar ma dayal  bir aktivite merkezi olu turulmas  gerekti i, bir ve iki katl

birimlerden olu acak, pansiyon, kafeterya, restoran, ekolojik tar m ürünleri sat  stantlar  ve 
hobi bahçeleri gibi i levleri bar nd racak bir merkez olarak belirtilmi tir.Bu kapsamda aradan 
geçen be  y l n de erlendirilmesinin yan  s ra, nciralt  Planlama sürecini irdeledi imizde 
nciralt  bölgesi; y llarca tar msal amaçla kullan lm  olmas na ra men zaman içerisinde 

büyük bölümü sat larla el de i tirmi , izlenen bilinçli politikalarla toprak yap s  bozulmu  ve 
sürekli uygulanamayacak planlar yapmak suretiyle topraktan ‘ekonomik geli me‘ umudu vaat 
edilmi  körfeze k y s  olan, kent merkezinde bir aland r. Y llard r süregelen nciralt
sorununda zarar gören "gerçek" nciralt  sakinleri ve zmir kentidir. 

nciralt ’n n imara aç lmas n n bir yolu olarak öngörülen EXPO’nun yerseçiminde ise rant 
kayg lar n n, yap la ma bask lar n n, arsa spekülasyonunun bertaraf edilmesi ve söz konusu 
plan süreçleri ile korumaya yönelik hiçbir kayg  içermeyen, yani nciralt ’n n yap la maya 
aç lmas na arac l k eden ve sonraki a amalarda rant tesislerinin de in as na olanak sa layan 
bir rol üstlenilmi , hatal  yakla mlar yeri geldi inde siyasi çevrelerce ‘yönetmelik iptal 
edilirse kanun ç kar l r’ yakla m  ile özel yasalar n verdi i güçle sonland r lmaya 
çal lm t r. Art k sona gelindi i öne sürülen bu süreçte toplumsal uzla dan, bilimsel 
do rudan ve ortak ak ldan uzakla ld n  görmekteyiz. 

Konumu:
nciralt ; Balçova ve Narl dere ilçelerinin körfez k y s nda yer almakta olup; Narl dere lçesi 

ve Sahilevleri bat  s n r n  olu tururken; zmir-Çe me Karayolu’nun kuzeyinde, zmir 
Körfezi’nin güneyinde ve do u s n r n  olu turan Hava Harp Okulu ile Fahrettin Altay 
Kav a ’n n aras nda yer almakta,  1963 y l nda belediye, 1992 y l nda ise ilçe olan.Balçova 
Belediyesi’ne ba l  olup, Bahçeleraras  ve nciralt  mahallelerinden olu maktad r.
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nciralt  Yurtlar Plan

nciralt  Bölgesindeki mar Faaliyetleri: 

Akdeniz Olimpiyatlar

Bölgede imar faaliyetleri 1971 y l nda zmir’de organize edilen “Akdeniz Olimpiyatlar ”na 
kat lan sporcular n konaklamas n  sa lamak amac yla nciralt  bölgesinde yap lan binalar 
daha sonra nciralt  Ö renci Yurdu olarak kullan lm t r. Söz konusu yap lar Akdeniz 
Olimpiyatlar ’nda kullan ld ktan sonra Üniversite Ö renci Yurtlar  olarak plans z ve kaçak 
olarak kullan lm  ve yakla k yirmi y l sonra 07.10.1997 tarihindeki 1/5000 ölçekli “Yurtlar 
ve Bat s mar Plan ”n n Bay nd rl k Bakanl  onay ndan geçmesi ve 04.12.1998 tarihinde de 
1/1000 ölçekli “Balçova nciralt  Mahallesi (Yurt Yan ) Uygulama mar Plan ”n n Turizm 
Bakanl ’nca tasdik edilmesi ile yasal statüye kavu turulmu tur 
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1973 y l  onayl  1/25000 ölçekli zmir Metropoliten Alan Naz m mar Plan

1973 y l  onayl  1/25000 ölçekli zmir Metropoliten Alan Naz m mar Plan nda, zmir kenti 
ve yak n çevresindeki 13 belediye ile bunlara ba l  31 köyü kapsayan alan  Büyük ehir 
Bütünü olarak tan mlam t r. Büyük ehir Bütünü planlama bölgesi 74 608 hektarl k bir alan
kapsamakta olup bunun 18 622 hektar  kentsel kullan lara, kalan alan ise tar m, orman ve 
rekreasyon alanlar na ayr lm t r. 

Turizm Merkezi Karar

 13.09.1989 tarih ve 20281 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren ve daha 
sonra büyüyerek 13.08.1991 tarihli Bakanlar Kurulu karar  ile Turizm Merkezi ilan edilmi  ve 
söz konusu karar n 20.09.1991 tarih ve 20997 say l  Resmi Gazete yay nlanmas  ile zmir 
nciralt  Turizm Merkezi Tevsii s n r  geni letilmi tir. 30.06.2007 tarihli ve 26568 say l

Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren “ zmir nciralt  Turizm Merkezi S n r
Geni letilmesi” kapsam nda kalan yakla k 690 hektarl k alan  kapsayan“Turizm Merkezi” 
karar  ile devam etmi tir. 
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Yonca Kav ak Ve Otoyol Mevzi

1989 y l nda ise zmir Çevre Yolu/Ayd n-Çe me Otoyolu’nun bölgeden boydan boya 
geçmesine ili kin Mevzi mar Plan  ile imar faaliyetlerine ve bölgedeki bask ya h z
kazand r lm t r. Boydan boya bölgeden geçen otoyol in aat , çok büyük bir alan
kapsamaktad r. Bu in aat alan  yakla k 1 buçuk milyon m2’lik büyüklüktedir. zmir-Çe me 
otoyol güzergah , Balçova yerle imine yak n olarak geçmi  ve bir k sm  da nciralt  kesimine 
girmi tir. Trafik yo unlu unun yüksek oldu u bu ula m güzergah  gürültü ve kirlilik 
sebepleriyle yerle im alanlar n n çok yak n ndan geçirilemedi inden; yerle im alanlar na belli 
bir mesafe aç ktan geçirilmi tir. Otoyol ile karayolu aras nda kalan arazilerin bo  kalmas ndan
do an bir planlama karar  ortaya ç km  ve plan karar  bu kesimde kentsel çal ma alan
olarak yeni al veri  merkezlerinin olu mas n  hedeflemi tir. Zaman içerisinde tüm bu 
çevresel kararlar kent içerisinde tar m alan  olarak korunmaya çal lan nciralt  bölgesinin 
üzerinde kentsel bask n n artmas na sebep olmu tur.  Otoyol geçi inden önce Bahçeleraras
Bölgesi bir bütün iken, otoyol ile bu bölge ayr lm  ve yolun kuzeyi tar m alan  ve do al sit 
iken, güney taraf  ise al veri  merkezi olarak belirlenmi tir. Bu durum otoyolun böldü ü bu 
bölge üzerinde farkl  plan kararlar n n getirilebilmesine sebebiyet vermi tir. nciralt  ve 
Bahçeleraras  mevkilerinin süreç içerisinde geçirece i de i imlerin ilk ad mlar  bu 
dönemlerde at lmaya ba lanm t r. 

Gençlik Merkezi 

22.11.1985 tarihinde onaylanan Mevzi imar Plan ’nda,ise bir k s m alan Günübirlik E lence 
Tesisleri Alan  olarak belirlenmi  ve bu plan yakla k 10 y l sonra s n rlar  geni letilerek 
04.07.1995 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli mar Plan  ile halihaz rdaki zmir Büyük ehir
Belediyesi Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösteren, yakla k 1 milyon m2’yi kapsayan 
Mevzii mar Plan  yap larak, alan “Günübirlik Turizm” seklinde planlanm  ve bölgeye 
tiyatro, sinemalar, kafeler, spor sahalar  gibi yap la malar gerçekle tirilmi tir. 

Metro Bak m Atölyesi 

zmir Büyük ehir Belediyesi Meclisi’nin alm  oldu u 05.102 say l  karar ile Bahçeleraras
bölgesinin büyük bir k sm n n “Fuar ve Rekreasyon Alan ” olarak 1/5000’lik Naz m Plan 
içinde gösterilmesinin ard ndan 12.05.1992 tarihinde zmir Hafif Rayl  Sistemi’nin “Tamir 
Bak m Atölyeleri ve Depo Alan ” olarak planlanmas na ili kin Naz m mar Plan  de i ikli i
onanm t r. Söz konusu Tamir Bak m Atölyeleri ve Depo Alan  yakla k 200.000 m2’lik bir 
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alan olup, niteli i itibariyle bölge içinde yap la mamas  gereken bir kullan m karar d r. Fuar 
alan  içinde yap lan Metro Tamir Bak m Atölyesi daha sonralar  meclis karar  ile buradan 
kald r l p Halkap nar’a ta nm t r. 

Özdilek Turizm ve Al veri  Merkezi Mevzi Plan

zmir Büyük ehir Belediyesi’nin 14.07.1988 tarihinde E=0.50 “turistik tesis” plan karar
getirdi i bu alan el de i tirmelerin ard ndan, yine zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan
18.4.1996 tarihinde parsel baz nda plan de i ikli i ile E=1.50 Turizm ve Ticaret Merkezine 
dönü türülmü tür. Söz konusu bölgede minimum parsel büyüklü ü 5000 m2, %5 yo unluk ve 
max: 250m2, h: 6.80 mt, tar msal amaçl  yap ya yönelik karar olmas na ra men, sadece bir 
parselinde (Özdilek’e ait parsel) ayr cal kl  imar hakk  karar  al nm t r. 

Mimarlar Odas nca, mar Kanunu, K y  Kanunu ve yönetmeliklere ayk r  olarak yap lan plan 
de i ikli inin iptali istemiyle 21 Nisan 1999 tarihinde dava aç lm t r. Özdilek Turizm A.
yerel seçimlerden 1 gün önce 16.4.1999 tarihinde Balçova Belediyesi’nden in aat ruhsat
ald  ve 11.6.1999 tarihinde de in aata ba lad , Kültür Bakanl  1 Numaral  Kültür ve 
Tabiat Varl klar n  Koruma Kurulu ise in aat n n bulundu u alan  da kapsayan bölgenin 
bütününün 1.7.1999 tarihinde 1. Derece do al sit olarak tescil edildi i belirlenmi tir. 

Süreçte Özdilek’in in aat ruhsat n  iptal edilmi , 1. Derece do al sit karar n n iptali için aç lan 
davada zmir 3. dare Mahkemesince bilirki i incelemesi yapt r lm , 5.4.2000 tarihindeki 
rapor ile yürütmeyi durdurma karar  ç km  ve in aat faaliyetleri yeniden ba lam t r. 

Dan tay 6. Dairesi, 2863 say l  KTVK Yasas ’n  referans alarak 11.1.2001 tarihinde oybirli i
ile “… yukar da an lan yasa hükmü kar s nda 1. Derece do al sit olarak tescil ve ilan edilen 
uyu mazl k konusu ta nmaza ili kin dava konusu imar planlar n n uygulama olana
kalmam t r” karar n  alm t r. Bu karara ra men in aat ayn  tarihlerde devam etmi tir.

Koruma Kurulu’nun alan  1.7.1999 tarihinde 1.derece do al sit olarak tescil eden karara ve 
Koruma Plan  yap lmadan hiçbir uygulama yap lamayaca eklindeki 2863 say l  KTVK 
Yasas ’na ra men Özdilek Turizm A. . in aat n n yap lm  olmas , bölgedeki ayr cal kl  imar 
haklar n n ve tar msal üretime verilen zarar n önemli bir göstergesidir. 

Koruma Kurulu Kararlar

Üst ölçekli planlarda tar m alan  olan nciralt  bölgesi; yanl  kullan m kararlar  ve kentin alan 
üzerindeki bask s n n denetlenememesi nedeniyle zmir 1 Numaral  Kültür ve Tabiat 
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Varl klar n  Koruma Kurulu taraf ndan 01.07.1999 tarih ve 8050 say l  karar  ile 1. derece 
do al sit ilan edilmi tir. 

Koruma Kurulu’nun bölge hakk ndaki 2002 tarihli karar nda ise Dalyan ve çevresi 1. derece 
sit alan  bu alan n hemen gerisi 2. derece sit ilan edilmi ken, askeri tesislerin bulundu u
Yenikale mevkii 3. derece do al sit kabul edilmi , yine zmir 1 Numaral  Kültür Tabiat 
Varl klar n  Koruma Kurulu, 15.02.2007 tarihli 877 karar  ile Çakalburnu Mevkiinde daha 
önce 17.12.2002 gün ve 10168 say l  karar  ile belirlenen 1. derece do al sit alan n bat s nda
bulunan ve bu kararda 2. ve 3. derece do al sit alan  olarak belirleme yap lan bu k y
bölümünü 1.derece do al sit alan  olarak ilan etmi tir. 

Sonuç olarak; zmir 1 Numaral  Kültür Tabiat Varl klar n  Koruma Kurulu 1999 y l nda 1. 
derece do al sit karar  verdi i alan, ilgili mahkeme kararlar ndan sonra 2002 y l nda bölgeyi 
2. ve 3. derece do al sit alan  olarak sit derecelenmesine tabi tutmu  ve ard ndan da zmir 
Büyük ehir Belediyesi’nin önerisi de dikkate al narak alan  2007 y l nda 1. derece do al sit 
alan  olarak belirlemi tir. 

1/25000 ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan  ( KBN P) ve 1/100000 ölçekli 
zmir-Manisa-Kütahya Çevre Düzeni Plan

1973 Naz m mar Plan nda sapmalar n olmas , 1989 plan n n ise büyüyen merkez kentin ve 
çevresinin artan taleplerine yan t veremiyor olmas  ve bu plan n 2002 y l nda iptal edilmesi ile 
2004 y l nda ç kart lan 5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi 
kapsam nda zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan ( KBN P) haz rlan p 28.03.2007 y l nda
onaylanm t r.

Çok say da otoritenin kendi yetki s n rlar  dahilinde plan yapma ve onama yetkisinin 
bulunmas  nedeniyle üst ölçekli plan kararlar n n yönlendiricili i kaybolmu tur. (Örne in
nciralt ’n n Tar m Kanunu kapsam nda tar msal niteli i korunacak bir alan olarak tarif 

edilmesine kar n, Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan haz rlanan zmir nciralt  Turizm 
Merkezi 1/25000 Çevre Düzeni Plan ’nda fuar alan  olarak gösterilmesi planlamadaki yetki 
karma as n n alandaki sonucudur.) 

Aslen nciralt  Bölgesi, uzun y llar tar msal niteli i ile ön planda olan, verimli toprak yap s
ile geleneksel tar m faaliyetinin sürdü ü ve s cak yer alt  suyu potansiyeli ile serac l n
geli meye ba lad  bir alan olup, .1980 y l nda tamamlanan ve bölgenin su ihtiyac n
kar layan derelerin beslendi i kaynak üzerine in a edilen Balçova Baraj  ile ortaya ç kan
sulama problemi nciralt ’ndaki tar msal yap daki sorunlar n ba lang c n  olu turmu tur.
Tar msal sulama problemi ürün kalitesini ve çe itlili in, ard ndan ortaya ç kan borlanma ve 
tuzluluk problemi de tar msal faaliyetleri oldukça etkilemi tir. 
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Mekansal De i im Süreci 

1950 y llar nda geleneksel tar m niteli i ile ön planda olan ve kentin  plaj  olarak kullan lan 
nciralt , 1970’lerde denizin kirlenmesi ile kentin plaj  niteli ini yitirirken, s cak yer alt  suyu 

potansiyelinin kullan lmaya ba lamas  ile serac l n geli meye ba lad  bir bölgedir. 
Belleklerimize nciralt  Yurtlar ndaki 12 Haziran 1980 Katliam  ile de yer eden bölgede  
1980’lerde Balçova Baraj n n tamamlanmas  ile tar mda sulama problemleri ortaya ç km t r. 
1990 y llar nda Özdilek n aat  ile yer alt  suyunun dengesi bozulmu , borlanma ve tuzluluk 
problemleri tar m  ve ürün çe itlili ini oldukça etkilemi tir.  Kentin gelece ine nas l etki 
edece i ara t r lmadan 1990’larda yap lan ve  do al de erler yerine ekonomik de erlerin ön 
plana ç kmas n  h zland ran zmir-Çe me otoyolu, Bahçeleraras  Bölgesini ikiye ay rm ,
böylelikle narenciye bahçelerinin üzerinden geçmi  ve ayr lan iki k sma da farkl  plan 
kararlar  getirilmi tir.

2000’li y llar n ortalar ndan itibaren ise alanda ya anan de i imler tar m arazilerinin 
parçalanmas , sulama problemleri, otoyol karar n n trafik yo unlu u, gürültü ve kirlilik 
olu turmas , kentsel bask n n artmas , EXPO yer seçimi, hisseli mülkiyetlerin çoklu u ve 
mülkiyet sahiplili indeki dönü ümün tar m d  faaliyet yapmak isteyen mülk sahiplerine 
geçmesi alan n imara aç lmas  iste ini artt rm  ve uzun y llard r korunan do al niteli inin 
bozulmas na sebep olacak plan kararlar  üretilmi tir. Sonuç olarak kentin birçok bellek 
katman na, kentlinin gezinti-dinlenme amaçl  son k y s na sahip, birçok k s tl l  ve birbiriyle 
çeli en karar  bar nd ran nciralt  Bölgesi’ne ne olacak?  

zmir Kentsel Bölge Naz m mar 
Plan  Ö:1/25.000

zmir-Manisa-Kütahya Çevre 
Düzeni Plan  Ö:1/100.000 
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Plan Süreçleri (2007-2013) 

Tabloda dava süreci özetlenen zmir nciralt  Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan ve 
Revizyonlar nda temel planlama yakla m  ve ana ema de i memekle birlikte, baz  plan 
kararlar n n eklenmesi, baz lar n n kald r lmas  ya da de i tirilmesi, gerçek emsal de erlerine 
yönelik plan hükümlerinde bir tak m de i iklikler yap lmas  gibi durumlar söz konusudur. 
Bununla birlikte plan n alan üzerindeki olumsuz etkisini artt r c  plan kararlar  da bu süreçte 
yer alm t r. Kruvaziyer Liman karar  bu tür etki alan  büyük önemli kararlardan biridir. 

zmir nciralt  Turizm Merkezi Tevsii 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan  ve Revizyonlar

1- 16.05.2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan A4 normundaki ne tür bir 
plan oldu u anla lamayan belge, EXPO Fuar alan na yönelik 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Plan  olarak onaylanm t r. Bu planda; 2015 y l nda gerçekle tirilecek olan EXPO Fuar n n
düzenlenmesine yönelik yakla k 300 hektarl k bir alan ayr lm t r.   

Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan yap lan zmir- nciralt  Turizm Merkezi EXPO Fuar 
Alan  1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan na 07.11.2007 tarihinde Odam z taraf ndan
Dan tay 6. Daire’de 2007/8760 Esas No’lu aç lan davada; mahkeme 26.06.2009 günlü karar 
ile 03.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan onaylanan yeni bir Çevre 
Düzeni Plan  yap ld ndan ve bu plan ile EXPO fuar alan  fonksiyonunu tamamen kald rd
anla ld ndan dava konusu 16.05.2007 onayl  plan hakk nda karar verilmesine yer 
olmad na ili kin karar vermi tir. 

nciralt  Bölgesi’nde 1950-2013 y llar  aras ndaki mekansal de i imler. 
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03.04.2009’da onaylanan nciralt  Turizm Merkezi Tevsii 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan

 16.05.2007’de onaylanan nciralt
Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan

30.06.2007’de nciralt  Turizm 
Merkezi S n r Geni letilmesi 

2- 03.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan onaylanan zmir nciralt
Turizm Merkezi Tevsii 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan  Revizyonuna 23.07.2009
tarihinde Mimarlar Odas  ve ehir Planc lar  Odas  birlikte dava açm t r.
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3- 17.08.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan onaylanan zmir nciralt
Turizm Merkezi nciralt  Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan  Revizyonuna ehir
Planc lar  Odas  taraf ndan 08.02.2010’da dava aç lm t r. Dan tay 6.Daire’de 2010/1690 
Esas No’lu davada, mahkeme 24.06.2011 tarihli karar ile yeterlili i haiz bir plan müellifi 
taraf ndan haz rlanmad  anla lan dava konusu plan n iptaline karar vermi tir.

BU SÜREÇTE… 

Plan Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmeli in 6. maddesi uyar nca al nan zmir l Tar m
Müdürlü ü'nün 03.07.2008 tarih ve 16723 say l  yaz s yla 547 hektarl k bölümünün kuru 
mutlak tar m arazisi oldu u ve tar m d  kullan m n n uygun görülmedi i belirtilmi tir. Yine 
Tar m ve Köyi leri Bakanl 'n n 10.03.2010 tarih ve 17818 say l  karar  ile nciralt
Bölgesinde 547 hektarl k alan n turizm merkezi yap lmak üzere tar m d  amaçla 
kullan lmas  uygun görülmü tür. Böylelikle yasada istisna olarak düzenlenen, mutlak tar m
alanlar n n tar m d  kullan m n  ’kamu yarar ’ gere ince olanakl  k lan düzenlemeye 
istinaden, yap la ma u runa talan arac na dönü türülmesine ili kin karar al nm t r. Ancak 
Ziraat Mühendisleri Odas  ise tar m d  kullan ma aç lmas n n Anayasa'ya ve 5403 say l
Kanuna ayk r  oldu u, arazinin 1. s n f tar m topra  oldu u, alternatif bir tar m alan
bulunmad  sebepleriyle alan için al nm  bir kamu yarar  karar  olmamas  iddia edilerek 
dava açm t r. Söz konusu dava; bilirki i raporlar  ve 5403 say l  Yasa kapsam nda 
de erlendirilerek nciralt  Bölgesinde bulunan 690 hektarl k alan n turizm merkezi yap lmak 
üzere tar m d  amaçla kullan m n n uygun bulunmas karar nda mevzuata ve hukuka 
uyarl k bulunmad ndan 19.01.2012 tarihinde dava konusu i lemin iptaline karar 
vermi tir. 

4- 21.04.2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Plan  Revizyonu tekrar onaylanm t r. Bakanl n yeterlilik belgesi edinmesi ile ayn  plan, 
davam za konu olan esastan gerekçeler de dahil olmak üzere hiçbir de i ikli e u ramadan 
onaylanm  olup, önceki plana yönelik itirazlar m z de erlendirilmedi i için ehir Planc lar

17.08.2009’da onaylanan nciralt  Turizm Merkezi nciralt  Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Plan  Revizyonu 
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Odas  ayn  gerekçelerle 20.09.2011 tarihinde plana dava açm t r. Dava konusu planda 1., 2., 
3. Derece do al sit alan  bulunmas na ra men Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Bölge 
Kurulundan görü  al nmad ndan yürütmenin durdurulmas na karar verilmi tir. 

21.04.2011 tarihinde onaylanan nciralt  Turizm Merkezi nciralt  Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Plan  Revizyonu 
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5- 17.08.2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan zmir nciralt  Turizm Merkezi 
nciralt  Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan  Revizyonu onaylanm t r. 15.02.2012’de 

ise ehir Planc lar  Odas  taraf ndan öz ve biçim olarak önceki planlara yap lan itirazlar göz 
ard  edildi inden dava aç lm t r. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni mar Plan  kapsam
içerisinde 1. , 2. , 3. derece do al sit alan  olmas na ra men Koruma Bölge Kurulu'nun 
görü ü al nmam t r. Bu sebepten 1/25.000 ölçekli zmir nciralt  Turizm Merkezi nciralt
Kesimi Çevre Düzeni Plan  Revizyonunun yürütmesinin durdurulmas na 14.11.2012
tarihinde karar verilmi tir.

17.08.2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl ’nca onaylanan zmir nciralt

Turizm Merkezi- nciralt  Kesimi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan  Revizyonu 



51

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.

nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçl  Naz m ve Uygulama mar Planlar

02.11.2012 onayl nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000
ölçekli Koruma Amaçl  Naz m ve Uygulama mar Planlar na 17.12.2012 tarihinde ehir
Planc lar  Odas  taraf ndan itiraz edilmi tir.

02.11.2012 tarihinde onaylanan zmir nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/5000 

ölçekli Koruma Amaçl  Naz m mar Plan

02.11.2012 tarihinde onaylanan zmir nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçl  Uygulama mar Plan
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04.03.2013 onayl nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000
ölçekli Koruma Amaçl  Naz m ve Uygulama mar Planlar  itirazlara ili kin de erlendirmeler 
sonucu 25.03.2013 tarihinde ask ya ç km t r. 

04.03.2013 tarihinde onaylanan zmir nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/5000 

ölçekli Koruma Amaçl  Naz m mar Plan

04.03.2013 tarihinde onaylanan zmir nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçl  Uygulama mar Plan
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Yasal dayana n  644 say l  KHK ve 6324 say l zmir EXPO Alan  Hakk nda Kanun'dan alan 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl mar Planlar na da, mevzuata, planlama esaslar  ile 
ehircilik ilkelerine ayk r l klar  nedeniyle ehir Planc lar  Odas nca 02.11.2012 tarihinde 

onaylanan planlara itiraz edilmi , itirazlarda belirtilen hususlar n dikkate al nmamas  üzerine 
planlar n iptali talebiyle konu yarg ya ta nm t r. 

Davalar aras  ba lant  hususu nedeniyle öncelikle Tar m ve Köy i leri Bakanl ’nca tar m
d  amaçl  kullan m n  uygun bulunmas na ili kin 10.03.2010 tarih ve 17818 say l  i leme 
kar  aç lan zmir 4. dare Mahkemesi’nin E:2010/1020, 2012/31 say l  mahkeme karar  ile 
690 hektarl k alan n tar m d  amaçla kullan ma yönelik i lem iptal edilmi , 5403 say l
Toprak Kanunu uyar nca tar msal niteli inin korunmas na ili kin karar verilmi tir. 17/08/2011 
tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Plan  Revizyonunun hukuka uyarl l  bulunmad ndan yürütmesinin durdurulmas na karar 
verilmi tir. Söz konusu Çevre Düzeni Plan n  dayanak alan ve Koruma Amaçl mar 
Planlar n n yap m na olanak tan yan 6324 say l zmir Expo Alan  Hakk nda Kanun, Çevre 
Düzeni Plan  hakk nda YÜRÜTMEY  DURDURMA karar  al nmas  ile hükümsüz kalm t r.
Bu nedenle de Koruma Amaçl mar Planlar n n öncelikle usul yönüyle iptali gerekmektedir. 

06.08.2013 onayl Çevre ve ehircilik Bakanl nca yap lan nciralt  Turizm Merkezi 
( nciralt  Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl  Naz m ve Uygulama mar 
Planlar  23.08.2013-23.09.2013 tarihleri aras nda zmir Büyük ehir Belediyesi’nde ask ya 
ç kar lm t r.

06.08.2013 tarihinde onaylanan zmir nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/5000 ölçekli 

Koruma Amaçl  Naz m mar Plan
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Kentin gelece inin belirlendi i ve birçok revizyon gören üst ölçekli planlar ile 20 y ll k
ula m kararlar n  içeren zmir Ula m Ana Plan nda de erlendirilmesi gereken bir alternatif 
olarak yer almayan zmir Körfez Geçi i ve Ba lant lar  (Otoyol ve Rayl  Sistem) Projesi, 
nciralt  bölgesinin arazi kullan m kararlar n n üretilmesine yönelik bir senaryonun 

tamamlay c s  olarak yeni bir ula m karar  verilmi  olup bu ula m ba lant s na yönelik plan 
aç klama raporunda herhangi bir husus bulunmamaktad r. Aç kças  bu hatt n Kar yaka’da
oturan belirli bir kesimin Çe me’deki yazl klar na veya yar madada hafta sonu kahvalt s na 
gitmelerini kolayla t rmaktan öteye bir faydas  oldu una ili kin bir veri mevcut de ildir. 

nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) Koruma Amaçl  Naz m ve Uygulama mar 
Planlar  özü ve esas  bak m ndan hiçbir de i ikli e u ramadan sürekli revize edilmekte, ancak 
itiraz konular m za ili kin düzenlemeler yap lmamaktad r. Bakanl n revize etti i her plan 
sonras nda esas bak m ndan ayn  davalar taraf m zca aç lmaya devam etmekte ve gerekçeler 
mevcudiyetini korumaktad r. 

tiraz ve yarg ya ta nma gerekçeleri ise özetle u ekildedir: 

Mevzuat Aç s ndan: 3194 say l mar Kanununda tan mlanan planlar n kademeli birlikteli i
ilkesine uyulmayarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçl  imar plan n n bir arada 
yap lmas ,  Korunan Alanlarda Yap lacak Planlara Dair Yönetmeli e, zmir Büyük ehir
Belediyesi mar Yönetmeli ine Bütünle ik K y  Alanlar  Yönetimi ve Planlamas
çal malar ndaki kararlara uyulmamas .

Yetki Aç s ndan: 3194 say l  yasa ve Korunan Alanlarda Yap lacak Planlara Dair 
Yönetmelik gere i söz konusu planlar n ilgili Belediyelerde ask ya ç kmas  gerekirken 
mevzuata ayk r ekilde Bakanl n l Müdürlü ünde ask ya ç kar lmas ,

Yöntem Aç s ndan: Planlama alan n n 2863 say l  Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma 
Kanununun 17.maddesi ile Korunan Alanlarda Yap lacak Planlara Dair Yönetmeli inin
5.maddesi gere i sit alan  bütününde haz rlanmas  gerekirken bir k sm n n plan onama s n r
d nda b rak lmas , alan n do al özelliklerinin (do al sit alan  ve tar msal niteli i) plan 
kararlar nda dikkate al nmamas , alan n kent bütünü kapsam ndaki konumu yönüyle 
de erlendirme yap lmamas , mülkiyet dokusu, jeotermal kaynaklar, jeolojik etüd vb. gibi alan 
özelindeki analizlerin yetersiz olu u, kurum görü lerinin eksik ve güncel olmamas , planlama 
alan ndaki bölgelemenin analizlere ve bilimsel kriterlere dayanmamas .

06.08.2013 tarihinde onaylanan zmir nciralt  Turizm Merkezi ( nciralt  Kesimi) 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçl  Uygulama mar Plan
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Kapsam: Üst ölçekli plan n devam  niteli indeki söz konusu planlarda da yak n çevre 
ili kileri ba ta olmak üzere kent ile ili kinin planlama sürecinde gözard  edilmesi, do al sit 
alan  bütününde haz rlanmamas , alan n do al özellikleri ile nitelikleri dikkate al nmayarak, 
bu özelliklerini de i tirecek, dönü türecek bir yakla m ta mas .

Plan Kararlar :
Plan n amaç ve hedefleri ile plan kararlar n n çeli mesi, öyle ki plan n amac ; do al sit 
alan n n korunmas  ve gelecek ku aklara aktar lmas  olarak belirlenmi ken plan kararlar n n
alan n bu özelli ini bozacak nitelikte yap la ma öngörmesi, 

Kullan m ve yap la ma ko ullar n n 6324 say l zmir EXPO Alan  Hakk nda Kanuna ayk r
olmas ,

6324 say l zmir EXPO Alan  Hakk nda Kanunda Büyük Kentsel Ye il Alan, 3194 say l
yasan n 18.maddesi ile elde edilece i dolay s yla uygulaman n bütün alan  kapsayacak ekilde 
yap lmas  hükmü varken, plan kararlar nda yasaya ayk r ekilde etaplar halinde uygulama 
yap lmas na olanak tan nmas ,

Turizm Tesisleri için plan ile öngörülen yatak kapasitesinin bilimsel kriterlere dayanmamas ,

Üst ölçekli planda belirlenen sosyal donat  alanlar n n söz konusu koruma amaçl  imar 
planlar nda azalt ld  ve üst ölçekli planlardan farkl  Özel Proje Alan  (ÖPA) gibi kullan mlar 
belirlendi i, 

Planda belirlenen emsal de erlerinin plan hükümleri ile esnetilerek artt r ld , bu yönüyle de 
6324 say l zmir EXPO Alan  Hakk nda Kanuna ayk r  yap la ma öngörüldü ü,

Plan Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmelikte tan mlanmayan ve gösterimi bulunmayan 
(Nitelikli Konut Alan -Rezidans gibi) kullan mlar n önerildi i belirlenmi tir.

Me ru zeminlerde yapt m z mücadelenin yan  s ra, Kentsel mücadele deneyiminin özgün bir 
örne i olan Taksim Gezi Park nda ya an lan süreçle paralel kat l m  d lanan toplum 
kesimlerinin, kent ve kentli haklar n  savunmas  konusunda gösterdi i refleksle ortaya ç kan
direnç ve kararl l k, nciralt nda da kendini göstermi tir. Tüm kat l mc  kent hareketleri 
sonucunda k smen de olsa yetkililerin ya anan süreci halka aç klama ihtiyac n  do urmu ,
yakla k zmir kent merkezi Alsancak ve Kemeralt  bölgesini kaplayacak kadar büyüklükteki 
bir alan  yapt m oldu tavr ndan öteye, halk nda içinde oldu u bir sürece ta mas  gerekti inin 
anla lmas na yol açm t r. Meslek odalar  üzerinden dava süreçleriyle ilerleyen nciralt
sürecinde, ya anan kent hareketleriyle art k halk n da içinde yer ald  bir döneme girilmi tir. 

Mevcut neoliberal sistem kurallar na kar , kent mekan n  ya amaya elveri li hale getirmek, 
kentlerimizde kullan m de erini de i im de erinden üstün tutan bir anlay la karar verme 
süreçlerine dahil olmak için çal mak, içinde ya ad m z dönemde biz planc lar n ve tüm 
kentlilerin sorumlulu undad r. 

Planl  bir geli me için kentsel yay lman n kontrolü amac yla öngörülerde bulunabilmek, 
kentsel planlaman n en önemli faaliyet alan d r. Planlama disiplini çerçevesinde kentlerin 
gelece ini ilgilendiren arazi kullan m , ula m, yap la ma ve hassas alanlar n korunmas yla
ilgili kararlar planlama hiyerar isi içinde bütüncül bir bak  aç s yla mevcut durum 
analizlerine dayal  olarak verilir. Oysa son y llarda ülkemizde karar vericiler ve planlama 
disipliniyle meslekler aras nda tart malara neden olan kentle me sorunlar na çözüm bulmak 
amac yla üretilen h zl  projeler, evrensel planlama ilkeleri ve kentsel planlama disiplini 
aç s ndan bak ld nda, planlama hiyerar isi içinde yer bulamamaktad r. 

KAYNAKÇA 

TMMOB ehir Planc lar  Odas zmir ubesi, “ nciralt  Planlama Süreci ve EXPO Serüveni”, Ekim 2013 
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MEKANSAL PLANLAMALARDA DO AL YAPI ENVANTER ; ZM R L
ÖRNE

Prof. Dr. Yusuf KURUCU 
yusuf.kurucu@ege.edu.tr                           

Dr. Sibel A  GÜNERHAN 
gunebakanizmir@gmail.com

ÖZET 

Planlama olgusu, “insan ve do a etkile imlerinin gelece ini belirlemeye yönelik karar verme 
süreci ”dir. Çe itli ölçeklerde uygulanan plans z/yanl  alan kullan m kararlar n n do al ve 
kültürel yap n n sürdürülebilirli ini, dolay s yla insanlar ve di er canl lar n ya am n  geri 
kazan lmaz bir ekilde tehlikeye att  aç kça görülmektedir. Bu nedenle, de i en ve geli en
dünyam zda “Sürdürülebilir Çevre ve arazi kullan m ” olgusunun giderek önem kazanmakta 
ve “planlama” anlay n n da bu do rultuda de i mektedir. Günümüzde, planlama çal malar ,
sürdürülebilir kalk nman n ba l ca ko ullar ndan biri olan “do al sermayeyi tüketmeden 
kullanmak” ilkesini temel alan ve do al ve kültürel kaynaklar n potansiyellerini 
de erlendirirken ayn  zamanda koruyan bir boyut kazanm t r. Ancak, çok say da
parametrenin ayn  anda de erlendirilmesini gerekli k lan planlama süreçlerinde en önemli 
eksiklerden birisi güvenilir ve anla l r ekilde bir araya getirilmi  do aya ait mekansal 
verilerin bulunmay d r. Do al ve kültürel varl klara ili kin verilerin koruma-sak nma-
kullanma dengesi kapsam nda de erlendirilmesi, derecelendirilmesi ve sürdürülebilir plan 
kararlar n n al nmas  ancak ve öncelikle detayl  analitik verilerin üretilmesi ile mümkündür. 
zmir ili bütününde kurumlar n i birlikleri ile detayl  arazi s n flar n  ve do al öneme sahip 

alanlar  gösterir CBS özellikli bir veri taban  olu turulmu tur.

1.G R

Günümüzde do al ve kültürel kaynaklar m z n h zl  bir ekilde tüketilmesine kar n ayn
h zda ve etkide bir koruma yakla m  sergilenememektedir. Planlama çal malar nda
kar la lan en büyük sorunlardan biri veri kullan m yla ilgili güçlüklerdir. Ço u planlama 
çal malar nda, veri eksikli i, veri kullan m al kanl n n olmamas  ya da veriye ula mada 
ya an lan zorluklar nedeniyle çok parametreli yakla mlar yap lamamaktad r. Alan kullan m
kararlar n n sadece metin de il co rafi özellik de ta mas , karar a amas nda gerek veri 
üretimi gerekse uzman kullan c  sa lanmas  aç s ndan güçlükler içermektedir. Ayr ca
kurumlardan elde edilen verilerin format farkl l klar  ve detay eksikli i verilerde revizyon 
yapma gereklili ini ortaya ç karmakta, bu da kullan mlar n  güçle tirmektedir. Ancak, hem 
co rafik hem de çok parametreli bir süreç olan planlama çal malar n n yap lmas  için do al
e ik unsurlar n n tümünü dikkate alan bir bilgi sistemi içerisinde toplanmas  ve verilerin 
do ru ili kilendirilece i bir model olu turulmas , sa l kl  kararlar n al nabilmesi aç s ndan
büyük önem arz etmektedir. Bu verilerin güncellenebilir bir veri taban nda toplanmas  ise 
al nabilecek kararlar n sürdürülebilir olmas n  sa layabilmektedir (Ünsal vd. 2012).  

zmir ili do al yap  envanteri  “il arazi s n fland rmas ” ve “do al öneme sahip alanlar” olmak 
üzere temel ba l k alt na olu turulmu tur. l arazi s n fland rmas  projesi, zmir l Özel daresi,
Ege Üniversitesi, Tar m l Müdürlü ü, zmir Büyük ehir Belediyesi ve Orman Bölge 
Müdürlü ü vb kamu kurumlar n n ortak protokolü ve çal mas  ile olu turulmu tur. Projenin 
bu bölümünde çal malar ilçeler düzeyinde tamamlanm , ilçelerin birle tirilmesi ve s n r
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kontrolleri çal malar  ise Aral k 2013 tarihinde sonuçland r lacakt r. l arazi s n flar  ile ilgili 
kesin rakamlar çal man n sonunda deklare edilecektir. Bu makalede projenin tan t m ,
yöntemi ve ç kt lar  konu edilmektedir.  
zmir ilinin do al öneme sahip alanlar envanteri ve do al e ik analizi modellemesiyle ilgili 

bölümleri ise Ege Üniversitesi Çevre Sorunlar  Ara t rma ve Uygulama Merkezi i birli i ile 
birlikte olu turulmu tur. Bu bölüm çok disiplinli kat l mlar ile geli tirilmeye devam 
edilmektedir.  

Her iki a ama güncellenebilir bir veri taban nda birle tirilmi tir. Karar vericiler için do al
yap y  olu turan çok farkl  ögelerin envanterinin bir veri taban nda görülebilmesi daha do ru 
ve sürdürülebilir kullan m kararlar n n al nabilmesi aç s ndan oldukça önemlidir.  

Tar msal arazi s n fland rma çal malar , 5403 say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m
Kanunu’nda belirtilen lejanta göre dört ana ba l k alt nda toplanm t r. Bu yasa kapsam nda
ve ayr ca 4342 say l  Mera Kanunu’nda, kullan m  ve korunmas n n gerekli oldu u belirtilen 
mera alanlar na arazi varl  içerisinde yer verilmi tir. Lejantta yer verilen tan mlamalar 
a a daki gibidir; 

Mutlak Tar m Arazileri: Bitkisel üretimde, topra n fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamas nda ürün al nabilmesi için s n rlay c  olmayan, 
topo rafik s n rlamalar  yok veya çok az olan, ülkenin tar msal üretiminde ülkesel, bölgesel 
veya yerel önemi nedeniyle tar mda kalmas  gereken, halihaz r tar msal üretimde kullan lan 
veya bu amaçla kullan ma elveri li arazilerdir 

Dikili Tar m Arazileri: Arazi özelliklerine ba l  kalmaks z n, say lar , tür ve cinsine göre 
Bakanl kça belirlenecek asgari say da meyve, asma, f nd k, f st k, gül, çay ve benzeri a aç, 
a açç k ve çal  formunda yöre ekolojisine uygun çok y ll k bitkilerin dikili oldu u tar m
arazileri “Dikili Tar m Arazileri” olarak tan mlanm t r.

Özel Ürün Arazileri: Mutlak tar m arazileri ve dikili tar m arazileri d nda, toprak ve 
topo rafik s n rlamalar  nedeniyle yöreye adapte olmu , her tür bitkisel üretim yap lamayan, 
sadece özel bitkisel ürünlerin yeti tiricili i ile su ürünleri yeti tiricili inin ve avc l n n
yap labildi i; ülkenin tar msal üretiminde, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeni ile 
tar mda kalmas  gereken arazilerdir. Bu araziler, tar msal üretim için mutlak tar m
arazilerinden daha fazla toprak ve topo rafik s n rlamalara sahiptir. Yöreye adapte olmu  her 
tür bitkiye münavebede yer verilemez. 

Marjinal Tar m Arazileri: Mutlak tar m arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tar m arazileri 
d nda kalan, toprak ve topo rafik s n rlamalar  nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak 
i lemeli tar m n yap ld , yerel önemi olan ve kullan m kararlar n n yerel ihtiyaçlara göre 
belirlendi i arazilerdir. 

Çay r-Mera arazileri: 28.02.1998 tarih ve 4342 say l  Mera Kanununa göre; taban suyunun 
yüksek bulundu u veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elveri li, yem üretilen ve genellikle 
kuru ot üretimi için kullan lan yerler “Çay r”, hayvanlar n otlat lmas  ve otundan 
yararlan lmas  için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullan lan yerler ise “Mera” 
olarak tan mlanm t r. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1. MATERYAL 

Projenin olu turulmas nda kullan lan en önemli materyali, il s n rlar  içerisindeki tüm arazinin 
görüntülenmesini sa layan say sal hava foto raflar  ve çok yüksek yersel çözünürlüklü uydu 
görüntüleri olu turmu tur. l bütünün örten 30cm mekansal çözünürlüklü hava foto raflar
(ortofoto) zmir büyük ehir belediyesi ve zmir l özel idaresi taraf ndan, 60cm mekansal 
çözünürlüklü Quickbird uydu görüntüleri E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, 50cm 
çözünürlüklü WV2 uydu görüntüleri ise l özel idaresi kaynaklar ndan sa lanm t r. Bölgeye 
ait dikili alanlar n ve fiili yerle im bölgelerinin belirlenmesinde kullan lan bu görüntülerin 
i lenmesi ve veri üretilmesi i i için Geomedia ve ArcGIS yaz l mlar  kullan lm t r. l
bütününde yer alan tüm arazilere ait veriler çizelge 1 de belirtilen kurumlardan protokol 
gere i veya yasal yaz malar ile sa lanm t r.

Çizelge 1. zmir ili do al yap  envanterinin olu turulmas nda kullan lan veriler ve ilgili 
kurumlar  

Veri Temin Edildi i Kurum 
Tar m D zinlendirilmi  Alan G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü, zmir l

Özel daresi
Köy Ve Kentsel Yerle im S n rlar zmir Büyük ehir Belediyesi 
Mera G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü
Yol ve lçe S n r zmir Büyük ehir Belediyesi 
Orman S n rlar Orman Bölge Müdürlü ü
Sulama Sahalar zmir l Özel daresi, DS
Hava Foto raflar zmir l Özel daresi
Uydu görüntüleri Ege Üniversitesi, zmir l Özel daresi 
Toprak Haritalar Ege Üniversitesi 
S T alanlar Tabiat ve Kültür Varl klar n  Koruma Kurulu 
Yaban hayat  geli tirme alanlar  Do a Derne i
Önemli Do a Alanlar  ve sulak 
alanlar

zmir l Özel daresi, Orman Bölge Müdürlü ü ve 
zmir Büyük ehir Belediyesi 

2.2. YÖNTEM 

zmir li Menemen lçesi Arazi S n fland r lmas  Projesi kapsam nda arazi varl n n, 5403 
say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda belirtilen lejant çerçevesinde say sal
envanterinin ç kart lmas  ve çevre düzeni planlar nda kullan lacak ekilde, orman, mera, 
yerle im alanlar  vb. temel katmanlar  ile birle tirilerek bir say sal veri taban n n
olu turulmas  için çal malar a a da belirtilen 3 a amada gerçekle tirilmi tir.

1.A ama: Bu a amada mevcut verilerin elde edilmesi, yeni veri üretilmesi ve format 
bütünlü ünün sa lanmas  çal malar  yap lm t r.

Bu a amada verilere üç  farkl ekilde ula lm t r.  Bunlar; 

Kurumlardan temin edilen veriler; Orman kadastral s n rlar , DS  sulama alanlar ,
Mera, Önceden zinlendirilmi  Alanlar, Köy ve Kentsel Yerle im S n rlar  ilgili 
kurumlardan resmi yaz malar sonucunda al nm t r.

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

Güncellenen veriler (Toprak Haritalar )
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2. A amada, veri giri i ve toprak haritas  revizyon çal malar  yap lm t r. 

3. A amada ise veri analizleri ve il arazi s n flar  olu turulmu tur.

Projenin birinci a amas nda belirtilen mevcut verilerin elde edilmesi ve kontrol edildikten 
sonra, koordinat uyumlar  sa lanm  ve veri taban na girilmi tir. Projede UTM projeksiyon ve 
ED 50 jeodezik datum koordinat sistemi olarak benimsenmi  ve tüm verilerin bu koordinat 
sitemine dönü türülmesi sa lanm t r.

Yine birinci a amada belirtilen yeni üretilen veriler ba l  alt nda, zmir ili dikili alanlar ,
parsel düzeyinde hava foto raflar  ve uydu görüntüleri kullan larak, ekran say salla t rmas
yöntemi uygulanarak belirlenmi tir ( ekil 1). En büyük i  ve veri hacmini olu turan dikli 
alanlar haritas , 5403 say l  Kanununa göre korunmas  gereken 3 temel lejant maddesinden 
birisini olu turmaktad r.  Ayn  yöntem kullan larak, sera alanlar  da parsel düzeyinde tüm 
zmir il s n rlar  içerisinde haritalanm  ve veri taban na girilmi tir. Bu veriler korunma 

statülerinin yan nda, il bütünü bölgesel kalk nma planlar nda, kalk nma eksenlerinin 
belirlenmesinde yol gösterici olarak kullan labilecektir.  

Hava foto raflar  ve uydu görüntüleri Tar msal objeler d nda, fiili yerle im alanlar n n
belirlenmesinde de kullan lm t r. l bütünü fiili yerle im alanlar  da ekran say salla t r lmas
yöntemi ile haritalanm t r.

Arazi varl  ve kullan m ekillerinin güncel olarak haritalanabilmesi için, ilçe s n rlar
içerisindeki tar m d  amaçla önceden izinlendirilen alanlara ait verilere gereksinim 
duyulmu tur. Tar m d  arazi kullan m  amaçl  ba vurular ve görü  verme yetkisi resmi 
kurumlar n reorganizasyon i lemlerine ba l  olarak el de i tirmi tir. Tar m d  görü ler 2005 
y l  öncesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ü sorumlulu unda ve G da, Tar m ve Hayvanc l k
l Müdürlükleri i birli i ile yürütülmekte iken bu tarihten sonra G da, Tar m ve Hayvanc l k l

Müdürlükleri sorumlu tutulmu tur. Bu nedenle tar m d  arazi kullan m  amaçl  ba vurular n, 
arazi s n f  ile ilgili yorum ve Bakanl k görü ü, G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü
ar ivlerinden sa lanarak zmir li Arazi S n fland rma Haritas  üzerine yerleri i aretlenmi tir.
2005 y l  öncesine ait “önceden tar m d  izinlendirilmi ” alanlar ise Köy Hizmetleri Bölge 
Müdürlü ü ar ivlerinin devredildi i l Özel daresinden sa lanm  ve aplikasyon krokileri 
üzerinden say salla t r larak hava foto raflar  ile çak t r lm  ve veri taban na aktar lm t r.  
Bu araziler önceden tar m d  kullan m izni verilmi  olmas  nedeniyle marjinal araziler 
içerisinde de erlendirilmesi ancak bu alanlar n izlenebilmesi ve olas  yeni çal malarda veriye 
ula mlar n n mümkün olabilmesi aç s ndan ilgili kurum uzmanlar nca ayr  bir lejant ve 
katman alt nda toplanmas  kararla t r lm t r. 
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ekil 1 Havafoto raflar  kullan larak Menemen ovas nda ba , eski ve yeni tesis 
meyve bahçelerden olu an dikili alanlar n haritalanmas  (Anonim 2013) 

Verilerin üretilmesi ve mevcut verilerin de erlendirilmesi a amas nda farkl  metotlar 
kullan lm t r. Verilerden sentezlere ula labilmesi için, mevcut ve üretilen co rafi veriler 
say salla t r larak co rafi bilgi sistemi özellikli bir veri taban  olu turulmu tur. Her veri 
çe idinin bir katman olarak girildi i bu veri taban nda, tek katman ve çok katman analizleri 
yap lm t r.

kinci a amada yap lan çal malar n topland  di er bir ba l k ise toprak haritalar n n
revizyonudur. l arazilerinin mevcut temel toprak haritalar  olarak, Mülga Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan “ zmir li Arazi Varl ” say sal envanteri 
kullan lm t r.  Toprak derinli i, bünye, tuzluluk, alkalilik, drenaj, ta l l k-kayal k, erozyon, 
e im, Arazi Kulan m Kabiliyet S n f  (AKK) vb. toprak ve arazi özelliklerini içeren haritalar, 
“shape” format nda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Bölümünden say sal olarak sa lanm t r. 

kinci a amada, 1984 y l nda arazi çal maar  tamamlanan ve daha sonraki y llarda bask lar
tekrarlanan zmir ili toprak haritas nda de i en baz  özellikler güncellenmi tir.  Tek kaynak 
konumunda olan, temel toprak haritalar  üzerinde belirtilen “ imdiki Arazi Kullan m

ekilleri”, haritan n haz rland  tarihin eski (1984) olmas  nedeniyle dikkate al nmam t r.
Revizyon için de i ebilir toprak özelliklerinin kontrolü amaçlanm t r. Bu amaçla; tuzluluk-
alkalilik, drenaj ko ulu, e imli arazilerde toprak profili incelenmi  ve toprak örnekleri al nm
ve analiz sonuçlar  s n f de i ikliklerinde dikkate al nm t r. Di er de i ebilir toprak özelli i
olarak kabul edilen toprak derinli inin azalabilece i ve buna ba l  olarak s n f  de i ebilecek 
arazilerde derinlik kontrolü yap lm t r. Gerek duyulan bölgelerde, haritalama birimlerinin 
toprak özelliklerini gösteren simgelerde de i iklik yap lm t r. Toprak haritalar nda revizyona 
konu olan önemli de i iklikler toprak grubu s n rlar nda yap lm t r. Yap ld  tarihlerde 
1/25.000 ölçekli topo rafik haritalar üzerinde engebeli arazilerde ölçek nedeniyle ihmal edilen 
küçük yüzölçümlü ve girintili-ç k nt l  alanlar, 1/5000 ölçek detay n  sa layabilecek hava 
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foto raflar  ve uydu görüntüleri ile çak t r larak, yeniden çizilmi tir ( ekil 2).  

ekil 2.  Menemen ilçesi 1/25000 ölçekli toprak haritas n n daha büyük ölçekli ortofotolar ile 
revizyonu, (k rm z  çizgiler 1/25.000 ölçekli toprak haritas ndan, siyah çizgiler revizyon 
çizgileridir)

Üçüncü a amada, hava foto raflar  ve uydu görüntülerinden dikili alan bilgileri üretilmi tir. 
Toprak haritas  revizyonu çal malar  tamamland ktan sonra, e im, derinlik ve di er toprak 
özellikleri, Toprak ve Arazi S n flamas   Standartlar  Teknik Talimat  ve lgili Mevzuatta 
(TÜGEM 2008) belirtilen kriterlere göre mekansal sorgulama modelleri olu turulmu  ve 
uygulanm t r. Bunun sonucunda mutlak, özel ürün ve marjinal tar m alanlar  belirlenmi tir
( ekil 3).  

ekil 3. Urla merkez ilçesi arazi tar msal arazi s n fland rma çal malar ndan bir örnek.
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zmir ili do al yap  envanterinin di er önemli bölümünü, do al öneme sahip alanlar 
olu turmaktad r. Bu projede, günümüze kadar do al öneme sahip oldu u resmi kurumlar yada 
sivil toplum kurulu lar nca belirlenen alanlar bir veri taban nda toplanm t r. Do al yap
envanterinin, do al öneme sahip olarak kabul edilen alanlar içerisinde Yaban Hayat
Geli tirme Sahalar  (YHGS) ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB), Tabiat parklar ,
Tabiat An tlar  (TA), Sulak Alanlar ve Ormanlar m z yer almaktad r.

Orman Bölge Müdürlüklerinden, Do a Derne i ve Koruma Kurulundan bir bölümü say sal 
olmak üzere sa lanm , ancak say sal olmayanlar , bilgisayar ortam nda CBS kurallar na göre 
katmanlar eklinde say salla t r lm t r. 

3. PROJE ÇIKTILARI VE SONUÇ 

Tar msal de ere sahip araziler, 5403 say l  yasa lejant na göre s n fland r ld ktan sonra, 
orman, mera, su yüzeyleri, yerle im alanlar , köy geli im alanlar  ile birle tirilerek zmir ili 
Arazi S n fland rma Haritas na Ula lm t r ( ekil 4). Dikili alanlar n ve mera bilgilerinin 
parseller düzeyinde, di er tar msal s n flar n 1/25.000 ölçek detay nda oldu u bu arazi 
s n fland rma haritas ndan, bir sentez yap larak “Mutlak Korunacak Tar m Alanlar ” co rafi
envanterine ula lmas  hedeflenmi tir. Bu amaçla, mutlak tar m arazileri, dikili tar m arazileri, 
özel ürün arazileri ile meralar “Mutlak Korunacak Alanlar” ba l nda birle tirilmi tir. 
Marjinal tar m arazileri ve orman, yerle im alanlar  gibi di er kullan m ekilleri ayr  lejantlar 
eklinde haritalanm t r ( ekil 5).  

Sentez paftalar n n, genel ve tar msal arazi kullan m planlamalar , çevre düzeni planlar n n
yap lmas  a amas nda i lerlikle kullan laca  dü ünülmektedir. Do al yap ,  tar m arazileri ve 
do al öneme sahip alanlar  ile bir bütünü olu turmaktad r. zmir ili do al yap  yap s n n
sürdürülebilir kullan m , ancak bu iki temel elaman n n birlikte korunmas yla mümkündür. 

Bu çal man n dikili alan verileri hassasiyeti 1/5000 olmas na kar n, çal man n temel verisi 
olan toprak haritas  hassasiyeti 1/25.000 ölçekli olmas  nedeniyle proje sonuç haritalar n n
hassasiyeti ve yay n ölçe i de 1/25.000’dir. Verilerin alt ölçekli bölgesel planlarda 
kullan labilmesi için toprak haritalar n n da tar msal bütünlükler dikkate al narak 1/5000 ölçek 
detay nda güncellenmesi gerekmektedir. 1/5000 veya daha alt ölçekli imar planlar n
haz rlanmas  a amas nda G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü, DS , Orman Bölge 
Müdürlü ü ve yasalarda belirtilen di er kurum görü leri al nmak zorundad r. 
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Lejant

Yerle im
Orman
Marjinal Tar m
Dikili Tar m
Özel ürün
Mutlak Tar m

ekil 4. zmir ili arazilerinin 5403 say l  yasaya göre s n fland r lm  tar m arazilerinin di er 
kullan m ekilleri ile birlikte gösterimi ( zmir lçeleri Arazi S n flar  haritas ndan üretilmi tir).  
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ekil 5. zmir ili tar msal arazilerinin sentez haritas  örne i ( zmir lçeleri Arazi S n flar
haritas ndan üretilmi tir) 

Yaban Hayat  Geli tirme Sahalar , do al flora ve faunan n sürdürülebilirli inin sa lanmas
için daha s k  korunmas  zorunluluk te kil eden, içerisinde özel veya tüzel mülkiyete konu 
arazi bulunmayan, ekosistem bütünlü ü arz eden kaynak alanlar n  kapsamaktad r. Önemli 
do a alanlar  (ÖDA), ender do al yap s yla, flora ve fauna varl  ile korunmas  gereken 
alanlar olarak kabul edilmi tir. Türkiye’de 305 adet alan ÖDA olarak kabul edilmi , bunlar
ise 13 adeti zmir il s n rlar nda yer almaktad r. Bunlar, Küçük Menderes Deltas , Do anbey
k y lar , Yamanlar da , Nif Da , Spil Da , Bozda lar, Çiçek adalar , Gediz Deltas , Ild r
Körfezi adalar , Foça Yar madas , Karaburun, Alaçat , Çe me Bat  burnudur (Günerhan 2012, 
Eken vd, 2006).

Projede, il bütünündeki orman ve koruma alanlar n n tümü bir veri taban nda toplanm t r. 
zmir ilindeki do al öneme sahip alanlar n en büyük bölümünü ormanlar olu turmaktad r. 
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Korunan alanlar içerisinde ise %73  lük oran ile S T ler en büyük alan  kapsamaktad r
(Çizelge 1, ekil 6, 7).

Bu proje ile hem tar msal hem de do al bitki örtüsü ve korunan alanlara ait verilerin elde 
edilmesinden sonra, zmir ili do al e ik analizinin yap lmas  hedeflenmi tir.

Çizelge 1. zmir ili do al öneme sahip alanlar n adet ve yüzölçümleri (Günerhan vd., 2012) 

Do al Öneme Sahip Alanlar Adet Alan (ha)
Do al / Do al-Ark.Sit Alanlar  232 139.489,12
YHGS 3 14.624,20
ÖÇKB 1 7.138,00
Tabiat Parklar  2 562
Sulak Alanlar 4 34.290
Orman Alanlar  425.529,54
ÖDA 13 346.660,09
TOPLAM 968.292,95

ekil 6. zmir ili korunan alanlar n n çe idine göre oransal da l m  (Günerhan vd., 2012) 
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ekil 7. zmir ili do al öneme sahip alanlar  haritas  (Günerhan vd., 2012) 
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ÖZET

Kent Ayd nlatmas  kentin güvenlik, ula m ve ticari faaliyetlerin kolayla mas  ve de 
yayg nla t r lmas , sosyal kültürel ve sanatsal özelliklerinin ortaya ç kar larak, turistik aç dan
ilgi çekici olmas n n sa lanmas , böylece kent kimli inin belirlenmesi ve sergilenmesi 
aç s ndan önem ta r.  Kentin geçmi ini simgeleyen tarihi eserler günümüzü simgeleyen 
çe itli modern mimari örnekleri ve sanatsal yap tlar halk n sosyal ihtiyaçlar na cevap veren 
park bahçe meydanlar ile yollar kent kimli ini olu turan ö elerdir.  Bu kimli i olu turan 
ö elerin her bir grubunun ayd nlatma ihtiyaçlar  farkl d r.  Yol ayd nlatmas nda ayd nl n
düzgünlü ü ve kama ma gibi teknik unsurlar öne ç karken, bahçe park ve meydan 
ayd nlatmalar nda güvenlik estetik ve görsel konfor unsurlar n n birlikte olmas  istenir.  
Modern binalarda ise daha ön plana ç kan bir ayd nlatma modeli tercih edilebilir.  Tarihi ve 
mimari miras n simgesi olan yap lar n ayd nlat lmas  ise özel bir konudur ve bu eserleri 
ayd nlat rken esere hem fiziksel olarak zarar vermeyecek hem de eserin temsil etti i kimli i
betimleyen bir ayd nlatma yap lmal d r.  Bu nedenlerle kent ayd nlatmas , bütün bu ö eleri
dikkatli bir denge ile ele alan, her bir ö enin teknik ve estetik özelliklerine vurgu yapan bir 
ayd nlatma plan  çerçevesinde olmal d r. Bu çal mada zmir için sembol olan yap lar n ve 
önemli ehir içi noktalar n mevcut ayd nlatmalar  ele al narak yap lan hatalara vurgu yap lm ,
ayd nlatma temellerine dayan larak uygun ayd nlatma önerileri getirilmi tir. Bu çal mada 
özellikle uygulama hatalar ndan kaynaklanan yanl l klar üzerine durularak örnek te kil
edilebilecek noktalarda ölçüm ve de erlendirmeler gerçekle tirilmi tir. 

1.G R

Kentler, kültürel ve sosyal miraslar n n sergilendi i toplumsal ya am alanlar d r. Bireylerin 
sosyal hayatlar n n yo un bir biçimde kentin içinde ve çevresiyle ili kili olarak devam 
etmektedir.  Bu durum kent ayd nlatmas n  güvenlik ve görsel gereksinimlerin ötesinde sosyal 
ya am n sürdürülebilirli i aç s ndan da önemli bir notaya ta maktad r.

Kent ayd nlatmas n n öncelikli amac  kentin gece de gün  alt nda oldu u kadar güvenli ve 
faal olmas n  sa lamakt r.  Bu temel gereksinimlerin ötesinde kent ayd nlatmas n n ehrin 
estetik ve tarihi kimli ini ortaya ç karmak gibi bir fonksiyonu da söz konusu olmaktad r. Kent 
ayd nlatmas  kent içinde yayalar n ve araçlar n tüm faaliyet noktalar n n ayd nlat lmas n
kapsar.  Sosyal ya am n süreklili i ve güvenli i aç s ndan ehir içindeki yollar n,
meydanlar n, parklar n, spor alanlar n n, tarihi ve turistik yap lar n ilgili standartlar ve genel 
gereksinimler do rultusunda mümkün olan en verimli yakla mlarla ayd nlat lmas n
gerektirir.[1]
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Kent içi yol ayd nlatmas n n amac  yolun ve yak n çevresinin görülebilirli ini art rarak sürücü 
ve yaylar n daha etkin ve güvenli bir ekilde hareket etmesini sa lamakt r.  CIE taraf ndan
1980 y l nda yay nlanan deney raporunda gece trafi inde iyi bir yol ayd nlatmas  sayesinde 
ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalar n say s ndaki azalman n %30 civar nda oldu u
belirtilmektedir.  Gerekli ayd nl k düzeyinin alt nda olan ve düzgünlük ko ullar n
sa lamayan yol ayd nlatmas  sürücülerde hareket yan lmalar na yol açmakta, kar dan gelen 
araç farlar  ve özellikle ya l  havada yol örtüsünden kaynaklanan kama ma problemini 
yaratmaktad r.  Ayd nlatma armatürlerinin konumland r lmalar nda yap lan hatalar, yine 
yetersiz ve düzgün olmayan ayd nl k düzeyi da l m , kama ma gibi sorunlara neden 
olmaktad r.[2],[3],[4] 

Kentteki tarihi binalar n ve an tlar n ayd nlat lmas  turistik aç dan bir katk  getirirken mimari 
olarak etkileyici binalar n ayd nlat lmas  kentin estetik kimli inin olu turulmas nda önemli rol 
oynar.  Bunun yan nda reklam panolar n n ve di er ticari ö elerin ayd nlat lmas  kentin ticari 
hareketlili inin geli tirilmesi aç s ndan önemli faktörler olabilmektedir.  Tarihi yap  ve 
benzeri ö elerin ayd nlat lmas nda kullan lan armatür tipinin k da l m karakteristi i ve de 
fiziksel boyutlar  büyük önem ta maktad r. Yap n n hem estetik bütünlü ü hem de gün
sürecindeki genel görünü ünü etkilemeyecek boyutlarda ürünler tercih edilmeli ya da 
armatürlerin uygulama noktalar  genel görünümü etkilemeyecek ekilde 
konumland r lmal d r. 

Parklar n, sportif faaliyet alanlar n n ve genel meydanlar n ayd nlat lmas  gün içerisindeki 
hareketli i  ya ant s n n s n rlad  sosyal hayat n gece ehrin bu noktalar nda
sürdürülebilmesine olanak sunar.  

Kent ayd nlatma sistemlerinin tasar m nda öncelik ihtiyaçlardan yanad r.  Fakat sürekli 
i letme ko ullar ndaki i letme ve bak m maliyetleri de erlendirildi inde sistem tasar m nda
verimlilik ve tasarruf ö elerinin de ne derece önemli oldu u anla labilmektedir.  Günümüzde 
artan enerji fiyatlar  do rultusunda ayd nlatma ihtiyac  duyulan her noktada verimlilik ve 
tasarruf yakla mlar  büyük önem kazanmaktad r.  Zira ideal kullan m süresinde kent içinde 
a rl kl  olarak kullan lan sistemlerin y ll k i letme maliyetleri bu noktada i letme 
sorumlulu unu ta yan da t m irketleri ve belediyeler için yük olu turmaktad r. [5] 

Tablo 1. Kent ayd nlatma sistemlerindeki armatür yap lar na ait y ll k enerji giderleri  

I k kayna
Sistem gücü (lamba+balast) (W) Y ll k Tüketim kWh* Y ll k Tüketim

(TL)**

1000W YBSBL 1072 4288 815

400W YBSBL 432 1728 328

250W YBSBL 276 984 187

150W YBSBL 170 680 129
*Y ll k 4000 saat kullan m
*0,19 TL/kWh tarife bedeli 

Tablo1’den de incelenebilece i gibi geleneksel olarak kullan lan sistemlerin bir y ll k enerji 
tüketim giderleri bu sistemlerin sat n alma maliyetlerinin 2-4 kat  seviyelerde olabilmektedir. 
Kilometrelerce uzunluktaki ehir içi yolun geni  sosyal faaliyet alanlar n n ve binalar n
ayd nlat lmas  y ll k bazda çok yüksek bir gider kalemi olu mas na sebep olabilmektedir.  Bu 
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a amada tasar mlarda yeni nesil teknolojilere yer verilmesi gerek enerji tüketiminin gerekse 
genel bak m maliyetlerinin s n rland r lmas  için uygun bir yakla m olacakt r. 

Teknik ve ekonomik gereksinimlerin ötesinde ayd nlatma tesisat n n genel görünümün de 
estetik kusurlar olu turmayacak nitelikte olmas  gerekmektedir.  Genel olarak gece kent 
ayd nlatmas nda yeterli bir çözüm sunan ayd nlatma tesisatlar n n gün içerisinde ehrin 
gündüz görünümdeki rolü de büyük önem ta maktad r.  Armatürlerin ötesinde tesisatlar n
genel görünüm ve dö eni ekilleri ehrin genel görüntüsü ve de elektriksel güvenlik unsurlar
aç s ndan önem te kil etmektedir. 

Kent içi ayd nlatma modellerinde en çok görülen problemlerden biri de tamamen yo un bir 
do rultusal a sahip projektör tipi armatürlerin yaya ve araçlar n görsel konforu 
dü ünülmeden yerle imlerinin yap lmas d r.  Bu tip uygulamalarda optik olarak ekranlanm
ürünler kullan larak yaya ve sürücüler için kama ma riski olu turmayacak ekilde 
konumland r lmas  gerekmektedir. 

2. UYGULAMA ÖRNEKLER

Uluslararas  standartlar do rultusunda tan mlanm  her yol s n f  için gerekli ortalama par lt
seviyesi, ortalama düzgünlük, boyuna düzgünlük, TI ve benzeri birçok performans kriterinin 
sa lanmas  gerekmektedir.  Birçok ehrimizde de oldu u gibi zmir kent içi ayd nlatmas nda
birçok yol modeli ürün ve/veya uygulama hatalar  nedeniyle ilgili standartlar  kar lamayacak 
niteliktedir.  

Yol ayd nlatmas nda görülen en temel hatalar kullan lan armatürün optik karakteristi i
de erlendirilmeden yap lan direk yerle imlerinden kaynaklanmaktad r.  Bununla birlikte ilgili 
yollar n i letmeler taraf ndan genel olarak bir s n fland rma yap lmamas  kimi zaman yetersiz 
kimi zaman ise gerekenin çok çok üstünde bir ayd nlatma yap lmas na sebep olmaktad r. 

Projelendirme a amas nda do rular yap lsa da uygulamada görülen hatalar ya da peyzaj ve 
benzeri ö eler sebebiyle olu an kusurlar kar la lan di er bir problemdir. 

ekil 1. Yol 1 
ekil 1 deki yol modelinde armatürün optik karakteristi i de erlendirilmeden yap lan 

geleneksel yerle im ve peyzaj yap s  dikkate al nmadan belirlenen konsol boyu nedeniyle 
ortalama ve boyuna düzgünlük kriterleri yerine getirilememektedir.  Bunun yan  s ra 
armatürlerden ç kan k ak s n n belirli bir k sm  yol kenarlar nda bulunan a açlar n dallar
taraf ndan engellendi inden sistem verimlili inde kayda de er bir dü ü  görülebilmektedir.
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ekil 2. Kav ak 1 

ekil 3. Kav ak 2 

Bu çal ma kapsam nda yap lan ölçümlerde bir kez daha görülmü tür ki en büyük uygulama 
hatalar  yine kav ak noktalar nda yap lmaktad r.  Temel olarak trafik kazas  riskinin en 
yüksek oldu u ve bu nedenlerle de en önemli ayd nlatma noktalar n n kav aklar oldu u
bilinmektedir.  Özellikle ehir merkezindeki uygulamalarda kimi zaman bak ms zl ktan kimi 
zaman ise bu noktalarda yetersiz projelendirmeler nedeniyle güvenlik riski ta yan örneklere 
rastlanmaktad r. ekil 2 ve ekil 3’ de kav ak ve önemli ba lant  noktalar n n yap lan genel 
hatalara örnekler verilmi tir. 

ekil 2 incelendi inde yo un peyzaj yap s  nedeniyle “X” ile i aretlenmi  geçi  noktas nda
güvenlik riski olu turacak seviyede yetersiz bir ayd nlatma oldu u saptanm t r.  Bu 



73

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

noktadaki par lt  seviyesi 0.18 cd/m² seviyesindedir.  Bu noktaya göre çok daha yüksek 
seviyedeki Y ve Z noktalar ndan gelen sürücüler için X noktas nda bulunabilecek olas  yaya 
veya araçlar kaza riski ta maktad r.  Kav ak üzerindeki kör alan kav a n devam nda yol 
boyunca da devam etmektedir.  

ekil 3 incelendi inde ise zmir’in en hareketli noktalar ndan birinde yer alan kav akta devre 
d  kalm  armatürler nedeniyle yaya geçidi üzerinde 0.12 cd/m² gibi güvenlik riski 
olu turacak seviyelerde bir ayd nlatma oldu u görülmektedir. 

ekil 4. Yol 2 



74

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

ekil 5. Yaya yolu 1 

Kar la lan hatalardan bir di eri de yap lan ölçümlerden de anla laca  gibi yol ayd nlatma 
projelerinin yap m nda yolun statüsü ve bu noktadaki gereksinimlerin uygun olarak 
belirlenmemesidir.  Bu a amada ekil 4 ve ekil 5’deki ölçüm sonuçlar  incelendi inde belirli 
zaman diliminin d nda neredeyse hiç kullan lmayan organize sanayi bölgesine ait bir ara yol 
ortalama 2.5 cd/m²’nin üzerinde bir seviyede ayd nlat l rken, zmir’in en önemli noktalar ndan
Konak Meydan ’na giden yaya yolu yakla k 0.5 cd/m² lik seviyelerde ayd nlat lmaktad r.
Bunun yan  s ra ekil 5’deki ölçüm sonuçlar  günümüzde kullan m  giderek artan ve estetik 
kayg lar nedeniyle tercih edilen en direkt ayd nlatma armatürlerinin optik performans 
aç s ndan verimsiz bir çözüm oldu unu bir kez daha göstermektedir  Bu tip armatür 
yap lar n n kendi eksenleri etraf ndaki simetrik yap lar  nedeniyle de park ve 
meydanlar d nda uygulamalar için uygun olmayan bir k da l m na sahip oldu u
unutulmamal d r. 

ekil 6. Heykel 1 

ekil 6’daki heykelin ayd nlat lmas  incelendi inde kar m za bu tip uygulamalarda en s k
görülen ayd nlatma armatürün optik karakteristi i göz önünde bulundurulmadan yap lan 
konumland rma hatalar  ç kmaktad r.  Örnek model incelendi inde görülmektedir ki “A” ile 
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i aretlenen projektörün asimetrik k karakteristi i ve armatürün yöneltimine bak larak 
kaynak n n çok büyük bir k sm n n kaçak k olarak gitti i görülebilmektedir. Bu 
a amada benzer ekilde direk ya da bayrak ayd nlatmas  için bu tip projektörlerin kullan lmas
üretilen n çok büyük oranda kaçak k olarak kaybedilmesine sebep olmaktad r. Bu 
uygulamadaki di er eksiklik ise bak ms zl kt r.  C ve D noktalar ndaki armatürler k
kaynaklar n n devre d  kalmas  sebebiyle servis vermemektedir. Bu durum estetik aç dan
zay fl k yaratabilmektedir. Estetik kayg lar n ötesinde hiçbir ekranlamas  olmayan yüksek 

ksal ç k l k kaynaklar n n yaratt  görsel konforsuzlukta gözden kaç r lmamal d r. 

ekil 7. Yap  1 

ekil 8. Yap  2 

ekil 7’de Alsancak Gar Binas ’na ait ayd nlatmaya ili kin ölçüm sonuçlar  yer almaktad r.
Bu noktada yap  yüzeyi kabul edilebilir seviyede ayd nlat lmaktad r.  Uygulamada görülen 
eksiklik ise yarat lmak istenilen efekt için daha uygun optik karakteristikli armatürler tercih 
edilebilecekken standart asimetrik k da l m karakteristikli projektörler hedef noktalara 
yak n mesafelerden yönlendirilmi  olmas d r.  Uygun optik karakteristikli armatür tiplerinin 
kullan lmas  durumunda ayn  görsel etki çok daha dü ük güçlü sistem kurulumuyla da elde 
edilebilmektedir. 
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Bu noktada görülmeyen di er bir kusurda gerekli bak m sürecinde yenilen metal halide k
kaynaklar n n renk s cakl l klar nda görülen farkl l klard r. Muhtemelen ar zalanan k
kaynaklar n n yenileme sürecinde tak lan farkl  renk s cakl na sahip k kaynaklar n n
kullan m  nedeniyle yap n n yüzeyinde farkl  renk s cakl klar n n olu turdu u etkiler 
görülebilmektedir. Bu noktada kullan lan projektörlerin de birbirinden farkl  montaj aç lar nda
olmas  yüzeyde farkl  notlarda farkl ksal yo unluklar n elde edilmesine sebep olmaktad r.

ekil 8’ deki eski itfaiye binas  ise yetersiz ayd nlatma yap lan yap  örnekleri aras nda
gösterilebilir.  Bu a amada yap  yüzeyinin büyük bir k sm  0.8 cd/m² nin alt ndad r.  Yap
sadece A,B,C,D ve E noktalar nda bulunan 5 ayr  noktadan ayd nlat lmaya çal lm  fakat ne 
bina bütünü neden yap n n ana hatlar  ön plana ç kar labilmi tir.  Alsancak Gar  için yap lan
yorumlar buras  içinde geçerli olmaktad r. Bu noktada da montaj farkl l klar  ve k
kayna n n renksel farkl l klar  nedeniyle estetik kusurlar dikkat çekmektedir

ekil 9. Meydan 1 

ekil 9’da zmir’in en önemli noktalar ndan Konak Meydan ’na ili kin sonuçlar yer 
almaktad r. Burada da görülmektedir ki ehir içerisindeki di er birçok önemli noktada oldu u
gibi buras n n da statüsüne uygun nicelikte bir ayd nlatma yap lmamaktad r. 



77

* Bu bildiri Elektrik Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

ekil 11. Yaya yolu 2 

ekil 11 de Kar yaka Çar s ’n n ayd nlatmas na ili kin sonuçlar yer almaktad r.  Bu noktada 
seramik metal halide k kaynaklar n n kullan ld  endirekt dekoratif ayd nlatma 
sistemlerinin kullan lmas yla ortalama 4cd/m2 lik bir ayd nlatma yap lm  olup bu tip bir 
uygulama için güvenlik ve görsel aç dan yeterli say labilecek seviyededir.  Fakat simetrik k
da l m na kar n yap lara yak n konumland r lan bu armatürlerin yayd klar k ak s n n
büyük bir k sm  yap  yüzeylerinden yans makta yada yap  içerisine girmektedir.  Bu a amada 
en direkt uygulamalar estetik amaçlarla tercih edilecekse bile asimetrik da l ml  ürünlerin 
kullan lmas  daha uygun olacakt r. 

ekil 11. Yaya yolu 2 
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SONUÇ

Genel olarak kentlerdeki altyap  eksikli i ve plans zl k ayd nlatma sistemleri için de geçerlilik 
ta maktad r.  Çal ma içerisinde de erlendirilen tüm noktalarda görülen hatalar n temelinde 
plans zl k yatmaktad r. Ayd nlatma ne yaz k ki i letme sorumlulu unu ta yan kurumlar için 
yeterince üzerine dü ülmeyen ve de uzmanl n s n rl  oldu u bir konu ba l d r.  Temel 
olarak ehir bütünlü ü içinde ayd nlatma önemi ta yan tüm noktalar için bir i letme 
program n n olu turulmas  ve sistem standartlar n n ve i letme giderlerinin ideal standartlara 
kavu turulmas  gerekmektedir. Ayd nlatma sistemlerinin tasar m  sadece elektrik yada mimari 
kapsamda de erlendirilemeyecek kadar detayl  bir konu ba l d r.  En uygun sistem 
tasar m n n ancak tüm elektriksel, estetik, sosyal, çevresel ve ekonomik kriterleri göz önünde 
bulundurularak yap lmas  mümkündür.  Bu a amada sistem giderlerini s n rlamak ad na yeni 
nesil teknolojilere yer verilmesi ve ilgili uzmanl k çal malar n n yap lmas  kaç n lmazd r.
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 HÜCRESEL LET M S STEM  VE KENT Ç  UYGULAMALARI 

 Yrd. Doç. Dr. Özgür Tamer 
ozgur.tamer@deu.edu.tr 

Cep telefonlar  (GSM) ve 3. Nesil (3N) haberle me sistemlerinin altyap s n  olu turan baz 
istasyonlar n n halk sa l na etkileri son y llarda oldukça önemli bir tart ma konusu olarak 
süregelmektedir. 3. Nesil  ileti im sistemlerinin devreye girmesiyle beraber i letmeciler 
özellikle ehir içinde yeni altyap  çal malar  yürütmekte ve kurulan yeni baz istasyonlar
konuyu güncel ve s cak tutmaktad r. 

GSM ve 3N haberle me sistemleri ekil 1 de sunuldu u gibi hücresel yap da sistemlerdir ve 
temel kurgu kullan c lar n küçük bölgelere hizmet veren baz istasyonlar  ile sa lanan ileti im
altyap s na cep telefonlar  ile eri ebilmeleri üzerinedir. ekil 1’de her kule bir baz istasyonunu 
temsil etmekte ve her baz istasyonu ise 2 hücre yay nlayarak ileti imi sa lamaktad r. Her 
telefon içinde bulundu u hücre arac l  ile sisteme ba lanmaktad r. ekilde sunulan altyap
belirli bir bölgenin kapsama alan n  sa lamak amac yla kurulmu  istasyonlard r. Bu 
istasyonlar n her biri farkl  frekanslarda çal makta, böylece ileti im hizmetinin kar mas
engellenmektedir. 

ekil 1 Hücresel leti im Sistemi 

Her ne kadar yukar da belirtilen yap  ile belli bir bölgeye ileti im hizmeti sa layamak üzere 
kapsanabilse de, özellikle ehirle menin yo un oldu u ya da insanlar n gün içinde yo un
olarak bulundu u sosyal alanlarda istasyonlar n kapasitesi her kullan c ya hizmet vermek 
konusunda yetersiz kalmaktad r. Bu nedenle ekil 2’de belirtilen daha küçük baz istasyonlar
kurularak hücrenin içindeki kullan c  kapasitesi art r lmaya çal lmaktad r. Ana istasyonun 
alt na kurulan her istasyon, farkl  bir frekansta bir baz istasyonudur ve ana istasyondan hizmet 
alamayan kullan c lar bu istasyonlara ba lanarak ileti im hizmetine ula abilmektedir 
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ekil 2 Ana ve alt baz istasyonlar

Yukar da bahsedilen yap da ana istasyon, alt istasyondan daha yukar da konumland r lmakta,
alt istasyonlar nispeten daha a a da kalacak ekilde yerle tirilerek daha küçük ve yerel 
alanlara hizmet sa lamaktad r. 

Tüm bunlara ek olarak 3. Nesil ve sonras  sistemler yüksek veri h z  ve IP temelli ileti im
olanaklar  sunarken daha yüksek frekans bantlar  ve yüksek i aret kalitesine ihtiyaç 
duyduklar  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 istasyonlar n n
kapasite olarak yetersiz kalmas  normal olsa da, operatörlerin yüksek kar beklentilerinin 
kar lanmas n  temin etmek için tüketicilerin ölçüsüz/gereksiz kampanyalarla daha fazla 
kullan ma te vik edilmeleri ve yeni nesil cihazlar n telefon i levinin yan  s ra e-posta ve 
sosyal payla m vb. uygulamalar ile nternet kullan m n  vazgeçilmez hale getirmesi de yeni 
istasyonlara olan ihtiyac  art rmaktad r. 

ekil 3 Ana ve Alt istasyonlar 
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Halk taraf ndan as l tepki gösterilen istasyonlar, ya am alanlar m za daha çok dahil olan bu alt 
istasyonlar konumundad r. Ço unlukla elektrik direklerinde, bina çat  ya da duvarlar nda kimi 
zamanda kamufle olarak plastik a aç benzeri yap lar n içinde bulunan bu istasyonlar kapsama 
alan  daha dar olacak ekilde tasarland  için ana istasyonlara göre daha dü ük güçte çal an 
yap lard r. Bu yap lara ek olarak baz  i  ve al veri  merkezlerinde bina içi çözümlerde daha 
küçük kapsama alan na sahip ve daha dü ük güçte çal an farkl  vericiler de bulunmaktad r. 

Yukar da sunulan bilgilerden de anla laca  üzere mobil ileti im altyap s n n ehir içindeki 
da t k k sm n  olu turan baz istasyonlar n n, ehir içinde, ve ya am alanlar m z n yak n nda
kurulmas , i letilen sistemin do as  gere idir. Buna ek olarak zaman zaman tart lan,
istasyonlar n ehir d ar s na ç kar lmas  mevcut duruma göre bir çok sak nca do uracakt r. 

ehir d ndaki istasyonlar n, uzak mesafelere eri ebilmek için çok yüksek güçlerde çal ma 
zorunlulu u (TV vericileri gibi), sadece genel bir kapsama sa layabilecek olmas , istasyon 
say s n n k s tl  olacak olmas  ve cep telefonlar n n uzak mesafelere sinyal gönderebilmek için 
çok daha yüksek güçte çal arak kullan c lar  çok yak n mesafeden elektromanyetik maya 
maruz b rakacak olmas  bu tip bir uygulaman n belli ba l  sak ncalar ndand r. 

Her ne kadar ehir içinde istasyon konumland r lmas  sistem i lerli i aç s ndan zorunlu olsa 
da, gerek operatörler gerekse düzenleyici kurum olan BTK istasyonlar n konumlar n n
belirlenmesinde halk n elektromanyetik maya maruziyet seviyesini bir kriter olarak en 
dü ük seviyede de erlendirilmektedir. Bu duruma operatörler aras  “roaming” anla malar n n
da pratikte uygulanmas n  ekledi imizde, her operatörün yo un nüfuslu bölgelerde neredeyse 
konutlarla iç içe konumland rd  birçok baz istasyonu ile kar  kar ya geliyoruz. 

Bu ba lamda baz istasyonlar n n yerlerinin belirlenmesinde sadece operatörlerin sistemsel 
beklentilerinin kapsanmas  yerine, halk sa l , kentsel uyumluluk ve ulusal kaynaklar n
verimli kullan m  gibi kayg lara da yan t verebilecek bir kurul e güdümünde istasyon 
yerlerinin belirlenmesi, yak n gelecekte çok daha yüksek kapasite art r m ihtiyaçlar  ile kar
kar ya kalacak bu alanda, daha sa l kl  bir çevre seçene ini de erlendirebilmek aç s ndan
önem ta maktad r. 
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KENT Ç  DA ITIM EBEKELER NDE YA ANAN SORUNLAR ve DAHA Y  B R
DA ITIM S STEM Ç N ÖNER LER

TMMOB EMO zmir ubesi Enerji Komisyonu
izmir@emo.org.tr

ÖZET 

Elektrik her kesimin vazgeçilmez temel ihtiyaçlar ndand r. Günlük ya ant m zda yoklu unda 
fark na vard m z ve ço u zaman hayat n durmas na neden olan elektrik enerjisi kentlerde 
elektrik da t m ebekeleri vas tas yla tüketicilere ula t r l r. Da t m  ve çe itli alanlardaki 
kullan m kolayl  nedeniyle her gün daha derinden k lcal damarlar gibi ya am yollar n
besleyen elektrik enerjisi fiziki yap s  dolay s yla “tekel” konumundad r. Bu nedenle kamu 
yarar  ön planda olmaktad r. Çe itli gerekçelerle kamu hizmetinin özel sektör eliyle 
yürütülmesinin önü aç larak da t m ebekelerinin de kamu yerine özel sektör taraf ndan
i letilmesi siyasi iktidarlar taraf ndan hedeflenmi tir. Bu y l içerisinde yap lan özelle tirmeler 
sonras nda kamu elinde (TEDA ) da t m ebekesi kalmam t r. 

Do al tekel durumundaki ebekeler “özelle ince” rekabet, daha iyi hizmet vb gerekçelerle 
ebekeler sanal olarak çe itli k s mlara ayr lm , üretim, iletim, da t m ve perakende sat

i lemleri ayr t r larak çe itli firmalar yarat lm t r. Daha önce özelle tirilen stanbul Anadolu 
Yakas  (AKTA  Elk) örne indeki olumsuzluklar n pek ço unun özel sektör mant
içerisinde tekrarlanaca  çe itli ortamlarda defalarca dile getirilip raporlan haz rlanm
olmas na ra men tamamen ideolojik (siyasi) nedenlerle sat lar devam ettirilerek da t m
irketleri varl klar yla beraber özel sektöre devredilmi tir. 

Temel yurtta l k hakk  olarak kabul edilen elektrik enerjisine kullan m hakk  nedeniyle halk n
ve tüm tüketicilerin bu konuda duyarl  olmalar  ve olumsuzluklar  irdelemeleri kaç n lmazd r. 
Bu nedenle günümüze kadar geçen süreçte ya anan olumsuzluklar n de erlendirilmesi
gereklili i bulunmaktad r. Halk m z n elektrik enerjisini güvenli, kaliteli ve sürekli olarak 
temin edebilmesi, da t m ebekelerinin sorunlar n n azalt lmas  ile orant l d r. EMO zmir 

ubesi Enerji Komisyonu di er enerji sorunlar yla beraber Da t m ebekesinin Sorunlar n
da tüketicilerden gelen ikayetlerle beraber teknik eksiklikleri de takip ederek düzeltilmesi 
yolunda çaba sarf etmektedir. 

G R :
ZM R L  ELEKTR K ÜRET M  VE TÜKET M

zmir nüfus bak m ndan ülkemizin üçüncü büyük kenti olmas n n yan  s ra Ege bölgesinin de 
sanayi, ticaret ve liman hizmetleri yönünden ana kenti konumundad r. Bu nedenle verilerin 
asl nda Türkiye geneli, EGE bölgesi ve kentleri olarak bir bütün içerisinde de erlendirilmesi 
daha sa l kl  olacakt r. Ancak burada esas olarak kentler ele al naca ndan konu k saca
de erlendirilecektir.

Ülke genelinde enerji üretimi (santrallar) kömür ve su kaynaklar n n yak n nda
kuruldu undan hangi kentlerde ve bölgelerde ihtiyaca ve talep art  verilerine göre 
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de erlendirmek daha sa l kl d r. Bu aç dan bak ld nda da elektri in üretim, iletim ve 
da t m olarak bir bütün oldu u görülmektedir. 

zmir ili yo un göç alan illerimizden birisidir. Ortalama 100.000 civar nda y ll k nüfus art
olmaktad r. Nüfus art n n gerektirdi i elektrik enerjisi ihtiyac yla beraber sanayi ve ticaret 
sahalar ndaki tüketim art lar  göz önüne al nmal d r. Ortalama %7-8 civar nda y ll k art
gösteren enerji talebi 10 y l içerisinde mevcut kapasite kadar kapasite art  yap lmas n
gerektirmektedir.  

Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimi 2012 y l  sonunda 239,4 Milyar kWh olmu tur. Kurulu 
güç Ekim 2013 itibari ile 61.422 MW’a ve puant tüketim 39.045 MW’a ula m
bulunmaktad r. 

Türkiye’nin puant güçlerindeki art lar da tüketim art lar na paralel seviyede olmaktad r. 
Kriz hallerinde ise do al olarak tüketim ve puant dü mektedir. 

Tablo 1- Ege Bölgesi zmir Ocak ve A ustos Puant De erleri

PUANTLAR 
TEMMUZ A USTOS ARALIK 

PUANT (MW)  (2011)        36.122,0 34.929,1
PUANT (MW)  (2010)        32.570,6 33.391,9 32.961,7
YILLIK ARTI  (%) 9,8 4,4

PUANT (MW)  (2011)        35.634,0 34.730,5
PUANT (MW)  (2010)        32.165,0 33.191,0 32.145,0
YILLIK ARTI  (%) 9,7 4,4

2009 Y l  Puantlar 2010 Y l  Puantlar 

ZM R
MRKZ

2.100 Haziran ZM R MRKZ 2.395 Aral k

Art  % 14

ZM R
MRKZ

2.305 Haziran ZM R MRKZ 2. 563 Aral k

Art  % 11,19

Tablo 2- zmir li tüketimleri MWh  

2009 2010 
TOPLAM TOPLAM 

zmir Mrkz 13.445,625 14.207,017
Art   % 5,66
zmir l 14.735,247 15.535,396

Art   % 5,43
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zmir, Manisa ve Ayd n illerinde büyük santrallar say ca azd r. Bölgeye enerji Kemerköy, 
Yata an ve Soma termik santrallar ndan gelmektedir. Alia a bölgesinde do al gaza dayal
termik santral bulunmaktad r. 

Ege bölgesindeki santrallar n durumuna bak ld nda EÜA ’ n üretimin yakla k yar s n
kar lad , di er üretim irketlerinin ise di er yar  üretimi yapt klar  görülmektedir.  

Ege bölgesinin su fakiri oldu u bilinmektedir. HES say s  az ve küçük güçlerdedirler. 
Bununla birlikte RES’lerin üretimi 1.000.000.000 MWh’i a m t r.

EGE BÖLGES LET M EBEKES

letim Sistemi elektrik sisteminin ana omurgas n  te kil etmekte olup iletim tesisleri 
yat r mlar  pahal  ve yap m  uzun süre alan, i letilmesi ülke ekonomisine etkileri aç s ndan
büyük önem ta yan sistemler oldu undan bölgesel geli im hedeflerinin, yük tahminlerinin, 
arz kaynak noktalar n n önceden optimum olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Ege Bölgesi iletim hatlar na bakarken Türkiye iletim haritas na göz atmakta yarar 
görülmektedir. Bilindi i gibi letim Sistemi, üretim tesislerinden itibaren gerilim seviyesi 36 
kV üzerindeki hatlar üzerinden elektrik enerjisinin iletiminin gerçekle tirildi i tesislerdir. Bat
bölgesinin kuzey güney do rultusunda Denizli Yata an ile Soma ve Seyitömer hatt ndan
olu tu u görülmektedir.  

Türkiye üretim ve iletim sistemi, bir Milli Yük Tevzi Merkezi (Gölba ) ile 9 adet Bölgesel 
Yük Tevzi Merkezinden (Adapazar , Çar amba, Keban, zmir, Gölba , kitelli, Erzurum 
Çukurova ve Kepez) gözlenip yönetilmektedir. Güç sistemi i letmesi, sistemin 380 kV trafo 
merkezlerini ve 50 MW’ n üzerindeki tüm santrallar  kapsayan bir SCADA ve Enerji letim 
Sistemi Program  (EMS) ile yap lmaktad r. Sistem i leticisi (Sistem Operatörü) bu sistem 
sayesinde daha kaliteli bir i letme için gerekli olan her tür sistem çal mas n , günlük i letme 
programlar n  ve yük frekans kontrolünü yapabilmektedir. 

Sistem Kay plar
Ülkemizin iletim sistemi kay plar , uluslararas  performans düzeyindedir. 

 Tablo 7- letim Sistemi Kay plar  (TE A  Verileri)  

YILLAR % GWh 
2001 2.8 3.374,4 
2003 2.4 3.330,7 
2005 2.4 3.695,3 
2007 2.5 4.523,0 
2008 2.5 4.388,4 
2009 2.1 3.973,4 

TE A zmir ve Manisa illeri Trafo Merkezler i letmecisi olarak 3. letim Tesis ve letme 
Grup Müdürlü ü ve Ayd n ilinden sorumlu 21. letim Tesis ve letme Grup Müdürlü ü ile 
Sistem letmecisi olarak Bat  Anadolu Yük Tevzi Müdürlü ü ile hizmet vermektedir.  
Bu 3 ilde 6 adedi 380 kV, 48 adedi 154 kV olmak üzere TE A  taraf ndan i letilen toplam 
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100 adet trafo merkezi vard r. Birkaç merkez d nda kurulu güç kapasitesi olarak yeterli 
bulunmaktad r.
Bölgede rüzgar, güne  ve jeotermal enerji kaynaklar  mevcut olup yava  yava
de erlendirilmektedir. Ancak yenilenebilir kaynaklar n üretimlerinin süreklilik arzetmedi i
göz önüne al narak üretimde özellikle DUY sistemindeki saatlik Yük Alma (YAL) ve Yük 
Atma (YAT) nedeniyle yeterli olmad , ÜRET M TÜKET M dengesinin sa lanabilmesi için 
yeni santralar n kurulmas n n zorunlu oldu u aç kt r.

Ayr ca bölgenin arz güvenirli inin sa lanabilmesi için yeni iletim hatlar n n planlanmas
gerekmektedir.  

DA ITIM EBEKELER N N SORUNLARI  

zmir ube s n rlar ndaki zmir, Manisa, Ayd n illeri nüfus yo unlu u bak m ndan Marmara 
Bölgesi’nden sonra ikinci s rada yer al r. Bölge nüfusunun yar s ndan ço u kentlerde 
ya amaktad r.

Artan tüketim karakteristi i ve iç göçler yüzünden artan talebi kar lamakta mevcut 
ebekelerin yetersiz kald klar  bilinmektedir. Ruhsats z kaçak yap lar nedeniyle sa l kl
ebeke planlar  ile tesislerin yap lamad , imarl  alanlarda da yeni yap lar n alt yap lar n n

yetmedi i görülmektedir.  

Bunlara ilaveten çözüm yollar n n ba nda gelen uzun dönemli “Ana ebeke Planlamalar ”n n
yap lmamas  sorunun artarak büyümesine neden olmaktad r.

Da t m, iletim ve üretim yat r mlar  aras ndaki denge kurulamam t r. Genellikle santral 
yap mlar  gündeme getirilmekte, iletim ve da t m yat r mlar n n yetersizli i gündeme 
gelmemektedir.  

Gerilim dü ümünün oldu u her yerde kalitesiz enerji sunuldu u, kay plar n olu tu u ve 
mutlaka yenileme yat r mlar n n yap lmas  gerekti i dü ünülmelidir. ehir merkezlerinde 
kay p ve kaçak miktar  yüksektir. Teknik kay plar kaç n lmazd r ancak kaçak kullan m n
önlenmesi de bir yönetim sorunudur. Hesaplama yönteminin yanl l ndan dolay  baz
ehirlerde teknik kay plar n da alt nda toplam kay p-kaçak miktar  ç kmaktad r!

Tüketimin en yo un oldu u zmir ebekesinde daha önceki ana plan (master plan) uygulamas
eksik kalm , yenisinin de yap lmas  maalesef gündemden dü tü ünden ebekenin geli mesi 
acil durum çözümlerine göre yap lmaktad r. Enerji kay plar n  önlemek amac yla ara trafo 
merkezlerinin (34,5/10,5kV) kald r lmas  ve 154kV’luk merkezlerin yap lmas  planlanm
iken bu uygulama resmen durmu tur.

GED Z EDA ’  besleyen trafo merkezleri de yüklüdür. OG ebekesi ve ana besleme 
merkezlerinin durumu +5 

o
C hava s cakl nda puant yükleri kar layamaz durumdad r. 

Bölgenin co rafi yap s  nedeniyle s nma ve so utmada elektrik kullan lmas  yayg nla m t r. 
Do algaz n ve jeotermal enerjinin kullan m n n yayg nla amam  olmas  k  puant n n yüksek 
olmas ndaki nedenlerden birisidir.

Bo ta kay plar n mümkün olan en aza indirilmesi için i letmedeki da t m tesislerinde 
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bulunan trafolar n gereksiz büyüklükte kullan lmamas  ve trafolar n minimum %60 
yüklenmesine dikkat edilmesi faydal  olacakt r.

Da t m ebekelerinde önerimiz, ana ebeke plan  olanlar n revize edilmesi di erlerinin ana 
ebeke planlamalar n n acilen (en az 20 y ll k ) yap larak ona göre yat r mlar n

yönlendirilmesidir.  

Tüketimin yo un oldu u merkezlere kadar 154kV’luk hatlar n ve indirici merkezlerin 
ehirlerin merkezine kadar getirilmesi kablo teknolojisinin geli mesi nedeniyle mümkün olup 

GIS merkezlerle de güvenli trafo merkezleri yap labilmektedir. Buradaki sorun ehir
merkezlerinde belediyelerin yeteri kadar büyüklükte trafo yeri ay rmamalar d r. Kamu 
kurulu lar  ve Belediyeler ayr  taleplerle gelmekte, bu konunun çözümü ise hiç kimsenin 
gündemine gelmemektedir. Belediyeler yasas na trafo yerlerini ay rmalar  zorunlu görevleri 
olarak eklenmelidir.  

Tüketimin yakla k %50’si sanayide kullan ld ndan devletin planl  bir ekilde sanayi 
bölgeleri yaratma program  olmal d r. Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) tamamen müte ebbis heyetler vas tas yla kurulmakta, devletin bütünsel bir 
politikas  olu mad ndan bürokrasi çark n  a abilenler, bölgelerinde elektrik enerjisi 
kapasitesi yeterli ise faaliyete ba layabilmekte, yetersiz kapasite olmas  halinde çok büyük 
masraflara ula an enerji hatlar  yap m n  kar lamalar  istenmektedir. OSB’ler kendi altyap
hizmetlerinin yan nda ek olarak gelen masraf  kar layamamaktad rlar.

Yakla k on y ll k bir süreçte bu OSB’lerin tamamlanaca  hedeflenirse bölgenin enerji 
ihtiyac n n yetersiz kalaca  aç kt r. Çünkü mevcut geli me h z na göre tüketim ikiye 
katlanacakt r. Planlanan OSB’lerin her biri için 10MVA’dan 800MVA kurulu güce, bunu 
ta yacak iletim hatlar na, indirici merkezlere ve üretim santrallar na gereksinim olacakt r.
Bölge turizm potansiyeli olan bir bölge de oldu undan hem mevcutlar n hem de yeni geli en
bölgelerin enerji sorununun bulunmamas  gerekmektedir.  

Önerimiz aynen ehir ebekeleri gibi bat  ege ve iç ege’de de (benzer ekilde tüm ülkede) il 
ana da t m planlamalar na ve genel kalk nma planlar na paralel olarak iletim hatlar n n ve 
trafo merkezlerinin de planlanmas d r (20 y ll k periyotlarda). Enerjinin asl nda tek elden 
planlanmas n n ve yönetilmesinin önemi aç kça görülmektedir. Çünkü üretildi i anda 
tüketilen temel ihtiyaç niteli inde bir ürün oldu u gerçe i göz önünde bulundurulmal d r.
Uygulamada ya anan önemli baz  sorunlar a a dad r:  

1- ENH’ LARINA B NALARIN TEHL KEL  YAKLA IMI

Havai Hat eklindeki da t m ebekeleri y llar içinde yap la ma alanlar  içinde kalm lard r. 
Bu nedenle yeni yap lan binalar hatlar n çok yak n na tesis edilmi lerdir. lerleyen zaman 
içinde ah slar n dikkatsizli i sonucu demir profil, televizyon anteni, boya f rças  gibi çe itli
malzemelerle hatta temaslar  sonucu yaralanma veya ölüm olaylar  meydana gelmektedir.  
Bu tip olaylar sonucunda sorumlular hakk nda ceza ve tazminat davalar  aç lmakta, proje, 
tesis ve kabul a amalar ndan y llarca önce geçmi  ve i letmeye al nm  ENH’ ta meydana 
gelen kazalarda genellikle o anda bulunan i letme personelleri sorumlu tutulmaktad r. Bu 
konu çözümsüzlü ü çözüm olarak kabul edilmi  fakat çözülmesi gereken hukuki bir sorundur. 
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2- ENH’ LARIN MAR PLANLARINA LENMEMES

Da t m ebekelerinde 1960 y llarda i letmeye al nm  fiderler bulunmaktad r. Bu kadar eski 
tarihli hatlar n baz lar  tapu ve imar paftalar na i lenmi  ancak pek ço u da i lenmemi
durumdad r.
Belediyeye yap lan in aat ruhsat  ba vurular nda imar plan nda havai hat gözükmedi i için 
in aat ruhsat  verilmekte ve maalesef tesis sahipleri ve yap mc lar tehlikeli durumu göz ard
ederek çal maktad rlar. Yap m s ras nda da olas  kazalardan da t m ebekesi i letmecisi 
sorumlu tutulmaya çal lmaktad r. Veya bir ey olmazsa bile binalar tehlikeli bir biçimde in a
edilmektedir. 

Bu olumsuz durumun engellenmesi için Da t m irketlerinin en önemli görevi OG da t m
hatlar n n imar planlar n n üzerine i lenmesini ve hatlar n geçti i güzergahlarda istimlak ve 
irtifak i lemlerinin tamamlanmas n n sa lanmas d r. 

3- KENT Ç  TRAFO MERKEZLER N N YERLER N N BEL RLENMES

Kent içi yerle im yerlerinin geni lemesi ve mevcut arsa ve yap  sto unun yenilenirken insan 
yo unlu un artmas  nedeni ile elektrik enerjisine olan gereksinim daha da artmaktad r.
Elektrik enerjisinin kent içi da t m  için zorunlu olan da t m trafolar n n kent içindeki 
yerle imi için belediye, büyük ehir belediyesi ve da t m irketinin uyumlu çal mas
zorunludur. Planlama a amas nda trafo yerlerinin göz önüne al nmamas  durumunda, yeni 
yap lar n gereksinimi olan elektrik ba lant s  sorun olu turmakta ve trafo binalar n ye il
alanlarda tesisi gibi pratik çözümlere ba vurulmaktad r. 

4- ORMANLIK ALANLARDAN GEÇEN ENH’LARI 
Orman içinden geçen ENH’lar  da t m irketlerinin en önemli sorunlar ndan biri olmaya 
devam etmektedir. Asl nda ne da t m irketi yöneticilerinin ne de orman idaresinin konuyu 
ciddi olarak ele ald na dair bir gözlem bulunmamaktad r.

Uzun y llardan beri ormanl k araziden geçen hatlara orman idaresi geçi  izni vermekte, olan 
veya olmayan a açlar üzerinden belli bir paray  her y l almaktad r. Daha sonra orman idaresi 
bu güzergahlar  unutmakta, ancak her y l birer yaz  yazarak sorumlulu u da t m
i letmelerine y kmaktad r. Basit bir budama i inden orant s z cezalar kesilebilmekte, 
yang nlar n birinci nedeni say lmaktad r. 
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Ormanl k arazideki hat bak m i leri ayr  bir uzmanl k alan  olup her türlü kesim ve budama 
i lerini orman idaresi ücretini de da t m irketinden almak kayd yla ve Elektrik Kuvvetli 
Ak m Tesisleri Yönetmeli i’nde belirtilen emniyet mesafeleri sa layacak biçimde budama ve 
hat ba  ay r c lar n n etraf ndaki otlar n temizlenmesi veya betonlanmas  vb sa lanmal d r.

4- DEN Z KENARLARINDAK  ENERJ  NAK L HATLARI 

zmir genelinde deniz kenar nda olan birçok ilçe ve yerle im alanlar  vard r. Bu yerlerdeki 
bilhassa 34,5 kV seviyedeki ENH’lar  nem ve tuzlanmadan etkilenmekte, zolasyon seviyesi 
dü tü ü içinde hatlarda çok s k açmalar meydana gelmektedir. Tuzlanma nedeniyle ENH 
beton direk ve iletkenleri çürümektedir. 

Enerji nakil hatt  izolatörleri rüzgarl  havalarda tuzlu ve iletken deniz suyunun etkisine maruz 
kal rlar. Kirli endüstri bölgelerindeki izolatörlerde, s k s k olu an sis ve çiseleyen ya mur 
anlar nda k sa devreler olmaktad r. Bu konuda ülke içerisinde y llardan beri ne TEDA  ne 
üniversiteler ne de üreticiler ciddi çal ma yapmam lard r. 

5- OG DA ITIM GER L M KADEMELER

Özelikle büyük metropollerde enerji talebi yüksek oldu undan, da t m trafolar n n güçleri 
yüksek olmaktad r OG’de gerilim dü ük oldu u zaman ayn  kesitle ta nabilir güç de 
gerilimle do ru orant l  olarak dü mektedir. Talep gücünü kar laya-bilmek için kablo 
kesitinin yükseltilmesi gerekmektedir ki bu yat r m maliyetini yükseltmektedir  

• ebeke kay plar : Talep gücünü kar layabilmek için yükselen kesitin lineer oldu unu
varsayarsak joule kay plar  ak m n karesi ile orant l  olarak artt ndan, gerilim kademesi 
dü tükçe ebeke kay plar  (U1/U2)² orant l  olarak artacakt r.

• zolasyon: yeni teknolojilerle gerilim kademesinin yükseltilmesi da t m ebekelerinde sorun 
olmayacak ancak sigorta çeneleri gibi esnek fiziki ba lant  elemanlar n n daha özenli imal 
edilmesi gerekecektir (özellikle k sa devre durumlar  göz önüne al nmal d r)

6- AG HAVA  HAT EBEKELER NDE TEL KOPUKLARI FAZ-TOPRAK KISA 
DEVRE CAN VE MAL GÜVENL

AG havai hat ebekelerinde faz toprak k sa devrelerinde ve tel kopuklar nda anahtar n açmas
veya sigortan n atmas  hemen hemen imkans z gibidir. Ayn  sak nca tel kopuklar nda da söz 
konusudur. Bu mahsurlar  ortadan kald rmak için imarl  tüm bölgelerde bütün AG ebeke
hatlar n n yer alt  kablo sistemine dönü türülmesi gerekmektedir. 

7- KAPAS TE KULLANIM ORANLARI 
Güç üreten ve ta yan bütün ekipmanlardan maksimum oranda istifade edebilmek için son 
kullan c  gerilim kademesinde (0,4 kV) olabildi ince kompanzasyon yap lmal d r.
Sanayi abonelerinde kompanzasyon yap lmas  nedeniyle bu sorun söz konusu de ildir ancak 
konut, küçük i yeri ve ticarethane a rl kl  bölgelerde kopman-zasyon yap lmad  için bu 
bölgedeki da t m trafolar nda OG kablolar nda
Kapasite Kullan m  > Cos  x100
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KOMPANZE ED LMEYEN EBEKELERDEK  OLUMSUZLUKLAR 

Kompanze Edilmeyen ebekelerde Kay plar

eklinde ifade edilebilir.  

Kapasite Kullan m : Bütün ekipmanlarda (Trafo, Kablo, Havai Hat vb) kapasite kullan m  % 
= (1- Cos ) x 100 oran nda dü er.

Joule Kay plar : Bütün ekipmanlarda kay plar:
W % = [ ( 1/ Cos )² - 1 ] x 100
oran nda artar. Bu durum özellikle puant saatlerinde büyük önem arz eder. 

Örne in 1000 kVA gücünde bir da t m trafosundan (uygun kompanze edildi inde) 950 kW 
çekilebilirken kompanze edilmeyen da t m trafosunda bu güç 700 -750 kW’a kadar dü er. 
Bu ilave yat r m demektir. Ayr ca kay plar yukar da belirtilen oranda artar.

Da t m ebekelerinde da t m ekipmanlar ndan maksimum fayday  sa lamak için 0.4kV 
kademesinden kompanze edilmesi gereklidir. 

Sanayi aboneleri ve A.G de sözle me gücü 9 kW üzerindeki aboneler A.G den sistemlerini 
kompanze etmektedirler. Ancak konut küçük i yeri, büro gibi abonelerde kompanzasyon 
yap lma-maktad r. Genelde konut, i yeri, büro gibi abonelerde 0.22 kV cihazlar 
kullan ld ndan, ideal olan  bu cihazlar n imal edilirken kompanze edilmesidir. Böyle bir 
uygulama Da t m ebekelerindeki Kompanzasyon proble-mini ba lang ç noktas ndan
itibaren çözebilir.  

Elektrik Da t m irketleri trafo merkezlerinde otomatik kompanzasyon ünitelerini a a da
belirtilen gerekçeler nedeniyle koyamamaktad r.  

1-Bu üniteler periyodik kontrol ihtiyac  göstermektedir. Çok fazla say daki merkezler de bu 
i lemin yap lmas  zor ve i letme giderlerinde art  demektir.  

2-Ço u trafo merkezinde bu üniteleri koyacak yer bulunamamaktad r.

Bu nedenlerle trafo merkezlerinde kompanzasyon amaçl  SAB T GRUP Uygulamas na
devam edilmeli ve olmayanlarda da yap lmal d r. Bu uygulama tam çözüm olmasa da 
trafonun kompanze edilmesine katk  sa layabilir. Kompanzasyon tesisleri ilave edilirken 
i letme güvenli i sorunu yaratmayacak ekilde planlanmal  ve mevcut imar yasalar na
uygun olarak gerçekle tirilmelidir. 

SAB T GRUP tespit edilirken a a daki hususlar hesaba kat lmal d r.
1-Sisteme devaml  ba l  olan buzdolaplar
2-Stand-by da b rak lan elektronik cihazlar
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8- HARMON KLER N GET RD  SORUNLAR  

Son y llarda gittikçe artan miktardaki elektronik e ya kullan m  ve güç elektroni inin 
geli mesi nedeniyle almaçlar n üretti i harmonikler sinsi bir ekilde ebekede ve tüketicilerde 
olumsuzluklara neden olmaktad r. Harmonikler sorunu EMO ubelerinde 5-6 y ldan bu yana 
düzenlenen çe itli seminerlerle i lenmekte, konunun önemi üyelerimize aktar lmaktad r.
Bununla beraber kom ular n n da kirletti i ebekeyi kullanmakta olan tüketiciler çe itli
zamans z açmalarla ve a r s nma sorunlar yla kar la maktad r. Sorun ulusal düzeyde ele 
al n p büyük tüketiciler d ndaki di er tüketicilerin de uymalar  gereken ko ullar 
belirlenmeli, ebeke i letmecilerine de denetleme yetkileri verilmeli, zarar gören tüketicinin 
de tazmin yolu aç lmal d r.

SONUÇ ve ÖNER LER
Da t m bölgesi için haz rlanm  olan Ana Plan (Master Plan) 2005 senesinde tamamlanm t r
ve yeni ana plan henüz haz rlanamam t r. Gediz Eda ’ n uzun süredir özelle tirme
kapsam nda olmas  nedeni ile personel görevlendirme sorunu bulunmaktad r. Zaman 
kaybetmeden planlama konusunda gerekli çal malar  yapabilecek ve sa l kl  bir ana plan 
olu turabilecek yap lanma sa lanmal d r. 

Elektrik enerjisinin daha ucuz üretilmesi, yeterli ve güvenilir olmas , do rudan endüstriyel 
ürünlerin fiyatlar na ve sosyal ya ama yans yacakt r. Bu nedenle mutlaka planlanarak tesis 
edilmesi gereklidir. ube s n rlar  içerisindeki enerji kaynaklar  ve tüketimi incelenmekle 
birlikte enerjinin ülke genelinde tek elden planlanmas  ve uygulama birlikteli inin 
sa lanmas n n da temel ko ul oldu u göz önüne al nmal d r.  

Elektrik enerjisi; üretimi, iletimi ve da t m  merkezi planlama ile yürütülmesi teknik ve 
ekonomik bir zorunluluk olan ve bu nedenle DO AL TEKEL olarak adland r lmaktad r,
dolay s yla özel sektörün kar h rs na b rak lmamal , kamusal bir anlay  ile yönetilmeli ve bu 
alanda özelle tirme uygulamalar ndan vazgeçilmelidir.  

Bu nedenle yap lmas  gerekli görülen hususlar genel sorunlardan ve çözümlerden ayr
tutulamamaktad r.

1- Enerjide a r  d a ba ml l k olu mu tur ve önlemler al nmamaktad r. Bu durumda 
enerjide halen %73 oran nda ithal yak tlara ba ml  olmam z enerji politikas n n
yanl l ndan kaynaklan-maktad r.

2- Türkiye’de enerji fiyatlar  pahal d r. 1995 y l nda ortalama 6,0 cent/kwh olan elektrik 
fiyatlar  2008 y l nda sanayi kesimi için 13,0 cent/kwh, meskenler için 14,0 cent/kwh’e , 
2011’de 15 cent/kWh’e yükselmi tir. Oysa, ABD’de 6,6 cent/kwh, Güney Kore’de 5,9 
cent/kwh, sviçre’de 9,7 cent/kwh oldu u dü ünüldü ünde elektrik fiyatlar nda pahal l kta 
birinci durumda oldu umuz görülecektir (IEA, Energy Prices and Taxes). Bu enerji fiyatlar
ile sürdürülebilir bir sanayile me, kalk nma, toplumsal refah ve büyüme olanakl  de ildir.

3- Enerji verimsiz üretilmekte ve verimsiz tüketilmektedir. E E daresi Genel Müdürlü ü
verilerine göre; sanayide en az %15, binalarda %35 ve ula mda %15 tasarruf potansiyeli 
oldu unu ve tasarruflar toplam n n y lda 4,0 milyar TL’ye denk geldi i hesaplanmaktad r. 
Ülkemizde ki i ba na enerji tüketimi OECD ortalamas n n 1/5 iken gayri safi yurt içi has la
ba na tüketilen enerji yo unlu u ise yine OECD ortalamas n n iki kat d r.  
Bölgemizde üretim kaynaklar  k s tl  oldu undan enerji verimlili i, enerji tasarrufu 
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programlar  öne ç kar lmal d r. (Öncelikle sanayi kesiminde, kamu binalar nda ve okullarda 
e itim olarak)  

4- Yenilenebilir enerjide darbo azlar olu mu tur. Ülkemizde 48.000MW, bir di er
hesaplamayla 120 milyar kwh/y l rüzgardan, 163milyar kWh/y l büyük ve küçük HES’lerden 
ve 380 milyar kwh/y l güne ten elektrik enerjisi üretebilecek yenilenebilir kaynaklar m z
geli tirilmeyi beklemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklar n n te vik edilmesine paralel 
olarak iletim sisteminin güçlendirilmesinin de ele al nmas artt r. YEK Yasas  yetersizdir.  

5- Yerli kaynaklar n hizmete al n nda zorluklar bulunmaktad r. Büyük ölçüde d  kredi ile 
yap lan yat r mlar, d  krediyi sa layan kredi kurulu lar n n artlar na göre yerli teçhizata ve 
yerli yak t kullan m na bir fiyat avantaj  sa lanmamakta, bunlar n hizmete al nmas nda
kar la lan engellerin ba nda gelmektedir.  

Resmi olarak yap lan projeksiyonlarda görünen yak n gelecekte enerji darbo az  olaca
eklindedir. Ayr ca, elektrik enerjisi üretim yat r mlar n n özel kesim eliyle yapt r lmak 

istenmesi ve kamunun yat r m yapmas n n yasaklanmas  sonucunda;  

Yerli kaynaklar n hizmete al nmas  s n rlanmaktad r. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve 
Küçük Sanayi Siteleri (KSS)’lerin yük çekecekleri tarihler sürekli izlenerek zaman nda
enerjileri temin edilmelidir. Böylece sanayicilerin o bölgelerde yat r m yapmalar  te vik
edilmi  olacakt r

Büyük kapasiteli yat r mlar için gerekli finansman temini, çe itli kamu kurulu lar  aras nda
yap lmas  gerekli koordinasyonun güçlü ü, bu tesislerin kamu eliyle yap lmas n  zorunlu 
k lmaktad r.

6- Enerji ile ilgili yasalar n yetersizli i ve yeni düzenleme gereksinimi bulunmaktad r.
Elektrik Piyasas  Kanunu’nun ülkemiz artlar na uymad  ve olumlu sonuçlar vermedi i
aç kt r. Kurals z ve kontrolsüz bir piyasay  amaçlayan serbest piyasa düzeninin, sadece 
yurdumuzda de il tüm dünyada da ba ar s z oldu u, halen ya ad m z global ekonomik 
krizle de kan tlanm  durumdad r.

7- Enerji yöneti imindeki sorunlar giderilmelidir. Elektrik sektörünü yöneten, ETKB, EPDK 
ve Özelle tirme daresi Ba kanl  (Ö B) aras ndaki görü  ayr l klar  enerji yöneti imini 
etkilemekte ve ortak bir politika tespitine engel olmaktad r. Son olarak yay nlanan Strateji 
Belgesi ile uygulamadaki çeli kiler buna örnektir.

Strateji Belgesi yenilenebilir kaynaklar n geli tirilmesini öngörürken, rüzgar ve güne  enerji 
tesislerinin yap m n n, iletim sisteminin müsait olu una ba lanmas , arz güvenilirli i ile ilgili 
tedbirlerin aras nda kamunun görev almas  önerisine EPDK’n n kar  ç kmas  ve Özelle tirme 
daresi’nin yat r m yapmay  de il özelle tirme ile tesis sat n  öngörmesi enerji 

yöneti imindeki sorunlar olarak s ralanabilir.

8- Ülkemiz standart ve norm üretebilecek konumdan ç km  ve yurt d ndaki uluslar aras
kurulu lar n ç kard klar  standartlar  kopya edip çeviren ve uygulayan bir konuma evrilmi tir. 
Bilindi i gibi uluslararas nda bu gibi çal malar adeta gizli gümrük duvarlar  olu turmakta her 
türlü mal ve hizmet üretimi, yeni standartlar(!) bahane edilerek engellenebilmektedir. Standart 
takibi, üretimi ve normlar n olu turulmas  birincil önceliklerimizden olmal d r.
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9- Enerji alan ndaki tüm geli melerin takibi ülkemiz için gerekli sistemlerin plan, proje, 
artnamelerin, tip projelerin haz rlanmas , malzemelerin yerli üretim baz nda ara t r p

geli tirilmesine öncülük edecek bilimsel kurulu lar olan TÜB TAK, üniversiteler ve meslek 
odalar  ile çal abilecek, ülkenin tüm verilerinin topland  ETK Bakanl  bünyesinde özerk 
yap da yeni bir “enerji enstitüsü” kurularak bu birime ara t rma ve geli tirme çal malar  için 
yeterli kaynak ayr lmas  ve bu surette enerji stratejilerinin belirlenmesine, enerji yönetiminde 
çal anlara (mühendis, idareci e itimi vb), de i en ve geli en teknolojiyi birinci elden takip 
ederek üretici ve kullan c lara destek veren bir yap n n olu mas n n faydal  olaca
görülmektedir  
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2006’DAN 2013’E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA ZM R

Semra Ulusoy 
ulusoy@unfpa.org 

“ nsanlara en yak n yöneti im katman  olan yerel ve bölgesel yönetimler, e itsizliklerin 
sürmesi ve artmas na kar  mücadelede ve gerçek manada e itlikçi bir toplumun 
geli tirilmesinde en uygun noktay  temsil etmektedirler.Bu yönetim yap lar , sahip olduklar
yetkinlikler ve farkl  aktörlerle kuracaklar  i birli iyle, kad n erkek e itli i lehine somut 
eylemler gerçekle tirebilirler.” 

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi 
Yerel Ya amda Avrupa Kad n-Erkek E itli i art

Geriye Bak

2009 y l nda yap lan Kent Sempozyumu’nda anlat lan Kad n Dostu Kentler Program n n
yakla k 4 y ll k geli imine (serüvenine) geçmeden önce program hakk nda k sa bir 
hat rlatmayla ba layal m: 

2006-2009 Dönemi 

2006 y l nda, Kad n STK’lar, taban örgütleri, ulusal ve yerel düzeydeki kamu kurumlar yla
yap lacak yerel çal malar sonucunda, yerel yönetimlerin planlama süreçlerine toplumsal 
cinsiyet e itli inin dahil edilerek,  kad n dostu kentlerin olu mas  için bir ortam olu turulmas
hedefiyle Birle mi  Milletler Kad nlar n ve K z Çocuklar n n nsan Haklar n n Geli tirilmesi 
(BMOP) ad yla ba lat ld .

Program Birle mi  Milletler, çi leri Bakanl  ortakl nda Sabanc  Vakf ’n n do rudan
deste i ve mali katk lar yla yürütüldü. Program n amaçlar ; Yerel yönetim planlama 
süreçlerine toplumsal cinsiyetin dâhil edilmesi için yerel yönetimlerin (Valilik ve belediyeler) 
kapasitesinin art r lmas ; Toplumsal cinsiyet e itli i ve kad n dostu hizmetlerin desteklenmesi 
için kad n STK’lar n kapasitelerinin art r lmas  ve yerel yönetimler, taban örgütler ve yerel 
kad n STK’lar aras nda kar l kl  i  birli inin te vik edilmesiydi. 

Program n en önemli ay r c  özelli i; E it kat l ml  STK - Kamu i birli inde yerel olmas yd .

Aral k 2009 da BMOP tamamlan ncaya kadar, aralar nda zmir’in de oldu u 6 ilde, Kars, 
Nev ehir, anl urfa, Trabzon ve Van’da çal ld .

Bu süre içinde yap lan çal malar bir önceki sempozyumun konusuydu. Y ld z Tokman 
sunumunda çal malar , gelinen noktay  ayr nt l  olarak ele ald .
Benim o dönemle ilgili eklemek istedi im; Program bittikten sonra çi leri Bakanl ’n n
genelgesidir (1).  
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81 ilin Valili ine yollanan bu genelgede yap lan tüm çal malar anlat ld ktan sonra elde edilen 
ba ar lara de inilmi , bütün illerden ayn  çal man n yap lmas n n beklendi i belirtilerek, 
kurumlarda Yerel E itlik Mekanizmalar ’n n ( l Kad n Haklar  Koordinasyon Kurullar ,
Kad n Erkek E itli i Birimleri) kurulmas  istenmi , Yerel Meclislerde de Kad n Erkek 
E itli i Komisyonlar ’n n seçilmesi önerilmi tir.

Yeniden; Bu Kez Kad n Dostu Kentler Program  ad yla ve 12 lde 

Ad  geçen genelge üzerine, program n kendi illerinde de uygulanmas n  isteyen illerin yerel 
yöneticilerinin (Belediyeler) ba vurusu üzerine mevcut illere 7 il daha eklenerek say  12’ye 
yükseldi. (Van’ n geçirdi i büyük deprem sonras nda Programdan çekilmek zorunda 
kalmas yla eski il say s  5’e inmi ti). lk dönemde sadece 1 Büyük ehir Belediyesi ( zmir) 
varken, bugün bu say  Antalya, Bursa ve Gaziantep’in eklenmesiyle 4’e ç km
bulunmaktad r.

Neden Böyle Bir Program? 

Kent nüfusunun yar s n  olu turmalar na ra men kad nlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve 
e it bir biçimde kat lamamaktad rlar. Halbuki kad nlar seçilmi  ve atanm  yerel yöneticilerin 
planlama ve yönetim sürecinde dan malar  gereken do al ortaklard r. Kad nlar n karar alma 
mekanizmalar nda e it temsil talebi; anayasal bir hakt r, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurudur.

ehir planlamalar , geleneksel olarak erkekler taraf ndan yap lmakta ve kad nlar n ihtiyaçlar
göz önünde bulundurulmamaktad r. Oysa konut, güvenlik, ula m, e itim ve sa l k gibi 
alanlarda al nan yerel kararlar, kad nlar  do rudan etkilemekte hayatlar n  kolayla t rmakta 
veya zorla t rmaktad r. Kad nlar yerel meclislerde temsil edilmedikleri için bu kararlar
etkileyememektedirler. 

Örne in kentin planlanmas  ve organizasyonunda kad nlar n bir araya gelebilecekleri 
mekanlar, her mahalleye bir kre , gündüz bak mevi hizmetleri vs. genelde önceliklendirilmez. 
yi ayd nlat lmam  sokaklar, uzak noktalara hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu 

araçlar n güvenli olmay  kad nlar n en temel haklar ndan biri olan seyahat özgürlü ünü
kullanmas n  engeller.  

Üstgeçitler ve yüksek kald r mlar, kad nlar n bebek arabalar  ile kentin sokaklar n
kullan m n  zorla t r r. Kentlerin kültürel, spor ve dinlence olanaklar ndan da en az yararlanan 
gruplar ndan birini yine kad nlar olu turmaktad r. Ayr ca, kad nlar n iddete u rad klar nda
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s nabilecekleri mekânlar, ilgililere ula abilecekleri acil destek hatlar  da yine kent 
yönetiminin yapt  planlarda göz ard  etmemesi gereken unsurlardand r.
Bu programla planlamas nda, yönetiminde ve günlük ya am nda kad nlar n aktif bir biçimde 
rol ald  kad n dostu kentler olu turulmas na destek verilecektir. 

Türkiye’de Kad n Erkek E it(siz)li i

Türkiye 2010 Biny l Kalk nma Hedefleri Geli im Raporu’na göre, Türkiye ilkö retimdeki 
cinsiyet e itsizli ini ortadan kald rma hedefine çok yakla m  olsa da, ortaö retime devam 
etmeyen k z çocuklar n n oran  kayda de erdir. Bin Y l Kalk nma Hedefleri raporu, bin y ll k
hedeflerin gerçekle tirilmesindeki sorun te kil eden konular olarak bilhassa co rafi ve sosyal 
cinsiyet e itli i farkl l klar n  ele almaktad r. Rapor, Türkiye’nin ciddi zorluklar ve yap sal 
engeller ya ad , Cinsiyet E itli inin ve Kad n Güçlendirilmesinin Te vik Edilmesi ba l kl
3. Hedefe özel ilgi verilmesi gerekti ine dikkat çekmektedir.   

Karar alma ve i  gücüne kad nlar n kat l m nda önemli bo luklar bulunmaktad r.  Parlamento 
düzeyinde siyasette kad nlar n temsil oran  2011 Genel Seçimi ile artmak ile birlikte %14’tür 
(550 parlamento üyesinden sadece 78’i kad nd r) Bu oran yerel yönetimlerde 2%’den bile 
azd r. Kad nlar n i  gücüne kat l m oran  22% civar ndad r; bu durum Türkiye’yi OECD 
ülkeleri ve geli mekte olan ülkelerin alt na yerle tirmektedir. Üreme sa l , güçlendirme ve 
i  gücü piyasa kat l m nda toplumsal cinsiyet e itsizli i gösteren ve UNDP’nin 2010 y l
Küresel nsani Kalk nma Raporu (HDR) ile ba lat lan Cinsiyet E itsizli i Endeksine göre, 
Türkiye 138 ülkeden 77’inci s radad r.

Say lar Anlat r

Kad n erkek e itsizli inin ilimizdeki durumunu bize say lar anlat yor (2): 

YA  GRUBUNA GÖRE KADINLAR 

0-14  379 093 

15-64                   1 393 014 

65+  191 373 

NÜFUS 

Toplam  3 948 848 

Kad n  1 963 480 

Erkek  1 985 368 

Cinsiyet Oran  % 101.1

15 + OKUMA YAZMA B LMEYEN ORANI 

Toplam %  5.4 

Kad n  % 8.7 

Erkek  % 2.1 

B T R LEN E T M DÜZEY  (15+ KADIN) 

Lise veya dengi  % 21.1 

Yüksekokul-Fakülte % 10.1 

Yüksek Lisans % 0.6 

Doktora  % 0.2 
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Kazan mlar – Eksiklikler - Zorluklar 

Kad n Hareketinin 1990’lardan ba layarak yükseli i kad n haklar  alan nda kazan mlar n elde 
edilmesini sa lad . Hem Ceza hem de Medeni Kanunda kad nlar lehine de i iklikler yap ld .
2010 Kas m tarihli Türkiye AB 2010 lerleme Raporu da bunu saptam , kad n haklar  ve 
toplumsal cinsiyet e itli i konular nda ilerleme sa land na dikkat çekmi tir. Genel olarak, 
kad n haklar n  ve toplumsal cinsiyet e itli ini temin eden hukuksal çerçeve elveri lidir. 
Ancak, Türkiye’de kad n haklar n n korunmas  ve toplumsal cinsiyet e itli inin hayata 
geçirilmesinde temel zorluk uygulama olarak kalmaktad r. Bu zorlu un giderilmesi görevi 
durmaktad r. 

Gerek merkezi, gerek yerel düzeyde kamu görevlilerinin ve kad n STK’lar n, kad n haklar  ve 
toplumsal cinsiyet e itli i alan nda e itilmesi ve bu alanlarda fark ndal n art r lmas
gerekmektedir.  

Ayr ca, ulusal ve yerel düzeyde kad n STK’larla kamu kurumlar  aras nda i birli inin 
kurulmas , geli tirilmesi için çabalara gereksinim vard r.

Kad n Dostu Kent , 
Kad nlar n yerel karar alma süreçlerine ve mekanizmalar na e it kat l m n n
sa land , kad n erkek e itli i planlar n n olu turuldu u, bu planlar n
uygulamaya sokuldu u,
Yerel yönetimlerin bütçelerinin ve planlar n n olu turulmas nda Toplumsal 
Cinsiyet E itli inin dahil edildi i,
Yerel E itlik Mekanizmalar n n kuruldu u, bütçelerin toplumsal cinsiyet 
e itli ine duyarl  olarak düzenlendi i,

ÇALI MA YA AMI (15+) 

gücüne kat lma oran

Toplam %53,2  

Erkek  % 72,9 

Kad n %34,3 

sizlik  

Toplam % 14,8 

Erkek   % 11,6  

Kad n)  % 21,2 

stihdam edilen 

Toplam % 45,3 

Erkek   % 64,4 

Kad n  %27   

S YASAL YA AMDA VE YÖNET MDE KADINLAR 

Kad n Milletvekili Say s  5 (%19) 

l Genel Meclisi’nde Kad n Üye Say s  : 15 ( % 11)  

Büyük ehir Belediye Meclisinin % 3,9’u kad n. 

14 Vali Yard mc s  aras nda kad n yoktur 

30 lçe Belediye Ba kan  aras nda kad n yoktur 

30 Kaymakam n ise sadece 1’i kad nd r
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Kad n Dostu Kent, 
Kentte kad nlara kar iddetin önlenmesi için her tür önlemin al nd ,
iddet gören kad nlar için dan ma merkezleri, s nma evleri, acil yard m

hatlar  gibi gerekli hizmetlerin sa land ,
Kent hizmetlerinin, planlar n n, kentsel dönü üm çal malar n n
belirlenmesinde kad nlar n n ihtiyaçlar n n göz önünde al nd ,
 Yerel yönetimlerle sivil toplum kurulu lar  aras nda kesintisiz diyalogun 
sa land ,  i birli inin güçlendirildi i,
Hizmet sa lay c lar n /yerel yöneticilerin toplumsal cinsiyet e itli i
konusunda duyarl l  için  e itimlerin verildi i, toplumsal cinsiyet 
konusunda fark ndal klar n n artt r ld  kenttir. 

Kad n Dostu Kentler Ortak Program  ,Kad n Dostu Kent olmak için önlemler almaya haz r
olan kentlerin bu amaca ula malar na destek vermeyi hedeflemi tir.  2008 y l nda tüm yerel 
aktörlerin kat l m yla olu turulan zmir Yerel E itlik Eylem Plan ’n n uygulanmas  için 
at lacak daha çok ad m bulunmaktad r.

2009’dan Bugüne… 

zmir Yerel E itlik Eylem Plan ’n n (YEEP) l Genel ve zmir Büyük ehir Belediye 
Meclislerinde kabulünden   sonra, Planda yer alan ve Yerel E itlik Mekanizmalar  olarak 
adland rd m z yap lar kurulmaya ba land .

zmir Valili i ba kanl nda çal malar n  sürdüren ve ildeki kamu, kad n STK ile Baro ve 
Meslek Odalar ’n n temsilcilerinden olu an zmir l Kad n Haklar  Koordinasyon Kurulu,
gerek Yerel E itlik Eylem Plan ’n n yap lmas nda ve plan n yerel meclislerde kabul edilerek 
onaylanmas nda belirleyici rol oynad .
Plan  kabul eden Yerel Meclislerde hemen Kad n Erkek E itli i Komisyonlar  kuruldu. 
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Kad n Erkek E itli i Komisyonlar

l Genel ve zmir Büyük ehir Belediye Meclislerinde kurulan Kad n Erkek E itli i
Komisyonlar n  ilçe Belediye Meclisleri zledi. Bugün zmir’in toplamda 25’i Belediye 
Meclisinde, 1’i l Genel Meclisinde olmak üzere toplam 26 Kad n Erkek E itli i Meclis 
htisas Komisyonu kurulmu  bulunmaktad r.

Komisyonlar n sorumluluklar ;  kad n erkek e itli ini sa lamaya yönelik kad n sorunlar n n
ve gereksinimlerinin yerel meclislere ta nmas , al nan kararlara / uygulamalara yans t lmas
ve yürütülecek çal malar n toplumsal cinsiyet e itli ine uygunlu unun de erlendirilmesi 
olarak tan mlan r.

Kad n Erkek E itli i Birimleri  

Valilik, l Özel dare, l Müdürlükleri ve Büyük ehir Belediyesinde Kad n Erkek E itli i
Birimleri kuruldu.  zmir Yerel E itlik Eylem Plan n n bir uygulamas  olarak, zmir l Kad n
Haklar  Koordinasyon Kurulu ad na 30 ilçenin Kaymakaml na gönderilen bir yaz yla,
Kaymakaml k bünyesinde Kad n Erkek E itli i Birimleri kuruldu.  

2013 y l  itibariyle, zmir’de kurulan Kad n Erkek E itli i Birimi say s  39’a ula m t r. Bu 
kurumlar; Valilik, Büyük ehir Belediyesi, l Özel dare, l Milli E itim, Aile ve Sosyal 
Politikalar, l Halk Sa l , kur l Müdürlükleri, Kaymakaml klar, zmir Müftülü ü, l
Jandarma Komutanl d r.

Valilik ve  Belediye bünyesinde kurulan birimler, kad nlarla ilgili verilerin toplanmas , yerel 
yönetimler taraf ndan sunulan hizmet modellerinin geli tirilmesinde toplumsal cinsiyet 
e itli inin dahil edilmesini sa lamak, toplumsal cinsiyet e itli i yakla m n  yerel yönetim 
anlay na yerle tirmesinde etkin olmak, kad nlar n sorunlar na ve gereksinimlerine yönelik 
ara t rma ve de erlendirmeler  yapmak, düzenli raporlama yapmak  gibi görevler yürütür. 

Kurumlardaki Kad n Erkek E itli i Birimleri ise; kurum personelinin ve kurumun görev 
tan m na giren hizmetlere ili kin cinsiyet ayr ml  veri tutmak, kad n kurulu lar yla kurumu 
aras nda koordinasyonu sa lamak, kurumun plan ve programlar nda toplumsal cinsiyet 
e itli ine yönelik yakla m n yer almas n  sa lamak gibi görevleri vard r.

Kad n Erkek E itli i Birimi olarak ba layan çal mas n ,  2012 y l nda zmir Büyük ehir 
Belediyesi Kad n Çal malar ube Müdürlü ü’nü kurarak geli tirdi. Bugün idari büronun 
yan  s ra Kad n Erkek E itli i Birimiyle, Kad n Dan ma Merkezi ve Kad n S nmaevi 
Birimini içeren müdürlükte toplam 30 ki i çal maktad r.  Ad yla ve yap s yla Türkiye’de bir 
ilktir ve Kad n Dostu Kent olma yolunda at lm  önemli bir ad md r. Bir ba ka önemli ad m
ise, Belediye Meclisinin 2013 y l nda Avrupa Yerelde Kad n Erkek E itli i art ’n
(CEMR) imzalamas d r.
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Avrupa Yerel Ya amda Kad n Erkek E itli i art

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ve ortaklar  taraf ndan geli tirilmi  olan 
Avrupa Yerel Ya amda Kad n Erkek E itli i art  2006 y l nda kabul edilerek, imzaya 
aç lm t r. Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimlere hitaben haz rlanan belgede söz konusu 
yönetimler bu arta imza koymaya, kad n - erkek e itli i ilkesini hayata geçirmeyi kamusal 
bir görev kabul etmeye ve kendi yetki alanlar  dahilinde art'ta öne sürülen taahhütleri 
uygulamaya ça r lmaktad r. 
 “Yerel Ya amda Avrupa Kad n Erkek E itli i art 'na imza koyan taraflar a a daki
hususlar n çal malar m z n temel ilkelerini olu turdu unu tan rlar” denilen belgede ilkeler 
öyle s ralanmaktad r (3): 

1. Kad n - erkek e itli i temel bir hakt r

2. Kad n - erkek e itli i, çoklu ayr mc l k ve dezavantajlar hususlar n n gerekti i

biçimde ele al nmas n  temin etmek  

3. Kad nlar n ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli kat l mlar  demokratik 

bir toplum için ön ko uldur

4. Toplumsal cinsiyet kal p yarg lar n n tasfiyesi kad n - erkek e itli inin sa lanmas nda

temel önem ta maktad r

5. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal cinsiyet bak  aç s n n

yerle tirilmesi kad n - erkek e itli inin ilerletilmesi için gereklidir 

6. Eylem planlar  ve programlar  için gerekli kayna n tahsisi kad n - erkek e itli inin 

ilerletilmesi için gereklidir. 

imdi art  imzalayan zmir Büyük ehir Belediye Meclisi sözü edilen eylem plan
haz rl ndad r. Bu kentimiz için büyük bir f rsatt r. 

Sonuç ve Öneriler 

Bugüne gelindi inde kad nlar n kentsel hizmetlerden daha fazla yararlanabilmesi için kimi 
geli meler olmu tur. l s n rlar  içindeki S nma Evi say s 6’s  belediyelere, 1’i Aile ve 
Sosyal Politikalar l Müdürlü ü’ne ait olmak üzere 7’ye ula m t r .  19 Belediyenin 24 Kad n
Dan ma Merkezi vard r, 22 Belediyenin Kent Konseyi Kad n Meclisi, 1 Belediyenin Kad n
Erkek E itli i Birimi, 3 Belediyenin Kad n Erkek E itli i Görevlisi vard r (4). 

Hemen hemen bütün ilçe belediyeleri Kad n Dan ma Merkezleri’ni açm lard r. Kentte 
ayd nlatman n iyile tirilmesi, engellilerin kenti kullan m nda iyile tirmeler, kad nlar n da 
yararlanabildi i spor alanlar , çocuk oyun bahçeleri, ye il alanlar n say s nda art  olmu tur. 
Ayr ca, zmir Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü üne ba l  olarak aç lan iddet Önleme ve 
zleme Merkezi ( ÖN M) ,  kuruma iddet ikayetiyle ba vuran kad nlar n ilk gözlemlerinin 

yap ld , psiko-sosyal ve ekonomik durumlar n n incelendi i, geçici kabulleri yap larak iki 
haftaya kadar kalabilecekleri lk Kabul Birimleri’nin aç lmas  önemlidir. Tüm bu geli meler 
olumludur ama kent nüfusu göz önüne al nd nda yeterli olmaktan çok uzakt r.
Ayr ca kentte kad n profilinin ç kart lmas  çal malar  yap lm , elde edilen veriler nda
zmir Yerel E itlik Eylem Plan 2013 y l nda revize edilerek uygulamaya konmu tur.  
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Yeni planda; 
Kentin kad nlar n kullan m na daha uygun hale getirilmesi için, kad nlar n kent mimarisinden 
olumsuz etkilenmeyece i düzenlemeler yap lmas , kad nlar n ortak kullan m mekan  olan 
sokaklarda, park ve duraklarda ayd nlatman n daha da iyile tirilmesininin sa lanmas ,
kad nlar n talepleri al narak spor parklar , çocuk parklar  ve deniz kenar nda dinlenme parklar
gibi yeni uygun park alanlar  yarat lmas , kentsel ortak mekanlara tuvalet, çocuk tuvaleti, 
emzirme odalar  yap lmas n n sa lanmas , kentsel hizmet kullan m  ve memnuniyet 
anketlerinin düzenli olarak (y lda bir kez) yap lmas  ve sonuçlar n n payla lmas ,

Ula mda, kad nlar n kolay, ekonomik ve güvenli ula mlar n n sa lanmas , yol, kald r m, 
alt/üst geçitlerin kad nlar n daha kolay kullan m na uygun ekilde düzenlenmesi, toplu 
ula mda durak say s na ve yerine olan ihtiyac  saptamak üzere özellikle kad nlar aras nda
anket çal mas  yap lmas , vb daha pek çok hedef yer al yor.

Toplumsal Cinsiyet E itli ini Sa lamaya Yönelik Kentsel Hizmetlerden Kimi Örnekler 
(5)

Kentin kay t sisteminin, cinsiyet ayr ml  verilerin toplanmas na olanak tan yacak 
ekilde iyile tirilmesi. 

Kad nlar n, kentsel hizmetlere yönelik gereksinmelerini ve taleplerini ortaya ç karacak
anket vb. çal malar n düzenli yap lmas .
Verilen hizmetler konusunda, kentlilerin düzenli bilgilendirilmesi. 
Kad nlar n kent ve çal ma ya am na daha fazla kat labilmesi için kre , gündüz 
bak mevi, ya l  bak mevi olanaklar n n sa lanmas  var olanlar n iyile tirilmesi. 
Kentlerde kad nlar n bir araya gelebilecekleri kad n merkezlerinin say lar n n
art r lmas .
Kad nlar n kent içi hareketliliklerini art rmak üzere toplu ula m araçlar nda özel 
indirimler yap lmas .
Geceleri karanl kta toplu ula m araçlar n n sürücülerinin kad nlar n talebi oldu unda
durak d nda (evine yak n bir yerde) durmas n n sa lanmas .
Toplu ula m duraklar na kad nlar n 155 Acil Yard m hatt n  arayabilecekleri 
dü melerin konulmas .
Toplu ula m araçlar n n sürücülerinin insan haklar  ve kad n n insan haklar
konusunda e itilmesi 
Kentsel planlama, toplu konut alan  ve kentsel dönü üm projelerinin yap m nda
cinsiyete duyarl  bir plan ve proje yakla m n n benimsenmesi, kad nlar n görü lerinin
al nmas  ve kararlara yans t lmas .
Kentsel hizmetlerin mahalle ölçe inde verilmesi ve yayg nla t r lmas .
Kentsel hizmet sunucular n n kad n-erkek e itli i konusunda fark ndal klar n n
artt r lmas .

Bitirirken 

Yedi y ll k bir çal may , anlatmak bu bildirinin hacmini fazlas yla a yor.
Burada bir özet vermeye çal t k, eksi iyle gedi iyle. 
Sürdürülebilirlik bu program n varolu unun dü ümü. 
Kurulan yap lar n yasal mevzuata kavu turulmas  hem sürdürülebilirlik hem de kal c l k
aç s ndan çok önemli.   
Bunun için her alanda savunuculuk yap lmas  görevi önümüzde. 
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Yap lan Planlar (Yerel E itlik Eylem Plan ), kurulan yap lar ( l Koordinasyon Kurulu, E itlik
Birimleri ve E itlik Komsiyonlar )  ka t üstünde kalmamal , sürmeli, kal c  olmal . Bunun 
için tüm kesimlerin deste ine ihtiyaç var.  
Bu Sempozyumun, bu ortam n yarat lmas  için de erli bir f rsat yaratt na inan yorum.

D PNOTLAR 

(1) çi leri Bakanl  2010 / 10 Say l  Genelgesi 

(2) TÜ K Adrese Dayal  Nüfus Sistemi 2009-2010 verileri 
(3)Bu belge May s 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmu tur 

 (4) Kaynak: zmir Büyük ehir Belediyesi Kad n Erkek E itli i Birimi  

 (5) Bu önerileri, Program n Birinci a amas n n 2009 Aral nda tamamlanmas  nedeniyle 
yay mlanan Kad n Dostu Kentler Kitab ndan derleyen Nilgün Salmaner’e te ekkürlerimle   
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KENT, KADIN VE BARI

enay ÇA IRAN
Kimya Yüksek Mühendisi 

senaycagiran@hotmail.com 

G R

Dünya’da, Türkiye genelinde ve zmir kent yerelinde sava , çat ma, iddet ba lam nda kad n
ve bar .

YÜZLE ME 

Geçmi le yüzle me ve özür, Türkiye’nin ‘ba na aç lm  bir belâ’ de il dünyan n
gündemindeki bir mesele; nas l bir toplumda ya amak istedi imiz ve nas l bir ortak gelecek 
kurmak istedi imizle ilgili evrensel bir davad r.

Adalet, e itlik, özgürlük, bar  içinde bir arada ya ayan halklar n olabilecek co rafya, sava
ölüm ve ac larla örülmü tür. Y k lan bir imparatorluktan geriye kalan çok etnisiteli, çok 
kültürlü ve çok inançl  halklar toplam ndan ‘Kemalist Modernite’nin ulus devlet perspektifi 
do rultusunda tek ferdi ‘dünyaya bedel’ olan bir Türk Ulusu yaratma gayreti sürdürülmü tür.
Ermeni, Rum, Süryani, Pomak, Bo nak Çerkez, Arap,Laz, Gürcü, Roman, Alevi, Hristiyan, 
Yahudi, Ezidi ve daha nice halklara ve inanç topluluklar na sistemli bir bask , seyreltme, 
da tma ve yok etme uygulamas  ile kültürlerini, inançlar n , ana dillerini inkara zorlanm ;
asimilasyon sonucu tek kimlik ve tek inanç yarat lmak istenmi ; soyk r mlar, tehcirler, 
katliamlarla fiziki ve mal varl klar  en aza indirilmeye çal lm t r. 

1915 soyk r m , 1923 mübadelesi, varl k vergisi, 6-7 eylül olaylar , 1938 Dersim katliam ,
yok say lan, yok edilmeye çal lan Kürt halk  ve 1980’lerden bu yana 40.000 insan n öldü ü
sava .

nkar, ret ve asimilasyon politikalar  1924’de anayasal güvence alt na al nm t r.Türkiye 
olarak, zmir olarak, resmi tarihle sürdürülmeye çal lan, unutma, inkar kültürünü, adalet 
duygusunu onar c  bir hat rlama kültürüne dönü türmek; geçmi imizle yüzle mek 
zorunday z. Yoksa bu co rafyada bar tan söz edilemez.  

SeyitR za :“Ben sizin yalanlar n zla ba  edemedim, bu bana dert olsun. Ama ben de sizin 
önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun” son sözleriyle resmi tarihin ‘yalan’lar üzerine 
yaz ld  gerçeklik miras n  da b rakm t r. Türkiye’nin, Türkiye halklar n n, ve elbet zmir’in 
bu yalan tarihle yüzle mesi gerekmektedir. 

OSMANLI DÖNEM  VE CUMHUR YET N LK YILLARI ZM R

1893 y l  Osmanl  nüfus say m na göre zmir merkezde ya ayan ki i say s  207.548 zmir'de 
ya ayan Türk say s  79.288 ki i olup (kaynakta Türk olarak belirtilse de Osmanl  döneminde 
Müslüman olarak geçmekteydi)  nüfusun % 38'ini olu turmaktayd .
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Rumlar %26, Osmanl  tebaas nda olmayan yabanc lar %25, Yahudiler %7, Ermeniler ise 
nüfusun %3'ünü olu turuyordu.

zmir'deki nüfusun %55'i Hristiyan, %38'i Müslüman ve %7'si Museviydi. Osmanl
mparatorlu u’nun 1914 nüfus çal mas yla ilgili olarak kaynaklarda yer alan grupland rma 

ise Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Katolikler, Ermeni Katolikler, Protestanlar, 
Latinler, Süryaniler, Eski Süryaniler, Keldaniler, Jakobiler, Maroniler, Samiriyeliler, 
Nasturiler, Yezidiler, Çingeneler,Dürziler, Kazaklar, Bulgarlar, S rplar ve Ulahlar idi. 

zmir 1425’ten 1700’lere kadar stanbul’u besleyen Ege ovalar n n “iskele”si bir yerle im 
yeri olup 1700 lerden itibaren de ticari aç dan oldukça ileri bir ehirdi. Bunda demografik 
yap n n, çok kültürlü, çok dilli olmas  ve özellikle gayrimüslim kad nlar n i , çal ma 
ya am ndaki yeri ve rolü yads namaz. 

ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1910’lu y llarda ba latt  ulus devlet projesinin ilk ve en a r
katliam  'Ermeni Tehciri' esnas nda ya and . Bu projenin önünde engel olarak görülen 
Anadolu Hristiyanlar n n u rad  ikinci büyük katliam, ttihatç lar n Anadolu Rumlar n
‘köklerinden söküp atmalar ’ oldu. zmir yang n  asl nda büyük bir projenin son halkalar ndan
biriydi.

Bütün bu katliamlar n ard ndan ele geçirilen “ganimetlerin” kay tlar n n tutuldu u 'Emval-
Metruke'’ defterleri henüz ara t rmac lara aç lm  de il.  

13 Eylül günü Ermenilerin yo un ya ad  Basmane civar nda ba layan ve tüm Hristiyan 
mahallelerini etkisi alt na alan yang n geni leyerek tüm Ermeni mahallelerine, ak am üstü 
demiryolu üzerinde bir noktadan ikinci bir yang n Rum mahallesine yöneldi ve zmir’i yak p
kül etti. Bugün o tarihte yang n  kimin, kimlerin ba latt n  bilemeyiz. Belki dört gün süren 
yang n n neden söndürelemedi ini sorabiliriz.  

Falih R fk  Atay (Çankaya Kral Matbaas  1984, S. 325) Notlar nda ise; 
‘ zmir’i niçin yak yorduk? Kordon konaklar , oteller ve gazinolar kal rsa, az nl klardan
kurtulamayaca m zdan m  korkuyorduk? Birinci Dünya Harbinde Ermeniler tehcir 
olundu u vakit, Anadolu ehir ve kasabalar n n oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri 
varsa, gene bu korku ile yakm t k. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelen bir ey 
de ildir. Bunda bir a a l k duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parças na benzeyen her 
kö e, sanki Hristiyan veya yabanc  olmak, mutlak bizim olmamak kaderinde idi. Bir harb 
daha olsa da yenilmi  olsak, zmir’i arsalar halinde b rakm  olmak, ehrin Türklü ünü
korumaya kâfi gelecek miydi?’’ zmir yang n  esnas nda bizzat zmir’de, hatta Mustafa 
Kemal’in yan nda bulunan Falih R fk  Atay’ n bu tan kl , bu güne kadar herhangi bir devlet 
kurumu taraf ndan yalanlanm  de il.

Dört gün süren yang n n ard ndan, zmir’in önemli bir bölümü harap oldu. Yang nda yakla k
2.6 milyon metrekarelik bir alan, 25 bin ev, i yeri, kilise, hastane, fabrika, depo, otel ve 
lokanta yok oldu. Türk ordular n n önünden zmir’e do ru sürülen Rum ve Ermeni say s n n
zmir’de ya ayanlarla birlikte 500 bin kadar oldu u tahmin ediliyordu. Bunlar n yakla k 320 

bin kadar  gemilerle ve bulabildikleri her eyle canlar n  kurtarmak için denize aç ld lar. 
zmir’de denize dökülen Yunan askeri de il; kad n, çocuk ve ya l  Hristiyan Osmanl

vatanda lar d r. 18-45 ya  aras  erkekler ise yay nlanan bir kararname ile toplama kamp na 
gönderilmi tir. 
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Emperyalist ülke pasaportu ta yanlar n pek k l na dokunulmaz. Bar  içinde birlikte ya amak 
isteyen Müslümanlar da vatan haini ilan edilirler ve kimi as l r, kimi memleketten sürülür. 
Celal Bayar an lar nda: ‘Bu mücadele bir ehri ( zmir) kurtarmak sava  de ildi... ticareti 
reayan n (Hristiyan uyruklar n)  elinden kurtarmak sava  idi. Tedbirler soyut askerî ve idarî 
alanda kalm  olsayd , istenen amaç asla gerçekle meyecekti.. Gâvur zmir’in 
Türkle tirilmesinde bu hareket, idarî egemenli e ra men, bir topra a gerçekten sahip olman n
anlam n  bizlere ancak bugün anlatabiliyor’ der. Evet ‘Güzel zmir’, ‘Gavur zmir’ 
ar nd r lm  ve Müslüman-Türk’le tirilmi tir. 

Bugün yang n n ba lad  mahalleden geriye iz kalmam  durumda. zmir’in en büyük 
kiliselerinden olan, 1922 yang n nda tamamen yanmasa da Cumhuriyet döneminde y k lan St. 
Etienne’in de bulundu u söylenen bu alanda zmir Enternasyonal Fuar  bulunuyor.

Son temizlik de 1923 y l nda emperyalist devletlerle yap lan Lozan Antla mas 'na ek protokol 
ile din esas  üzerine ‘Mübadele’, zorunlu göçe tabi tutulan Ortodoks Hristiyan say s
1.500.000  civar nda idi. Türkiye’ye getirilen Türk-Müslüman say s  da yakla k 500.000 dir. 
Bu insan takas nda stanbul, Bozcaada, Gökçeada Rumlar  hariçtir. Dolay s  ile 1.500.000 
Türkiye’li Rum ço unlukla Ege Bölgesinden , zmir ehrinden olmal d r. 

Ne yaz k ki zmir Türk-Müslüman Ulus  anlay n n ve  toplumsal mühendislik projesinin en 
ba ar l  oldu u kent olmu tur. zmir'de ulusalc -fa izm mayas  tutmu tur. Kürt siyasilerinin 
konvoyunun ta lanmas , Ege, zmir Kürtlerine sald r lmas , Alevilere ait mezarlara sald r ,
Roman vatanda lara sald r , sürgün, zorla göç ve ‘kentsel dönü üm’ ad  alt nda kentsel çökü
hala sürüyor zmir'de. 

‘Öz ve görünüm ayn  olsayd  , bütün bilim gereksiz bir ey olurdu.’ Karl Marks. 

KENTLE ME MÜZAKERE KADIN VE BARI

 David Harvey, günümüz s n f mücadelelerinin giderek artan bir biçimde kentlerde vücut 
buldu unu ifade ederken, kentle menin önümüzdeki dönemde gerçekle ecek toplumsal 
çat malarda nas l bir rol oynayaca  üzerinde duruyor. 

1900 y llar ndaki bir dünya haritas , bugünün dünya haritas yla kar la t r l rsa,  iki önemli 
de i iklik göze çarpacakt r. Uluslar n ço almas  ve kentlerin büyüklüklerinde görülen 
de i iklikler. Türkiye demografisinde görülen en önemli de i imlerden biri de kentle me 
oran d r. 1927 y l nda nüfusun yüzde 75,8'i k rsal, yüzde 24,2'si kentsel alanlarda ya arken,
2011 y l  itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 23,2'si k rsal alanda (belde ve köyler) ya arken, 
yüzde 76,8'i kentsel (il ve ilçe merkezleri) alanlarda ya amaktad r. 

Walter Benjamin de modern dünyada iddet kullanmaks z n yasaya itiraz etmenin, var olan 
yasan n kar s na bamba ka bir yasa dikmenin iki yolu oldu unu  söyler. Bunlardan biri genel 
grevdir. Di eri ise müzakere. 

DÜNYA’DA MÜZAKERELER 

Dünya’da sürdürülen bar  müzakerelerine bakt m zda ,1990 ile 2012 aras nda 102 bar
süreci yürüyor ve bu süreçlerde 585 anla ma imzalanm . Bu 102 bar  sürecine aktif olarak 
kat lanlar n sadece %8’i kad n. mzac lar n %3’ü, arabulucular n-ki bu arabulucular genellikle 



108

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

sözde kad n erkek e itli inde büyük mesafe kat etmi  bat  ülkelerinden geliyorlar- % 3.2’si, 
görü melere tan k olarak kat lanlar n ise sadece %5.5’i kad n. Kad nlar n bar  görü melerine 
en yo un kat l m sa lad  ülkeler 2008’de Kenya %25, 1992’de El Salvador %13, 1995’de 
H rvatistan %11, 1996’da Guatemala %10, 1998’de rlanda %10, 2001’de Afganistan %9 ve 
2008’de Uganda %9. Di er ülkelerde kat l m %5’in alt nda, bir ço unda ise %0. En büyük 
ba ar y  elde etmi  ülkeler Guatemala, Burundi, Sudan- Darfur ve Uganda. 

Sürmekte olan Bar  süreçlerinin %50’sinin ba ar s z olmas , kad n kat l m n n bar n
toplumsalla mas nda ve sürdürülmesindeki önemini vurdular. 

BM GÜVENL K KONSEY  KADIN VE BARI  RAPORU-ÜSKÜP DEKLARASYONU 

Kad nlar n bu d lanmaya kar  yürüttükleri mücadele sonucunda 2000 y l nda, Birle mi
Milletler Güvenlik Konseyi 1325 no’lu karar  alm t r. BM  Güvenlik Konseyi, Kad n ve 
Bar  2106 Raporu’da Ekim 2013 de yay nland .

BM Güvenlik Konseyi 1325 say l  karar  : 
Kad nlar n çat malar n önlenmesi, çözümlenmesi ve bar n sa lanmas ndaki önemli rollerini 
yeniden teyit ederek, 

Bar  ve güvenli in korunmas  ve geli tirilmesine yönelik çabalara kad nlar n tam olarak 
dahil edilmelerinin ve e it kat l mlar n n önemini, çat malar n önlenmesi ve 
çözümlenmesiyle ilgili kararlar n al nmas nda rollerinin art r lmas n n gereklili i üzerinde 
durarak; üye devletlere bu amaçla ulusal, bölgesel ve uluslararas  kurum ve mekanizmalarda 
kad nlar n tüm karar alma düzeylerinde daha fazla temsil edilmelerini sa lama 
konusunda ça r da bulunur. 

Kad nlar n yerel bar  giri imlerini ve çat malar  çözmeye yönelik yerli topluluklara ait 
süreçleri destekleyecek ve bar  anla malar n n bütün uygulama mekanizmalar nda kad nlar
içerecek tedbirler almaya ça r r ve silahl  çat malar n kad nlar ve k z çocuklar  üzerindeki 
etkileri, kad nlar n bar n sa lanmas ndaki rolü, bar  ve çat ma çözme süreçlerinin 
toplumsal cinsiyet boyutlar  hakk nda bir çal ma yapmaya davet eder. 
Üsküp Deklarasyonunu benzer bir ekilde; 

-Yerel, ulusal, uluslar aras  ve bölgesel düzeydeki tüm karar alma mekanizmalar nda ve bar
olu turma sürecindeki pazarl klar ve demokratikle me süreci de dahil, çat ma çözümü, 
yürütülmesi ve önlenmesinde kad nlar n tam kat l m n  sa lamak, 

-Bar  anla malar , demokratikle me de dahil, tüm faaliyetlere toplumsal cinsiyet 
perspektifini entegre etmek gereklili ini vurgulayarak, 

‘Çat ma çözümü ve bar  süreçlerinde ya aman n bir toplumsal cinsiyet görüntülemesi 
yap lmal  ve bütçeleme, yasama, politika süreçlerine sistematik bir toplumsal cinsiyet etki 
de erlendirmesi kat lmal d r’ der. 

Ayr ca bu kararlara göre, bar  müzakereleri kad nlar ve çocuklar n sava ta gördükleri zarar
telafi etmek ve yine bar  mücadelesinde edindikleri örgütlenme deneyimlerini devam 
ettirebilecekleri özgürlük ortamlar n  garanti alt na almak zorundad r.
Al nan tüm bu kararlar tüm dünyada örgütlü kad n mücadelesinin ürünüdür.  
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SAVA  ÇATI MA VE M L TAR ZASYON 

Sava , çat ma ve militarizasyon, ataerkil ve kapitalist sistemler içerisinde do alla t r lm
iddetin tezahürleridir ve bu sistemlerin tahakkümlerini sürdürmek için kulland klar

araçlard r. Üstelik militarizasyon, ataerki içerisindeki i  bölümünü yans t r. Erkeklik kavram ,
iddet ve silahlarla ili kilendirilerek  kad nlar n ise erkeklerin ve silahlar n korumas na

ihtiyac  oldu u fikrinde ifadesini bulur. Ataerkil ve kapitalist sistemlerde, ekonomik elitler, 
halklar ve kad nlar üzerindeki hakimiyetlerini korumak için özellikle hizmetlerindeki  
hükümetlerin yard m yla devlet içerisinde bask  ve iddeti farkl  biçimlerde uygular. (Emek 
üzerinden, toplumsal cinsiyet rolleri, cinsel yönelim, inanç ve kültür vb.üzerinden ). 

Sava n, tarih boyunca çe itli tan mlar  oldu. Bar  mücadeleleri de bu tan mlara ba l  olarak 
ekillendi. Din, toplumsal kurtulu , milli güvenlik ya da terörle mücadele ad na me rula an

sava lara kar  çe itli mücadeleler yürütüldü. Sava  kar t  mücadelede kad nlar n rolü, 
onlar n bar ç l özelliklerinden kaynaklanmaz. Bu varsay m, sava  do al yap ya indirgeyerek 
me rula t ran teorileri besler. Kad nlar, sava n hem öznesi hem  rehinesi hem de faili 
olabilmektedir. Kad n, patriarkal toplumun kendisine yükledi i role boyun e erek de, 
erille mi  davran  kal plar n  benimseyerek de, geri hizmetlerde bulunarak da, dev irme 
sava ç lar haline gelerek de sava a destek olabilmekte.Dolay s yla, kad nlar n bar
mücadelesine kat l m , onlar n “sevecen ve pasif yap lar n n do al bir sonucu” de il, bilinç ve 
politik bir seçimdir. 

Egemenlik ili kileri, analitik olarak farkl  da olsa, birbirini besler, birbirine eklemlenir, iç içe 
geçer. Sava  bu eklemli ba  içinde ekillenir. Sava a yol açan süreç toplumsal olarak 
cinsiyetlendirilmi tir. Orduda, s n fsal ve etnik bulu ma erkeklik örüntüsünde gerçekle ir.
Militarizasyon, ataerkil de erler üzerinden yay l r. Gücün, kudretin de er bulmas , ba ml
olanlar n korunmas , namus ad na iddetin me rula mas   devletlerin etraf nda örülür. 
Kamusal otorite arkas na sosyal iktidar  al r. Milletlerin bütünlü ü, aile kurumuyla ve ulus 
devletle korunur. Vatan, ülke di ile ir ve siyasi egemenlik erkeksile ir. Ev içinde ya anan 
sorunlar n gizlili i ulusal güvenlik söylemini besler. Militarizmin uygulay c l n n erkeklere 
yüklenmesi, eril de erlerin hiyerar ik üstünlü ünden, bu de erlerin üretiminde militer 
ayg tlar n ald  rolden ve militarizmin bunlarla bütünle erek kendini kurmas ndan
kaynaklan r.

BARI  SÜREÇLER NDE KADIN ROLÜ – ÖNEM

Bar  görü melerini genelde erkekler, yani sava anlar yürütüyor. Bu nedenle  kad nlar,
çat man n bitirilmesinde temel aktör olarak görülmez ancak sava n toplumsal etkisini, 
kampla may , diyalogsuzlu u azaltan, yaralar n derinle mesini engelleyen, bar n tesisi için 
alt yap  haz rlayan bir rol oynad klar  kabul ediliyor. 

Sava  kar t  bir hat olu turma, militarizasyon süreçlerini geriletme ya da bar  geli tirme 
mücadelesinde, cinsiyet ili kilerine özel bir önem verilmelidir. Sadece kad nlar n ya ad
özel ma duriyetlerin de il, ataerkil sistemin, aile kurumu  etraf nda örülen yarg lar n
kapsaml  analizi yap lmal d r. Bir çat man n görünür sebebi olan bask  ile bununla kesi en
toplumsal cinsiyet rejimi aras ndaki bütünlük görülmezse, sava  a mak da zorla r. Bar
mücadelesi, sadece silahl  çat man n sonlanmas  de il, toplumsal çeli kilerin sava a yol 
açmayacak bir çat ma imkân  bulabildikleri demokratik ko ullar içindir. 
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Bugün dünyada özellikle Latin Amerika ve Afrika’da kad nlar genelde siyasi alanlarda, 
özelde ise bar  görü meleri alanlar nda daha fazla rol almak için i  birli i yap yor ve 
mücadele ediyorlar. Kad nlar n bar n tesisinde yer almalar  anla malar n niteli ini
de i tiriyor.

Bar  ço u zaman sava  taklit ediyor. Kad nlar n bar  görü melerine kat lmalar  erkeklerin 
s rlara, istihbarata, egemenli e dayal  ittifaklar n  bozma potansiyeli ta yor. Ama en önemlisi 
kad nlar n süreçlere dahil olmas  fazlas yla örnekte görülen ve kad nlar  sava  sonras nda
yeniden ev içlerine, erkek merkezli toplumsal yap lara geri gönderen bir kültürün olu mas n
engelliyor, kad nlar  güçlendirecek yasal mekanizmalar  (her zaman ba ar yla uygulamasa da) 
tart t r yor. Kad nlar erkek merkezli düzenin egemen kimliklerine yat r mlar nda
“hassasiyetlerini” bir yana b rakabiliyorlar. Bu sebeple kad nlar n pazarl klar , paralel 
görü meleri ve gölge anla malar  daha somut, daha e itlikçi ve daha gerçekçi olabiliyor. Bu 
ise erkeklerin bozup durdu u bar  süreçlerine ba ka türlü bakman n imkan n  haz rl yor.

   Yine ara t rmalar n gösterdi ine göre kad nlar n bar  görü melerine, bar n tesisi yönünde 
at lacak ad mlar n kararla t r ld  ve uyguland  süreçlere kat lmas  cinsiyet temelli 
sorunlar n gündeme gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor ve toplumun ba ka ezilen kesimlerinin 
de temsiliyetini kolayla t r yor. Uzmanlar, toplumsal cinsiyet ve di er toplumsal e itsizlikler 
merkezli konular n gündeme gelmesinin, kad nlar n bar  görü melerinin en erken 
safhalar nda hatta görü melere ba lanmadan örgütlenmesi, taleplerini olu turmas  ve geni  bir 
taban sa lamas  halinde gerçekle ece ini söylüyorlar. 

KADINLAR OLMAZSA 

Dünyan n çe itli ülkelerinde yap lm  ara t rmalar kad nlar n ve sivil toplumun  di er 
bile enlerinin bar  süreçlerine kat lmamas  halinde do acak sonuçlar  da aç kl kla belirtiyor. 
Bu ara t rmalara göre kat l mc l n sa lanmad  ve egemenli in payla m n n cinsiyetler ve 
s n flar aras nda e it olarak da t lmad  bar  süreçleri ba ar ya ula sa dahi, toplumda 
anlams zl k, ihanete u ram l k, beklentilerin bo a ç kmas  ve bask lanma hissi yarat yor.
Cinsiyet e itli inin yasal zeminin sa lanmad  ve sava  ile cinsiyet e itsizliklerinin bar
sürecinde ideolojik olarak ili kilendirilmedi i bar  mutabakatlar  sonucunda “etnik” 
dü man na dokunmas  yasaklanm  özneler toplum taraf ndan en az cezaland r lan suça  (en 
do alla m  dü man na), kad na yönelik iddete yöneliyor. Ayr ca yine kad nlar n d land
bar  süreçleri sava n yaratt  toplumsal kay plar  en az tan yan, en az kaale alan ve telafi ve 
tazmin mekanizmalar n  en az çal t ran ekillerde sonuçlan yor. 

Kad nlar sava tan do rudan ve dolayl  olarak etkilenmi lerdir. Yak nlar n  kaybetmi , zorla 
göç ettirilmi , gözalt nda taciz ve tecavüze u ram t r. Sava  olan toplumlarda militarizm 
sebebiyle erkekler sald rganla m , bu nedenle kad na yönelik iddet artm t r. 

Erkekler bar  sürecini egemenli in yeniden payla lmas  olarak alg lar. Oysa kad nlar için 
önemli olanlar n ba nda sava n toplumsal dokularda yaratt  zarar n onar lmas , tazmin ve 
telafisi gelir. Kad nlar sava  s ras nda kay plar n bulunmas , faili meçhul cinayetlerin 
faillerinin bulunmas , sivil halka yönelik sald r  ve katliamlar n ara t r larak hesap verilmesi 
ile ilgili mücadele içindedirler. Onlar n bu mücadelelerini hesaba katmayan ve kad nlar n
taleplerini içermeyen bir bar  güven vermez, kal c  olmaz.  
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Kad nlar n kendilerini temsil etmedi i bir bar  sürecinde erkekler ve egemenler aras ndaki 
silahl  sava  dursa dahi, gündelik hayatta ya anan rkç l k, cinsiyetçilik ve e itsizlik devam 
eder ancak görünmez, konu ulmaz olur. 

Dünyada ya anm  olan ve kimi zaman yap-boz tahtas na dönen bar  görü meleri u gerçe i
göstermi tir. 

Bar  müzakerelerine kad nlar kat lmazsa; 

-Bar , sava  s ras nda u ranm  kay plar  dikkate almaz ve telafi edemez. 

-Bar  süreci effaf olamaz. 

-Bar  cinsiyete duyarl  olamaz 

-Bar  toplumsalla maz, yerelle emez. 

-Eril bar  sürdürülebilir olamaz. 

M L TAR ZASYON SAVA  ÇATI MALARA KAR I TÜM DÜNYADA 
KADINLARIN ORTAK TALEPLER

Dünyadaki askeri harcamalar n son on y l boyunca %45 reel büyüme ya amas  gerçe inden 
hareketle dünyan n militarizasyonu artmakta; sava , çat ma , iddet yayg nla maktad r. Tüm 
Dünya kad nlar n n bar  için ortak talepleri: 

-Askeri masraflar n azalt lmas ; silah sat n alma ve askeri üsler kurma, ordular n ve savunma 
sistemlerinin bak m  için kullan lan kamu bütçelerinin azalt lmas . Silah üretimi ve ticareti 
için te viklerin sona ermesi 

-Yabanc  askeri üs anla malar n n derhal feshedilmesi 

-Kad nlar , halklar  ve do al kaynaklar  kontrol etmek amac yla, bizzat sava  ve terör 
kullan lmas n  me rula t rmak için ‘terörizmle sava ’ ve ‘ulusal güvenlik’ eklindeki ideolojik 
maniplasyonla maruz gösterilen, protesto eylemlerinin, toplumsal hareketlerin, yoksullu un 
ve göçün kriminalizasyonuna son verilmesi 

-Askeri üs anla malar , bölgelerin/ülkelerin do al kaynaklar , çat man n ekonomik ve politik 
gerekçeleri, sava lar  destekleyen veya yaratan ülkelerin kat l m  ve silah sanayi ve benzeri 
temalar etraf nda kad nlar  e itmek üzere kapsaml  bir halk e itimi sürecini hayata geçirme  

-Kad nlar , çat ma bölgelerinde ya anan cinsel iddet ve di er iddet biçimleri etraf ndaki
sessizlik kurallar n n bozulmas na katk  vermeye haz rlama 

-Çat ma durumlar nda kad na yönelik iddet suçu i leyenlerin cezaland r lmas  ve 

kad n ma durlar n ve bar   savunucular n n tan kl klar na dayanarak pasiflik, bar  temin 
etmede etkisizlik ve kad na yönelik iddetin faillerinin cezas z kalmas  bak m ndan ele tirel 
bir ekilde yeniden sorgulama 

-Çat malar n önlenmesi ve idaresi, bar -çözüm süreçleri, bar n toplumsalla t r lmas , bar
koruma, sürdürme ve çat ma sonras  in a süreçlerine kad nlar n erkeklerle e it a rl kta
kat l m .  Ortaya ç kan tüm toplumsal sözle melerde toplumsal cinsiyet e itli ini sa lamaya 
yönelik maddeler bulunmas .

-Bar  ortam n n kal c  olmas  ve erkeklerin karar verdi i sava lardan art k di er toplumsal 
kesimlerin zarar görmemesi için kad nlar n tüm siyasal yap larda % 50 temsiliyetinin garanti 
alt n al nmas .



112

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

-Kad nlara yönelik tüm sava  suçlar n n; taciz, tecavüz, zorla yerinden etme, yak nlar n
öldürme, kaybetme, sindirme, faillerinin bulunmas  ve bir daha bu suçlar n i lenmesine izin 
verilmeyecek reformlar n hayata geçirilmesi. 

-Halklar n anadillerini e itim ve ö retimde kullanmalar n n garantiye al nmas .

-Toplumsal cinsiyet, genç ve çocuk odakl  e itimlerin tüm mülki amirliklere mecbur edilmesi  

-Toplumsal cinsiyet, genç ve çocuk odakl  güvenlik sektörü reformu. 

-Kad nlar n sava  boyunca bar  ve demokratikle me mücadelelerinde kazand klar
kamusall klar n n garantiye al nmas  ve bunlar n artt r lmas  konusunda gerekli siyasetlerin 
benimsenmesi. 

KADINLARIN BARI  SÜREÇLER NE KATILIMDA GEL T RD KLER
YÖNTEMLER 

-Kurulan tüm resmi heyetlerde yer almak için bask  ve kamuoyu olu turmak 

-Resmi heyetlere toplumsal cinsiyet e itimi ve dan manl k

-Resmi olmayan arabulucu, tan k ve gözlemci heyetleri olu turmak 

-Taraflar ad na paralel görü melerde bulunmak 

-Toplumsal cinsiyet merkezli alternatif bar  anla mas  taslaklar  olu turmak 

-Farkl  kad nlar  bir araya getirerek müzakere, anla ma, tan kl k payla ma gibi farkl
mekanizmalar  ço ulla t rma ve toplumsalla t rma. 

TÜRK YE’DE BARI  SÜREC  VE KADIN 

Türkiye’de de yeteri kadar etkin yürütülemeyen bar  mücadelesinde, kad nlar genellikle 
görünür oldular. Çat ma sürecinde geli en özel politikalar n ve toplumsal k r lmalar n da 
etkisiyle kad n üzerindeki iddet de, cinsel a rl kl  olarak artt . Özellikle, son on y l içinde 
geli en ve kad n hareketinin bir parças  olan dayan ma merkezleri, çat ma bölgelerinde 
kad n dayan mas  ad na önemli i ler yapt lar, ciddi bir deneyim ve çözüm yetene i
biriktirdiler. Kad nlar n ba  ba a kald  sava  travmalar  görülmeden bar n gerçekle mesi 
mümkün de ildir. Bar  çal malar n n, yerel yönetimlerin ve tüm toplumsal projelerin bu 
örgütlerle ortakla mas  gerekmektedir.   

Bugüne kadar Kürt kad n hareketi ve Türkiyeli feministler sava n kad nlara etkisi hakk nda
önemli bilgiler ürettiler. Dünyada yer alan ba ka çat mal  bölgelerde ya ayan kad nlar da 
benzer ç kar mlar yapm lar. Yine dünyan n bir çok ülkesinde oldu u gibi Türkiye’de de 
sava , çat ma kad nlar  sadece ma dur etmiyor; onlar  fail de k l yor.

TÜRK YE’DE KADINLAR NEDEN SÜREÇ DI I BIRAKILIYOR 

Kad nlar her yerde bar  aktivizminin en önemli aktörleri iken, i  resmi görü melerin 
ba lamas yla de i iyor ve sava  sürecinde aktif olan kad nlar n bar  sürecinde evlerine geri 
yolland na tan k oluyoruz.  Bar  sürecinin olu mas nda önemli rol alm  kad nlar, Bar
Analar , Cumartesi Anneleri, Bar çin Kad n Giri imi, Sava a Kar  Kad n Platformlar  vb. 
olu umlar nas l oluyor da sürecin kendisinden d lan yor?  
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Kad nlar n sürecin d na at lmas n n birinci sebebi, kad nlar n sava n muhatab  olarak 
görülmemesi. Kad nlar örne in Türk taraf nda oldu u gibi sava a ya kat lmam lar, ya da 
kat lsalar dahi erkekler taraf ndan do rudan temsil edildikleri var say l yor. Benzer bir ekilde 
taraflar, kad nlar  ve kad n merkezli konular , sava n cinsiyet ili kileri ve e itli i ile ilgili 
olmad n  hat rlatarak masan n d nda tutuyorlar. Bir di er deyi le cinsiyet e itli i sava n
sebebi olmad na göre neden müzakerelerin gözetmek zorunda oldu u bir mesele olsun? 
Oysa örne in Türkiye’de 2012 y l nda Polis Akademisi bünyesinde bulunan Uluslararas
Terörizm ve S n r  A an Suçlar Ara t rma Merkezi (UTSAM) taraf ndan yap lan ara t rmaya 
göre dahi kad nlar n gerillaya kat lmalar n n  önemli sebeplerinden biri cinsiyet e itsizli inden
kaynakl  adaletsizlikler. lginçtir ki T.C.’nin kendi yapt rd  ara t rma ve devlet eliyle 
üretilmi  veriler dahi Kürt sorunu ile cinsiyet e itsizli inin, Kürt özgürlük mücadelesi ile 
kad n mücadelesinin iç içeli ini gösteriyor. 

TÜRK YE’DE BARI Ç N KADIN GEREKL L

Türkiyede bar n tesis edilmesi için  öncelikle hakikat komisyonlar  olu turulmas  ve  
kad nlar n aktif kat l m , e it temsiliyeti ile tarihsel bir yüzle me, özür dileme, iyile me-
iyile tirme kültürü olu turulmas  gerekiyor. 

Bu topraklarda ya ayan  Türkiye halklar n n, rksal, inançsal, tüm renkleri ve dilleri ile, cinsel 
kimlik ve cinsel yönelimleri ile e it, özgür bar  içinde bir arada ya amas  için  erkek egemen 
devletin ve temsilcisi hükümetlerin, süreçlerden kad n  uzak tutma engellerine kar  mücadele 
edilmesi gerekiyor. 

Zorunlu göçe maruz kalm lara özel güçlendirici programlar olu turulmas , geri dönü ün tesis 
edilmesi,  may nlar n temizlenmesi ve toplumsal cinsiyet e itli ini sa lay c  anayasal 
düzenlemelerin gerçekle mesi, sava  sebebiyle ya anm  travmalarla ilgili kad n, erkek, 
çocuklara yönelik programlar n uygulanmas  gerekiyor. 

Bar ma süreçlerinde, kad nlara ve çocuklara yönelecek militarist iddetin, rasgele 
öldürmeler, taciz ve tecavüzlerin bar  anla malar n  bozmak için yeterli sebep olarak 
görülmesi, diyalo u sürdürecek taraflara toplumsal cinsiyet e itimi verilmesi, güvenlik 
güçlerinin i ledi i cinsel suçlar n af kapsam  d nda b rak larak ortaya ç kar lmas
cezaland r lmas , tazmin ve telafi edilmesi gerekiyor. 

Yerel yönetimlerin kazananlar de i se dahi bu konuda duyarl  ve e itlikçi düzenlemelerden 
vazgeçmemelerinin merkezi yasalarla garanti alt na al nmas  gerekiyor. 

Bugün Ortado u’da sava n ate i her yan  sarm  durumda. Yüzbinlerce Suriye mültecisi 
rejimden ve El Kaide güçlerinden kaçarak ülkemize s nmakta. Rojava’l  ve Suriyeli kad n
mülteciler, çocuklar yokluk ve yoksullukla, rkç l k ve ayr mc l kla her türlü istismarla kar
kar ya.

Aylard r süren çat mas zl k ortam  tehlikede. Kad nlar olarak sava a, ölümlere al am yoruz
çünkü kad n ya am demektir. Sava n k k rtt  cinsiyetçilikle kad na yönelik her türlü taciz, 
tecavüz, iddet ve kad n katliamlar  daha da art yor.

Diyalog sürecinin kad nlar n da aktif kat l m  ile müzakerelere dönü mesi ve Kürt halk n n
taleplerinin yerine getirilmesi bugün en yak c  sorun halindedir. 
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Rojava gerçe inin tan nmas  ve Nusaybin’de halklar aras na örülen ‘utanç duvar ’n n
y k lmas , sava  tezkerelerinin iptal edilmesi gerekmektedir. 

 Kad na yönelik iddetin, tacizin, tecavüzün sava  suçu ve insanl k suçu say lmas , en a r
ekilde cezaland r lmas  gerekmektedir. 

Halklar n anadilinde e itiminin en temel insan hakk  görülerek anayasal ve yasal güvence 
alt na al nmas   gereklidir. 

Ortado u bar  ve yeni bir ya am istiyor. Yeni kavramlarla, kimlikler ve birlikteliklerle ba tan
a a  örülmeyi. 

ZM R KADIN VE BARI

zmir en çok göç alan kentlerin ba nda geliyor. Ara t rmaya kat lan hanelerdeki nüfusun % 
52.4’ünün zmir d ndan; büyük ço unlu un da A r , Mardin, Erzurum, Manisa 
bölgelerinden geldi i belirtiliyor. Kürt halk , kürt kad nlar , zorunlu göç ile  hayata tutunmak 
için köylerinden, kentlerinden kopar larak Türkiye'nin de i ik büyük kentlerine, kentlerin 
varo lar nda yoksulluk içinde ya amaya mahkum edildiler, kom ular ndan, akrabalar ndan
kopar ld lar. Büyük ehirlerde dillerini, kültürlerini gerçekleyemeden, zar zor ya am sava
vermek zorundalar. 

Korunma içgüdüsü ile varo larda kümeler halinde ya an yor. Kentin ‘yerli’ özellikle elit 
kesimi de gittikçe kümele iyor asl nda. Özel güvenlikli siteler, büyük bloklar halinde. 
Böylece her kesim, adeta kendi gettosunu olu turuyor. Arada hiçbir diyalog, hiçbir ileti im
olmuyor. Kent birbirine yabanc  kümeler haline geliyor. Çocuklarla ebeveynler aras nda da 
dünya görü ü farkl l  olu tu. Bunlar hep y llard r süren  çat man n görünmeyen bedelleri. 
30 y ll k çat malar ve sava  toplumun her kesimini a r bir ekilde etkiledi ancak kad nlar
daha çok etkiledi. iddeti en ç plak haliyle ya ad lar, tacizin ve tecavüzün ma duru oldular. 
Çocuklar n , e lerini, çat malarda, faili meçhullerde yitirdiler. Bütün bunlara ra men 30 
y ld r bar  mücadelesinde aktif bir ekilde yer ald lar. Bu bedelleri sadece kürt kad nlar  de il
bat daki kad nlar da ödedi. Ve ödemekte halen. Örne in sava  bütçesi var. "Bir tankla kaç 
s nma evi aç l r sorulmal . Sava lar n, kad nlar n, emekçilerin, yoksullar n üzerinde yaratt
tahribat n bedeli sorulmal . Bat 'daki yoksul kad nlar çocuklar n  bu sava a yollad . Bütün 
bunlar n ötesinde kendilerinin hiçbir ekilde ciddiye al nmad  bir toplumda ya ad lar. 
Y llard r sürmekte olan sava n, çat malar n görünmeyen ve en korkunç taraflar ndan biri de, 
kad nl k, erkeklik de erlerinin ve toplumdaki ahlak de erlerinin a nmas . Sadece kazanmaya 
ve e it kar l k vermeye yönelik, erkekli in en kötü hallerinin taltif edildi i bir toplumda 
ya ar olduk. Kad nlar daha kad ns , erkekler daha erkeksi olarak yeti tirilmekte. Toplumda 
kad na, çocuklara ve yoksullara yönelik iddet artt .

Ulus devletin odakta oldu u bir cinsellik rejimi olu turuluyor. Milliyetçilik kad n  aile 
üzerinden topluma dahil ediyor. Annelik kad n n politik satütüsü gibi sunuluyor. Erkekler 
birey ve vatanda  olarak toplumda kabul edilirken ayn  zamanda topluluk için kendilerini feda 
etmeleri, askere gitmeleri ölmeleri ya da öldürmeleri bekleniyor. Bu biz kad nlar n, seçimi 
de il. Bu nedenle zorunlu askerlik kald r lmal , vicdani ret kabul görmelidir. Ayn  Kürt 
aileden birinin gerilla di erinin asker ve/veya ehit oldu unu  biliyoruz. 80’li y llardan 
bugüne askerlik yapan erkeklerin ya ad klar  travmalar da göz ününe al nmal d r.
Rehabilitasyon, topluma yeniden adaptasyon gereklidir. Birçok asker, emniyet mensubu 
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cinayeti, intihar  ve iddeti söz konusu. En bariz bir ekilde ‘Gezi’ sürecinden  bildi imiz gibi 
7 civar nda çevik kuvvet mensubu intihar etmi tir.

Sava n ve çat ma ortam n n bitmesi, militarizm ve iddetin ortadan kalkmas  için zmir’de 
de kad nlar mücadeleye devam ediyor. Ancak Türkiye bat s nda  bar  mücadelesi, kad nlar
cephesinden genelde  ayd n, entelektüel, akademisyen, gazeteci, siyasetçi kad nlar bu 
meseleyle ilgili. Oysa bar  kad nlar n gündelik hayat na  ta nmal . ehit annesinin ac s yla,
bat  kentlere göç etmi , zorunlu göçle gelmi  bir kürt kad n n n 100 y ll k ac s  yan yana 
gelebilmeli. Çünkü ac lar ortakla t r l rsa bar  da toplumsalla r ve sürdürülebilir.

Parlamentoda vekiller, 'toplumsal cinsiyet acaba e cinsellik mi?' diyor. Kad n-erkek 
aras ndaki ili kilerin bir çat ma, ezme-ezilme ili kisi içerdi ini reddediyorlar böylelikle. 
Kad nlar  öldürmek, tecavüz etmek problem olarak bile görülmüyor. Kad nlar  sözde korumak 
üzere düzenlenen yasalar kad n  ‘’kutsal aile’’ temelinde bile korumaya yetersiz. Böyle bir 
toplumda çat malar s ras nda taraflar birbirlerine kad nlar  üstünden ceza veriyor.  

Sava  ve çat malar n do al sonucu zmir’de de son y llarda kad na yönelik iddet ve 
cinayetler tüm Türkiye’de oldu u gibi artt . Kad n ve LGBT birey cinayetleri yan  s ra 
kad nlar karakollarda, cezaevlerinde bile emniyet güçleri, görevlileri taraf ndan iddet ve 
cinsel tacize maruz kal yor. Ayr mc l k, d lama, nefret söylemleri ve suçlar  i leniyor. Bar
içinde bir arada ya aman n ko ullar  ve olanaklar  ihlal ediliyor. 

SONUÇ

Biz kad nlar olarak, militarizme, sava a, çat malara ve iddete kar , hayat n her alan ndaki
erkek egemenli ine kar  , bar  için, e itlik için, özgürlük ve adalet için her zaman ve her 
yerde birlikte mücadele etme kararl l n  gösterece iz.

Ya am n tüm alanlar nda, tüm haklardan, ba örtülü veya de il tüm kad nlar n, farkl  cinsel 
yönelimleri olanlar n e it yararlanmas  için,  ortak anayasal taleplerimizin ard nda durabilmek 
için, cinsiyet ayr mc l na kar  tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerin, Siyasi Partiler ve Seçim 
Yasalar n n da, Yerel Yönetimlerin de  kad nlar n taleplerine göre düzenlenmesi için 
çal maya devam edece iz. Erkek egemenli inin kad nlar üzerindeki iktidar n  sorgulamadan 
gerçek bir bar tan, demokrasiden ve e itlikten söz edilemez. Sava  erkek egemenli i ile, Kürt 
özgürlük mücadelesi ise cinsiyet mücadelesi ile iç içedir. O yüzden i te hem Türklük, hem de 
‘Erkeklik’ yara almal  bar ta. Çünkü ‘hassasiyetler’ diye diye korunan hassasiyet de il
egemenlik ve ‘erkeklik’tir.  

Kad nlar bar  istiyor. Kad nlar e itlik ve özgürlük istiyor. Kad n n özgür olmad  hiç bir 
halk da özgür olamaz!  

KAYNAKLAR 
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KADINA YÖNEL K ÇALI MALARDA YEN  B R TARTI MA KONUSU OLARAK 
LEZB YENLER VE KENTSEL MEKÂNDAK  ARAYI LARI - ZM R ÖRNE
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irem.ayhan@deu.edu.tr

ÖZET 

Türkiye’de vatanda l k, kad n ve erkek olmak üzerinden tan ml  oldu undan, merkezi ve 
yerel yönetimler taraf ndan sunulan hizmetler de tan nan resmi cinsiyet temeline 
dayand r lmaktad r. Bir ba ka deyi le, yönetimlerin hizmetleri cinsiyet temelli oldu undan 
cinsel yönelimleri farkl  olan cinsel alan n ötekilerine (lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve 
travesti; LGBTT) yönelik hizmetler verilememektedir. Çünkü Anayasa cinsel yönelim 
farkl l klar n  tan mamaktad r. 

Bugün pek çok bilim/bilme alan  için ya l lar, engelliler, çocuklar gibi kad nlar da ötekiler 
olarak nitelendirilen grubun içerisinde yer almaktad r. Lezbiyenler ise hem kad n olma hem 
farkl  cinsel yönelime sahip olma nedenleriyle ötekiler grubunun içerisinde en dezavantajl
gruplardan birini (biseksüeller gibi) olu turmaktad r. Bu dezavantajl l k durumu fiziksel 
mekân kullan mlar nda ve/veya taleplerinin kar lanmas nda da kendisini göstermektedir.   

Bu bildirinin amac  bir slam Ülkesi ve Avrupa Birli i (AB) aday  olan Türkiye’nin hem 
“Ege’nin ncisi” hem “Gâvur zmir” nitelendirmelerine sahip zmir kentinde lezbiyenlerin 
kentle kurduklar  ve kurmak istedikleri ili kiyi fiziki planlama kapsam nda ortaya koymakt r.
Bildiri, lezbiyenlerin sorunlar n n “kad n cinsiyetinin” problemleri aras na dahil edilmesi 
bak m ndan önemlidir. 

Bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Ara t rmalar Projesi Koordinasyon Birimi 
taraf ndan desteklenen ve Haziran-2013’te tamamlanan 2011.KB.FEN.039 No’lu bilimsel 
ara t rma projesinin sonuçlar ndan bir k sm n  içermektedir. Bildiri, zmir’de anket yap lan 36 
lezbiyenin; 

- kendilerini de kapsayan kent içeri ini,  
- bir kente ya amay  seçerken; o kentte ya arken ve güvende hissetmek için önemli 

gördü ü unsurlar ,
ortaya koyacakt r. Bu sayede bildiri, bir taraftan kad n n kentten beklentisinin ne oldu una
yönelik cevaplar üretirken bir taraftan da cinsel alan n ötekilerinden olan lezbiyenler için 
kentsel mekânlar üretilebilece ini gösterecektir.   

Anahtar kelimeler: LGBTT, Lezbiyen, Hak, ehir Planlama, Kent, Öteki 

G R

Cinsel etkinlik türü süreklilik gösterdi inden bir seçim konusu olamayacak denli biyolojik-
fizyolojik temele dayanmaktad r. Bu nedenle küresel sosyal hareket içinde temel insan 
gereksinimi olarak ele al n r ve cinsel bask dan ar nd r lm  bir “dünya” talep edilir. Özetle, 
temel insan haklar  temelinde irdelenen cinsellik, temel ki i hakk  olarak gerekli özgürlük 
alan na sahip olmal d r. 
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Konu günümüzde, gerek sosyal gerek fiziksel mekânda bir özgürlük sorununa 
dönü türülmü tür.  Bu nedenle “sorun”,  sosyal – siyasal bir proje olarak ayakta kalmas na 
çaba harcanan AB’de de asal konular aras nda yer al r. Giderek AB üyeli inde aranan 
ko ullar aras nda, LGBTT grubundaki insanlara tan nan haklar ve yarat lmas  istenen 
özgürlük alanlar  talep edilmektedir. 

Fiziki planlama edimi ehir planlama ölçeklerinde, kentsel alan bütünlü ünü gözard  etmeden, 
talep edilen her mekân gereksinimine uygun yer üretmek ve göstermekle yükümlü 
oldu undan, öteki mesleklerin tümünden öncelikle, t p ve hukuk alanlar yla ortakla a
çal arak, duruma uygun çözümler üretmek zorundad r.

ehir planlama mesle i, üretilen disiplinler aras  bilgileri kullanmakta ve öngörece i plan 
kararlar n  ve bunlara yönelik uygulama önerilerini belirlenmi  verilere göre 
biçimlendirmektedir. Bu veriler, yasalar ve gelenekselle mi  eylemlerle tan mlanmaktad r.
Ancak bunlar Türkiye’de, sosyolojide “öteki” olarak nitelendirilen gruplar n tümünü 
içermedi inden, planlama herkes için yap lamamaktad r. Bir ba ka deyi le Türkiye’de 
planlama, toplumsal yap n n görmezden geldi i kesimleri kapsamamaktad r. Bununla birlikte, 
üst yap  kurumlar n n (din-islamiyet, gelenekler vb.) ve insan haklar  sav n n etkisiyle 
ötekilerden ya l lar, engelliler ve çocuklar planlama mesle inde çözümü aranan gruplar haline 
gelmi ken cinsel alan n ötekileri henüz mesle in veri alanlar ndan biri olamam t r. Çünkü 
Türkiye, muhafazakar yap s n  k r p vatanda l k haklar  temelinde LGBTT bireylere cinsiyet 
kimli i haklar n  vermemektedir. Dolay s yla uygulamalar, cinsiyet dinamiklerini temel 
parametre (ya da hiç de ilse parametrelerden biri) olarak alan bir bak  aç s yla mekân 
analizine giri memekte ya da cinsiyet analizlerine mekânsal süreçleri ayr lmaz bir bile en 
olarak dahil etmemektedir.   

Bu metin, kentin onun içinde ya ayan herkesin sahipli inde oldu u yakla m yla Müslüman, 
Laik, Demokratik ve do unun kat  kurallar  ile bat n n esnek kararlar  aras nda kalm ;
Avrupa Birli i’ne (AB) uyum sürecindeki Türkiye’nin zmir’indeki LGBTT üyelerinden 
lezbiyenlerin özellikle mekânsal isteklerini tart maya açmaktad r. Bu çal man n bilime 
katk s , zmir’deki lezbiyen bireylerin kentsel mekandaki aray lar  ile kentsel mekan
alg lay lar n  analiz etmesinin ard ndan analiz sonuçlar n n zmir’in kentsel yönetim 
pratikleri aras na dahil edilmesi sonucunda ortaya ç kabilecek faydalar  yerel yönetimlerin 
hizmetine sunmak olacakt r.

1. ÇALI MA YÖNTEM  VE VER  KAYNAKLARININ OLU TURULMASI

Toplumsal i leyi in araçlar ndan biri olarak ehir planlama, toplum taraf ndan cinsel alan n
ötekileri olarak görülen LGBTT bireyleri Türkiye’de sosyal yap  ara t rmas  kapsam na
almad ndan LGBTT bireylerin kentsel alanda (varsa) talepleri imar planlar na
aktar lamamaktad r. Metin, ehir planlama meslek alan n n LGBTT bireylerden lezbiyenler 
için neler yapmas  gerekti i temeline dayanmaktad r. Bu kapsamda, Türkiye’nin “en rahat” ili 
nitelendirmesinin yan  s ra “gavur zmir” gibi bir s fat  da olan “Ege Bölgesi’nin ncisi” 
zmir’de lezbiyen profili ve kente yönelik talepleri ara t r lm t r. 

Bu çal ma, e cinsel çiftlerin nüfusu fazla olan yerlerde ya ad ; ancak da l mlar n n çokça 
kabul edildi i gibi belirli bir yönteme uymad n  belirten bir çal man n (Bkz. Cooke & 
Rapino, 2007: 291) varsay m n  kabul etmektedir. Bu kapsamda zmir’in seçilme nedeni, 
Türkiye’de lezbiyenlerin ya ama alanlar na ve nüfuslar na ili kin çal malar n henüz 
olmamas  ve dolay s yla zmir’de bu i e ba laman n daha kolay olabilece idir1.
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Lezbiyenlere ili kin bir çal ma yapmak gerek toplumsal yap n n tutuculu u2 gerekse bu 
bireylerin kimliklerini gizlemek zorunda kalmalar  nedeniyle güçtür. Bu nedenle alan 
ara t rmas  kapsam nda yap lan anketler konusunda ilgili derneklerden destek al nm t r.
Temmuz-Eylül 2012 tarihleri aras nda zmir’de Siyah Pembe Üçgen arac l yla 36 lezbiyenle 
anket yap lm t r. Anketler excel program nda SPSS’te analiz edilmeye haz r hale 
getirildikten sonra anlaml  de i kenlerle çaprazlanm  ve sonuçlar de erlendirilmi tir.  

Çal mada, ne sözde cinsel kimli i yans tt  dü ünülen birincil beden (do u tan var olan) ne 
de ba lamsal kabulün d nda kalan cinsiyetin soysal ya da mental kategorisine öncelik 
verilmi tir (Browne&Lim, 2010: 617’de oldu u gibi). Böylece, cinsiyet/seks kavramlar
yaln zca kad n/erkek ikilemi ötesinde, sonradan kimli ini de i tiren bireyleri de 
sorgulamaktad r.

Cinsel kimlik analizleri - özellikle de erkek / kad n ikilisi ötesinde hareket edenler- cinselli e
dair co rafyalarda ke fedilmemi  olarak kal r (Browne 2004a, 2004b, 2007’den aktaran 
Browne&Lim, 2010: 618, 619). Çünkü toplumsal cinsiyet ve cinsellik her co rafyada çe itli
ekillerde tan mlanabilir.  Bu durumda ise cinsiyet de i tiren bireylerin alg lanma ekli belirli 

co rafi normlar çerçevesinde kabul edilen cinsiyetlerin çe idine ba l d r (Browne & Lim, 
2010: 623). Bu çal ma, Türkiye’de kabul edilmeleri güç olan cinsel alan n ötekilerinden 
sadece lezbiyenleri kapsamaktad r.

2. ANAL Z SONUÇLARI T BAR YLE LEZB YEN B REYLER N SOSYO-
MEKÂNSAL ALGILARI VE BEKLENT LER

Anket yap lan 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 ya  grubundad r. Görüldü ü gibi lezbiyenlerin 
%80’i 16-35 ya  aral ndad r. 

Tablo 1 zmir’deki Lezbiyenlerin Ya  Gruplar  ve E itim Durumu li kisi

Ya
E itimde Mezuniyet Durumu 

Lise ve Dengi Okul Üniversite Yüksek 
Lisans Toplam

16-20 5 0 0 5
21-25 5 3 0 8
26-30 1 6 2 9
31-35 3 4 0 7
36-40 2 1 0 3
41-45 2 1 0 3
51-55 1 0 0 1
Toplam 19 15 2 36 

16-20 ve 51-55 ya  grubundaki lezbiyenlerin tamam  lise ve dengi okul; 21-25 ya
grubundaki lezbiyenlerin %63’ü lise ve dengi okul; %38’i üniversite mezunudur. 26-30 ya
grubundaki bireylerin %67’si üniversite, %22’si yüksek lisans, %11’i lise ve dengi okul; 31-
35 ya  grubundaki lezbiyenlerin %57’si üniversite, %43’ü lise ve dengi okul; 36-40 ya
grubundaki lezbiyenlerin %67’si lise ve dengi okul ve %33’ü üniversite mezunudur. Ayn
ekilde 41-45 ya  grubundaki lezbiyenlerin %67’si lise ve dengi okul; %33’ü üniversite 
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mezunudur. Lezbiyenlerin lise ve dengi okul ve üniversite mezuniyet oranlar n n yüksek 
olmas  sosyal hayatta kimliklerini di er cinsel yönelim gruplar na göre daha kolay 
gizleyebilmeleri ile aç klanabilir.  

Anket yap lan bireylerin %33’ü Konak’ta; %25’i Kar yaka’da, %11’i Bornova’da, %8’i 
Buca’da, %8’i Karaba lar’da, %8’i Narl dere’de, %3’ü Balçova’da ve %3’ü Bayrakl ’da 
ikamet etmektedir. Bireylerin çal t klar  yerler incelendi inde %36’s n n Konak’ta, 
%17’sinin Bornova’da, %11’inin Kar yaka’da, %8’inin Buca’da, %6’s n n Narl dere’de, 
%3’ünün Karaba lar’da, %3’ünün Menemen’de çal t  görülmü tür. Bireylerin %3’ü 
çal t  yerin de i ti ini belirtirken, %14’ü ise çal t  yer bilgisini vermemi tir. Görüldü ü
gibi, Çe me, Çi li, Güzelbahçe ve Urla hiçbir lezbiyenin ikamet için seçti i ilçe olmam t r.
Semt olarak incelendi inde ise lezbiyenlerin Konak, Alsancak, Güzelyal  ve Karata ’
seçtkleri görülmektedir. 

Tablo 2 zmir’deki Lezbiyenlerin kamet ve Çal ma Alanlar n n Kar la t r lmas

- Bornova’da çal t n  belirten lezbiyenlerin %67’si Bornova’da, yakla k %17’si 
Konak’ta ve yakla k %17’si Kar yaka’da;

- Buca’da çal anlar n tamam  Buca’da, Karaba lar’da çal anlar n tamam
Karaba lar’da, Karata ’ta çal anlar n tamam  Konak’ta, Menemen’de çal anlar n
tamam  Kar yaka’da;

- Kar yaka’da çal anlar n %75’i Kar yaka’da, %25’i Konak’ta; 
- Konak’ta çal anlar n %67’si Konak’ta, %17’si Kar yaka’da, %8’i Balçova’da ve 

%8’i Karaba lar’da; 
- Narl dere’de çal anlar n %50’si Narl dere’de ve %50’si Kar yaka’da ikamet 

etmektedir. 

Çal t  yerin de i ti ini ifade eden bireylerin tamam  Karaba lar’da ikamet etmektedir.  

Lezbiyenlere, zmir’de ya anabilecek ilçelerin adlar  ve ya anabilme nedenleri de sorulmu ,
bireylere birden fazla nedeni birden fazla ilçe için gösterebilecekleri belirtilmi tir. Sonuçlar 
a a daki tabloda verilmi tir.
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Tablo 3 zmir’deki Lezbiyenlerin Kendileri çin Ya anabilir Gördü ü lçeler ve Nedenleri 

Ya anabilme Nedeni 
Ya anabilecek Oldu u Dü ünülen lçe 

Toplam
Güzelbahçe Kar yaka Konak 

Rahat ve Huzurlu 1 0 1 2
Dernek’in Daha Çok Organizasyon 
Düzenlemesi ve Dernek’e Yak n
Olmak stemek 

0 0 5 5

Kendi Gibi Ki ilerin Oturdu u Belirli 
Mahalle veya Sokaklar n Olmas 0 0 5 5

Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yüksekli i 0 5 1 6
Nüfusu Kalabal k Oldu undan
Farkedilmemek 0 3 10 13

Ayn  Dü ünsel/Siyasal Zemini 
Payla an Ki i Say s n n Çoklu u 0 7 23 20

Kendi Gibi Ki i Say s n n Çoklu u 0 5 18 23
Toplam 1 20 63 84

Tablodan’da görüldü ü gibi Konak, s ralanan tüm özellikleri göstermesi ve daha çok ki i
taraf ndan bu özelliklerin vurgulanmas  ile öne ç kmaktad r. Bu, Konak’ n lezbiyenlerin ve 
GBTT’lerin daha çok ikamet etti i ve ikamet etmek istedi i ilçe olmas n  da aç klamaktad r.
Konak ve Kar yaka’n n, ayn  kapsamda ortak özellikleri, lezbiyen say s n n ve ayn
dü ünsel/siyasal zemini payla an ki i say s n n çoklu udur. Güzelbahçe, sadece rahat ve 
huzurlu olma özelli i ile vurgulanm t r.

Lezbiyenlere kendileri için zmir’in en rahat, en güvende, en estetik ve en tehlikeli ilçeleri de 
sorulmu tur. Bu soruya cevap vermeyenler oldu u gibi birden fazla nitelendirme ile cevap 
veren de olmu tur. Sonuçlar a a daki tabloda verilmi tir.   

Tablo 4 Lezbiyenlere Göre zmir’in En Rahat, En Güvenli, En Estetik ve En Tehlikeli lçeleri 

lçe Adlar lçe Nitelendirmeleri ToplamEn Rahat En Güvenli En Estetik En Tehlikeli 
Çi li 0 0 0 1 1 
Bayrakl  1 0 0 1 2 
Karaba lar 0 0 0 2 2 
Narl dere 0 0 0 2 2 
Buca 0 0 0 5 5 
Bornova 5 5 5 1 16 
Kar yaka 8 9 13 7 37 
Konak 21 18 16 18 73 
Toplam 35 32 34 37 138 

Lezbiyenler için Konak, Kar yaka, Bornova ve Bayrakl  en rahat; Konak, Kar yaka ve 
Bornova en güvenli; Konak, Kar yaka ve Bornova en estetik; Konak, Buca, Karaba lar, 
Kar yaka, Narl dere, Bornova, Çi li ve Bayrakl  en tehlikeli ilçelerdir.  

Ayn  soru semtler için soruldu unda lezbiyenler için Konak’ta Alsancak ve Karata ,
Kar yaka’da Kar yaka merkez ve Mavi ehir en rahat; Konak’ta Alsancak, Konak merkez ve 
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Karata , Kar yaka’da Kar yaka merkez ve Mavi ehir en güvenli; Konak’ta Alsancak, Konak 
merkez ve Karata , Kar yaka’da Bostanl , Kar yaka merkez ve Mavi ehir en estetik; 
Konak’ta Basmane, Tepecik, Kadifekale, E refpa a, Ye ilyurt, Alsancak, Kemeralt , Gümrük, 
Varyant Çevresi, Gültepe ve kiçe melik, Karaba lar’da Hatay ve Üçyol, Kar yaka’da
So ukkuyu, Postac lar ve Bostanl , Bornova’da Evka 4 en tehlikeli semtlerdir.  

Lezbiyenlere zmir’in en rahat, en güvenli, en estetik ve en tehlikeli cadde veya sokaklar  da 
sorulmu tur. Bu kapsamda lezbiyenler için, 

- Konak’ta K br s ehitleri Caddesi, Alsancak Kordon Yolu, Gül Sokak ve Dario 
Moreno Sokak, Karaba lar’da Mithatpa a ve nönü Caddeleri, Kar yaka’da Bostanl
Sahil Yolu, Kar yaka Çar  Sokak ve Yeni Girne Caddesi, Bornova’da 162 Sokak 
(Küçük Park) en rahat;  

- Konak’ta K br s ehitleri Caddesi, Alsancak Kordon Yolu, Gül Sokak ve Dario 
Moreno Sokak, Karaba lar’da Mithatpa a ve nönü Caddeleri, Kar yaka’da Bostanl
Sahil Yolu, Kar yaka Çar  Sokak, Yeni Girne Caddesi ve Kar yaka Sahil Yolu, 
Bornova’da 162 Sokak (Küçük Park) en güvenli;

- Konak’ta K br s ehitleri Caddesi, Gül Sokak, Alsancak Kordon Yolu ve Dario 
Moreno Sokak, Karaba lar’da Mithatpa a ve nönü Caddeleri, Kar yaka’da Bostanl
Sahil Yolu, Kar yaka Çar  Sokak, Yeni Girne Caddesi ve Kar yaka Sahil Yolu, 
Bornova’da Fevzi Çakmak Caddesi (Büyük Park) en estetik;

- Konak’ta Fevzi Pa a Bulvar , K br s ehitleri Caddesi, E refpa a Caddesi, Tepecik’teki 
tüm sokaklar, Kadifekale’deki tüm caddeler, Alsancak Kordon Yolu, ehit Fethi Bey 
Caddesi, Gümrük’teki tüm cadde ve sokaklar ve Gültepe’deki tüm cadde ve sokaklar, 
Karaba lar’da nönü Caddesi, Limontepe’deki tüm cadde ve sokaklar ve Halide Edip 
Ad var Caddesi en tehlikeli cadde ve sokaklard r.

Estetik sokak ve caddeler sorusuna verilen yan tlar rahat ve güvenli cadde ve sokaklara 
benzemektedir. Bir ba ka deyi le lezbiyenlerin güvenli bulduklar  yerler onlar için ayn
zamanda estetiktir.   

Lezbiyenlere kentte ya arken önemli olan unsurlar soruldu unda, %26’s n n kentte ya ayan 
insanlar n e itimli/ileri görü lü olmas n , %16’s n n kentin güvenli olmas n , %13’ünün 
sosyo-kültürel faaliyetlerin çok olmas n , %11’inin arkada lar n yak n oturmas n , %9’unun 
aç k-ye il alanlar n çok olmas n , %9’unun ucuz olmas n , %7’sinin gürültüsüz olmas n ,
%3’ünün kald r mlar n geni  olmas n , %3’ünün kom uluk ili kilerinin iyi olmas n , %3’ünün 
ticari birimlerin yak n olmas n  önemsedi i görülmektedir. Ayr nt lar a a daki tabloda 
verilmi tir.
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Tablo 5 Lezbiyenler çin zmir’de Ya arken Kentte Önemli Olan Unsurlar 

Ya arken Kentte Önemli Olan Unsurlar Al nan Yan t Say s
Ticari Birimlerin Yak n Olmas  5 
Kald r m n Geni  Olmas  6 
Kom uluk li kilerinin yi Olmas  6 
Gürültüsüz Olmas  13 
Aç k Ye il Alanlar n Çok Olmas  15 
Ucuz Olmas  15 
Arkada lar n Yak n Olmas  19 
Sosyo-kültürel Faaliyetlerin Çok Olmas  24 
Kentin Güvenli Olmas  29 
Ya ayan nsanlar n E itimli / leri Görü lü Olmas  47 
Toplam 179 

Lezbiyenlere kentte önemli olan unsurlar n yan  s ra kendilerini güvende hissetmek için 
gerekenler de sorulmu  ve birden fazla cevap verebilecekleri belirtilmi tir. A a daki tabloda 
da görüldü ü gibi lezbiyenlerin %26’s  kendisini güvende hissetmek için kentin kalabal k
olmas n , %25’i ss z olmas n , %15’i ayd nl k olmas n , %13’ü bol ye il alan olmas n ,
%13’ü al -veri  mekânlar  olmas n , %4’ü sadece konut olmas n , %1’i sosyo-ekonomik 
düzeyi yüksek insanlar n olmas n  ve %1’i kendi evinin olmas n  gerekli görmektedir.  

Tablo 6 Lezbiyenler çin Kentte Güvende Hissedebilmesi çin Gerekenler 

Kentte Güvende Hissetmek çin
Gerekenler

Al nan Yan t
Say s

Kendi Evinin Olmas  1 
Sosyo-Ekonomik Düzeyi Daha Yüksek 
nsanlar n Olmas 1

Sadece Konut Olmas  4 
Al veri  Mekânlar  Olmas  12 
Bol Ye il Alan Olmas  12 
Ayd nl k Olmas  14 
Iss z Olmas  24 
Kalabal k Olmas  25 
Toplam 93 

Lezbiyenlere yerel ve merkezi yönetimin icraatlar ndan haberdarl klar  ve varsa be endikleri/
be enmedikleri uygulamalar  soruldu unda, bireylerin %58’i yerel yönetimin icraatlar ndan
haberdar olmad n ; %42’si ise haberdar oldu unu belirtmi tir. Bireylerin tamam  yerel 
yönetimlerin lezbiyenler için herhangi bir uygulamas  olmad n  dü ünmektedir.  

Yerel yönetimlerin kendileri için geçmi teki uygulamalar ndan be endikleri bir uygulama 
olup olmad  soruldu unda, bireylerden be endikleri uygulamalara ili kin hiçbir yan t
al namazken %17’si e cinsel ayr mc l n , %6’s  polis bask  ve iddetini, %3’ü LGBTT 
derneklerine aç lan davalar , %3’ü e cinsellerin hedef gösterilmesini, %3’ü psikolojik ve 
fiziksel iddeti, %3’ü trans cinayetlerinin ayd nlat lmamas n , %3’ü metro çal malar n n
bitmemesini, trafik yo unlu unu ve ula m seçeneklerinin azl n  be enmedi ini belirtmi tir. 
Bireylerin %61’i hiçbir uygulamay  be enmemektedir.  
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Ayn  soru merkezi yönetimler için soruldu unda, bireylerin %25’i merkezi yönetimin e cinsel
ayr mc l  yapmas n , %6’s  e cinsel aktivitelerin engellenmesini, %6’s  polis bask  ve 
iddetini, %3’ü e cinsel cinayetlerin cezas n n dü ürülmesini ve %3’ü LGBTT derneklerine 

aç lan davalar  be enmedi ini ifade etmi tir. Bireylerin %58’i merkezi yönetimin kendilerine 
yönelik hiçbir uygulamas n  be enmemektedir.  

Lezbiyenlerin kenti alg lamalar n  saptamak için bireylere kentin birbirinden ayr lan bölgeleri 
oldu unu dü ünüp dü ünmedikleri ve e er kent bölgelere ayr l yorsa hangi biçimlerde oldu u
sorulmu tur. Bireylerin %50’si kentte birbirinden ayr lan bölgeler oldu unu dü ünmektedir.
Lezbiyenler, bölgeler aras  farkl l klar  homofobik yerler, sosyo-ekonomik düzeyi dü ük
insanlar n ya ad  yerler, sosyo-kültürel düzeyi yüksek ki ilerin ya ad  yerler, batakhane 
yerler, fuhu  yap lan yerler ve trans bireylerin ya ad  yerler olarak ay rm t r. Lezbiyenlere 
göre homofobik yerler ba ta Kadifekale olmak üzere heryer; sosyo-ekonomik düzeyi dü ük
insanlar n ya ad  yerler Bornova Sokak ve Kadifekale; sosyo-kültürel düzeyi yüksek 
ki ilerin ya ad  yerler ba ta Mavi ehir olmak üzere, Alsancak, Kar yaka ve Güzelyal ;
batakhane ve fuhu  yerler ve ayn  zamanda trans bireylerin ya ad  yerler ise Bornova Sokak 
olarak belirtilmi tir. Lezbiyenler ayn  zamanda kentin sosyo-ekonomik aç dan kendi 
gettolar n  yaratt n  eklemi tir.
Lezbiyenleri de içeren; lezbiyenlerin de taleplerine cevap veren bir kentin nas l olabilece i
yukar daki sorulardan anla lmaya çal l rken kendilerine “kent nas l olmal ” eklinde 
do rudan sorulan soruyla da saptanmaya çal lm t r. Ayr nt lar a a daki tabloda verilmi tir.   

Tablo 7 Lezbiyenlerin stedi i Kentin çeri i

Kent Nas l Olmal  Al nan Yan t Say s
Zengin 1 
Estetik 1 
E cinsel Aktivitelere zin Veren 1
Güvenli 2 
Renkli 2 
Kozmopolit 3 
Devletin Tüm Vatanda lar na E it Mesafede Durdu u 4 
E cinselli in Sokakta Ya anabildi i 4 
Herkesi Kabul Etti ini Gösteren 4 
Bilmiyorum 4 
E cinselli in De il, Özgürlü ün Ön Planda Oldu u 14 
Toplam 40 

Cevaplar incelendi inde s ras yla öne ç kan e cinselli in de il özgürlü ün ön planda oldu u
(%34), herkesi kabul etti ini gösteren (%10), devletin tüm vatanda lar na e it mesafede 
durdu u (%10), e cinselli in sokakta ya anabildi i (%10), kozmopolit (%7), güvenli (%5) ve 
e cinsel aktivitelere izin veren (%3) bir kent gibi yasal ve yönetsel durumla ili kili cevaplar n
yan  s ra, renkli (%5), zengin (%3) ve estetik (%3) cevaplar  gibi do rudan fiziki mekâna 
aktar m  gerçekle ebilecek cevaplar da verilmi tir. Burada dikkat çeken birkaç nokta vard r.
Verilen cevaplar ço unlukla kentin bilinç düzeyiyle ili kilidir. Bir ba ka deyi le fiziki mekâna 
yönelik taleplerden önce, ya ad klar  sorunlar  dile getirmektedirler. Birey olarak sorunlar
çözülmedikçe/kentte var olduklar  kabul edilmedikçe fizik mekân üzerinde 
dü ünemeyeceklerdir. Gerçekte beklenen sonuçta bu olmal d r. Çünkü kullanmad klar
yerin/kentin nas l olmas  gerekti i geri planda kalmaktad r. Bu durum kentin nas l olmas
gerekti ine %10 ile bilmiyorum yan t nda da görülmektedir.  
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Çal ma s ras nda sorulan sorulardan bir di eri de kentin mevcut halinden duyulan 
rahats zl klar n neler oldu udur.

Lezbiyenler;
- kent siyaseti kapsam nda %12 oranla kentin fazla milliyetçi olmas ndan;
- mekânsal olarak %21 oran nda park alanlar n n azl ndan; mekânsal olarak %2 

oran nda metro çal malar n n bitmemesinden; %4 oran nda e cinsel mekânlar n
olmamas ndan; %2 oranla güvensiz mekânlardan;   

- demografik olarak %2 oranla çok fazla emekli ve ya l  ki inin olmas ndan; %2 oranla 
çok fazla etnik grup olmas ndan; %2 oranla çok fazla göç almas ndan;

- sosyo-kültürel olarak %29 oran nda sosyo-kültürel düzeyi dü ük ki i say s n n
çoklu undan;  %6 oranla homofobik davran lardan; %2 oranla kültürel aktivite 
azl ndan;

- ekonomik olarak %2 oranla baz  semtlerin pahal  olmas ndan; %15 oranla i  bulma 
zorlu undan 

rahats zl k duymaktad r. 

Görüldü ü gibi lezbiyenler kentin mevcut durumundan daha çok %29 oran nda mekânsal; 
%37 oran nda sosyo-kültürel olarak rahats zd r.   

Bireylere Günlük hayatta ve i  hayat nda kendileri için neler yap labilece i sorulmu tur.
Ayr nt lar a a daki tabloda verilmi tir.

Tablo 8 zmir’deki Lezbiyenlere Göre Kendileri çin Günlük Hayatta Yap labilecekler 

Günlük Hayatta Neler Yap lmal Al nan Yan t
Say s Oran (%) 

Hiçbir ey Yap lamaz 1 3
E cinsellere Evlilik Hakk  Tan nmal 1 3
LGBTT’ler Ölçülü Ya amal 1 3
Mekânlar n LGBTT Dostu Oldu unu Gösteren 

aretler (Gökku a  Renkli Bayrak vb.) Olmal 1 3

Aileler Bilinçli Olmal 2 5
nsanlar Birbirinin Cinsel Ya am na Kar mamal  2 5

E cinsellere Yönelik Mekânlar Yap lmal 3 8
Kamusal Alanlarda Tuvaletler Yaln zca Kad n ve 
Erkek çin Olmamal 5 12

Bilmiyorum 6 15
LGBTT Ayr mc l  Yap lmamal 17 43
Toplam 39 100
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Tablo 9 zmir’deki Lezbiyenlere Göre Kendileri çin  Hayat nda Yap labilecekler 

 Hayat nda Neler Yap lmal Al nan Yan t
Say s Oran  (%) 

LGBTT Örgütlenmeleri Olmal  1 3 
Mekânlar n LGBTT Dostu Oldu unu
Gösteren aretler (Gökku a  Renkli 
Bayrak vb.) Olmal

1 3 

LGBTT çin  Kanunu Ç kar lmal 4 13 
Bilmiyorum 7 22 
LGBTT Ayr mc l  Yap lmamal  19 59 
Toplam 32 100 

Tablolarda da görüldü ü gibi, bireylerden günlük hayatta; kamusal alanlarda tuvaletler 
yaln zca kad n ve erkek için olmamal , e cinsellere yönelik mekânlar yap lmal  ve mekânlar n
LGBTT dostu oldu unu gösteren i aretler olmal  gibi fizik mekânda uygulanabilecek cevaplar 
al nm t r. Bunlar n yan  s ra mevzuat ve toplum bilinciyle ili kili cevaplar da bulunmaktad r. 
LGBTT ayr mc l  yap lmamal , insanlar birbirinin cinsel ya am na kar mamal , aileler 
bilinçli olmal , LGBTT’ler ölçülü ya amal  ve e cinsellere evlilik hakk  tan nmal  bu 
kapsamda yer alan yan tlard r. Di er taraftan bu konuda bilgisi olmad n  ve hiçbir ey
yap lamayaca n  belirtenler de bulunmaktad r.

 hayat  için, mekânlar n LGBTT dostu oldu unu gösteren i aretler olmal eklinde fizik 
mekânda uygulanabilecek tek cevap al nm t r. Önem s ras na göre, LGBTT ayr mc l
yap lmamal , LGBTT için i  kanunu ç kar lmal  ve LGBTT örgütlenmeleri olmal  mevzuat ve 
toplum bilinciyle ilgilidir. Bu konuda bilgisi olmad n  belirtenler de az msanmayacak bir 
orandad r.

Anket yap lan bireylere uygulamalar n  be endikleri ülkeler ve be enme nedenleri ile 
be enmedikleri ülkeler ve be enmeme nedenleri de sorulmu tur. Ayr nt lar a a daki
tablolarda verilmi tir.
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Tablo 10 zmir’deki Lezbiyenlerin Uygulamalar n  Be endikleri Ülkeler ve Uygulamalar

Uygulamalar
Be enilen 
Ülkeler 

Be enilen Uygulama 

Bilmiyorum 
E cinsel

Haklar n n
Korunmas

E cinsellere
Evlilik
Hakk

Güvenli in ve 
Ya am

Standard n n
Yüksek Olmas

Toplam

Almanya 0 1 0 0 1
Belçika 0 0 0 1 1
talya 0 0 0 1 1

Norveç 0 0 0 1 1
Danimarka 0 1 0 1 2
Bilmiyorum 1 1 0 0 2
Avrupa
Ülkeleri 0 2 1 0 3

spanya 0 1 1 2 4
ABD 0 4 2 1 7
ngiltere 0 4 4 2 10

Hollanda 0 9 4 1 14
Toplam 1 23 12 10 46

Görüldü ü gibi Hollanda, ngiltere, ABD, spanya ve Avrupa ülkeleri uygulamalar en çok 
be enilen ülkelerdir. Birer Avrupa ülkesi olmas na kar n adlar  ayr ca belirtilen ülkeler 
(Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, ngiltere, spanya, talya ve Norveç) de Avrupa 
ülkeleri kategorisinde topland nda lezbiyenlerin Avrupa ülkelerinin lezbiyenlere yönelik 
uygulamalar n  be endikleri ortaya ç kmaktad r (%76). kinci s rada yer alan ABD (%15) 
LGBTT haklar n n tümüyle be enilmektedir. Lezbiyenlerin yakla k %5’i ülkeler konusunda 
bilgisi olmad n  ancak e cinsel haklar n n korunmas n  be endi ini söylerken yakla k %5’i 
bu konuda bilgisi olmad n  belirtmi tir.

Tablo 11 zmir’deki Lezbiyenlerin Uygulamalar n  Be enmedikleri Ülkeler ve Uygulamalar

Uygulamalar
Be enilmeyen 
Ülkeler 

Be enilmeyen Uygulama 

Belirtilmemi
E cinsel

Haklar n n
Olmamas

E cinsellerin
Öldürülmesi Toplam

ABD 1 0 0 1 
Asya Ülkeleri 1 0 0 1
Irak 0 1 0 1 
Suriye 0 1 0 1 
Ortado u
Ülkeleri 0 3 0 3 

Türkiye 0 3 0 3 
Arap Ülkeleri 0 6 7 13
ran 0 6 7 13 

Toplam 2 20 14 36 

Tabloda da görüldü ü gibi ran, Arap Ülkeleri, Türkiye ve Ortado u ülkeleri uygulamalar
be enilmeyen ülkelerin ba nda gelmektedir. Adlar  ayr ca belirtilmesine kar n Irak, ran, 
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Suriye ve Türkiye de Ortado u ülkeleri kategorisinde topland nda lezbiyenlerin daha çok 
(%56) be enmedikleri görülmektedir. Dolay s yla be enilmeyen ülkeler ve be enilmeme 
nedenleri gözlendi inde slamiyet’in yayg n oldu u ülkelerde görmezden gelmenin daha 
yayg n oldu u söylenebilir.  

3. SONUÇ

Türkiye mevcut sosyal yap s n n gelenekselle mi  durumlar n n yan  s ra slamiyet’in de 
büyük etkisiyle LGBTT bireyleri d lamaktad r. Konu LGBTT olunca ülke lâik olmas na
kar n, dini devlet i ine kar t rarak bu vatanda lar n  görmezden gelmektedir. Özellikle son 
dönem hükümet politikas nda yukar da da de inildi i gibi bu durumun görünürlü ü artm t r.

Toplumun biçimlenmesinde yasalar önemli yer tutar. Devletin her vatanda na e it mesafede 
durmas  ve dolay s yla herkese vatanda l k hizmeti götürmesi gerekmektedir. Ancak 
Türkiye’de LGBTT haklar  yasal olarak tan nmamaktad r. Yerel ve merkezi yönetimin, hem 
hizmet götürmekle yükümlü oldu u vatanda lar olma aç s ndan hem de yeniden 
seçilebilmelerini sa layacak seçmenleri olmas  aç s ndan LGBTT bireylere yakla mlar
önemlidir. Çünkü cinsel kimliklerle ilgili co rafi incelemelerde istenilen sonuca ula t racak 
yerlerin olu turulmas nda 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 politikac lar hedeflerine gey bireylerin isteklerini eklemekte (Knopp, 
1998); ngiltere’de yak n zamanda ana siyasi partilerin yerel meclis üyeleri LGBT sorunlar
ile aktif olarak ilgilenmektedir. Bunun kan tlar ndan biri de yerel LGBT dergisi Gscene’le 
ilgilenmeleridir (Browne & Lim, 2010: 619). 

Mekânlar, belirli hareketleri te vik ederken di erlerinden cayd rarak ya da onlar
bask layarak, belirli davran lar n s n rlar n  ve parametrelerini belirlerler (Hammers, 2009: 
309).

Mekânlar, yeni sosyal kimliklerin olu turulmas  ve sosyal kimliklerin sergilenmesi için 
önemli bir platform olmas n n yan  s ra sosyal s n rlar n olu turulmas , di er gruplar n
d lanmas  ve toplumun baz  üyelerinin görünürlükleri veya görünmezlikleri konular nda
te vik olu turmaktad r. Mekânsal olu umu gerçekle tirmek ve mekâna anlam ba layabilmek 
için önemli olan güç ili kileri, toplumsal kimlik ve toplum içi hareketlerde mekân n hem 
üretici hem de ürün olabilmesidir. Bu nedenle, mekânlar sosyo-kültürel dinamiklerin sürekli 
olarak yeniden müzakere edilmesi ile yap land r lmal d r (Fobear,  2012: 723).

Bir çal ma homoseksüellik ve ehir aras ndaki ili kiyi tarihsel olarak öyle aç klam t r:
Homoseksüeller geleneksel ya am n cinsel kimlikleri üzerindeki sosyal k s tlamalardan 
kaçmak için ehirlere ta nd lar. Bu bireyler ehrin de i iminde ve özellikle ehir de er ve 
inançlar sisteminin olu turulmas nda önemli rol oynad lar. Sonuç olarak ehir gey ve lezbiyen 
kültürüne oldukça ça da  yakla an sosyal bir yap ya dönü mü tür (Bkz. Aldrich, 2004: 1719). 

“ ntikamc  bir ehir, ehirdeki en muhtaç kesime kar  – i siz ve evsizler, rksal ve etnik 
az nl klar, kad n ve göçmenler, gey ve lezbiyenler, i çi kesimi – zaman zaman sald rgan bir 
tutum (intikam) olu turan ehirdir” (Smith, 1996: 129). Bu haliyle bak ld nda Türkiye’deki 
kentlerin intikamc  oldu unu söylemek mümkündür. Çünkü muhtaç olarak adland r lan bu 
gruplar n hiç biri fiziki planlarda tan nmamaktad r.

“Gündelik Mekânlarda Görünürlük ve Cinsel E ilim” adl  makalede görünürlü e, 
“mekânlar n içinde ve ya d nda deneysel tan nma” eklinde ilginç bir aç klama getirilmi tir.
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Bu tan nman n temeli “ki inin olmas  gereken bir yerde oldu unu bilme” inanc  ve bunun 
sonucunda mekânlar üzerine iddiada bulunmaya dayand r lmaktad r (Bkz. Skeggs, 1999: 220-
221). Türkiye’deki hiçbir öteki olmas  gereken yerde oldu undan bulundu u mekânlar 
üzerinde iddiada bulunabilecek durumda de ildir.

Gey ve lezbiyen kamusal alanlar na bakarken odak noktas  büyük ölçüde görünürlük ve grup 
kimlikleri sorunlar na yönelik olmu tur. Görünürlük ve mekân aras ndaki ba lant  bireylerin 
veya gruplar n mekâna ba l  olarak tan nabilmelerinden kaynaklanmaktad r. Mekân, 
görünürlük ve anlamlar n birbirine ba l  olarak bireylerde olu turdu u bir yere ait olma 
duygusu mekânsal talepleri olu turmaktad r. Kamusal alanlar, sosyal gruplar n büyük nüfus 
içerisinde görünür hale gelebilmeleri için en iyi temsili alanlard r (Bell & Valentine, 1995; 
Mitchell,1995). Çe itli bat l  kaynaklar gösteriyor ki gündelik kamusal alanlar cinselli in 
normlara göre olmas  gerekti i beklenilen tamamen heteroseksüel bölgelerdir (Gorman-
Murray, 2008: 289). 

ehirdeki kar la malar çe itlenirse kültürler aras  sayg  ve anlay  kolayla acakt r (Amin, 
2002; Sennett, 1990; Valentine, 2008). Gettola ma kültürler aras  al -veri e engel olmaktad r
(Bauman, 2005; Marcuse, 2002). Örne in, etnik farkl l klar  kabullenmek için en iyi yol 
olarak küçük topluluk olarak adland r lan i  yerlerinde, okullarda, üniversitelerde, gençlik 
merkezlerinde, spor kluplerinde ve bunun gibi birliktelik alanlar nda ‘s radan bir görü me’ 
zorunlu k l nmal d rr (Amin, 2002: 969). Bu, kar la ma alanlar  yarat lmas  anlam na
gelmektedir. Benimseme (di er bir söyleyi le-tolerans) bir ehrin geli mesi ve canl l n n
artmas  için gereken en önemli faktörlerden biridir (Hayslett & Kane, 2011: 132). Görünürlük 
ve mekânlar üzerine yap lan ara t rmalar n büyük ço unlu u gey erkekler için yap lm
barlar, hamamlar ve parti mekânlar  üzerine odaklanm t r. Lezbiyen kad nlar için varolan 
mekânlar n az say da olmas  daha az dikkat çekmelerine sebep olmu tur. Çok az ara t rma 
lezbiyen kad nlar n mekânlara olan ba l l klar n n ne anlama geldi inin ve bu anlamlar n
onlar n kimlikleri, görünebilirlikleri ve sosyal pozisyonlar  ile olan ba lant s n n detaylar n
ele alm t r (Fobear,  2012: 724). Erkek kamusal cinsellik kültürleri hakk nda akademik ilgi 
ve belgelendirme bulunmas na ra men, lezbiyen/queer kamusal cinsellikleri ihmal edilmi tir 
(Hammers, 2009: 308). Erkekler için çe itli cinsel mekân ve ürünler mevcutken (pornografi, 
striptiz kulüpleri, kabareler, hamamlar, masaj salonlar ), kad nlar için, onlar n cinsel 
ihtiyaçlar na cevap verecek bir cinsel e lence altyap s  hiç olmam t r (Hammers, 2009: 324). 

zmir’de lezbiyenler, Asya ülkeleri, Arap Ülkeleri ve Ortado u ülkeleri ve yine bunlar n
içinde önemli bir oranda Türkiye’dir. Görüldü ü gibi LGBTT bireyler dünya haritas nda
do unun önemli bir bölümünü be enmemektedir. Bu ülkelerin be enilmeyen uygulamalar
LGBTT haklar n n olmamas  ve e cinsellerin öldürülmesidir. Görüldü ü gibi, be enmeme 
nedeni genel olarak LGBTT bireylerin yok say lmas  ve/veya yok edilmek istenmesidir. 
Oysaki kültür tarihinin içinde bulundu umuz bu dönemde, t p ve hukuk gibi iki güçlü bilgi 
üretme ve uygulama alan n n dünya ölçe inde yüzlerini e cinsellik olgusuna çevirdiklerini 
söylemek mümkündür. Kendi kültürel birikimlerine endeksli olarak ard  ard na uygulama 
içine giriyor olsalar da özellikle belli ortak paydalarla bir araya gelebilmi  ülkeler (AB’ye 
ba l  ülkelerde oldu u gibi), e cinseller lehine olan düzenlemeleri daha erken tarihlerde 
yapm lard r. Ancak kendi kültür evreninin do rular  içinde saptanm  olan ölçütlerle 
de erlendirildiklerinde “geli mi ” oldu u saptanan ve dünyan n kalan ülkelerine “örnek ülke” 
olarak gösterilen bat  ülkeleri, kendilerine göre arkada olanlar n da yeti melerini sa lamak 
için, sahip olduklar  baz  nicel de erlere nitel de erler yükleyerek silaha çevirme becerisine 
de sahip görünmektedir.  

Bu kan ya, Sorbonne Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sunmay  dü ündü ü doktora tezi için 
Türkiye’ye gelerek veri toplayan Philippe – Schmerka Blacher’in sözleri (Bkz. O uz, bt) de 
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temel olu turacak güçtedir. Sorbonne Üniversite’sinde dört y l Türkçe okuyan Blacher 
ara t rmalar n  Frans z Anadolu Ara t rmalar  Enstitüsü’nde sürdürmekte, Türkiye’de iki y l
kalmay  dü ünmekte, çal mas  tamamland nda 700 sayfay  bulacak Dr. tezinin “ imdilik 
tamamlanan” ba l klar n n “Türkiye’de E cinselli in Tarihi”, “E cinsel ve Din” ve 
“ stanbul’da E cinsel Argosu” oldu unu söylemektedir. Kendi sözleriyle “E er Türk 
hükümeti e cinsellerin e itli ini ve haklar n  güvence alt na alan bir yasa ç kar rsa bu, 
Türkiye’nin AB’ye girmesine çok ama çok yard mc  olur.” Avrupal  bürokratlar n gözünde 
bunun Kürt meselesinin çözümünden bile daha önemli oldu unu söylemektedir. Bunun çok 
yal n ve bir o kadar da masum yüzlü bir nedeni var; “Çünkü Brüksel’de çal an AB 
bürokratlar n n büyük ço unlu u e cinsel.”

Avrupal  bir entelektüel için, onun siyasal-toplumsal havay  de erlendirme biçemine göre, 
e cinsellerin hak ve özgürlük sorunlar , Türkiye’de toplumun Kürt bile eninin tamam n n
siyasal ve ki isel vatanda l k haklar  ba lam nda yürütülen hak ve özgürlük çal malar ndan
daha önemli görünüyor olabilir. Bu arada toplumumuzun Alevi bile eninden hiç söz 
etmiyoruz. Kald  ki bu konular sorun hiyerar isi içinde ele al nabilecek konular da de ildir.
Ama daha da önemlisi, bu de erlendirme biçiminin, s n r tan mayan küresel sermayenin, 
e cinsellik olgusuna nas l yana t n n analizini tamamen devre d  b rakt ndan ötürü çok 
ama çok kusurlu olu udur.

Bunun biraz olsun anla l r olmas n  sa lamak için, e cinsellere tan nan evlenme hakk ndan
söz etmek gerekmektedir. Anayasalar nda engel olmayan ülkeler, e cinsel çiftlere 
heteroseksüel çiftler gibi evlenebilme olana n  yasal olarak sa lad lar. Ancak Almanya gibi 
nikâh n ve evlilik birli inin sadece bir erkekle bir kad n aras nda olabilece ini öngören ve 
bunu Anayasalar na da alm  bulunan ülkeler de e cinsel birli i yasal k lmak için hukuki bir 
yol bulmakta gecikmeyerek, Aile Hukuku’nda yer alan yeni bir kurum icat ederek, aile 
kurumuna paralel bir kurum olarak “Tescil Edilmi  E cinsel Hayat Ortakl ”n  (Bkz. 
Do an&Selin, 2011) tan ma yoluna gitmi lerdir. Almanya’da, “‘E cinsel Birlikteliklere Kar
Ayr mc l n Sona Erdirilmesine Dair Kanun: Hayat Ortakl klar ’ isimli yasa 16.02.2001 
tarihinde haz rlanm t r. lk zamanlarda yasan n, Alman Anayasas ’na ayk r  oldu u fikri 
do mu  olsa da Alman Anayasa Mahkemesi, 17.7.2002 tarihli karar nda tescil edilmi  hayat 
ortakl klar n n Alman Anayasas ’na ayk r  olmad na hükmetmi ; bu tür birliktelikleri “aliud 
zur Ehe” yani “farkl  evlilik” olarak nitelendirmi tir. Alman kanun koyucu, e cinsellere 
yönelik düzenlemeleri yaparken oldukça dikkatli ve planl  davranm t r. E cinsellerin 
Almanya’da hayat ortakl  kurmalar n  sadece Hayat Ortakl  Kanunu ile s n rlamam ;
Alman Milletleraras  Özel Hukuku’nda da (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch/EGBGB) bu düzenlemeye kanunlar ihtilaf  kural  olarak yer verilmi tir. Hukuki 
bir aksakl k ya anmamas  ad na, iki düzenleme de Almanya’da e zamanl  olarak 01.08.2001 
tarihinde uygulamaya girmi tir” (Do an&Selin, 2011: 245). 2013 y l  yaz nda, e cinsel evli 
çiftleri de aynen heteroseksüel evli çiftler gibi ayn  vergilendirme kapsam na yasal olarak alan 
Almanya, her iki evlilik türü aras nda, çocuk edinme konusunda e cinsel evlilikte evlat 
edinme yolunu çiftte kapat p, sadece ki i baz nda açmas n n d nda hiçbir tan ma ve 
uygulama fark  b rakmam t r.

Aile kurma ve evlenme sorununu bir hak kapsam nda ele alarak çözen e cinsel hareket, 
böylece heteroseksüel egemenli in kar s ndaki “devrimci duru ”unu kaybetmektedir.    
Küresel sermayenin ideolojisi e cinsel hareketi gün be gün kendi egemenlik s n rlar  içine 
almakta ve hareketin ideolojik gücünü tüketmektedir. Aile ekonomisi ile küresel sermayenin 
ilintisi bir yana, ya am n tüm boyutlar nda seyreden yasal e cinsel dünyas  küresel sermaye 
için cazip ve cankurtaran yeni bir pazar alan d r. 
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Salt zihinsel düzeyde kalarak, olgu ve seyreden kültürel olu umlar de erlendirildi inde, 
konunun Muhafazakâr deoloji ba lam nda aç kça ele al nmad  sürece, oldu u söylenen ve 
(sadece günlük seyreden kad n cinayetleri dü ünüldü ünde bile) dünya üzerinde hayli 
abart lan soruna kal c  bir çözüm getirilmesi mümkün görünmemektedir. Muhafazakâr 
deolojinin sadece inanç temeli sorun olu turmaz; deoloji’nin küresel sermayeli ekonomik 

temeli aktüel düzlemde çözülmesi daha zor bir sorun alan n  olu turur. nanç (kurumla m
hali ile din) ve ekonomi sosyal yap y  kuran çok önemli kurumlard r. Ancak ilgili yaz nda
e cinsellik ile küresel ekonominin ilintisi üzerinde yeterince durulmaz. Hak ve özgürlük 
konular n n hukuk alan nda yasalarla çözümlenebilece ini dü ünmek ve küresel ekonomi ile 
ba lant s n  göz ard  etmek, sorunu çözümsüz b rak r. 

Bunun d nda, Türkiye’de toplumun e cinsel e ilimli bile eni içinde, edebiyat, sanat ve 
yüksek ö retim kurumlar nda konumlanan ve de erli eserler veren ve bilgi üreten bireyleri 
nitelikleriyle dikkat çekmekte ve ileriye dönük umut olu turmaktad r.
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D PNOTLAR 

1 Hayslett & Kane, 2011: 140, çal malar n  neden ABD’nin Columbus ehrinde yapt klar n  gey ve lezbiyenler 
üzerine yap lan çal malar n 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 ehirlerde yap ld n  ancak gey ve 
lezbiyenlerin ABD’nin tüm ehirlerinde ya ad n  (Cooke & Rapino, 2005) belirterek aç klam t r. Türkiye’de 
de benzer bir durum oldu u dü ünülse dahi il baz nda ya ama, çal ma, al -veri  ve e lence alanlar n  gösteren 
bir çal ma bulunmamaktad r. 

2 Tutuculuk nedeniyle çal ma yapman n güçlü ünü belirten bir ba ka çal ma için Bkz. Özbay, 2010: 648. 
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ÖZET 

Y ma ya da Betonarme olarak in a edilmi  bir yap n n “göçme riski”nin ortaya konabilmesi 
için öncelikle zemin ve malzeme parametrelerinin saptanmas ; yap n n bilgisayar ortam nda
modellenerek, dolgu duvarlar n katk s n  da göz önüne alabilen deprem yönetmeli ince 
belirlenmi  analizlerinin yap lmas  gereklidir. 

Ülkemizdeki mevcut yönetmeliklerin de öngördü ü bu de erlendirmeyi yapabilmek için 
öncelikle ayr nt l  deneysel ve analitik çal malar n gerçekle tirilmesi gerekmektedir. Ancak, 
çok say da bina içeren bir yap  sto u için böyle bir çal ma yükünü gerçekle tirmek, zaman ve 
finansman aç s ndan neredeyse olanaks zd r.

Envanteri yap lacak yap  stokunun büyüklü ü dü ünüldü ünde, olas  bir büyük depreme kar
yap  güvenli i ön de erlendirmesi yap labilmesi amac yla gerekli veri toplama, de erlendirme 
i lemleri için harcanacak zaman, ekonomik kaynak ihtiyac n n kar lanmas n n mümkün 
olmad  görülmektedir. Bu nedenle, uygulanabilir, gerçekçi yakla mlarla durum tesbiti 
yap lmas  zorunlulu u ortaya ç kmaktad r. Deprem gibi benzer risklere aç k
geli mi /geli mekte olan ülkelerin de yapt  gibi, kademeli de erlendirme yöntemlerini 
kullanmak makul/sürdürülebilir/yönetilebilir bir yakla m olarak dü ünülmektedir. 

Sunulan çal mada, zmir’de pilot bölgeler olarak seçilen Balçova ve Seferihisar (Merkez) 
ilçelerinde yürütülen  "Yap  Stoku Envanterinin Olu turulmas  ve Yap  Güvenli inin Deprem 
Riski Aç s ndan De erlendirilmesi" projesi ele al nmaktad r. zmir Büyük ehir Belediyesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve n aat Mühendisleri Odas zmir ubesi
ile imzalanan üçlü protokolün amac , Balçova lçesinde 7.628, Seferihisar (Merkez) lçesi’nde 
2.922 olmak üzere toplam 10.550 adet yap n n envanterinin olu turulmas , yap lar n
güvenli inin deprem riski aç s ndan h zl  de erlendirilmesidir.  

Say salla t r larak zmir Büyük ehir Belediyesi veri taban na aktar lm  olan bilgiler do rudan
Co rafi Bilgi Sistemleri ortam na ta nm t r. Kent bilgi sisteminin bir parças  haline gelen 
sonuçlar kullan larak, al nacak tedbirlerin belirlenmesi; ileri inceleme için verilen önceliklere 
uygun olarak planlamalar n yap lmas , afet öncesi al nmas  gereken tedbirlerin planlanmas
mümkün olacakt r.
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ANAHTAR KEL MELER : Deprem güvenli i ön de erlendirmesi, h zl  de erlendirme 
yöntemleri, imar bilgi sistemi, say sal ar iv   

1. G R

Avrupa Birli i (AB) fonlar  taraf ndan desteklenen LESSLOSS projesi kapsam nda 
sürdürülen ara t rmalarda, stanbul’da 500 y lda bir olmas  beklenen senaryo depremi göz 
önüne al nd nda, mevcut betonarme binalar n içinden en riskli % 4,1’inin saptanmas
halinde yakla k olarak 29.000 ki inin hayat n n kurtulaca , böylece can kayb n n % 92 
oran nda azalt laca  hesaplanm t r (Spence, 2007).

Y ma ya da Betonarme olarak in a edilmi  bir yap n n “göçme riski”nin ortaya konabilmesi 
için öncelikle zemin ve malzeme parametrelerinin saptanmas ; yap n n bilgisayar ortam nda
modellenerek, dolgu duvarlar n katk s n  da göz önüne alabilen deprem yönetmeli ince 
belirlenmi  ayr nt l  analizlerinin yap lmas  gereklidir. 

Ülkemizdeki mevcut yönetmeliklerin (DBYHY, 2007) de öngördü ü bu de erlendirmeyi 
yapabilmek için ayr nt l  deneysel ve analitik çal malar n gerçekle tirilmesi gerekmektedir. 
Ancak, çok say da bina içeren bir yap  sto u için böyle bir çal ma yükünü gerçekle tirmek, 
zaman ve finansman aç s ndan neredeyse olanaks zd r. stanbul’daki güvensiz binalar n
incelenerek güçlendirme i leminin yap labilmesi için en az 25 milyar dolar ve 25 y la ihtiyaç 
duyulaca n  hesaplanmaktad r (Spence, 2007). 

Gerek zmir gerekse di er illerde envanteri yap lacak yap  stokunun büyüklü ü dikkate 
al nd nda, pratik ve geçerli bir tak m yakla mlar geli tirerek durum tesbiti yap lmas
zorunlulu u ortaya ç kmaktad r. Bu nedenle, deprem riski gibi benzer risklere aç k
geli mi /geli mekte olan ülkelerin de yapt  gibi, kademeli de erlendirme yöntemlerini 
kullanmak makul/sürdürülebilir/yönetilebilir bir yakla m olarak dü ünülmektedir.  

Bu amaçla, zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl , Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi ve n aat Mühendisleri Odas zmir ubesi aras nda pilot bölge olarak seçilen 
Balçova ve Seferihisar (Merkez) ilçelerinde "Yap  Stoku Envanterinin Olu turulmas  ve Yap
Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan De erlendirilmesi" konusunda 15 Kas m 2011 
tarihinde Ortak Hizmet Protokolü imzalanm t r.

Protokol, haz rl k süreci, uygulanma biçimi, hedefleri dikkate al nd nda, ülkemizde bu 
nitelik ve kapsamda ilk çal ma niteli i ta maktad r. Veri taban , proje hedefleri planlamalar
afete maruz alanlar n/yap lar n dönü türülmesi Ulusal Deprem Stratejisi (UDSEP-2023) 
Eylem Tablosu ile tan mlanm  hedeflerle tam uyumludur. Olu turulan veri taban , mar Bilgi 
Sistemi, Co rafi Bilgi Sistemleri altyap s  proje sürecinde yeni yasalarla olu an Çevre ve 

ehircilik Bakanl ’n n olu umu (29 Haziran 2011), 6306 say l  Afet Riski Alt ndaki
Alanlar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun (16 May s 2012) ve Uygulama Yönetmeli inin
(4 A ustos 2012) ç kmas ndan sonra daha da önem kazanm t r. 

Protokol kapsam nda tamamlanan çal malar n sonuçlar n  kapsayan rapor, an lan protokolün 
11. Maddesi gere ince haz rlanarak 30 Kas m 2012 tarihinde zmir Büyük ehir Belediyesi’ne 
Yap  Stoku Envanterinin Olu turulmas  ve Yap  Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan
De erlendirilmesi a –Balçova, b- Seferihisar ba l kl  (Kahraman, vd 2012a, b) iki raporla 
sunulmu tur. Sunulan çal ma, yazarlar taraf ndan haz rlanm  olan bir di er bildiri ile birlikte 
(Özçelik vd 2013), bu raporlar n sonuçlar n  özetlemektedir. 
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2. YAPI STOKU ENVANTER  PROTOKOL HEDEFLER

Balçova ve Seferihisar (Merkez) lçeleri’nde Yap  Stoku Envanterinin Olu turulmas  ve Yap
Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan De erlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi’nde 
“PROJE” taraflar , zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl  “ DARE”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “FAKÜLTE” ve TMMOB n aat Mühendisleri 
Odas zmir ubesi “ MO” olarak belirlenmi tir. Kurumlar aras ndaki i birli ine yönelik 
hak ve yükümlülükleri düzenlemek için haz rlanan protokol, 15 Kas m 2011 tarihinde 
imzalanarak yürürlü e girmi tir.

Balçova lçesinde bulunan yakla k 6.500 adet yap  ile Seferihisar (Merkez) lçesi’nde 
bulunan yakla k 3.500 adet yap n n envanterinin olu turulmas  ve bu yap lar n güvenli inin 
deprem riski aç s ndan “HIZLI” de erlendirilmesinin hedeflendi i çal malarda, MO 
taraf ndan gerçekle tirilen veri toplama i leri 15 Eylül 2012 tarihinde tamamlanm t r.
FAKÜLTE taraf ndan veri kalitesi kontrolü için geli tirilen “hata kontrolü yönetimi sistemi” 
arac l yla belirlenen hatal  veri giri lerinin düzeltmeleri,  zemin bilgilerinin olu turulmas n n
ard ndan, de erlendirme/raporlama çal malar  gerçekle tirilmi tir.

Proje kapsam nda incelenen binalar için, 

- bina kimlik bilgilerinin olu turulmas ,

- olas  bir deprem s ras nda binalar n hasar görme risklerinin belirlenmesi, 

- öncelik s ralamalar n n olu turularak her iki ilçe baz nda bölgesel olarak raporlanmas

yap lara ait verilerin, bilgilerin, öncelik s ralamalar n n zmir Büyük ehir Belediyesi Say sal
Ar ivi’ne aktar lmas  hedeflenmi tir. Say sal ar ivde bulunan bilgiler, FAKÜLTE taraf ndan
de erlendirilerek elde edilen sonuçlar Bina Kimlik Numaras  ile e lenerek yap  ölçe inde
DARE’nin kullan m na sunulmu tur.

Protokol çal malar n n tamamlanmas yla,

1- Mevcut yap  stoku hakk nda bilgi sahibi olmak, hasar görebilirlikleri hakk nda
de erlendirme yapabilmek 

2- Yap lara ait proje bilgilerinin say salla t r lmas n  sa layarak, sürdürülebilir bir imar 
bilgi sisteminin altyap s n  olu turmak 

3- Bilgi toplama, de erlendirme a amas nda meslek içi e itim ve uzmanl k e itimi 
çal malar n  sürdürmek 

4- Deprem tehlikesine ba l  risk haritalar n n ortaya ç kar lmas n  sa lamak  
Mümkün olacakt r.

Bu kapsam yla proje, Ulusal Deprem Stratejisi (UDSEP 2013) Eylem Tablosu ile tan mlanm
hedeflerle tam olarak uyumludur. 

3. YAPI STOKU ENVANTER  ÇALI MA DÜZEN

3.1. E itim Çal malar

Protokol sürecinde ilk a ama, projede görev alacak n aat Mühendisleri için 
uzmanl k/sertifika e itimidir. Bu e itimin, deprem gibi do al afetlerin öncesinde/sonras nda
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hasar görebilirlik konusunda “Uzman Görü ü” olu turabilecek Teknik Elemanlar n
yeti mesine katk  sa lamas  da hedeflenmi tir. Bu nedenle, e itim program n n
yap land r lmas  a amas  üzerinde hassasiyetle durulmu , e itici grubu da sadece proje 
ekibiyle s n rl  tutulmam t r. TMMOB, n aat Mühendisleri Odas  Meslek çi E itim Kurulu 
(M EK) çerçevesinde de tart larak, Envanter çal malar  için standart hale getirilmi  olan 
e itim program  teorik ve uygulamal  olmak üzere toplam 42 saatte tamamlanmaktad r (Tablo 
1). E itim program n n sonunda, teorik bilgi ölçümü için yap lan çoktan seçmeli bir s nav n
yan s ra; ar iv projesi, saha bilgisini de erlendirme, veri taban na bu bilgilerin giri i
konular nda uygulamal  bir s nav gerçekle tirilmi tir.

MO zmir ube üyesi n aat Mühendislerinin talebine aç lan program, yo un kat l m talebi 
nedeniyle üç kez tekrarlanm t r. Toplamda 150 civar nda n aat Mühendisinin talepte 
bulundu u e itim programlar  sonucunda, 130 mühendis Sertifika almaya hak kazanm t r.
Yeterlilik sertifikas  alan 84 n aat Mühendisi proje kapsam nda aktif olarak görev alm t r.



139

* Bu bildiri n aat Mühendisleri  Odas  ad na düzenlenmi tir.

Tablo 1.  n aat Mühendisleri Odas zmir ubesinde gerçekle tirilen TMMOB, MO-M EK onayl
sertifika e itim program

Modül 1: Envanter Formlar  -  Genel Esaslar Süre
Dünyada ve Türkiye’de Bina Envanter Çal malar /Uygulamalar 1
Kullan lacak yöntemlerin detaylar  ve uygulanacak formlar 1
statistiksel De erlendirme  2

Saha gözlemleri – H zl  De erlendirme için genel çal ma esaslar 2
mar mevzuat , kaçak yap lar, yap  kullanma izin belgesi, in aat ruhsat  ve yap

denetim belgesi hakk nda bilgilendirme - Proje formlar 2

Proje üzerinden bilgi toplama ve de erlendirme – Proje formlar 4
Özel Durum Formlar 1
Proje üzerinden de erlendirme - Uygulama  1
Yap  foto raflar  çekiminde temel kurallar  1

TOPLAM  :  (15 saat) 
Modül 2: Yap larda Uygulama Hatalar  - Hasar Tipleri Süre
Beton kalitesi-Zamana ba l  de i im-Betonda olu an bozulma  2
Beton kalitesi, S n flar , Uygulama hatalar , Genel De erlendirme  1
Geçmi  depremlerde betonarme yap  hasarlar  -Düzce depremi örne i 2
Betonarme yap larda hasar tipleri ve s n fland r lmas 2
Betonarme yap larda de erlendirme yöntemleri ve saha formlar 2
Geçmi  depremlerde y ma yap  hasarlar 1
Deprem Yönetmeli inde Y ma Yap lar  1
Y ma-Karma yap larda de erlendirme yöntemleri ve formlar  2

TOPLAM  : (13 saat) 

Modül 3: Deprem Mühendisli inde Temel Kavramlar  Süre
Deprem Mühendisli i ve Yap  Dinami inde Temel Kavramlar  4

TOPLAM : (4 saat) 
Modül 4: Ar iv - Saha Uygulamalar  / S nav Süre
Uygulamalar ve Verilerin say sal ortama aktar lmas 4
Betonarme Yap lar için Uygulama  1
Y ma Yap lar için Uygulama  1
S nav(lar) 4

TOPLAM : (10 saat) 
Modüller Genel Toplam  :  42 saat 

3.2. Yap  Stoku Verilerinin Toplanmas

Dünyada ve k s tl  da olsa ülkemizde bugüne kadar gerçekle tirilen kademeli de erlendirme 
uygulamalar nda esas olarak üç kademe söz konusudur:  

Birinci kademe de erlendirmede, binalar hakk nda uzman bir gözün d tan görerek 
toplayabilece i baz  özelliklerin de erlendirilerek, yap lar n tehlike s ralamas n n yap lmas
(önceliklerin belirlenmesi) öngörülmektedir. Önceliklerin belirlenmesi ise, say lar  onbinler, 
yüzbinlerle ifade edilen yap  stoklar n n incelenebilmesinin ilk ve en önemli ad m d r. 
kinci kademe de erlendirmede; belirlenen öncelikler dâhilinde, bina içlerine girilerek 

kritik katlar için mimarî ve yap sal rölöveler ç kar lmaktad r. Yap lar, rölöveleri de dâhil 
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olmak üzere, toplanan yap sal bilgilerden hareketle tek tek incelenmektedir. Dünyada ve 
ülkemizde bu ba lamda önerilen yakla mlar, genelde sadele tirilmi  yap sal analize ve bir 
tak m performans endekslerinin deprem ve yap sal girdilerden hareketle tahmin edilmesine 
dayan r. Yöntemler içinde, yap  davran n  etkileyen ba l ca parametrelerin gözlemlere dayal
istatistik de erlendirilmesine dayal  olarak geli tirilmi  olanlar  da mevcuttur. Bu kademede 
amaç; y k lma ihtimali olan yap lar  belirlemektir. Böylece, üçüncü kademe de erlendirmeye 
kalacak bina say s n n, teknik i  gücü ve ekonomik bak mdan ba  edilir say lara indirilmesi 
umut edilmektedir. 

kinci kademe de erlendirme ile tespit edilen y k lma ihtimali yüksek bina da l m n n bir alt 
bölgede yo unla mas  durumunda, di er planlama girdileri de dikkate al narak, do rudan
kentsel dönü üm uygulamalar na karar verilebilece i dü ünülebilir. Bu yo unlu un 
nispeten dü ük ve makul gözüktü ü bölgelerde ise, bu nitelikteki binalar n, kademeli 
de erlendirme yakla m n n mant  gere i ayr nt l  de erlendirme yap lmas  gerekece i
öngörülmektedir. 

Üçüncü kademe de erlendirme, ikinci kademe de erlendirmede y k lma ihtimali yüksek 
olarak belirlenen binalar için yürütülecek bir çal mad r. Ayr ca, önemli yap lar (okul, önemli 
kamu hizmet binalar , santral binalar , vb), birinci ve ikinci kademe de erlendirme yöntemleri 
ile yeterince hassas de erlendirilmesi mümkün olmayan her türlü bina ayr nt l
de erlendirmeye tabi tutulmal d r.

Pilot çal ma kapsam nda,  binalar n beton kalitesi, donat  özelliklerinin ar iv projelerinden 
elde edilen verilerden derlenmi tir. Birinci kademe de erlendirme için yap lacak olan saha 
çal malar , yap lar n kimlik bilgilerinin toplanmas  ve yap sal özelliklerinin belirlenmesine 
yöneliktir. Binalar n sa l kl  bir bina envanterinin ç kart lmas  ve elde edilen bilgilerle proje 
bilgileri üzerinden yap lan ikinci kademe de erlendirme sonras nda, deprem tehlikesi 
aç s ndan öncelikli olarak üçüncü kademe de erlendirmeye al nmas  gereken binalar n ve 
bölgesel da l mlar n n belirlenmesi amaçlanmaktad r. 

Mevcut yap  stoklar n n, özellikle de bina türü yap lar n incelenmesi ve de erlendirilmesi, 
ba ta Amerika Birle ik Devletleri ve Japonya gibi a r deprem etkilerine maruz ülkeler olmak 
üzere, pek çok ülke taraf ndan gerçekle tirilmi , bu i lemlerin gerçekle tirilmesi için amaca 
yönelik dokümanlar olu turulmu tur.  Bu protokol çerçevesinde de formlar n haz rlanmas
a amas nda ATC (2002)’nin, FEMA(1997a ve b, 1998, 2002)’n n ve Japonyan n (JS Y 2005) 
geli tirdi i de erlendirme yöntemleri incelenmi tir. Ancak, bu ülkelerde bulunan yap  stoku, 
inceleme yap lacak alan n sismik özellikleri gibi parametrelerle proje alan  aras ndaki
uyumsuzluklar, bu yöntemlerin adaptasyonunu/kalibrasyonunu gerektirmektedir.  

Benzer tart malar, gerek stanbul Deprem Master Plan  ( DMP 2003), gerekse Deprem 
uras  (Bay nd rl k ve skân  Bakanl ,  2004)  raporlar nda  da ele al nmaktad r.  Sonuçta,  

ATC, FEMA  ve / veya  Japonya  için geli tirilmi  de erlendirme yöntemlerinin do rudan 
al n p kullan labilecek dokümanlar olmad  dü üncesine var lm , bu yöntemlerin ülke 
ko ullar na adaptasyonu ve yeni yöntemlerin tan mlanmas , geli tirilmesi ve kalibrasyonu 
gerekti ine karar verilmi tir. Bu karara esas olu turan çal malar n sonuçlar  çok say da 
ara t r c n n katk lar yla ortaya konabilmi tir. Formlar n olu turulmas nda de erlendirilebilen 
çal malar kaynaklar listesinde sunulmu tur (Ersoy ve Özcebe 2000, Ü 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, ar iv projesinden derlenen (k saca “proje”), saha 
gözlemlerinden derlenen  (k saca “saha”) olarak iki a amal  toplanm t r. Her veri grubu,
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a- mar Bilgi Sistemi’nde saklanmas  planlanan ar iv bilgilerini 

b- Deprem tehlikesi aç s ndan öncelikli de erlendirme s ralamas n n belirlenmesinde 
kullan lacak de erlendirme yöntemlerinin ihtiyaç duydu u parametreleri  

içermektedir.  

Bunun ötesinde, mevcut de erlendirme yöntemlerinin geli tirilmesi amac yla “DEÜ Yap  ve 
Deprem Mühendisli i Çal ma Grubu”nun belirledi i yeni parametreler, yap ya ili kin 
mevcut zemin bilgileri de ar iv çal malar  s ras nda toplanan veriler aras nda yer almaktad r
( ekil 1 ila 3). 

3.3. Veri Toplama Sistemi

Yap  Stoku Envanterinin Olu turulmas  ve Yap  Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan
De erlendirilmesi protokolü kapsam nda, ar iv bilgilerinin derlenmesi mar Bilgi Sisteminin 
kurulmas na yönelik altyap y  olu turulmu tur. Ayn  bilgiler, ar iv bilgilerinin 
say salla t r lmas  projelerinin de bir parças  niteli indedir. Bu nedenle, proje çal malar na
BB Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlü ü ile BB Co rafi Bilgi Sistemleri ube

Müdürlü ü de kat lm t r. Bu kapsamda, Envanter projesine veri toplama i leminin veri taban
yönetim sistemi üzerinden yap lmas  i i eklenmi tir. Bu durumda, kat l mc lar n n ayn  anda 
veri kütü üne eri imine, zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl  taraf ndan tan mlanan yetkiler 
dâhilinde de i iklik yap lmas na izin veren geli mi /yetkin bir veri toplama sisteminin 
kurulmas  sa lanm t r.

Veri toplama sistemi bu biçimiyle, binalara ili kin veri toplaman n ötesine geçmektedir. 
Program mimari çat s BB Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlü ü ile birlikte 
olu turularak proje boyunca sürekli geli tirilen yaz l m, 

- Basit, kolay kullan labilir (kullan c  dostu), 

- Kullan c  kaynakl  rastgele hatalar  en aza indirmeye yönelik çok say da unsur bar nd ran 

- Sürekli güncellemeye aç k

- Kolayca sorgulanabilir, gruplanabilir raporlamalar n al nabildi i

- Kademeli kontrol sistemleri içeren 

güvenli bir veri taban  olu umuna olanak sa lam t r. Kurulan veri toplama sistemi;  

i. Kullan c lar n tan mlanan yetkiler çerçevesinde veri taban na eri imlerinin kontrol 
edilmesine,  

ii. dareye ba l  çal an yetkililerin onaylanan bilgileri ba ms z olarak kontrol 
edebilmesine, 

iii. dare’nin sistem kay tlar  arac l yla, her türlü de i ikli i izleyebilmesine, 

iv. Do rudan ba lant , uzaktan eri im seçeneklerinin kullan labilmesine,  
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ekil 1- Bina kimlik bilgileri giri i arayüzü 
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ekil 2- Betonarme bina proje bilgileri giri i arayüzü 
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ekil 3- Betonarme bina saha bilgileri giri i arayüzü 
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v. Görevli mühendislerin sorumlu olduklar  binalarla ilgili toplad klar  proje - saha 
bilgilerini, tan mlanan yetkileri çerçevesinde ilçe belediye ar ivlerinde ya da MO ube
binas nda kurulan terminal bilgisayarlar  üzerinden sisteme girebilmelerine,  

vi. MO taraf ndan yetkilendirilmi  ki ilerin, sisteme girilen bilgileri kullan c lardan 
ba ms z, e zamanl  olarak kontrol edebilmesine, onaylama (kilitleme) yapmas na,

vii. Ara t rmac lar n üniversite içerisindeki bilgisayarlar na verilen uzaktan eri im yetkisi 
dâhilinde, veri çekimi yapabilmesine olanak sa lamaktad r. Böylece, “Yap  güvenli inin 
de erlendirilmesi” konusunda karar için kullan lacak verilerin güvenilirlik, 
sorgulanabilirlik, güncellenebilirlik, sürdürülebilirlik sorunlar n  ortadan kald ran bir veri 
taban  olu turulmu tur.

Proje hedeflerine uygun olarak olu turulan envanter verileri, zemin, yap , deprem tehlikesi 
gibi bilgilerin güncellenmesiyle de i en önceliklerin belirlenmesi, stratejik planlamalara 
uygun kararlar n al nabilmesi/uygulanabilmesine olanak sa layacak niteliktedir. 

ki ilçede bulunan on binden fazla binan n de erlendirmesi i  program na uygun biçimde 12 
ayl k sürede gerçekle tirilmi tir. Ancak, olu turulan veri toplama sistemi sayesinde, 
de erlendirme h z  istenildi i ölçüde artt r labilecektir. Bu h z  belirleyecek temel faktör ilgili 
darenin ay rabilece i kaynak miktar d r. darenin ay rabilece i bütçeye ba l  olarak, 

de erlendirme e itimi alm n aat Mühendisi çal an say s n n artt r lmas , ilçe belediyelerde 
paralel de erlendirme istasyonlar n n kurulmas  yoluyla de erlendirme h z n  artt rmak 
mümkündür. 

3.4. Veri Kontrol Sistemi

Balçova ve Seferihisar ilçelerinde mevcut bina stokuna ili kin bilgiler, n aat Mühendisleri 
Odas zmir ubesi’ne kay tl , proje kapsam nda yap lan sertifika e itimini ba ar l  olarak 
tamamlayan n aat Mühendisleri taraf ndan elde edilmi tir. Binalar n proje bilgileri, lçe 
Belediye Ar ivlerinde olu turulan altyap  arac l yla do rudan do ruya zmir Büyük ehir
Belediyesi Bilgi lem Dairesi Ba kanl ’na aktar lm t r.

Bu amaçla, yap  türlerine (Betonarme, Y ma-Karma, Projesiz yap lar) için olu turulan veri 
toplama formlar , zmir Büyük ehir Belediyesi Bilgi lem Dairesi Ba kanl  ( DARE)
taraf ndan olu turulan bir yaz l mla veri giri i arayüzleri haline getirilmi tir. Proje üzerinde 
yap lan ayr nt l  çal malar n sisteme aktar lmas n n ard ndan her bir binan n projeye 
uygunlu u/mevcut durumu yerinde de erlendirilmi tir. Sahada elde edilen bilgiler, n aat 
Mühendisleri Odas zmir ubesi’nde olu turulan a  arac l yla say sal halde zmir 
Büyük ehir Belediyesi say sal ar ivine aktar lm t r.  Böylece, her bir yap  için ayr nt l  olarak 
de erlendirme yapabilecek biçimde toplanan bilgiler do rudan DARE’nin kullan m na haz r
halde depolanm ; sistematik veri kontrolleri yap larak güvenilir, sorgulanabilir, 
güncellenebilir, sürdürülebilir bir veri taban  olu turulmu tur.  

Veri toplama i leminin “veri taban ” üzerinden yap labilecek hale gelmesi, kullan c  kaynakl
veri hatalar n  yaz l m arac l yla engellemeyi mümkün k lm t r. Say sal veri giri i için çok 
farkl  nitelikte veri alan  bulundu undan, veri giri i için alan s n rlamas  (mertebe kontrolü), 
tekli (evet/hay r) ya da çoklu seçim butonlar , tan ml  seçenekler aras ndan uygun alan n
seçilmesinin kontrolü gibi farkl  olanaklar kullan lm t r. Baz  bilgiler (adrese ba l  olarak 
kimlik numaras n n, co rafi koordinatlar n, sistemde kay tl  foto raf, vb) CBS veri taban ndan
do rudan çekilmi , veri giri inin ilgili yap ya ait olmas  kontrol edilebilmi tir. 
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Veri toplama i lemlerine ili kin yukar da belirtilen yaz l m önlemleri d nda, genel kontrol 
ak ekil 4’de verilen ak emas na uygun olarak tamamlanmaktad r.  Bu onay a amas ndan
geçen veriler yap  türlerine ba l  olarak sistemden çekilerek, veri kontrolü a amas na
al nmaktad r. ekil 5’de betonarme yap lar için sunulmu  olan veri raporlama arayüzleri, ilgili 
idareler ( mar leri/Zemin nceleme Deprem ve Afet leri ube Müdürlü ü vb) taraf ndan
çe itli süzme parametrelerinin kullan labilece i biçimde, geli tirilebilir, güncellenebilir 
parametreleri içermektedir. 

ekil 4. Veri giri i, kontrol, onay a amalar
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ekil 5. Betonarme veri al m  rapor ekran

3.5. mar Bilgi Sistemi 

Proje kapsam nda mar Bilgi sistemine kaydedilen yap ya ait belgeler: 
1- Tapu

2- Aplikasyon 

3- Numarataj 

4- mar Durumu Belgesi 

5- Yap  Ruhsat

6- Yap  Kullanma zni 

7- Onayl  Mimari Proje 

8- Yanan ve Y k lan Yap  Belgesi 

9- Foto raf ( BB-CBS’de kay tl )
olarak tan mlanm t r.
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Proje Bilgisi olan herhangi (Betonarme, Y ma, Karma)  bir yap  için, 

10- Ödf (Özel Durum Formu-Betonarme Proje) 

11- Ödf (Özel Durum Formu-Saha) 

12- Proje formu ( lgili ekip taraf ndan imzalanm )

13- Saha formu ( lgili ekip taraf ndan imzalanm )

14- Foto raf(lar) (Sahada çekilmi  son durumu belgeler nitelikte) 
ekli belge numaras yla gerekli belgeler sisteme aktar lmaktad r.

Yap n n projesiz olmas  ya da proje-uygulama farkl l n n tesbit edilmesi durumunda, 
Projesiz Betonarme Yap  için 

15- Ödf (Betonarme Saha-Özel Durum Formu) 
ekli belge numaras  kullan lmakta, yap n n projesinin Betonarme, uygulaman n y ma olmas
durumunda ise  

16- Ödf (Özel Durum Formu-Projesiz Y ma-Karma Yap )
numaras  ile belge giri i yap lmaktad r.

Yap n n projesini ve saha bilgilerini de erlendiren ekiplerce imzalan p say salla t r lm
halleri ve sahada çekilmi  foto raflar s ras yla, 

17- Proje formu (Yap n n projesi uyumsuz- lgili ekip taraf ndan imzalanm )

18- Saha formu ( lgili ekip taraf ndan imzalanm )

19- Foto raf(lar) (Sahada çekilmi  son durumu belgeler nitelikte) 

biçiminde sisteme aktar lmaktad r. Son olarak, y ma-karma bir yap n n projesi bulunuyorsa 

20- Ödf (Özel Durum Formu-Y ma- Karma Proje) 
ekli belge numaras  kullan lmaktad r.

zmir Büyük ehir Belediyesi mar Bilgi Sistemine yüklenen bu belgeler, bina kimlik 
numaralar yla ili kilendirilerek s n fland r lm t r. Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube
Müdürlü ü taraf ndan gerçekle tirilen bu i lem sonucunda elde edilen bilgiler, gerekli 
kontroller yap ld ktan sonra, Co rafi Bilgi Sistemleri ube Müdürlü ü’ne aktar lm t r.

4. DE ERLEND RME 

4.1. lçeler özelinde yap  güvenli inin deprem riski aç s ndan bölgesel da l m

Protokolün imzalanmas  a amas nda, ilgili ilçe Belediyeleri ve BB kay tlar na göre (CBS, 
Hava foto raflar , Bina kimlik numaras , Numarataj vb kay tlar) bu say lar Balçova için 
7.000, Seferihisar (Merkez ilçe) için 3.000 olarak öngörülmü tür. Ancak, çal ma 
kapsam nda, Balçova ve Seferihisar ilçelerinde toplam 10.550 bina incelenmi tir. Bu binalar n
7.628 adedi Balçova, 2.922 adedi Seferihisar’da bulunmaktad r.

Proje ba lang ç ve sonucunda incelenen yap  say lar nda olu an farklar dahi envanter 
çal malar n n yap lmas n n büyük bir gereklilik oldu unu ortaya koymaktad r. Bu yap lar n
nitelikleri, kullan m biçimleri, proje/saha de erlendirmeleri sonucunda ortaya ç kan sonuçlar 
kentin planlama çal malar  için önemli girdiler niteli indedir.
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zmir n aat Mühendisleri Odas  üyesi, proje e itimine ait sertifika sahibi n aat Mühendisleri 
taraf ndan veri taban na giri  yap l p, çok kademeli kontrol sürecinden geçirilen veriler, 
Dokuz Eylülü Üniversitesi, Yap  Mekani i ve Deprem Mühendisli i Çal ma Grubu 
taraf ndan de erlendirilmi tir.

ncelenen yap n n türüne ba l  olarak 3. Bölümde tan mlanan esaslar çerçevesinde veri 
toplama/kontrol i lemleri tamamlanan yap lar için deprem güvenli i ön de erlendirilmesinin
yap labilmesi için zemin özelliklerinin de dikkate al nmas  gerekmektedir. Böylece, deprem 
güvenli i yap lacak binan n özelliklerine ba l  olarak, ayr nt l  inceleme yap lmas  için 
yap lar aras nda bir s ralama yap lmas , bu s ralaman n ilçe baz nda raporlanmas
hedeflenmi tir. Bu çal malar sonras nda, zmir Büyük ehir Belediyesi’ne Yap  Stoku 
Envanterinin Olu turulmas  ve Yap  Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan De erlendirilmesi 
–a –Balçova, b- Seferihisar ilçesi Önceliklerin Bölgesel Da l m  ba l kl  (Kahraman, vd 
2013a, b) iki rapor sunulmu tur.

4.2. Zemin özelliklerinin belirlenmesi 

Balçova ve Seferihisar ilçelerinin zemin s n flar n n belirlenmesinde: 

i. ZSU taraf ndan belirlenmi  sulu - kuru dereler,

ii. topografya bilgileri de erlendirilmi tir. 

iii. Yap  Stoku Envanterinin Olu turulmas  ve Yap  Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan 
De erlendirilmesi ba l kl  (Kahraman, vd 2012a, b) iki raporda ayr nt l  olarak 
incelenmi  olan jeoloji ve tektonik bilgileri,

iv. genel jeoloji bilgileri,

v. bölgede bilinen faylar
dikkate al nm t r.

lgili ilçelerde tamamlanm  jeolojik ve jeoteknik etüd raporlar , Balçova ilçesi için DEÜ- 
Deprem Ara t rma Uygulama Merkezi’nin (DAUM) tamamlam  oldu u bir çal ma 
kapsam nda elde edilmi  sondaj verilerinin proje alan n  içeren bölümü de de erlendirmeye 
al nm t r. 

Çal ma kapsam nda, ar iv çal malar  çerçevesinde binalara ait zemin etütlerinin bulunmas
durumunda bu bilgiler derlenmi , zmir büyük ehir Belediyesi Bina Envanter Bilgi 
Sistemi’ne veri giri i yap lm t r. Bölgeye ait zemin türlerinin alansal da l m n n
belirlenmesinde, bu bilgilerden de yararlan lm t r. Bu bilgiler, CBS ortam nda say sal hale 
getirilerek birle tirilmi , de erlendirmeler sonucunda elde edilmi  olan Balçova ilçesi zemin 
s n f  haritas ekil 6’da sunulmu tur.

Balçova’da 4.968 adet betonarme ve 2.660 adet y ma olmak üzere toplam 7.628adet bina; 
Seferihisar’da 1.384 adet betonarme ve 1.538 adet y ma olmak üzere toplam 2.922 adet bina 
de erlendirilmi tir.

Tasnif veya skân D  olarak s n fland r lan binalar d nda, deprem riski aç s ndan
de erlendirilebilen yap  say s , Balçova’da 4.498 adedi betonarme, 1.449 adedi y ma olmak 
üzere toplam 5.947; Seferihisar’da ise 1.116 adedi betonarme, 1.186 adedi y ma olmak üzere 
toplam 2.302 de erine ula maktad r. 
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Deprem riski aç s ndan de erlendirilen yap  say s  ise 5614 adet Betonarme, 2635 y ma 
olmak üzere toplam 8.249 adet olarak belirlenmi tir (Kahraman vd 2013c). Kamuya ait 
yap lar, özel yap lar (Yüksek yap lar, çelik yap lar vb), trafolar, güç merkezleri, güçlendirme 
yap lm  binalar Tasnif D ; sera, depo, sundurma, hizmet yap s  (bekçi kulübesi, taksi 
dura , muhtarl k vb), mü temilat türü yap lar ise skân D olarak kategorize edilmi tir 
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ekil 6: Balçova için bölgesel analiz sonucu belirlenmi  zemin s n flar

4.3. Yap  güvenli inin deprem riski aç s ndan belirlenmesi 

Çal mada, binalara ait ta y c  sistem bilgileri mimari/statik projelere ula larak derlenmi tir. 
Protokol bütçesine ba l  olarak k s tl  tutulan çal an say s  dikkate al nd nda, görece k sa
bir süre olan 10 ay içinde, farkl  özellikte 10.000’den fazla say da bina birinci ve ikinci 
kademe yöntemlerle de erlendirilmi tir.

Okullar, hastaneler ve önemli kamu binalar  bu incelemenin kapsam  d nda b rak lm t r;
zira bu tür binalar n ayr ca ele al nmas  gerekmektedir. Kapsam d nda kalan di er binalar 15 
kat n üstünde olan yüksek yap lar, seralar, trafolar, mü temilat, kamu binalar , büyük al veri
merkezleri, köprüler ve havuzlar olarak tan mlanm t r.

Betonarme yap lara ili kin ayr nt l  analizler üç farkl  yöntem esas al narak 
gerçekle tirilmi tir. Bu yöntemler, incelenen yap n n ta y c  sistem özellikleri, yap sal 
müdahale, imar özelli i, topografya, malzeme özellikleri, mimari özellikler, zemin ko ullar ,
olas  depreme olan uzakl k gibi çok say da parametrenin de erlendirilmesini gerektirmektedir.  

Y ma yap lar n de erlendirilmesinde ise, 1992 Erzincan ve 1995 Dinar depremleri 
sonras nda y ma binalarda gözlenen hasarlar ve yap  özelliklerine dayan larak geli tirilmi
olan birinci kademe yöntem kullan lm t r. Yöntem, sokak taramas /saha gözlemleri s ras nda
toplanan bilgilere dayanarak y ma yap lar n h zl  de erlendirilmesi esas na dayan r. 
Yöntemin kulland  parametreler, Kat Adedi, Görünen Yap  Kalitesi, Duvar Bo luk Oran ,
Duvar Bo luk Düzeni, Çarp ma Etkisi, Yerel Zemin Ko ullar  ve Deprem Etkisidir.  Proje 
bilgileri olan y ma yap lar için Deprem taban kesme kuvveti Deprem Bölgelerinde 
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Yap lacak Binalar Hakk nda Yönetmeli e (DBYBHY, 2007) göre ikinci kademe 
de erlendirme de gerçekle tirilmi tir.

Birinci Kademe de erlendirme iki (Az-Çok), kinci Kademe de erlendirmeler ise üç a amal
(Az-Orta-Çok) sonuçlar vermektedir. Genel olarak birinci kademede yar  yar ya ayr lan 
yap lar, ikinci kademede orta grubu i kin biçime gelmektedir. Çal mada, birden fazla 
yöntemin uygulanabildi i binalar için çoklu karar a ac  yöntemi kullan larak bu grubun 
ayr nt l  de erlendirilmesi yap lm t r. Çoklu karar a ac  yakla m yla, betonarme yap larda 
ikinci kademede kullan lan üç yöntemin ortak karar matrisi kullan larak be  kademeli bir 
de erlendirme yap lm t r.

Yap  Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan De erlendirilmesi çal malar  kapsam nda, 
birinci ve ikinci kademe de erlendirilmesi yap labilen binalar n be  kademeli öncelik 
s ralamas  için kullan lan karar a ac  Tablo 2’de sunulmu tur.

5. SONUÇ

Balçova ve Seferihisar ilçelerinde mevcut bina stoku bilgileri, n aat Mühendisleri Odas
zmir ubesi’ne kay tl , proje kapsam nda yap lan sertifika e itimini ba ar l  olarak 

tamamlayan n aat Mühendisleri taraf ndan elde edilmi tir. Binalar n proje bilgileri, lçe 
Belediye Ar ivlerinde olu turulan altyap  arac l yla do rudan do ruya zmir Büyük ehir
Belediyesi Bilgi lem Dairesi Ba kanl ’na aktar lm t r. Bina baz nda toplanm  olan 
bilgiler, bina kimlik numaralar  özelinde de erlendirilmi tir. Nihai görüntülemeye ili kin
örnek görünümler ekil 7 ila 9’da sunulmaktad r.  

Tablo 2. Nihai Karar A ac

Öncelik
Durumu 

Birinci Kademe kinci Kademe 
Az Öncelikli Orta Öncelikli Çok Öncelikli Az Öncelikli Orta Öncelikli Çok Öncelikli 

1. Öncelikli *
2. Öncelikli *    
3. Öncelikli * *
4. Öncelikli *
5. Öncelikli    *

Say salla t r larak zmir Büyük ehir Belediyesi veri taban na aktar lm  olan bilgiler 
kullan larak Co rafi Bilgi Sistemleri ortam na ta nm t r. Kent bilgi sisteminin bir parças
haline gelen sonuçlar kullan larak, al nacak tedbirlerin belirlenmesi; ileri inceleme için verilen 
önceliklere uygun olarak planlamalar n yap lmas , afet öncesi al nmas  gereken tedbirlerin 
planlanmas  mümkündür.  

Olu turulan veri taban  için giri  arayüzleri idarenin ay rabilece i bütçeye ba l  olarak, 
çal an say s n n, paralel de erlendirme istasyonlar n n ço alt labilece i biçimde 
tasarlanm t r. Böylece, bütçe olanaklar  do rultusunda de erlendirme h z n n artt r lmas ,
proje hedeflerine uygun olarak envanter verilerini toplamak mümkün olabilecektir. 
Bölgeye ili kin zemin, yap , deprem tehlikesi gibi bilgilerin güncellenme durumunda, veri 
taban nda daha önce girilmi  bilgilerin çok k sa sürede güncellenmesi mümkündür. Kurulan 
mar Bilgi Sistemi, her türlü güncellemeye ba l  olarak, de i en öncelikleri saptayabilecek, 
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Co rafi Bilgi Sistemlerindeki bilgileri k sa süre içinde güncelleyerek stratejik planlamalara 
uygun kararlar n al nabilmesi - uygulanabilmesine olanak sa layacak niteliktedir.  
Veri taban n n güncellemeye aç k olmas , Co rafi Bilgi Sistemleri ortam nda görüntülenmesi 
afet öncesi özelikle mar leri aç s ndan al nmas  gerekli önlemlerin planlanmas  aç s ndan
önemli f rsatlar yaratmaktad r. Ayn  veri taban n n kullan lmas yla, olas  bir afet durumuna 
ili kin muhtelif senaryolar n geli tirilmesi, eylem planlar n n haz rlanmas  da mümkündür. 

Üç kamu kurumunun birlikte uyumla çal arak kent bilgi sistemi olu umunu gerçekle tirdi i 
bu çal ma, olu turulan Veri Taban  (ileti im-güncelleme-sürdürülebilirlik), mar Bilgi 
Sistemi (Güncellenebilir-Sürdürülebilir), Envanter Düzeni (güncellenebilir, sürdürülebilir), 
Öncelik Belirleme (çoklu karar a ac  kullan m , güncellenebilir, sürdürülebilir) alanlar nda
elde edilen sonuçlar aç s ndan öncü,. Ülkemizde ender görülen biçimde kurumlar aras
çat ma olmadan gerçekle tirilmesi aç s ndan örnek nitelikte bir projedir. Bu çal man n,
süreç ve sonuç aç s ndan ülke geneline yayg nla mas , kamu kaynaklar n n etkin, verimli 
kullan lmas  rapor müelliflerinin ve protokolü yürüten Kurumlar n ortak dile idir.

ekil 8: CBS üzerine aktar lan Bina Bilgisi görünümü 
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ekil 9: CBS üzerine aktar lan Foto raf görünümü

ekil 10: CBS üzerine aktar lan ar iv belgeleri görünümü 
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G R

zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl , Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve 
n aat Mühendisleri Odas zmir ubesi bir ortak hizmet projesi kapsam nda, pilot bölge 

olarak seçilmi  olan Balçova ve Seferihisar (Merkez) ilçelerinde "Yap  Stoku Envanterinin 
Olu turulmas  ve Yap  Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan De erlendirilmesi" konulu 
15.11.2011 tarihinde ba lay p 30.11.2012 tarihinde sonuçlanan bir çal ma yürütmü tür.
Balçova’da 7,628 ve Seferihisar-Merkez’de ise 2,922 adet olmak üzere toplamda 10,550 
betonarme ve y ma-karma yap n n envanter bilgisi olu turulmu  ve bu binalar aras ndan
deprem riski aç s nda birinci ve ikinci kademe diye adland r lan yöntemler ile toplamda 5,621 
bina de erlendirilmi tir. Okullar, hastaneler ve önemli kamu binalar  bu incelemenin kapsam
d nda b rak lm t r; zira bu tür binalar n ayr ca ele al nmas  gerekmektedir. Kapsam d nda 
kalan di er binalar öyledir: 15 kat n üstünde olan yüksek yap lar, seralar, trafolar, 
mü temilat, kamu binalar , büyük al veri  merkezleri, köprüler ve havuzlar. Proje 
kapsam nda tamamlanan çal malar n sonuçlar  iki farkl  rapor halinde Büyük ehir
Belediyesine sunulmu tur (Kahraman vd., 2012a, Kahraman vd., 2012b). Bu metinde sadece 
betonarme binalara ili kin özet de erlendirmelerde bulunulmu  ve binalar risk aç s ndan
öncelik s ras na konurken izlenen “çoklu karar a ac ”  yönteminin ayr nt lar na de inilmi tir. 

BETONARME B NALARIN DE ERLEND R LMES NDE KULLANILAN 
YÖNTEMLER

Son on y lda dünya genelinde betonarme binalar n zay f performans , mevcut yap lar n sismik 
performans analizi çal malar na h z kazand rm t r. Tek tek binalar n de erlendirilmesi söz 
konusu oldu unda bina hakk nda detayl  veri toplanarak bu veriler geli mi  modelleme ve 
analiz yöntemleri ile de erlendirilmektedir. Bu tür bir analiz yap n n performans  hakk nda
nihai sonuç verebilmektedir. Ancak yüz binlerce binadan olu an bir yap  sto unun
de erlendirilmesinde her bina için bu derece detayl  veri toplamak ve geli mi  analiz 
yöntemlerini uygulamak imkâns zd r. 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, geli mi  analiz yöntemlerine k yasla çok daha uygun maliyetli ve bu anlamda 
çok say da binan n h zl  bir ekilde de erlendirilebilmesi için uygundur. Ön de erlendirme 
yöntemleri geli mi /detayl  yöntemleri asla d ar da b rakmamakta, bir ba ka deyi le bu 
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yöntemlerin yerine geçmemektedir. Ön de erlendirme ile öncelikli (riskli) olarak belirlenen 
ve tüm yap  sto unun belli bir alt kümesini olu turan binalar için nihai karar detayl
de erlendirme yöntemleri kullan larak verilmelidir. 

Sismik risk için ön de erlendirme yöntemlerindeki güncel yakla m, geli mi lik s ralamas nda 
olmak üzere, binalar  üç farkl  a amada incelemektir: (1) Sokak Taramas , (2) Ön 
De erlendirme, (3) Detayl  Son De erlendirme. Betonarme yap lar  öncelik s ralamas na
koyabilmek için farkl  geli mi lik düzeyinde alt  farkl  yöntem kullan lm t r. Bu yöntemler 
en genel olarak birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki kategoriye ayr labilir. Birinci ve 
ikinci kademe yöntemler aras ndaki temel fark, birinci kademe yöntemlerin uygulanabilmesi 
için gerekli olan bilginin sokak taramas  ile elde edilebilir olmas d r. Bir ba ka deyi le,
yap n n proje ve/veya rölöve bilgisine ihtiyaç yoktur. kinci kademe yöntemler içinse proje 
ve/veya rölöve bilgisine ihtiyaç bulunmaktad r. 

Birinci kademe veya sokak taramas  olarak da bilinen yöntemler binalar  bir ön-öncelik 
s ras na koymak için kullan l rken, ikinci kademe yöntemler dikkate ald  parametre say s ,
bu parametrelerin proje ve/veya rölöve bilgilerinden toplanabilmesi ve bina ta y c  sistemine 
ait verilerin kullan lmas  nedenleriyle daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Birinci kademe 
yöntemlerin ikinci kademe yöntemlere göre en önemli avantaj  uygulama kolayl d r. 
Herhangi bir karma k analiz gerektirmedi inden çok fazla say da binaya h zl  bir ekilde 
uygulanabilmektedir. Yöntemin uygulanmas  için gerekli zaman 15-30 dakika aras nda
de i mektedir. Ancak öncelik s ralamas  aç s ndan daha güvenilir bir karar verebilmek 
amac yla ikinci kademe yöntemlere mutlaka ihtiyaç vard r. kinci kademe yöntemler 
geli tirilirken veri toplama yöntemi olarak rölöve bilgilerinin toplanmas  öngörülmü tür. 
Böylece de erlendirilen binalar n in a edilmi  durumlar na ait ta y c  sistem bilgileri kesin 
olarak elde edilmektedir. Yöntemin uygulanmas  için gerekli zaman 3-4 saat aras nda
de i mektedir. 

Bu pilot çal mada ise ta y c  sistem bilgileri, proje bilgilerine ula larak toplanm , böylece 
verilerin derlenmesi için gerekli olan zaman büyük ölçüde k salm t r. Protokol bütçesine 
ba l  olarak k s tl  tutulan çal an say s  dikkate al nd nda, görece k sa bir süre olan 10 ay 
içinde, farkl  özellikte 5621 adet betonarme bina birinci ve ikinci kademe yöntemlerle 
de erlendirilmi tir. Binalar n tümüne rölöve uygulamak hem proje bütçesi, hem de zaman 
aç s ndan oldukça zorlay c d r. Bu durumda proje bilgileri kullan larak bile olsa öncelik 
s ralamas  aç s ndan daha güvenilir sonuçlar veren ikinci kademe yöntemlerin tüm binalara 
uygulanmas n n daha önemli oldu u dü ünülmü tür.

Betonarme Yap lar (Projeli, Projesiz) 

Betonarme binalar projeli ve projesiz olmak üzere iki kategoride toplanm t r. Projesiz 
binalar n ta y c  sistem detaylar na ula lamad  için bu binalara birinci kademe yöntemler 
(sokak taramas ), proje bilgilerine ula labilen binalar için hem birinci hem de ikinci kademe 
yöntemler uygulanm t r.

Birinci Kademe Yöntemler (Sokak Taramas )

Geçmi  depremlerde benzer binalar n gösterdi i performans  dikkate alan ve binalar  öncelik 
s ras na koyan birinci kademe yöntemler, sokak taramas  yolu ile elde edilen yap  bilgilerini 
kullanmaktad r ve herhangi bir karma k analiz gerektirmemektedir. Bu yöntemlerin amac
hemen müdahale gerektiren binalar  ortaya ç karmakt r. Öncelikli binalara, daha ayr nt l
ikinci kademe yöntemler uygulanarak öncelikli binalar için de s ralama yapmak mümkündür. 
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Pilot çal ma kapsam nda ayr nt lar  a a da verilen birbiriyle ili kili be  ve sekiz parametreli 
iki adet birinci kademe yöntem kullan lm t r; ancak burada sadece sekiz parametreli 
yöntemin detaylar  aktar lm t r. 

Sekiz Parametreli Sokak Taramas  Yöntemi 

1999 Düzce depreminde 477 adet hasar görmü  binadan toplanan hasar gözlemleri, hasar ile 
baz  belli ba l  bina özellikleri aras nda ili ki oldu unu ortaya ç karm t r. Bu özellikler bina 
serbest kat adedi, yumu ak kat, a r kapal  ç kma, görünür bina kalitesi, k sa kolon, çarp ma
etkisi ve topo rafik etkidir. Bina hasar  ile ili kili bir di er parametre ise yerel zemin 
durumudur. Belli bir bölgedeki yer hareketinin iddeti (sismik tehlike) tetiklenen faya uzakl k
ve yerel zemin durumuna ba l d r. Sismik tehlike en büyük yer h z  (PGV) de eri dikkate 
al narak yönteme (Sucuo lu vd, 2003) dâhil edilmi tir. Yöntemde, PGV h z aral klar na ba l
olarak, en riskliden en az riskliye do ru Bölge-1, Bölge-2, Bölge-3 ve bunlara kar l k gelen 
PGV de erleri, s ras yla 60 80PGV , 40 60PGV  ve 20 40PGV  olmak üzere üç 
farkl  yerel zemin durumu tariflenmi tir. PGV h zlar n n bir fonksiyonu olarak ba lang ç
performans skorlar ndan, farkl  a rl klar ile tariflenmi  ve hasar ile ili kili parametrelere 
kar l k gelen puanlar, belli bir algoritma kullan larak ç kar ld nda bina performans skoru 
hesaplanabilmektedir. Bu nihai performans skoru belli bir e ik de erden küçükse bina yüksek 
öncelikli, büyükse görece az öncelikli bina olarak s n fland r lmaktad r. Bu yöntem 1-7 katl
betonarme binalar için kalibre edilmi tir. 

kinci Kademe Yöntemler 

De erlendirme aç s ndan projede üç farkl  ikinci kademe yöntem kullan lm t r. Yöntemlere 
ait detaylar a a da verilmi tir. Bu yöntemlerin uygulanmas  s ras nda gerekli olan ta y c
sistem bilgileri için binalar n projelerinden elde edilen veriler kullan lm t r.

Öncelik ndeksi Yöntemi 

Mete Sözen ve Ahmed F. Hassan taraf ndan geli tirilen yöntem (Hassan ve Sozen, 1997), 
literatürde “Öncelik ndeksi” veya “Hassan-Sözen” yöntemi olarak bilinmektedir. Yönteme 
Öncelik ndeksi denmesinin nedeni, ayn  bölgedeki binalar de erlendirilirken yöntemin 
binalar  birbirine göre rölatif bir s ralamaya sokarak, binalar  sismik performans aç s ndan en 
olumsuzdan en olumluya göre s ralamas d r. Böylece acil olarak daha ileri düzeyde 
de erlendirme gerektiren binalar belirlenebilmektedir. 

Hassan-Sözen yöntemi ikinci kademe yöntemlerinin temelini olu turmas  aç s ndan
önemlidir. Yöntem geli tirilirken uygulama kolayl na özellikle dikkat edilmi tir. Bu 
nedenle, kullan lan parametreler kolon, perde duvar ve dolgu duvar alanlar  gibi rahatl kla 
elde edilebilecek yap sal büyüklüklerdir. Yap  hasar  ile direkt ili kili olan malzeme kalitesi, 
bina yüksekli i, çerçeve sistemin özellikleri, detayland rma ve yerel zemin durumu gibi 
parametreler d ar da b rak lm t r. Yöntem ikinci kademe yöntemler aras nda, benzer zemin 
özelli ine sahip bir bölgede bulunan binalar  depremde hasar görme riski aç s ndan sade bir 
ekilde göreli olarak s n fland rmaya imkân tan mas  nedeniyle önemli bir yere sahiptir. 

Yöntem, 1992 Erzincan depreminde az, orta ve a r hasar görmü , 1-5 aras  de i en kat 
say lar na sahip 46 adet monolitik betonarme binan n kolon, perde duvar ve dolgu duvar 
özellikleri kullan larak geli tirilmi tir. ncelenen 46 adet betonarme bina aras nda tamamen 
göçmü  bina yoktur. Yöntem kolon (CI) ve duvar (WI) olmak üzere iki adet indeks 
hesaplamaktad r. Kat göreli ötelemesi bina hasar  ile direkt ili kili bir büyüklüktür. Kat 
ötelemesini kontrol eden yap sal özellik ise genel bina rijitli idir. Bina rijitli inin hesab ,
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dolgu duvarlar n rijitli e katk s n n belirsizli inden dolay  oldukça zordur. Bina rijitli ini 
alanlar ile ili kilendirebilmek bir ba ka deyi le rijitlik ile dayan m aras ndaki fark  yönteme 
yans tabilmek için kolon, perde duvar ve dolgu duvar alanlar  farkl  a rl klar kullan larak 
indeks hesab na dâhil edilmi tir. 

Geli tirilmi  Diskriminant Analizi Yöntemi 

Geçmi  depremlerde olu an hasarlara bak ld nda, deprem hasarlar n n üç temel nedeni 
oldu u saptanm t r. Bunlar, (i) uygun olmayan mimar  ve yap sal ta y c  formlar, (ii) zay f
detayland rma ve/veya boyutland rma, (iii) imalat a amas nda yeterli kontrollerin 
yap lmamas d r.  Bu problemlere sahip olan yap , dü ük yatay rijitlik nedeniyle yatay deprem 
kuvvetleri alt nda büyük ekil de i tirmelere maruz kalmaktad r. Bu duruma paralel olarak 
zay f detayland rma nedeniyle yeterli sünekli e sahip olmad  için büyük ekil de i tirmelere 
kar  koyamamakta ve ta y c  sistem göçmektedir. 

Az ve orta katl  (2-7 katl )  betonarme binalar için çok say da binaya h zl  bir ekilde 
uygulanabilen ve yap  sto u içinde yukar da bahsi geçen üç temel eksikli i bar nd ran binalar
yakalayabilen olas l k esasl  bir yöntem geli tirilmi tir (Yücemen vd., 2004; Yakut vd., 2006). 
Yöntemin olas l k esasl  olmas n n nedeni hem sismik talebin, hem de kapasitenin çe itli
nedenlerle belirsiz olmas d r. Bu durumda, deprem kuvvetleri alt nda hasara neden olabilecek 
potansiyel eksikliklerin de erlendirilmesinde belirsizlikleri de dikkate alabilen istatistik - 
olas l ksal yöntemleri kullanmak en uygun çözüm olmaktad r.

12 Kas m 1999 Düzce (Mw = 7.2) depreminde hasar görmü  484 bina detayl  bir ekilde
incelenmi  ve her bir bina için kat say s , plan ve dü ey kesit düzensizlikleri, zemin kat 
ta y c  sistemi ve kullan lan malzeme bilgilerini içeren detayl  raporlar haz rlanm t r.
ncelenen 484 bina içinde hiç hasar görmeyen 61, hafif hasar gören 150, orta hasar gören 151, 

a r hasar gören 58 ve göçen 64 adet bina bulunmaktad r. Göçmü  olan binalara ait gerekli 
bilgiler projeleri de erlendirilerek elde edilmi tir. 

Toplanan bilgiler ve hasar miktarlar  incelenerek, hasar ile ili kili alt  farkl  indeks 
belirlenmi tir. Bu indeksler öyledir: (i) serbest kat adedi, (ii) minimum normalize yatay 
rijitlik indeksi, (iii) minimum normalize yatay dayan m indeksi, (iv) normalize fazlal k
(redundancy) indeksi, (v) yumu ak kat indeksi, (vi) ç kma indeksi. Bu indekslerin k sa 
tan mlar  a a da verilmi tir:

Serbest Kat Adedi: Zemin kat üstü ba ms z sal nan dö emelerin toplam say s d r. 
Minimum Normalize Yatay Rijitlik ndeksi: Zemin kat toplam yatay rijitlik de erinin bir 
ölçüsüdür. Bu indeksin hesab nda, her iki yönde kolon ve perde duvarlar n atalet momentleri 
dikkate al nmaktad r.

Minimum Normalize Dayan m ndeksi: Yap n n taban kesme kapasitesinin bir ölçüsüdür. Bu 
indeksin hesab nda her iki yön için kolon, perde duvar ve dolgu duvarlar n kesme alanlar
dikkate al nmaktad r.
Normalize Fazlal k (Redundancy) ndeksi: Yap sal sistem içerisinde yatay kuvvetlerin 
da l m  ile ili kili çerçeve say s n n ve süreklili inin bir ölçüsüdür. Bu indeksin hesab nda
zemin kattaki her iki yönde bulunan sürekli çerçeve adedi ve aç kl  say s  dikkate 
al nmaktad r. 
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Yumu ak Kat ndeksi: Zemin kat yüksekli inin üst katlara göre daha fazla olmas  yumu ak
kat olu umunun temel nedenlerindendir. Zemin kat yüksekli inin birinci kat yüksekli ine 
bölünmesi ile bulunan yumu ak kat indeksi kullan larak bu olumsuz etki dikkate al nmaktad r. 

Ç kma ndeksi: En d ta bulunan çerçeve kiri inin d na ta an ç kmalar (a r balkonlar, 
sarkan dö emeler gibi) kütle merkezini dü eyde üst katlara do ru ta d  için hem deprem 
kuvvetlerini hem de devrilme momentlerini artt rmaktad r. Bu da çok katl  yap lar n deprem 
performans n  olumsuz yönde etkilemektedir. Ç kma indeksi bu etkiyi dikkate almaktad r. 

Düzce depremi sonras  hasar verilerinin topland  16 km2’lik (4 x 4 km) bölgenin üniform 20 
metre kal nl nda siltli ve killi tabakalara sahip alüvyon birikintilere sahip bir zemin oldu u
saptanm t r. Dolay s yla yönteme, farkl  zemin özelliklerine sahip bölgelere de 
uygulanabilmesi için yerel zemin artlar n  dikkate alan parametreler eklenmi tir. Bu amaçla 
spektral yer de i tirme de eri, yer hareketindeki göreli de i imi yans tan parametre olarak 
seçilmi tir. Spektral ivme de eri yap lar n hasar görebilirli i ile ili kili olarak s kl kla 
kullan lan bir parametredir. Zemin türü ve fay/kaynak uzakl na ba l  olarak azal m ili kileri 
yard m yla hesaplanabilen spektral ivme de erlerinden spektral yer de i tirme de erlerine 
geçilmekte ve böylece Düzce için geli tirilmi  olan e ik de erler (Diskriminant Analizi 
Yönteminde kullan lan de erler) di er bölgeler için adapte edilmi tir. Farkl  zemin 
özelliklerine sahip bölgelere uygulayabilmek için seçilen temel parametreler fay hatt na
uzakl k ve zemin türüdür. Zemin türleri kayma dalgas  h zlar na ba l  olarak 
saptanabilmektedir. Kayma dalgas  h z na ba l  olarak yöntemde Vs  200 m/s, 201  Vs
400 m/s,  401  Vs   700 m/s ve 701  Vs m/s olmak dört farkl  zemin s n f  kullan lm t r.

Yöntemin hedefi, istatistiksel bir yöntem olan diskriminant analizi yöntemini kullanarak 
yukar da tan ml  hasar ile ili kili alt  farkl  indekse ba l  diskriminant fonksiyonlar n
kullanarak olas  depremlerde meydana gelebilecek hasarlar  tahmin etmektir. Çok de i kenli
varyans analizi (MANOVA) tekni i olarak da bilinen istatistiksel yöntem, eldeki hasar 
verisini kullanarak yap n n görebilece i hasar durumlar n  en iyi ayr t ran (discriminate) 
tahmin de i kenlerini (yukar da tan ml  indeksleri) belirlemektedir. Yöntemde iki farkl  hasar 
s n f  (durumu) tan mlanm t r, bunlar: Hemen Kullan m (IOPC) ve Can Güvenli i (LSPC) 
performans s n flar d r. IOPC performans s n f  depremden sonra hemen kullan labilecek 
(hasars z ve/veya hafif hasarl ) binalar  ayr t rmaktad r. LSPC performans s n f  ise 
depremden sonra kullan lamayacak düzeyde hasar gören (a r hasarl  ve göçen) binalar
ayr t rmaktad r. Yöntem 2-7 katl  betonarme binalar için geli tirilmi tir.

P25 H zl  De erlendirme Yöntemi 

Yöntemin (Bal vd., 2007) kökeni, depremlerde can kayb n n önlenmesi için mevcut 
betonarme binalar n h zl  bir ekilde taranmas na yönelik geli tirilen S f r Can Kayb  Projesi
ve P5 Yöntemi’ne dayan r. P25 h zl  de erlendirme yönteminde nihai karar, her bir bina için 
hesaplanacak P-sonuç puanlar na göre verilir. Bu puan n belirlenebilmesi için, öncelikle ilgili 
binan n göçme riskini temsil eden yedi ayr  Pi puan  hesaplan r:

P1-Temel Yap sal Puan : Binan n yap sal puan n n hesab  için önce bir kritik kat seçilir. Bu 
çal ma kapsam nda oldu u gibi, genellikle binan n zemin kat  kritik kat olarak al n r. Bu 
kat n kolon, perde ve duvarlar n n rijitlikleri ile bina yüksekli ine ba l  olarak P0-Ta y c
sistem puan hesaplan r, daha sonra, beton kalitesi, etriye aral , zemin s n f , temel türü ve 
derinli i, asma kat ve k smi bodrum varl , zay f kolon-kuvvetli kiri , korozyon, burulma ve 
kütle düzensizli i, dö eme ve dü ey do rultu süreksizli i gibi toplam 14 yap sal düzensizlik 
faktörü dikkate al narak P1-Yap sal Puan elde edilir. 
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P2-K sa Kolon Puan : Binadaki k sa kolonlar n bulunma oran  ve boylar n n kat 
yüksekliklerine oran na ba l  olarak belirlenir. 

P3-Yumu ak Kat ve Zay f Kat Puan : Zemin kat yüksekliklerinin normal kat 
yüksekliklerinden farkl  olmas  veya yatay kuvvetleri kar lamada önemli bir katk s  olan 
dolgu duvarlar n n zemin katta bulunmamas  gibi sebeplerle ortaya ç kan risk, ilgili kritik kat 
ile üst kat yükseklikleri ve bu katlarda bulunan kolon, perde ve duvarlar n rijitlikleri dikkate 
al narak belirlenir. 

P4-A r Ç kmalar ve Çerçeve Süreksizli i Puan : Giri  kat n n üzerindeki ç kmalar n
yarataca  kütle düzensizlikleri ve çerçeve süreksizlikleri, ç kma bulunma oran na ba l
olarak belirlenir.  

P5-Çarp ma Puan : Biti ik nizamdaki binalar n çarp ma riski, kom u binalar n
yükseklikleri, kat seviyeleri, kütle ve rijitlikleri aras ndaki farklar, binan n konumu ve 
çarp man n niteli i (merkezi ya da d merkezli olmas ) gibi faktörlere ba l  olarak belirlenir. 

P6-S v la ma Potansiyeli Puan : Öncelikle çe itli zemin parametrelerine göre s v la ma 
potansiyeli “az”, “orta” veya “yüksek” olarak belirlenir (Youd vd., 2001, Tezcan ve Özdemir, 
2004). Daha sonra yer alt  su seviyesine ba l  olarak s v la ma riski bulunur. 

P7-Toprak hareketleri Puan : Zemin parametrelerine göre büyük oturma, yanal da lma, 
heyelan ya da istinat duvar  göçmesi gibi zemin hareketlerinden birinin olabilece i saptan rsa, 
yer alt  su seviyesine ba l  olarak toprak hareketleri risk puan  belirlenir.  

Belirlenen yedi Pi puan n n en küçü ü olan Pmin de erinin  ve  gibi iki düzeltme faktörü ile 
çarp lmas  sonucu söz konusu binan n P-sonuç puan  elde edilir. Yöntemin uygulanaca
binalar için bir kat s n rlamas  olmasa da proje kapsam nda kat say s  1-15 ile s n rl
tutulmu tur. Zaten Balçova’da bu aral kta olmayan sadece iki adet bina bulunmaktad r. 

YEREL ZEM N SINIFLARINI ÇEREN HAR TALAR

kinci kademe yöntemlerden Geli tirilmi  Diskriminant Analizi ve P25 Yöntemleri binalar n
deprem riskini de erlendirirken yerel zemin ko ullar n  dikkate almaktad r. Bu nedenle hem 
Balçova hem de Seferihisar ilçelerinde bina baz nda zemin durumlar n n de erlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Balçova ilçesi zemin s n flar n n belirlenmesinde ZSU taraf ndan belirlenmi  sulu - kuru 
dereler, topografya, genel jeoloji bilgiler dikkate al nm t r. Bölgede tamamlanm  jeolojik ve 
jeoteknik etüd raporlar, DEÜ- Deprem Ara t rma Uygulama Merkezi’nin (DAUM) 
tamamlam  oldu u bir çal ma kapsam nda elde edilmi  sondaj verilerinin proje alan n
içeren bölümü de de erlendirmeye al nm t r. Protokol çerçevesinde, ar iv çal malar
çerçevesinde binalara ait zemin etütlerinin bulunmas  durumunda bu bilgiler derlenmi , zmir 
büyük ehir Belediyesi Bina Envanter Bilgi Sistemi’ne veri giri i yap lm t r. Detaylar  Baran 
vd., 2013’de verildi i üzere, ekil 1(a)-(b)’de Balçova ve Seferihisar için yerel zemin s n f n
gösteren haritalar elde edilmi tir. 
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(a)

(b)
ekil 1: Yerel zemin s n flar  (a) Balçova, (b) Seferihisar. 

GENEL KARAR EMASI VE ÇOKLU KARAR A ACI 

Tablo 1 ve 2’de Balçova ve Seferihisar’da 1. ve 2. kademe yöntemler ile de erlendirilebilen 
betonarme binalar ile tasnif d  b rak lm  binalar n say lar  verilmi tir. 

Tablo 1 Balçova’da de erlendirilen binalar n da l m .

De erlendirme Durumu Bina Say lar
Tasnif D  Betonarme Yap lar 397 
Yang n geçirmi  BA Yap lar 3
1. ve 2. Kademe Yöntemlerin Kapsam  D nda Kalan BA Yap lar 70 
1. ve 2. Kademe Yöntemler ile De erlendirilen BA Yap lar 4.502 
Betonarme Yap lar Toplam  4.968 

Tablo 2 Seferihisar’da de erlendirilen binalar n da l m .

De erlendirme Durumu Bina Say lar
Tasnif D  Betonarme Yap lar 215 
Hasarl  Betonarme Yap lar 39 
1. ve 2. Kademe Yöntemlerin Kapsam  D nda Kalan BA Yap lar 70 
1. ve 2. Kademe Yöntemler ile De erlendirilen BA Yap lar 1.119 
Betonarme Yap lar Toplam  1.384 

Öncelik s n flamas  yap l rken baz  binalar sadece birinci kademe yöntem olan sokak taramas
yöntemi ile de erlendirilebilirken, baz  binalar birden fazla ve farkl  geli mi lik düzeyindeki 
yöntemler ile de erlendirilebilmi tir. kinci kademe yöntemler dikkate ald  ta y c  sistem 
parametreleri aç s ndan birinci kademe yöntemlere göre daha geli mi tir. Nihai öncelik 
s ralamas  yap l rken, ayn  bina için birden fazla de erlendirme yönteminin kullan lmas n n
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getirdi i de erlendirme zenginli i bir ekilde dikkate al nmal d r. ekil 2’de karar a amas nda 
kullan lan genel karar emas  gösterilmi tir.

ekil 2 Öncelik durumu belirlenirken kullan lan genel karar emas .

Birinci Kademe de erlendirme iki (Az-Çok), kinci Kademe de erlendirmeler ise üç a amal
(Az-Orta-Çok) sonuçlar vermektedir. Genel olarak birinci kademede yar  yar ya ayr lan 
yap lar, ikinci kademede orta grubu i kin biçime gelmektedir. Çal mada, birden fazla 
yöntemin uygulanabildi i binalar için çoklu karar a ac  yöntemi kullan larak bu i kin grubun 
ayr nt l ekilde de erlendirilmesi yoluna gidilmi tir. Çoklu karar a ac  yakla m yla,
betonarme yap larda ikinci kademede kullan lan üç yöntemin ortak karar matrisi kullan larak 
be  kademeli bir de erlendirme yap lm t r.  Be  kademeli s n flamadaki amaç daha rafine bir 
öncelik tablosu sunarak bundan sonra yap lmas  gereken i lere bir planlama altl  sunmakt r. 
Tablo 3’te bu matris verilmi tir. 

Tablo 3 Çoklu karar a ac  matrisi.

Öncelik
Durumu 

Birinci Kademe kinci Kademe 
Az Öncelikli Orta Öncelikli Çok Öncelikli Az Öncelikli Orta Öncelikli Çok Öncelikli 

1. Öncelikli      *
2. Öncelikli   *    
3. Öncelikli  *   *
4. Öncelikli *      
5. Öncelikli    *   

Bu karar matrisi mant  içerisinde yöntemlerin birbirine göre farkl la an zay f ve üstün 
taraflar  dikkate al nm t r. Dikkat edilirse sonuçlar  daha güvenilir olan ikinci kademe 
yöntemlerin çok öncelikli dedi i binalar direkt olarak üçüncü kademe yöntemler ile 
de erlendirilmesi gereken en öncelikli gruba al n rken, sonuçlar  görece daha az güvenilir 
olan birinci kademe yöntemlerin çok öncelikli dedi i binalar ise ikinci en öncelikli bina 

PROJELPROJES Z

II. KADEME

I. KADEME

ÇOK 
ÖNCEL KL

AZ
ÖNCEL KL

BETONARME B NALAR KAPSAM DI I YAPILAR

?

?RÖLEVEL
II. KADEME

I. KADEME
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grubuna al nm t r. Bir ba ka deyi le öncelik s n f  yükseltilmi tir. Buradaki temel mant k
birinci kademe yöntemlerin güvenilirli i görece az oldu u için bir an önce bu binalara rölöve 
yap larak ikinci kademe yöntemlerle de erlendirilmesi ve buradan ç kan sonuca göre de 
gerekli durumda üçüncü kademe yöntemler (Deprem Yönetmeli i’nde belirtilen yöntemler ile 
yap  analizi ve performans de erlendirmesi) ile de erlendirilmesidir. Zaman ve finansal 
kaynaklar n limitsiz oldu u ideal bir durumda tabi ki tüm binalar birinci öncelikli s n f na
sokulabilir; ancak karar a amas nda unutulmamas  gereken en önemli nokta, bir an önce can 
güvenli inin sa lanmas  gereken binalara yo unla makt r. Bunu yaparken de finansal 
kaynaklar ve zaman parametreleri dikkate al nmal d r. 

ekil 3 ve 4’de Balçova ve Seferihisar ilçelerinde be li öncelik s ralamas na göre s n flanm
betonarme binalar n yüzdeleri gösterilmi tir. 

ekil 3 Balçova ilçesinde de erlendirilebilen betonarme binalar n öncelik durumlar na
kar l k gelen bina yüzdeleri. 

ekil 4 Seferihisar (Merkez) ilçesinde de erlendirilebilen betonarme binalar n öncelik 
durumlar na kar l k gelen bina yüzdeleri. 

SONUÇLAR 

Gerçekle tirilen pilot proje ile envanter çal malar , mevcut yap  stokunun risk 
de erlendirmesi ve ilgili kurumlar aras  koordinasyon alanlar nda önemli deneyimler 
edinilmi , konu ile ilgili insan gücü yeti tirilmesinde sistematik bir katk  sa lanm t r. Sadece 
bu aç dan bile de erlendirildi inde, kentsel dönü üm çal malar n n h z kazand  bu süreçte 
zmir kenti ve zmir’de ya ayan insanlar olarak önemli bir birikime ve altyap ya sahip 

olundu u, projenin ileride di er ilçelere de geni lemesi potansiyeli dü ünüldü ünde çok 
önemli bir a aman n ba ar l  bir ekilde geride b rak ld  görülebilir. Deprem güvenli inin 
sa lanmas  çal malar n n bundan sonra izleyebilece i yol haritas u ekilde verilebilir:
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i. Öncelik s ralamas  verilen yap lara 3. Kademe yöntemler (Deprem Yönetmeli i 7. 
Bölüm) uygulanarak bu yap lar n nihai deprem performans n n belirlenmesi,  

ii. ncelenen bu yap lar n performans düzeylerine bak larak güçlendirme veya y k larak 
yeniden in a karar n n verilmesi. 

Projenin di er somut ç kt lar  ise öyledir:

i. Sorgulanabilir say sal bir imar bilgi sistemi olu turulmu tur (tapu, proje, kullan m
ruhsatlar  vb.), 

ii. Mühendislere e itim verilerek bina de erlendirmesinde görev alabilecek sertifikal
mühendis havuzu olu turulmu tur,

iii. Öncelikli binalar belirlenerek bu binalar n iyile tirilmesine yönelik yap lacak bir 
çal man n maliyeti ortaya ç kar lm t r,

iv. Senaryo depreminde etkilenmesi olas  insan say s na ili kin bir tahminde bulunulmu ,
bu tahmine ba l  afet sonras  yap lacak çal malar n boyutu ile ilgili bir öngörü 
geli tirilmi tir,

v. Deprem sonras  yap lmas  gereken kurtarma ve hasar tespit çal malar na nesnel bir 
temel olu turulmu tur,

vi. Hasar tespit çal malar na hangi bölgeden ba lanmas  gerekece i, hasar n nerelerde 
yo unla aca  ve gizli hasara ba l  can kay plar n n önlenmesi (Bayram Oteli örne i)
gibi konularda önemli bir noktaya gelinmi tir. 

Bundan sonraki a amada,  çal ma zmir’in di er bölgelerine geni letilmeli ve stanbul Master 
Plan nda oldu u gibi mevcut yap lar n ekonomik olarak güçlendirilmesi, kentsel planlama, 
yasal, finansal ve sosyal boyutlar çal lmal , envanter bilgileri ve öncelik ç kt lar  risk ve afet 
yönetimi alanlar na entegre edilmelidir. 

KAYNAKLAR 

Kahraman, S., Baran, T., Özçelik, Ö., Saatçi, A, M s r, .S., Teomete, E., Girgin, S.C. (2012a). “Yap  Stoku 
Envanterinin Olu turulmas  ve Yap  Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan De erlendirilmesi – Balçova”. zmir, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortak Hizmet Protokolü çerçevesinde zmir Büyük ehir Belediyesi için haz rlanm
rapor, 188 s. 

Kahraman, S., Baran, T., Özçelik, Ö., Saatçi, A, M s r, .S., Teomete, E., Girgin, S.C. (2012b). “Yap  Stoku 
Envanterinin Olu turulmas  ve Yap  Güvenli inin Deprem Riski Aç s ndan De erlendirilmesi – Seferihisar”. 
zmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortak Hizmet Protokolü çerçevesinde zmir Büyük ehir Belediyesi için 

haz rlanm  rapor, 197 s. 

Sucuo lu, H. Yazgan, U. (2003). Simple Survey Procedures for Seismic Risk Assessment in Urban Building 
Stocks, Seismic Assesment and Rehabilitation of Existing Buildings, NATO Science Series IV/29, pp.97-118. 

Hassan, A. F., Sozen, M. A. (1997). “Seismic Vulnerability Assessment of Low-Rise Buildings in Regions with 
Infrequent Earthquakes”, ACI Structural Journal, 94:(1), 31-39. 

Yücemen, M.S.,  Özcebe, G., Pay, A.C., (2004). “Prediction of Potential Damage due to Severe Earthquakes”, 
Structural Safety 26, 349–366. 

Yakut, A Özcebe, G., Yücemen, M.S. (2006). “Seismic Vulnerability Assessment Using Regional Empirical 
Data”, Earthquake Engng Struct. Dyn., 35:1187-1202. 



167

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

Bal, . E.; Tezcan, S. S.; Gülay, G.(2007).  “Betonarme Binalar n Göçme Riskinin Belirlenmesi için P25 H zl
De erlendirme Yöntemi”, Alt nc  Ulusal Deprem Mühendisli i Konferans , 16-20 Ekim 2007, s: 661-674, 
Istanbul. 

Baran, T.; Kahraman, S.; Özçelik, Ö.; Saatçi, A.; M s r, S.; Girgin, S.C. (2013). “Yap  Stoku Envanter 
Çal malar n n Önemi”, zmir Kent Sempozyumu, 28-30 Kas m, 2013, Bildiriler Kitab . 



168



169

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

17 A USTOS ETK NL KLER  VE YAPILAN ANKET ÇALI MALARININ
DE ERLEND R LMES

Abdullah NC R
n aat Mühendisi 

abdullah_incir@yahoo.com.tr 

G R

Her y l 17 A ustos tarihinde, Marmara Depreminin y ldönümü nedeniyle halk n kat l m na 
aç k kitlesel etkinlikler düzenlenmekte ve halk n afet bilincinin artmas na yard mc
olunmaktad r. ehrimizin en i lek farkl  noktalar nda kurulan standlarda, ‘’Halk m z n
Depreme Duyarl l n  ve Bilgilenme Düzeyini’’ ölçmek amaçlanmaktad r. 

Halk n depreme kar  bilinç düzeyini artt rmak amac yla yap lan anket çal malar n n
sonuçlar  de erlendirilerek, eski senelerdeki anket çal malar  da göz önüne al n p ç kan talep 
ve görü ler neticesinde çal malar yap lmaktad r.

A. ETK NL KLER M Z

17 A ustos 1999 depreminin y ldönümlerinde MO zmir ubesi ve TMMOB KK taraf ndan
çe itli etkinlikler düzenlenmektedir. 

Bas n Toplant s

16 A ustos tarihinde n aat Mühendisleri Odas ’n n tüm ubeleriyle birlikte ubemizde de her 
y l farkl  konu ba l klar  alt nda bas n aç klamalar  yap lmaktad r. Bu y l “Unutu un ve 
Ölümün Kolay Ülkesi Olmaktan H zla Uzakla p Ya am n ve nsan Hayat n n Savunuldu u
Bir Ülke Yarat lmas ” temal  bir bas n aç klamas  yap lm t r. 
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Depreme Duyarl l k Yürüyü ü

TMMOB depreme duyarl l k yürüyü ü için yüzlerce mühendis, memur, ehir planc s  17 
A ustos Depreminin y ldönümünde bir araya gelmektedir.  

Pankart As lmas

Halk n yo un olarak ya ad  merkezi cadde ve meydanlarda görsel olarak depreme kar
güvenli yap n n önemini ve tüm yap lar n n aat Mühendisli i hizmeti al narak in a edilmesi 
gereklili ini vurgulayan büyük boy afi  ve pankartlar as lmaktad r. 
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Depreme Duyarl l k Foto raf Sergisi 

MO taraf ndan haz rlanan foto raflar Gaziemir OPT MUM AVM’de vatanda lar m z n
ilgisine sunulmaktad r. 

Stand Açmak 

17 A ustos’ta zmir’in çe itli semtlerinde ve belli ba l  ilçelerinde standlar aç lmaktad r. Bu 
standlarda görev alan üyelerimiz taraf ndan MO zmir ubesince haz rlanan deprem bro ürü
vatanda lar m za da t l r. Ayr ca yap  stokumuzun durumu konusunda vatanda lar m z n
fark ndal n  ölçmek için yap lan anket çal malar  uygulanarak deprem ve yap  güvenli i ile 
ilgili merak edilen konularda bilgilendirmeler yap l r. Stand n aç ld  semte göre, afet sonras
toplanma bölgelerini gösteren haritalar as lmaktad r. 
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B. YAPILAN ANKET ÇALI MALARININ DE ERLEND R LMES

17 A ustos 2012 Tarihli Anket Sonuçlar

Derleyenler: n . Müh Abdullah NC R, n . Müh. Eyüp KAVUNCUBA I

Aç klama 

17 A ustos günü yap lan anket çal malar ndan hedeflenen; zmir ili s n rlar nda ya ayan 
yurtta lar m z n deprem ba ta olmak üzere, afetler konusunda bilgi ve duyarl l k düzeyini 
ölçmektir. Baz  sorularda, kat l mc lara soru sorarken ayn  zamanda e itici bilgilerin verilmesi 
de amaçlanm t r. Deprem ve binan zla ilgili en çok hangi konuyu/konular  ö renmek 
isterdiniz’’ eklindeki aç k uçlu soruyla, uygulama süresini dikkate alarak ankette yer 
vermedi imiz konularda, kat l mc lar n bilgilenme talepleri ö renilmi tir. Ankette sorulan 
sorular n yan tlar yla, kat l mc lar n aç k uçlu soruyla ö renmek istedikleri birlikte 
de erlendirilerek,  bir yarg ya var lmaya çal lm t r. 

Bu anketin sonuçlar , 2010 ve 2011 y llar nda yap lan anket çal malar ndan elde edilen 
verilerle birlikte de erlendirilmi tir. 

Amaç

zmir, yaln z ülkemizin de il, dünyan n en yüksek risk ta yan deprem bölgelerinden birisidir. 
Bu nedenlerle her ki i, kurum ve kurulu un, duyarl , bilinçli, yetkin ve etkin olma görev ve 
sorumlulu u bulunmaktad r. 

TMMOB ve n aat Mühendisleri Odas ,  genelde tüm afetler ve özelde deprem konusunda,  
teknik ve e itsel çal malar n  yurt çap nda etkin bir ekilde yürütmektedir. MO zmir 

ubesi, ilimizin afet risk durumunu da dikkate alarak bu konudaki çal malar n  en yo un 
biçimde ve çok yönlü olarak sürdürmektedir. Ayr ca kamu kurum ve kurulu lar n n
faaliyetlerine de etkin destek vermektedir. 

ubemiz taraf ndan her y l n 17 A ustos gününde, Marmara Depreminin y ldönümü 
nedeniyle halk n kat l m na aç k kitlesel etkinlikler düzenlenmekte ve halk n afet bilincinin 
artmas na yard mc  olunmaktad r. 17 A ustos 2012 günü, kentimizin en i lek 9 ayr
noktas nda kurulan standlarda, ‘’halk m z n depreme duyarl  ve bilgilenme düzeyini’’  ölçen 
anket çal mas  yap lm t r. 

ANKET 

Düzenleyen Kurum : n aat Mühendisleri Odas zmir ubesi
Düzenlenme Tarihi : 17 A ustos 2012 
Konu : Marmara Depremi, zmir ve zmirliler 
Denek Say s : 1064 
De erlendirilen Denek : 1064 
Soru Say s : 14 
Anket Noktas  : 9 
Denek lçe Say s  : 8 
Yöntem : Yüz Yüze Görü me 
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SORU 3: Oturdu unuz binan n kaç ya nda oldu unu biliyor musunuz?

SORU 4: Konut al rken veya kiralarken neye dikkat ediyorsunuz? 
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SORU 5: ‘’Deprem’’ dendi inde ilk akl n za gelen kurum hangisidir? 

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

SORU 7: Oturdu unuz evin depreme dayan kl  oldu unu dü ünüyor musunuz? 

SORU 8: Evinizin depreme dayan kl  olup olmad n n aat Mühendisine kontrol ettirdiniz 
mi?
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SORU 9: n aat Mühendisinin verdi i hizmetten ne anl yorsunuz? (Birden çok seçenek 
i aretlenebilir.)

SORU 10: Ya   ya  da  ba ka  nedenlerle  depreme  dayan ks z  yap lar n güçlendirilmesinin  
çok  pahal  olmad n  biliyor musunuz?  

SORU  11: Yap n z   güçlendirmeniz  gerekti inde  müracaat  edece iniz  ki inin n aat  
Mühendisi  olmas  gerekti ini biliyor musunuz? 

SORU 12: ‘’Deprem’’ ile ilgili olan a a daki kurumlardan akl n za gelen ilk üç kurumu 
s ralay n z. 
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SORU 13:  Deprem oldu unda d ar  ç kma gibi bir ans n z olmasa evin içinde nereye 
s n rs n z?

14. Deprem ve binan zla ilgili en çok hangi konuyu/konular  ö renmek isterdiniz? 

Binalar n n depreme dayan kl  olup olmad , dayan kl  de ilse neler yap lmas  gerekti i,

zmir’in genel zemin yap s n  ve bu ba lamda ya ad klar  semtlerin durumunu, 

zmir’deki büyük depreme yol açabilecek aktif fay hatlar n n bulundu u bölgeler, 

zmir’de 7 den büyük deprem olabilir mi, olursa hasar n ne kadar büyük olaca ,

Kent planlamas nda fay hatlar n n ne kadar dikkate al nd ,

Depremlerin önceden bilinmesi konusunda yap lan çal malar n ne a amada oldu u, 
erken uyar  sistemi kurulmas  ve yayg nla t r lmas  gereklili i,

Meslek Odalar  taraf ndan Deprem Bilgilendirme Toplant lar  düzenlenmesi, 

Afet e itim etkinliklerinin, kentimizde ya ayan yabanc  uyruklularda dikkate al narak 
farkl  dillerde yap lamas ,

Deprem öncesinde, deprem an nda ve deprem sonras nda neler yap lmas  gerekti i
konusunda daha yayg n e itim çal malar  yap lmas ; TV’ler de ‘’Kamu Spotu’’ 
uygulamas  ba lat larak süreklili in sa lanmas ,

Deprem s ras nda kaçmak için merdivenlerin güvenirlili i, 

Deprem s ras nda hayat üçgeni olu turan alanlar n önemi, 

Deprem an nda ev d nda oldu umuzda neler yapmal y z,

Do algaz kullan m n n yayg nla mas  deprem sonras  yang n ve zehirlenme riski ve 
önlemleri, 

Deprem sonras nda ileti im nas l sa lanacak; zmir’in nüfusu dikkate al nd nda 
beslenme ve bar nma ihtiyaçlar ,

Depremlerin yol açt  büyük maddi ve manevi kay plar n gerçek sorumlular n n
kimler oldu u ve bunlardan neden hesap sorulmad ; yasal mevzuat m z n neden 
yetersiz oldu u;

Deprem öncesinde, deprem an nda ve deprem sonras nda hangi kurumlar n ne gibi 
görev ve sorumluluklar  oldu unu; bu anlamda personel ve donan m olarak 
haz rl kl lar , acil durumlarda bu kurumlara nas l ula labilece i,

Afetlerle ilgili mahalle, ilçe ve il baz nda halk n ve kamunun örgütlülü ü, 

Bakanl klar n ve belediyelerin, deprem ba ta olmak üzere afetler için ay rd klar  bütçeleri, 
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Deprem sonras nda sa l kl  bir tahliye i leminin neden gerçekle tirilemedi i, 

Deprem sonras  toplanma alanlar n n daha yayg n bir ekilde duyurulmas  için 
muhtarl klara, okullara, kamu binalar na, çok say da ki inin çal t  büyük i yerlerine ve 
semtlerin önemli noktalar na, bu alanlar  gösterir haritalar n as lmas ,

Deprem Sigortas   (DASK) uygulamas  ne oranda ba ar l  oldu u,

n aatlarda kullan lan betonun ve demirin kalitesinin ve denetiminin güvenilirli i, 

Denetim irketlerini de denetleyen bir sistemin kurulmas ,

Bina güçlendirilmesinde nas l bir yol izlenmesi gerekti i; binalar n güçlendirme 
masraf n n ne kadar olaca  konusunda bir fiyat tarifesi ç kar lmas  gereklili i, 

zmir’deki yap  stokunun durumu, özellikle eski binalar n yaratt  risk durumu, 

Bina yap m nda,  dünyadaki teknolojik geli menin neresinde oldu umuz, 

Kentsel Dönü üm konusunda halk n bilgilendirilmesi gereklili i, 

TESP T VE DE ERLEND RMELER: 

Ankete ilgi ve kat l m her geçen sene artmaktad r. Kentsel Dönü üm ba lam nda, deprem 
riskinin sürekli konu ulur olmas  ilginin artmas na yard mc  olmu tur. Buna ra men 
hedefledi imiz seviyede oldu u söylenemez. Ancak kat l mdaki art  oran , k sa sürede 
istenilen düzeye gelinece inin i aretleri olarak de erlendirilebilir. 

Deprem denilince ilk akla gelen kurumlar s ralamas  yine de i memi tir. K z lay, AKUT, 
Kandilli ilk s ralarda yer alm t r. Bakanl n ve yerel yönetimlerin s ralamada çok gerilerde 
kalmas , deprem konusunda bir alg  yan lmas  oldu unu göstermektedir. Bu sonuçlar, deprem 
öncesi ve deprem s ras nda yap lacaklardan çok, deprem sonras na odaklanm  yanl  bir afet 
bilinci geli ti i izlenimini uyand rmaktad r. 

Konut al rken veya kiralarken dikkat edilen hususlarda, % 40 oran nda “konumu’’ ve “d
görünü ü’’ seçeneklerinin i aretlenmesi, deprem riskinin hala yeterince gözetilmedi ine i aret 
etmektedir. “Zemin’’ tercihinde bulunan yakla k  %30’luk kesim ise, sa lam zemin sa lam
bina bilgisinden hareketle bu seçene i i aretlemi tir. Toplamdan %30’luk bir kesim “yap y
projelendirenlerin ve in a edenlerin teknik yeterlili ine’’ do ru tercihini seçmi tir. Güvenli 
yap  kavram n n do ru anlat lmas  konusunda ciddi eksiklikler oldu u görülmektedir. 

Kat l mc lar n %86’l k ço unlu u, zmir’in 1.derecede deprem bölgesi oldu unu bilmektedir. 
%54’lük bir kesim ise binalar n n depreme dayan kl  olmad n  dü ünmektedir. Bu iki tespite 
ra men kat l mc lar n %83’ü binalar n  in aat mühendisine kontrol ettirmedi i gibi, %23’lük 
bir kat l mc  ise binalar n n depreme dayan kl  olup olmad n n tespitinde ve gerekirse 
güçlendirme yap lmas  konusunda ba vurmas  gereken meslek disiplininin in aat 
mühendisleri oldu unu bilmemektedir. Bu sonucun ortaya ç kmas nda %64’lük bir kesimin 
binalar n güçlendirilmesinin pahal  bir i  oldu unu dü ünmesinin büyük etkisi oldu u
de erlendirilebilir. Mesle imizin faaliyet alanlar n n toplumumuz taraf ndan yeterli bilinirlik 
düzeyinde oldu u söylenebilse de özellikle kentsel dönü üm ve yap lar n güçlendirilmesi 
konular nda etkin bir tan t m ihtiyac  göz ard  edilmemelidir. 

Deprem an nda yap lmas  gerekenler konusunda hala yeterli ve do ru bilgilendirmenin 
yap lamad , ciddi e itim eksikli i oldu u görülmektedir. 
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Aç k uçlu olarak sorulan; ‘’Deprem Ve Binan zla lgili En çok Hangi Konuyu/Konular
Ö renmek sterdiniz’’ sorusuna verilen yan tlar;  daha çok deprem sonras na odaklanan 
faaliyetleri kapsamaktad r.

SONUÇ: 

Temel Afet Bilinci e itiminin yayg nla t r lmamas ,
ehirle medeki planlamam z n eksik olmas ,

Uygun olmayan zeminlerde yo un olarak yap  stokunun üretilmesi 
Zemin ve geoteknik bilgilerimizin yeterince kullan lmamas
Yap  yap lacak arsa üzerinde jeoloji ve jeofizik bilgilerinin eksik kullan lmas ,
Mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerinin eksik veya koordineli olamamas ,
Uygulama s ras nda projelere uyulmamas , Yap  denetiminin yap lamamas
Kullan lan malzemelerin yetersiz veya eksik kalmas  veya korunamamas
Mühendisli in ve etik kurallar n n kullan lmamas  veya kulland r lmamas  gibi 
olumsuzluklar bizlere hep 17 A ustoslara davetiye ç karacakt r.

Diliyoruz ve umuyoruz ki bu olumsuzluklar tümüyle kalks n ve AFETLER olmas n.

KAYNAKLAR 

MO zmir ubesi – Bülten - Say  163 



179

* Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

JEOF Z K MÜHEND SL N N
DEPREM-ZEM N-YAPI ÜÇLÜSÜNE UYGULANMASI 

Doç. Dr. Sismolog Öz Y lmaz 

ÖZET 

Deprem-zemin-yap  üçlüsünde en popüler konu, ve dolay s yla medyada en fazla i lenen
depremin kendisidir. Halbuki en fazla sorumluluk ve insan m z  do rudan ilgilendiren konular 
ise zemin ve daha da önemlisi yap d r. Deprem hareketinin bir binaya tatbik etti i kuvveti, 
dolay s yla muhtemel hasar  azaltmak için binan n kütlesini ve/veya hareketin ivmesini 
azaltmal y z. Unutmayal m ki, deprem a r yap lara daha fazla yüklenir. Dolay s yla,
binalar m z  hafif malzemeyle yapmal y z. Yani, yap lar  hantal beton ve tu la y nlar
eklinde in a etmek yerine, in aat kültürümüzü de i tirip, yap larda ah ap ve çelik malzeme 

kullanmal y z. Ve nihayet, deprem hareketinin ivmesini ise, bir yandan zemini slah ederek, 
yani gev ek bir zemini s k la t rarak azaltabiliriz, bir yandan da yeni yerle im alanlar  için 
tar msal amaçl  kullan lmas  gereken gev ek alüvyon malzemeden müte ekkil ovalar yerine 
kaya zeminden müte ekkil yamaç araziler tahsis etmeliyiz. 

Depremi bir cümlede nas l tarif edersiniz? 

Deprem, yerkabu unu te kil eden irili-ufakl  levhalar n izafi hareketleri esnas nda temas 
yüzeylerinde biriken yükün ani serbest b rak lmas d r. Bu cümledeki anahtar kelime “ani” --- 
biriken yük yava  yava  serbest b rak l rsa, herhangi tehdit karakteri olmayan mikro 
depremler vukubulur. 

imdi lütfen sebep-sonuç ili kisini kurarak, bu konuyu biraz açar m s n z? 

Yerkürenin d  çekirde i bir nükleer santral gibi çal r, bu santral muazzam bir s  üretir, s
enerjisi çekirde i saran mantoya transfer edilir, s nan yar -ak kan manto yerkabu una do ru 
yükselir, yükselen malzeme okyanuslar n ortas nda belli eksenler boyunca yeni kabuk 
olu mas n  sa larken, eski kabuk da k ta kenarlar n n alt ndan mantoya dalar ve tüketilir. 
Manto içindeki s  konveksiyon ak mlar n n sebep oldu u kabuk yenileme ve tüketme 
hadisesi, yerkabu unu te kil eden levhalar n birbirlerine izafi hareketleri sonucu temas 
yüzeylerinde yükün birikmesine ve bu yükün aniden bo almas na, yani depremlerin 
olu mas na neden olur. Depremler, asl nda yerkürenin dinamik karakterinin bir tezahürüdür. 
Levha hareketleri sonucunda da  olu umu ve bunun neticesinde de bütün tabiat hadiselerinin 
geli mesi de yerkürenin dinamik karakterinin bir ba ka tezahürüdür. 

Türkiye’deki depremlere sebep olan levha hareketini tarif eder misiniz? 

Özellikle, Kuzey Anadolu ve Do u Anadolu Fay zonlar n n her iki taraf ndaki levhalar n z t
istikamette esas itibariyle yanal hareketleri esnas nda sürtünmeleri sonucu, fay düzleminde 
biriken yükün aniden serbest b rak lmas yla vukubulan depremler bizi ilgilendirmektedir. Fay 
zonlar nda, levhalar n biribirlerine z t 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 y llar n en önemli ke fi, levha 
içindeki depremlerin, örne in Anadolu Levhas ndaki gibi, faylar boyunca mevcut lokal zay f
zonlardaki yük birikiminden ziyade, esas itibariyle levhalar n birbirlerine izafi hareketleri 
sonucu daha büyük ölçekteki rejyonal yük birikiminden ötürü olmas d r. 

Fay zonlar  boyunca levha hareketleri sadece yanal yönde midir?

yi bir soru. Fay zonlar  boyunca levha hareketlerinin hem yanal hem de dü ey bile enleri 
vard r. Ama baz  fay zonlar nda yanal hareket daha bask nd r; örne in, Kuzey ve Do u
Anadolu Faylar nda oldu u gibi. Baz  fay zonlar nda is dü ey hareket daha bask nd r; örne in,
Ege Bölgesindeki fay sistemlerinde oldu u gibi. Burada önemli olan husus, yanal hareketin 
bask n oldu u fay zonlar ndaki depremler, dü ey hareketin bask n oldu u fay zonlar ndaki
depremlerden daha büyük olurlar.  

Depremin büyüklü ü ile faylar n uzunlu u aras nda bir ili ki var m d r? 

Bir fay zonu boyunca levhalar n temas yüzeyleri ne kadar büyükse, di er bir deyi le fay zonu 
ne kadar uzun mesafe katediyorsa, biriken tektonik yük ve dolay s yla deprem de o kadar 
büyük olur. 

Deprem-tsunami ili kisi nedir? 

Tsunami, Japonca bir sözcüktür. Japon Adalar n n do u sahilleri boyunca Pasifik Levhas
Asya Levhas n n alt na dalmaktad r. Bu hareket, daha önce de ifade etti imiz gibi çok büyük 
depremlere sebep olmaktad r. Ayr ca, dalan kütlenin dü ey yönde ani hareketi neticesinde, 
Pasifik Okyanusunun çok kal n su tabakas  da birlikte ani bir dü meye maruz kal r. Bu hadise 
de çok uzun periyodlu ve yüksek genlikli su dalgas n n olu mas na neden olur. Dev dalgalar 
sahile vard nda tsunami felaketi olur. Tsunamiye neden olabilecek dalma-batma levha 
hareketi Anadolu sahillerinde, olsa olsa Akdeniz’de Hellenik Dalma Ku a  boyunca 
mümkündür. Marmara’da ise Japonya, Sumatra, Alaska veya ili Sahillerindeki gibi tsunami 
tarz nda büyük bir felaket dü ünülemez. 

Marmara Bölgesi Türkiye’nin sanayi ve ticareti bak mdan en önemli bölgesi --- bu 
bölgenin depremselli i hakk nda ne söyleyebilirsiniz?  

Marmara Deniz’i asl nda Anadolu’da hakim yanal at l m hareketiyle Ege Denizinde hakim 
dü ey hareketler aras nda geçi  zonu. Bu nedenle, Marmara Denizinde, bilhassa orta k s mda, 
Kuzey Anadolu Fay Zonunda vukubulan büyük depremler beklenemez. Di er yandan, ne 
yaz k ki, son y llarda yap lan ara t rmalara ra men, Marmara Baseninin fay geometrisi 
güvenilir do rulukta henüz tespit edilememi tir. Bununla beraber, eldeki verilere istinaden 
denilebilir ki geçmi te stanbul’u, Marmara içinde stanbul’a yak n büyük bir deprem yerine 
zmit veya Gelibolu’da vukubulan uzak bir depremin lokal zemin etkisi tehdit etmi tir. 

Nitekim, 1999 Kocaeli Depreminin Avc lar’daki hasar ve can kayb  lokal zemin 
etkisindendir.

Marmara Baseninin tektonik modelinin güvenilir do rulukla bilinmedi ini ifade ettiniz. 
Bu konuyu biraz açar m s n z?  

Güvenilir bir tektonik model için, Marmara’da son üç y l içinde yap lm  takdire ayan 
ara t rmalara ek olarak, fay yüzeylerinin geometrisi ve ‘strike-slip’ ve ‘verticalslip’ 
bile enlerinin tan mlanmas na 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 ugüneybat  istikametinde bir kuvvet çiftine maruz bir ‘pull-
apart’ tektonik model önerilebilir. Bu modele göre, Marmara, zmit do usunda Kuzey 
Anadolu Fay  (KAF) boyunca hakim ‘strike-slip’ rejimiyle, Ege’de hakim ‘vertical-slip’ 
rejiminin bir geçi  zonudur. Bir anlamda, Marmara k smen de olsa tektonik anlamda yükün 
birikti i bir zon yerine, tam tersine bir gev eme zonudur. Dolay s yla, Marmara’da, bilhassa 
orta basende ve stanbul’a yak n mesafede, zmit’in do usunda veya Saros’daki gibi 6.5 veya 
daha büyüklükte bir deprem beklemek yanl  olur. stanbul’u, yak ndaki bir büyük deprem 
yerine, uzaktaki bir büyük deprem ‘local site effect’ bak m ndan her zaman tehdit etmektedir. 
Bölgedeki büyük depremlerin tekrarlama periyodu, tarihsel depremlere istinaden 100-150 y l
aras nda kabul edilirse, medyada popülerize edilen ‘ stanbul’a yak n, beklenen büyük 
depremin,’ asl nda ‘ stanbul’dan 170 km uzakta, 1999 y l nda olup bitti ini söylemek’ pek de 
yanl  addedilemez. 

Depremi önceden tahmin edebilir miyiz?  

Nas l hava durumunu, çok ama çok parametreli fiziksel bir hadise olmas na ra men, tahmin 
etmeye çal yorsak, depremin de nerede, ne zaman, ve hangi büyüklükte, ve nas l bir fay 
hareketi sonucu olaca n  tahmin etmeye çal mak da do ald r. Ayr nt lara girmeden, 
kayaçlar n sismik ve elektrik özdirenç gibi baz  fiziksel özelliklerinin depremden birkaç saat 
önceden birkaç ay öncesine kadar de i ime maruz kald klar n  söyleyebiliriz. Lakin, deprem 
tahmini pratikte kullan labilir bir düzeyden çok uzak, üstünde daha çok ara t rma yap lmas
gerekli bir konudur. Bu durumda, mühendislik ve bilim alanlar nda u ra anlar olarak, 
kamuoyunu ‘tahmin senaryolar yla’ me gul etmemiz do ru de ildir. Yarardan ziyade, tahmin 
haberleri sosyal ve ekonomik zarara neden olur. 

Deprem kay tlar n n al nmas ndan önceki tarihsel depremlerin büyüklü ünü nas l
tahmin edebiliriz? 

1509 y l nda küçük k yamet diye adland r lan ve stanbul’da büyük hasara sebep olan büyük 
bir deprem oldu. Merkezüstünün nerede oldu u bilinmemekle beraber zmit civar nda oldu u
tahmin edilmektedir. 1766 depreminin merkez üstünün Gelibolu, 1894 depreminin ise yine 
zmit civar nda oldu u bilinmektedir. Lakin bütün bu depremlerin büyüklü ü hakk nda

güvenilir bir tespit yapmak Osmanl  dönemine ait tarihi belgelere istinaden oldukça zordur. 
Bunun sebebi, deprem hasar n  merkezi hükümete rapor edenler ya kad lar ya da imamlard .
Bu ki iler, merkezi hükümetten azami yard m  temin edebilmek için deprem hasar n
ziyadesiyle mübala a ederlerdi. Lakin, depremin süresi hakk nda ise masumane gerçe e yak n
bir süreyi telaffuz ederlerdi. Bu nedenle, depremin büyüklü ü hakk nda güvenilir tahmini, 
rapor edilen hasar tür ve miktar  yerine, ancak ve ancak deprem hareketinin süresine istinaden 
yapabiliriz. Depremin süresiyle büyüklü ü aras nda ampirik ili kiye istinaden, örne in, 
yakla k ardarda üç büyük okun 19 saniye sürdü ü 1894 depreminin 6-6.5 büyüklü ünde
oldu u tahmin edilmektedir. 

Zeminin depremselli i hakk nda neler söyleyeceksiniz?  

Bir in aat projesi için zeminin sismik anlamda tan mlanmas  binalar n emniyetli olmas n
a lamaya yönelik zemin slah  için elzemdir. Zeminin sismik anlamda modelini olu turan 
parametreleri sondajlardan ve laboratuvar deneylerinden elde edilen bilgilerle birlikte 
kullanarak, geoteknik mühendisi ‘zeminin geoteknik modelini’ gerekli hassasiyetle 
tan mlayabilir. Depreme yönelik geoteknik modelleme, zemin hakim periyodunun ve zemin 
büyütme katsay s n n tesbiti, zeminin suya doymu luk derecesini gösteren Poisson oran n n
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hesaplanmas , s v la ma ve mikrozonlama analizlerinin yap m , ve nihayet binalar n asismik 
tasar m n  kapsar. Zeminin sismik modelini tan mlayan jeofizikçi bir kardiyolog gibi, zeminin 
geoteknik modelini tan mlayarak slah n  projelendiren cerrah rolündeki geoteknik 
mühendisine yard mc  olur. Çok-katl  bir binay  bir yay gibi dü ünürsek, binan n deprem 
esnas ndaki hareketini yay n sönümlü sal n m na benzetebiliriz. Bu sal n m  tarif eden esas 
parametre yay n sal n m periyoduna e de er olan binan n kendine mahsus periyodudur. 
Kayaya göre nispeten gev ek malzemeden müte ekkil zemin içinde yay lan deprem dalgalar ,
bir kaval içinde üretilen ses dalgalar  gibi davran r. Üflenen kaval n baz  ses harmoniklerini 
üretip, sonra onlar n genli ini büyüterek bize duyurmas  gibi, zemin de maruz kald  yüzey 
dalgalar n n harmoniklerini büyüterek yanal yönde yay lmas na neden olur. Zemini bir radyo 
verici istasyonu, binay  da bir al c  istasyon gibi dü ünürsek, en az parazitle en fazla ses iki 
istasyonun frekanslar n n çak mas yla elde edilir. Benzer, fakat arzu edilmeyen biçimde, 
deprem esnas nda zemin hakim periyoduyla bina periyodu çak rsa, bina tehlikeli biçimde 
sars labilir. Zemin slah n n bir amac , zeminin yüzey dalgalar n  büyütmesine ve zemin 
hakim periyodunun uzamas na kar  tedbirler almakt r. Bunu sa lamak için ya zeminin 
gev ek tabakalar n  maliyeti makul ise hafriyatla s y rman z gerekir, veya eninedalga h z n
zemini s k la t rarak artt rman z gerekir.  

Yap n n depremselli i hakk nda neler söyleyeceksiniz?  

Yeni bir yap  tasarlarken, depremin etkisini en asgariye indirebilmek için Semih Tezcan 
Hocam z n belirtti i u kurallara mühendislerin ve mimarlar n titizlikle riayet etmeleri 
gerekmektedir. “Çerçeveli sistemler yerine perdeli sistemleri tercih et. Planda düzgün ve 
sismetrik sistemleri seç. Burulmaya olanak verme. Binan n hiçbir yerinde gereksizce a r
kütle olu turma. Zay f kolon güçlü kiri  yerine, güçlü kolon zay f kiri  seç. A r cephe 
ask lar  ve panelleri kullanma. K sa kolona müsaade etme. Tehlike kat na (yumu ak kat) 
müsaade etme. Çelik profil kolonlu yap larda, Japon Mucizesi denilen kompoizt kesitleri 
kullan. Betonarme kolonlar  ise alt ve üst uçlar nda etriyelerle yo un bir tarzda sar. Biti ik
binalar n çarp mas na engel ol. Kat ba na iki cm bo luk b rak. Kolonlar  konsollara veya 
kiri  ortalar na oturtma. Yumu ak zeminlerde s v la ma 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, 
dolay s yla muhtemel hasar  azaltmak için binan n kütlesini ve/veya hareketin ivmesini 
azaltmal y z. Dolay s yla, binalar m z  hafif malzemeyle yapmal y z. Yani, yap lar  hantal 
beton ve tu la y nlar eklinde in a etmek yerine, in aat kültürümüzü de i tirip, yap larda 
ah ap ve çelik malzeme kullanmal y z. Deprem hareketinin ivmesini ise, zemini slah ederek, 
gev ek bir zemini s k la t rarak azaltabiliriz. 

Gev ek zemin üzerine oturtulmu  bir yap  kaya üzerine oturtulmu  bir yap ya göre, 
zemin slah edilmezse, deprem hareketinden daha fazla etkilenir ve hasara maruz kalma 
ihtimali daha fazlad r do ru mu?

Evet. Gev ek zemin daha ziyade kil-siltkumdan müte ekkil alüvyon malzemenin çökeldi i
ovalarda mevcuttur. Asl nda bu konuyla yak ndan ili kili esas mesele Bursa, Adapazar , dana 
ve Mersin gibi ovalar n yerle ime aç lmamas , aksine tar msal amaçl  kullan lmas  gerekirdi. 
Eski Bergama tap naklar n bulundu u ve esas itibariyle kaya zeminden müte ekkil tepenin 
yamac ndad r, yeni Bergama ise güzelim ova üstündedir. Ne ac d r ki, ikibin y l öncesine göre 
ikibin y l geriden dü ünüyoruz. Deprem-yap  ili kisine mahsus çok önemli bir hususu 
dikkatinize sunmak isterim. Örne in Amerika’n n Kaliforniya Eyaletindeki sa -yanal at l ml
San Andreas Fay  üzerinde San Francisco kentine yak n 6.5 büyüklü ündeki bir depremin 
sebep olaca  can ve mal kayb , yine sa -yanal at l ml  Kuzey Anadolu Fay  üzerinde zmit 
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kentine yak n yine 6.5 büyüklü ünde bir depremin sebep olaca  can ve mal kayb ndan
kesinlikle çok çok daha az olur. Bunun sebebi, yap la mam z n nispeten daha kötü kaliteyi 
haiz olmas ndand r.   

Türkiye’nin deprem gerçe i hakk ndaki söyle imizin bir özetini yapar m s n z, lütfen? 

Deprem konusu bilimsel olmas  bak m ndan akademik ortamlarda tart lmal d r. Medyada bu 
konunun tart lmas , hele hele sismoloji konusunda mütehass s olmayan deprem paparazzileri 
taraf ndan her deprem oldu unda gündeme getirilmesinin hiçbir yarar  yoktur. nsanlar , do al
bir hadise olan depremden korkutmak ve tedirgin etmenin, yalan ve yanl larla aldatman n ne 
faydas  vard r? Üstelik, deprem konusunda bu ülkenin bilim insanlar n n, medyada dedikodu 
yerine, bilimsel daha çok ara t rma yapmas  gerekmektedir. Halk m z n bir depremi müteakip 
tela lan p 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 ard ndan daha büyük deprem olur mu gibi sorular n muhatab
olacak Amerika, Çin ve Japonya’daki gibi resmi ve yetkin bir kurulu un gerekti i zaman 
bilimsel beyanda bulunarak deprem paparazzilerini susturmas  gerekmektedir. Depremden 
ziyade, medyada i lenmesi gereken mühendislik konular  olmas , dolay s yla insanlar
do rudan ilgilendirmesi bak m ndan, zemin ve daha da önemlisi yap d r. Bu iki hususta 
yap lmas  gerekeni, Newton’un kinci Kanunu çok aç k biçimde ifade etmektedir: Bir cisme 
tatbik edilen ve onu harekete maruz b rakan kuvvet e ittir cismin kütlesi çarp  hareketin 
ivmesi. O halde, deprem hareketinin bir binaya tatbik etti i kuvveti, dolay s yla muhtemel 
hasar  azaltmak için ne yapmal y z? Binan n kütlesini ve/veya hareketin ivmesini 
azaltmal y z. Unutmayal m ki, deprem a r yap lara daha fazla yüklenir. Dolay s yla,
binalar m z  hafif malzemeyle yapmal y z. Yani, yap lar  hantal beton ve tu la y nlar
eklinde in a etmek yerine, in aat kültürümüzü de i tirip, yap larda ah ap ve çelik malzeme 

kullanmal y z. Ve nihayet, deprem hareketinin ivmesini ise, bir yandan zemini slah ederek, 
yani gev ek bir zemini s k la t rarak azaltabiliriz, bir yandan da yeni yerle im alanlar  için 
tar msal amaçl  kullan lmas  gereken gev ek alüvyon malzemeden müte ekkil ovalar yerine 
kaya zeminden müte ekkil yamaç araziler tahsis etmeliyiz.



184



185

* Bu bildiri Mimarlar Odas  ad na düzenlenmi tir. 

KENTSEL MEKAN OLU UMUNDA
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f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr                                                         

G R

Ya ad m z co rafyan n en belirgin ve temel ö esi olan kentsel mekan; fiziksel varl ndan
öte, kullan c lar na dair ya amsal de erleri ve gündelik hayat izleri bar nd ran do as  ile 
kavranmas  gereken bir olgudur. Di er taraftan mimarl k ise toplumsal etkile imlerle ve 
dönü ümlerle her seferinde yeniden ekillenen ve tan mlanan bir eylem alan  olarak tarif 
edilebilir. Zamana ve kültüre ba l  olarak kentsel mekan  olu turan mimarl k nesneleri, 
ürünleri ve teknolojileri de i ti i kadar, eylemin icras  ve organizasyonel yap s  da 
de i mektedir. Toplumlar n mimarl k eylemini yürütme ve kurgulama biçimlerinin, genel 
örgütlenme ve yönetimsel anlay lar  ile yak n ilgili olduklar  hat rlan rsa, bugün dünyada 
geli en ço ulcu ve demokratik yönetim taleplerinin mimarl k alan nda da kar l  bulundu u
önemsenmelidir. Kentsel mekan n olu umunun da bu durumdan etkilenmesi kaç lmazd r. 

Mimarl n temel eylemi olan tasar m etkinli inin, bu tür kat l ml  yap  talepleri ile daha 
demokratik beklentilerden nas l etkilenece i önemli ve henüz tatmin edici bir yan t
bulamam  bir sorundur. Zira tasar m do as  itibariyle bireysel bir yarat c  etkinlik iken, çok 
payda l  bir üretim sürecine dönü mesi ister istemez çeli ki yaratacakt r ve yaratmaktad r da. 
Bu noktada mimarl k eylemine ve özellikle mimari tasar m sürecine kat l m sorununa iki 
farkl  yan t vermek olas d r. lki, kavram n do as n  öne ç kararak ve geleneksel/modernist 
tavr  koruyarak, tasar m n bir uzmanl k alan  oldu u ve yarat c  süreçlerin aktörünün mimar 
oldu u görü ünü savunarak mevcut yap y  korumak; di eri ise tasar m sürecinin do as n
güncel beklentiler ve paradigmalar çerçevesinde yeniden yorumlamak ve uzman bilgi ve 
deneyimin kontrolünü kaybetmeden, yeni yöntem ve bak  aç s  önermektir. 

Bu çal ma ikinci görü  üzerinden hareket eder. Çünkü ara t rmalar da göstermektedir ki; tek 
boyutlu, salt geometrik özellikleri ve fiziksel tan mlar  üzerinden standartla an ve tiple en
tasar m yakla mlar , davran sal çe itlilikleri ve beklentileri göz ard  etmesi nedeniyle 
kullan c  memnuniyetsizlikleri yaratmaktad r. Bu durum kullan c n n ya ad  çevreye dair 
söz söyleyebilmesi, beklenti ve deneyimleri üzerinden kentsel mekan n olu umuna katk
sa layabilmesi gibi dü ünce ve talepleri de beraberinde getirmektedir. Dolay s yla bu durum; 
kullan c n n tasar m sürecine çe itli metotlar ve tan mlanan yeni ileti im araçlar -yöntemleri 
ile dahil edilmesini gerektirir. Kullan c n n kat l m n n tart ld  örneklere bak ld nda ise 
kavram n a rl kl  olarak büyük ölçekli tasar m süreçlerinde ve özellikle bu süreçlerin karar 
a amas nda tart ld  görülmektedir. Oysa birden çok kullan c n n etkilenece i küçük ölçekli 
karar, tasar m, uygulama ve kullan m süreçlerinde kullan c  kat l m  bireysel ç karlar n
gözetilmedi i kentsel mekan olu um süreçlerinde gerçekle tirilebilir ve yakla m için bir 
model olu turulabilir. 
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KATILIM KAVRAMI 

Kat l m varolu sal bir durumdur ve bireyin çe itli ekillerde çevresi ile kurdu u ili kiler 
bütünü olmas  nedeniyle, günlük ya amda kendili inden geli en anl k basit tepkilerden 
örgütlü davran lara kadar çe itli boyutlarda gözlenebilmektedir. Kavram sözlük anlam yla
“kat lma i i, i tirak, payda l k” olarak ifade edilirken; günlük hayattaki kullan m nda, ki ilerin 
kendilerini ilgilendiren kararlar n al nmas nda etkin rol oynamas , “bir süreç ya da durum 
içinde, istençli ve eylemli olarak bir i i üstlenme ve bir olayda etkin olma” (TDK, 2005) 
tan mlar  ile kar l k bulur. Kat l m n sosyal bilimler sözlü ündeki aç klamas  ise; “bir karar n
haz rlanmas , olgunla mas , al nmas  ve uygulanmas  a amalar ndan birine, bir kaç na veya 
bütününe o karardan do rudan ya da dolayl  olarak etkilenecek ki ilerin güçleri oran nda
katk da bulunmas ” olarak görülmektedir (Demir ve Acar, 1991). Benzer bir tan mlamayla 
kat l m; birey ve topluluklar n günlük davran lar , bir olaya tan k olmak ve bir eye bakmak 
gibi tekil etkinliklerinden, sosyal kurumlara ve sivil toplum örgütlerine kadar uzanarak 
çe itlenen ili kileri belirtmektedir (Bilgin ve Göregenli, 1996).

Görüldü ü gibi kat l m; bir eyin parças  olman n, güçlü ya da zay f, görünür ya da soyut bir 
ekilde, bir durum ile kurulan ba n göstergesidir. Bu nedenle kat l ma bakarken, “kat lan-

kat l mc ” ve “kat l mda bulunulan durum-fikir” den söz etmek olas d r. Kat l m bu iki 
kar l kl  olgunun ili kiler bütünüdür ve küçük bir tepkiden kent ölçe inde büyük bir 
örgütlenmeye kadar günlük ya ant da ileti im ile var olan çok boyutlu bir kavramd r. Bu 
anlamda özellikle sosyal bilimlerin ara t rma ve tart ma konusu olarak kat l m, yöntemleri ve 
kuramlar  farkl , çe itli disiplinlerde kavranan bir fenomen olarak görülmektedir. Kavram n
bu çok boyutlu ve tan ml  do as , onu niteleyen ve bütünleyen kavramlar  gerektirmektedir. 
leti im, etkile im, ortak ak l, effafl k sorumluluk, gönüllülük, çevre bilinci, aidiyet, kültür, 

topluluk, müzakere, demokrasi gibi kavramlar, yap lan tarifler ve olu turulmaya çal lan
kavramsal çerçevede, kat l m  niteleyen belirgin özellikler olarak gözlemlenmektedir. 

Baheshti’ye göre (1985) çok yönlü birlikte dü ünme ve üretme prati i olarak de erlendirilen
kat l m kavram n n fikirsel ç k  noktas , Yunan Uygarl ndaki halk forumlar na kadar 
uzanmaktad r (Baba, 2010). Ba ka kaynakta Hansen ve Prosperi (2005) kat l m n kavram n n
1700’lü y llar n ba lar na kadar tarihlenebilece ini; o dönemde kat l m n özellikle yerel 
düzeylerde ve yerel sorunlara ili kin olarak vatanda  katk s  sa lamak amac yla gündeme 
geldi ini belirtilir (Kark n, 2012). Mimarl k dahil tüm mekan bilimlerinin ya anan sosyal 
de i imler ekseninde etkilendi i ve hemen her alanda de i imlerin gerçekle ti i 60’l  y llar 
ise insan merkezli tasar m ve karar süreçlerinin de ba lang c  olmu tur. Bu durum, mekan n
fiziksel bir nesnenin ötesinde sosyal bir olgu olarak; kullan c n n ise süreçteki pasif 
konumunun aksine, aktif ve kat l mc  olarak yeniden kavranmas n  gerekti i dü üncesiyle 
desteklenmi tir. Bu tart malarla birlikte kullan c  kat l m  dü üncesi öncelikle 60’l  ve 70’li 
y llarda Paul Davidoff’un savunmac  politikas yla kavranarak, insan haklar , fark ndal k, 
güçlendirim, destek olma, gibi dü üncelerle az gelirli kullan c  gruplar n  önemsenmesi olarak 
belirginle mi tir. Bu ideolojik dü ünceden hareketle Amerika ve ngiltere’de ‘toplum tasar m
merkezleri’ (community design centers) kurularak, dezavantajl  gruplar n tasar m ve karar 
süreçlerinde önemsenerek tan mlanmas na olanak sa lanm t r (Sanoff, 2008). Di er taraftan, 
skandinav ülkelerinde 70’li y llarda kullan c  ile kurulan yak n ili kiler, günümüzde kullan c

ile birlikte hareket etme ve kolektif ak l dü üncelerinin de zeminini haz rlam t r. 80’li ve 
90’l  y llarda ise daha çok planlama ve tasar mda karar süreçlerine tümüyle yerel halk n
do rudan dahil edilmesi fikrinin yo unla t  gözlemlenmektedir. Dolay s yla, Davidoff’un 
‘savunmac  yakla m ’ zamanla ‘birlikte hareket etme’ dü üncesine do ru evrilerek 
geli mi tir.
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M MAR  TASARIM SÜREC NDE KATILIM

Lefebvre’nin 70’li y llarda ifade etti i ‘somut mekan’ (concrete space) ve ‘soyut mekan’ 
(absract space) dü üncesi; günlük hayat n geçti i, kullan c n n ya ad  ve deneyimledi i
‘mekan’ ile tasar mc n n üretimlerini gerçekle tirdi i ‘mekan’ aras ndaki ayr ma i aret 
etmektedir (Lefebvre, 2003). Bir ba ka ifadeyle soyut mekan n tasar m kodlar  ile 
gerçekle tirilen mekan, somut mekan n ya amsal kodlar  ile do as  gere i örtü ememektedir. 
Kernohan, Gray, Daish ve Joiner (1996) ise ‘tasar mc ’ ve ‘kullan c ’ için ‘iki farkl  kültür’ 
tan m  yaparak; kullan lan dil, bilgi birikimi, öncelikler, beklentiler, alg lar vb. gibi birçok 
farkl l klar n varl n  vurgulamaktad rlar ve kültürün tüm bu de erlerin payla lmas  ve 
içselle tirilmesi sonucu olu an ortak bir de er oldu unu belirtmektedirler.  

Söz konusu ifadelere bak ld nda tasar mc  ve kullan c  aras ndaki ileti im eksikli inin 
varl  ve mimarl k eyleminin icras nda tasar m n gerçekle ti i evre olarak tasar m süreciyle, 
kullan c -mekan ili kilerinin gerçekle ti i kullan m sürecinin aras ndaki zay f ba lar 
vurgulanmaktad r. Kat l m ise ileti im temelli do as  ile tasar mc  ve kullan c n n bir arada 
ortamlar  var eden kavram olarak önem kazanmaktad r. Lang’a göre (1987)  “kullan c  ile 
mekan aras ndaki ba ar l  uyumu ya da tam tersi uyumsuzlu u anlamak için önce tasar mc  ve 
kullan c  aras ndaki ili kiyi yorumlamak gerekir”(s.8).  

Yukar da örneklerle ifade edilen durumlar, birden çok kullan c n n etkilenece i tasar m
süreçlerinde kullan c ya ait de erlerin tasar m sürecindeki eksikli i sonucunda olu an bo luk
ve onun yaratt  olumsuz ortam olarak belirtilebilir. Tasar m sürecini, söz konusu tasar mdan 
etkilenecek payda lar n ileti im, müzakere ve karar verme ortam  olarak tan mlayan Lee, 
Timoty ve Coleman (2005); özellikle birden fazla kullan c n n etkilenece i çevre tasar m
süreçlerinde, sözü edilen ileti im ve müzakere ortam n n neredeyse hiç olamad n  belirterek, 
bu durumun sonucunda da kullan c n n, tasar mc  taraf ndan olu turulan mekana müdahale 
etme gere i duydu unu ifade etmektedirler. Söz konusu kullan c -mekan geriliminde olu an
tepkiler ve müdahaleler ya am çevresini olumlu ya da olumsuz boyutlarda 
etkileyebilmektedir. Day ve Parnell (2003) kullan c  müdahalelerinin nedenlerini, kullan c n n
ya ad  çevreye kendisini uygun bulmas  ya da bulmamas  ko ullar na ba l  bir kullan c -
çevre ileti im problemi olarak ifade etmektedir. Bu durumda olumlu anlamda uyarlama, 
dönü türme vb. gibi müdahale giri imleri gözlenebilirken, di er taraftan çevreye zarar veren 
ve ya ant y  olumsuz etkileyen tepkilerin de olu abildi ini belirtmektedirler. Bu durum 
kullan c ya ait de erlerin ve deneyimlerin fark edilerek, mimar-kullan c  ileti iminin 
artt r lmas  gerekti i dü üncesiyle desteklenmektedir. Bu anlamda Day ve Parnell (2003), 
kullan c lar n bilinçalt nda gündelik ya am pratiklerinden edinilmi  ve ya ad  çevreyi birçok 
farkl  katmanda alg lamas n  sa layan özelliklerin var oldu unu belirtmektedir.  

Mimarl k alan nda kullan c  kat l m  dü üncesine ili kin tan m ve yakla m çe itlilikleri 
gözlenmektedir. Kullan c  ile yak n ili kiler öneren ve kullan c  tercihlerine dikkat çeken 
‘kullan c  merkezli tasar m’ (user centered design), sosyal de erleri ve davran sal özellikleri 
önemseyerek tasar m süreci öneren ‘topluluk/çevre tasar m ’ (community design), kullan c
farl l klar  ve marjinal gruplar  önemseyen ve herkes için tasar m dü üncesinde geli en 
‘kapsay c /kapsaml  tasar m’(inclusive/universal design) ve kullan c ya ait deneyimlerin 
do ru ve sa l kl  bir ekilde elde edilmesi dü üncesiyle yeni araçlar ve yöntemler üzerinden 
aray lar  ifade eden ‘i birlikçi/ortak tasar m’ (cooperative/collaborative design) bu çe itlili i
ifade eden önemli yakla mlard r. Ayr ca esneklik, uyarlanabilirlik, dönü türme ve ‘aç k uçlu 
tasar m’ gibi kavramlar ile kullan c - mekan uyumlulu u aray lar  da kullan c  kat l m n
önemseyen önemli yakla mlar olarak kullan ld  saptanmaktad r. Bu tespitlerle birlikte, 
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kullan c n n tasar m sürecinde kat l m na dair bir geli im ve evrimden bahsetmek olas d r.
Önceleri tasar mc  merkezli gerçekle en tasar m süreci, kullan c  kat l m  fikrinin 
benimsenmesiyle birlikte; ilk olarak tasar mc n n, kullan c  beklenti ve deneyimlerini daha 
fazla merkeze ald , onun kültürel, bireysel, sosyal ve mekansal de erlerini önemsendi i bir 
yakla ma evrilmi tir. Bu ilk yakla mlar ‘kullan c  için tasar m’ nitelemesini alabilir. 
Nitekim bu terim ‘herkes için tasar m’ (design for people) ad yla çe itli çal ma ve 
uygulamalarda kullan lm t r. Süreç içinde ‘kullan c  için tasar m’ yani kullan c y  anlamaya 
odaklanan tasar m yakla mlar , tasar mc n n kullan c  ile kurdu u ili kilere ve etkile imlere 
ba l  olarak ‘kullan c yla birlikte tasar m’ anlay na evrilmi tir ( ekil 1).

ekil 1 Mimari tasar m sürecinde kullan c  kat l m  yakla mlar n n evrimi 

Kullan c yla çin Tasar m

Kullan c  için tasar m, mimari tasar m sürecinde kullan c ya ait farkl l klar n önemsenmesi, 
kullan c  deneyimlerinin anla lmas  ve tasar mc  ile kullan c  aras ndaki temas n artt r lmas
fikrini benimseyen yakla mlar n genel ifadesidir. Hümanistik bir tasar m felsefesi olarak bu 
anlay , tasar mc  merkezli tasar m süreci anlay n n yerini kullan c n n önemsendi i
süreçlerin almas  ve mimar n soyut dünyas n n s n rlar n  geni leterek kullan c n ya ad
somut dünyay  kavrama dü üncesiyle ili kili olarak geli mi tir. Mimar n ve kullan c n n
konumuna ba l  olarak farkl  düzeylerde ve yöntemlerle gerçekle en ve kullan c -mekan 
ili kilerini merkeze alan bu anlay  genel olarak ‘aç k uçlu tasar m’ ve ‘sosyal mimarl k’
yakla mlar  ile iki temel ba l kta ele al nabilir.  

Mimari tasar m sürecinde aç k uçlu, esnek tasar m yakla mlar ; özellikle kullan m
a amas nda kullan c n n ya ad  mekana müdahalesine olanak sa layan potansiyellerin 
tasar m süreçlerinde öngörülmesi üzerinden geli en kullan c  kat l m  dü üncesidir. 
Mimarl n somutla t  halinin kat  ve kal c  durumu ile kullan c n n do as ndaki
de i kenlik, dinamiklik, hareketlilik gibi sabitle memi  e ilim ve gereksinimleri aras nda bir 
çat ma halinin varl ndan yola ç k larak; bu ili ki biçiminin sorunsall  üzerine çe itli
tasar m yakla mlar  gündeme gelmi tir. Bu ba lamda ilk olarak kullan c -mekan uyumunu 
önemseyen, kullan c n n sahip oldu u yarat c l k potansiyellerine dikkat çeken ve esneklik, 
dönü türebilme, uyarlanabilirlik gibi kavramlar ile ekillenen gözlenmektedir. Bu anlamda 
kullan c n n bir güç olarak tan nmas  ve kavranmas  gerekti ini savunan Habraken (1982), 
mekan n olu umunu bir süreç olarak ele alarak, kullan c n n bu olu um sürecindeki rolüne ve 
gücüne dikkat çekmektedir. Habraken ayr ca, sa l kl  ve ya anabilir bir çevreye sahip 
olabilmek için kullan c lar n fiziksel çevreyi do rudan etkileyecek biçimde güçlerini ortaya 
koymalar  gerekti ini belirtmektedir (Habraken,1982).
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Di er taraftan mimari tasar m sürecinde sosyal mimarl k yakla mlar  ise; özellikle 
çevre davran  bilimleri perspektifine kayarak tan mlar , s n rlar  ve ölçe i yeniden 
tart lmaya ba layan mimarl n; kullan c ya ait davran lar ve sosyal de erlerin önemsendi i
yeni tasar m süreci yakla mlar  ile kavranmaya ba lamas  olarak ifade edilebilir. ‘Ba ms z
deneyimler’ olarak gözlenen giri imler, daha çok ‘sosyal tasar m’, ‘sosyal mimarl k’,
‘yoksullar için mimarl k’ ve ‘herkes için mimarl k’ gibi nitelemeler alt nda tart lan; 
kat l mc , demokratik ve e itlikçi tasar m yakla mlar  örnekleridir. Birey ve topluluk 
diyalekti i çerçevesinde an lan bu de inmeler bir taraftan da mimarl n hümanistik 
yakla mla tart lmas  gerekti i dü üncesinin alt n  çizmektedirler. Sosyal mimarl k
yakla mlar nda kullan c ; özellikle tasar m sürecinin tan mlama evresi ve bu evrenin de 
belirli a amalar nda ‘gözlem’, ‘kar l kl  görü me’ ve ‘anket’ gibi yöntemlerle bilgi edinme ve 
onay alma amac yla yo un bir ileti im ve kat l m göstermektedir. Dolay s yla söz konusu 
kullan c  kat l m  aray lar nda kullan c ya ait verilerin tasar m sürecine aktar lmas
dü üncesiyle kullan c  kat l m n n gerçekle ti i görülmektedir.  Bu ekilde, tasar mc n n sahip 
oldu unu uzmanl k bilgisi, kullan c ya ait potansiyeller ve deneyimler ile desteklenerek, 
tasar mc -kullan c  aras nda ileti im ve diyalog ortam  olu turulur.  

Kullan c yla Birlikte Tasar m

Kullan c yla birlikte tasar m, mimar ve kullan c n n kar l kl  ileti im kurabildi i ortamlar  var 
eden ve kolektif ak l dü üncesinin benimsendi i etkile imli tasar m süreci anlay d r.
Kullan c n n tasar m sürecinde aktif kat l m n n gözlendi i bu anlay ta, mimar da 
profesyonel uzman konumunun ve teorik bilgisinin yan  s ra ‘yöneten’, ‘dinleyen’, 
‘yorumlayan’ bir unsur olarak vard r. Kullan c yla birlikte tasar m yakla m n n ana amac ,
kullan c ya ait deneyime dayal  ve ya ant ya dair verilerin, aktif kullan c lar taraf ndan
tasar m sürecine sistematik biçimde, do rudan aktar lmas d r. Bu temel amac n yan  s ra
kullan c yla birlikte tasar m süreci anlay nda, sosyal içerikli amaçlar n da varl
gözlenmektedir. Bonilla (2009) kullan c lar n bir araya gelerek deneyimlerini ve görü lerini 
payla t klar n  bu süreci, farkl  bak  aç lar  ve yorumlar ile ya an lan çevrenin ve projenin 
daha iyi anla lmas  ve fark ndal n artmas  olarak ifade etmektedir (Gillem ve Gordon, 
2010). Benzer ekilde Sanoff (2000) ortak hedefleri olan kullan c lar n bir araya getirilmesi 
ile olu an tasar m süreçlerini; topluluk hissinin ve ili kilerin artt r lmas , kullan c n n
çevresine dair al nacak kararlarda söz hakk  ve müdahale olana n n olmas  ve bu ekilde 
ya am çevresinin anonimle en alg s n n yerine sahiplenilen bir do ada kavranmas  olarak 
ifade etmektedir. 

Bu noktada sözü edilen amaçlar n gerçekle tirilebilmesi için etkile im ve ileti imin var 
oldu u ortamlar, buna ba l  olarak da bu ortamlarda kullan lacak yöntem ve araçlar önem 
kazanmaktad r. zlenen süreçlerde ve gözlemlenen örneklerde ifade edilmek istenen, tasar mc
ile kullan c n n kar l kl  yüz yüze ileti im kurdu u ortamlar genellikle ‘atölye çal malar ’
(workshop) olarak deneyimlenmektedir. Atölye çal malar  bilgilendirme, görü  bildirme, 
yorumlama, onaylama vb. gibi ifade teknikleri kullan larak bilgi al veri inin sa land ,
etkile im ve ileti ime imkan tan yan planlanm  etkinlikler olarak tarif edilebilir. Birçok farkl
tekni in bir arada ya da ayr  ayr  kullan ld  ve ‘kullan c lar’ ile ‘mimarlar n’ yüz yüze 
ileti im kurabildi i bu ileti imsel ve informel çal malar, do rudan kullan c  kat l m  için en 
çok kullan lan yöntem olarak saptanmaktad r. Tan m ndan çok özellikleri, ko ullar ,
kullan lan teknikleri ve ortam  ile ön plana ç kan atölye çal malar n  Sanoff (2000), ortak 
amac  payla an kullan c lar n yüksek düzeyde etkile iminin sa land  ortamlar olarak ifade 
etmektedir. 
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Bu anlamda, kullan c yla birlikte tasar m süreci dü üncesinde atölye ortamlar  ve kullan lan 
araçlarla ile ilgili olarak Sanders (2002), kullan c lar n kendilerini ifade etme ve tasar m
sürecine kat lma biçimlerini; ‘say tolls’ sözlü ileti im, ‘do tolls’ gözleme dayal  ileti im ve 
‘make tolls’ üretmeye-yapmaya dayal  özel ileti im araçlar  olarak üç grupta ifade etmektedir. 
Bunlardan ilki olan ‘say tolls’; görü me, anket, grup toplant lar  vb. gibi kullan c lar n ne 
söyledi inin ve ne dü ündü ünün anla lmas  için kullan lan yöntemdir. kinci olarak ‘do 
tolls’; genellikle gözleme dayal  kullan lan teknikleri kapsayan ve kullan c n n ne yapt ,
nas l ya ad , neyi nas l kulland  gibi ara t rmalar  kapsayan genel bir ifadedir. Her iki 
yöntem de geleneksel tasar m süreci ara t rmalar nda kullan lan ve daha çok kullan c n n
görünür, aç k özelliklerinin kavranmas n  sa layan yakla mlar  kapsayan teknikleri ifade 
etmektedir. ‘Make tolls’ ise; kullan c n n örtük potansiyellerinin ortaya ç kar lmas n
amaçlayan ve kullan c n n ona sa lanan araçlar (tollkits) ile neler yapabilece inin 
gözlemlendi i üretken ve özel bir yöntemdir (Sanders, 2002). ( ekil 2). 

ekil 2 Kullan lan yöntemler ve aç a ç kar lan özellikler (Sanders, 2002) 

Sanders’e göre ‘make tolls’, ‘üretme-yaratma araçlar ’ kullan c yla birlikte tasar m için yeni 
bir ileti im dilidir. Bu yöntemle kullan c n n dü üncelerini, hislerini ve duygular n  ‘yaparak’ 
aç a ç karmas  amaçlan rken, ayn  zamanda mimar n da kullan c y  anlamas
kolayla maktad r (Sanders, 2002). Bu ba lamda tasar m sürecinde ileti im araçlar  olarak 
maket, foto raf, iki boyutlu çizimler, üç boyutlu modelleme teknikleri, emalar ve ölçekli-
ölçeksiz grafik ifadeler kullan l rken; bu araçlar kullan c ya sa lanan olanaklar sayesinde 
müdahale edilebilir ve yorumlanabilir hale getirmektedir.  

Kullan c yla birlikte tasar m sürecine ili kin mimar-kullan c  birlikteli inde aktif kullan c ,
eylemli ileti im ve ortak dil aray lar  Henry Sanoff’un çal malar nda da belirgin bir biçimde 
gözlenmektedir. Sanoff, kullan lan teknikleri s n fland rarak;‘dolayl  yöntemler’, ‘bilinçlenme 
yöntemleri’ ve ‘grup etkile im yöntemleri’ olarak üç ana grupta toplam t r. Bu gruplamaya 
göre ‘dolayl  yöntemler’ anket ve görü me gibi örnek kullan c  grubundan bilgi edinilmesidir. 
kinci grup olarak belirtilen ‘bilinçlenme yöntemleri’ alan yürüyü leri, yerinde tespitler ve 

gözlemler olarak birlikte hareket etme esas na dayan r. Haritalama, foto raf ile belgeleme, 
özel noktalar n, sak ncal  ve desteklenecek ko ullar n tespiti gibi kullan c n n çevresini 
alg lamas  ve yorumlamas na dayal  aktif bir süreçtir. Üçüncü grup olan ‘grup etkile im 
yöntemleri’ ise genellikle atölye çal mas  olarak tarif edilen ve yüz yüze gerçekle en
etkile imli tasar m süreçlerini ifade eder. ‘Yapma’ ve ‘uygulama’ yakla m  olarak ifade 
edilen bu yöntemde uzmanlar ve kullan c lar planlar, foto raflar, maketler, üç boyutlu 
grafikler üzerinde birlikte çal arak alternatifler ke fetmektedirler (Sanoff, 2005). Gözlendi i
gibi hem Sanders, hem de Sanoff, kullan c yla birlikte tasar m sürecinde öncelikle ileti im 
diline önem vererek, yeni yöntemlerin ve bunlara ba l  olarak geli tirilmesi gereken araçlar n
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varl n  vurgulamaktad rlar. Bu anlamda her iki yakla ma bak ld nda, olu turulan ana 
ba l klar ve bunlar n içerikleri aras nda hem i leyi  hem de yöntem olarak benzerliklerin 
varl  görülmektedir ( ekil 3). 

ekil 3 Sanders ve Sanoff’un belirtti i metotlar n içerik olarak örtü en durumlar .

KENTSEL MEKAN OLU UMUNDA KULLANICI KATILIMLI DENEY MLER

Kentsel mekan n olu umunda kullan c  kat l m  ve tasar m ili kilerini anlamay  ve 
çözümlemeyi amaçlayan bu çal ma; mimari tasar mda kullan c yla birlikte kat l m sürecine 
dair genel bir modelin var olabilece i görü ünü benimsemektedir. Ancak söz konusu 
varsay msal model kanonik ve sistemli bir kal p olmak yerine, sorunun ve içerdi i
kavramlar n do as  itibariyle daha organik, deneyimlerle sürekli olarak geli en ve evrilen, 
özünde belli sabit a amalar  içeren bir yol haritas d r. Bu amaçla kentsel mekana dair bütüncül 
kavray  yerine onu olu turan küçük ölçekli ve birden çok kullan c n n etkilendi i, ya am 
alanlar  özelinde gerçekle tirilmi  deneyimlere yer verilerek kullan c  kat l ml  tasar m
süreçlerinin tart lmas  öngörülmektedir.  

Bu dü ünceyle, konu ile ilgili irdelenecek kat l mc  deneyimler belirlenirken; tasar m ölçe i, 
kullan c  çe itlili i, amaç, hedef, ve problemin boyutu gibi ölçütler dikkate al narak bir seçim 
yap lm t r. Bu ba lamda ölçek anlam nda; yap  ve kamusal alan ölçe i, kullan c  anlam nda;
benzer ve farkl  kullan c  gruplar , problem anlam nda; mevcut yap n n yeniden kullan m  ve 
özgün bir ba lama alternatif olu turulan yeni ya am çevreleri gibi yakla mlar n gözlendi i
deneyimler irdelenmi tir. Ayr ca tasar m sürecinin yar ma gibi özgün ve kat l mc  bir 
ba lamda gerçekle ti i, kullan c n n potansiyelleri öngörülerek üretilen bir önerinin 
kullan c lar ile birlikte uyguland  kamusal alan üretimi deneyimine de yer verilmi tir.

Bu ba lamda irdelenen deneyimlere ait görseller ve k sa aç klay c  bilgiler, olu turulan ‘süreç 
haritas ’ üzerinden ifade edilerek; i leyi in, a amalar n ve kullan lan yöntemlerin bütüncül bir 
biçimde kavranmas  hedeflenmi tir. Söz konusu deneyimler ve kapsamlar  a a daki gibidir. 

1. Southeastern Waterworks Halk Sanat Merkezi -Yeniden i levlendirme- Yap  ölçe i

2. Lower Ngau Tau Kok  (LNTK) Toplu Konut Projesi -Yeni ya am alanlar  önerisi 
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3. Place Au Changement Park –Yar ma - Küçük ölçekli kamusal alan kullan m

Southeastern Waterworks Halk Sanat Merkezi

Giri imci sanatç lar  yeti tirmek, halk n sanat e itimine yönelmesini sa lamak ve ehir
merkezlerini bu tür i levler ile canland rmak amac yla Kuzey Carolina’n n Lumberton ilçesi 
için bir geli im plan  haz rlanarak, ehir merkezinde sanat için uygun bo  tesislerin 
belirlenmesi ve sanatsal etkinlikler için uygun biçimde dönü türülmesi planlanm t r. 
Lumberton’da bo  bir tesisin sanat merkezine dönü türülmesi sürecinde gözlemlenen söz 
konusu kat l mc  süreç; hedeflerine, yöntemine, araçlar na ve sonucuna bak larak 
de erlendirilebilir. Hedefleri anlam nda süreç, anla l r ve tan ml d r. Farkl  kullan c  ve 
kat l mc  profilleri ile (sanatç , halk, yönetici) çe itli perspektiflerden deneyimlere ve fikirlere 
ba vurulmu tur. Bir taraftan kullan c lar n yerle im, ili kiler ve kullan mlar üzerinden 
fikrilerini aktarmas  beklenirken; di er taraftan olu turulmas  dü ünülen mekana ilgilerinin 
artt r lmas  amaçlanmaktad r. Bu durum kullan lan yöntemi ve buna ba l  olarak da araçlar
olumlu etkilemektedir. Öyle ki; anket, fark ndal k yürüyü ü, görü me, toplant  ve atölye 
süreçlerinin belirgin biçimde gözlendi i deneyimde; araçlar da ölçekli plan çizimleri ve 
ölçekli i lev grafikleri olarak basitçe tan mlanm t r. Ayr ca tasar m probleminin var olan bir 
mekan n dönü türülmesi olmas , probleme konu olan verilerin somut mekan üzerinden 
alg lanabilir ve kavranabilir durumu, kat l mc lar n öneriler üretecekleri mekan  birebir 
deneyimlemelerine, çevre ili kilerini de erlendirmelerine ve alg lar üzerinden dü ünceler
geli tirebilmelerine olanak sa lam t r. Sonuçta ula lan nokta bir ortak ak l ürünüdür. 
Özellikler iç-d  kullan m ili kileri ve mekan n alg lanmas  üzerine kullan c  görü leri 
belirginle mi tir ve tasar mc  bu verileri de erlendirerek tasar m  olgunla t rm  ve 
sonuçland rm t r. Ayr ca yerel ölçek, ili kilerin ve ileti imin halk aras nda güçlü olmas  ve 
ya anan çevrenin tan ml  ve kavranabilir boyutu; çal man n kat l mc  bir yöntemle 
gerçekle tirilmesine olanak sa layan önemli faktörler olarak gözlenmektedir. 

ekil 4 Southeastern Waterworks Halk Sanat Merkezi süreç haritas
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Lower Ngau Tau Kok  (LNTK) Toplu Konut Projesi 

Deneyim, konut bölgesinde ya ayanlar n gerçekle tirdi i sosyal anlamda gerçekle en 
kat l mc  bir sürece, söz konusu yerel halk n gelecekte kullanacaklar  ya am alanlar  hakk nda
bilgi sahibi olma talepleri sonucunda ara t rmac  ve yürütücü olarak bir mimar n kat lmas  ile 
gerçekle mektedir. Dolay s yla bu deneyim daha önceden tasarlanm  ya am alanlar n n
kullan c lar taraf ndan kavranmas , kullan c  görü , beklenti ve deneyimleri üzerinden 
alternatif bir biçimde yorumlanmas  sürecidir. Bu nedenle de süreçte rol alan mimar 
tasarlanm  mekana ait soyut veriler üzerinden, kullan c lar arac l yla veri aktar m
sa layan, yorumlayan ve analiz eden özellikleri ile gözlenmektedir. Süreçte kullan c lar n
aktif ve üretken varl  gözlemlenirken, atölyelerin i leyi inde  Sanders’in ifade etti i “söyle-
anlat” (say tolls), “yap-göster” (do tolls) ve “üret-yarat” (make tolls) metotlar n n varl
izlenebilmektedir. Fark ndal k yürüyü leri, atölye çal malar , tart ma ve ifade süreçleri bu 
anlamda örnek olarak gösterilebilir. “Say tolls” olarak belirtebilece imiz Foto raflama, ifade 
panosu kullan m  ve olumlu - olumsuz görü leri belirten etiketleme teknikleri ile kullan c lar 
dü üncelerini, tercihlerini ve yorumlar n  aktif biçimde aktarabilmektedirler. Benzer biçimde 
“do tolls” ve “make tolls” yöntemlerinde, ölçekli planlar üzerinde ölçekli grafik semboller 
arac l yla alternatif ya am örüntüleri olu turma ve maketler ile ya am çevresini alg lama ve 
yorumlama aray lar nda aktif kullan c  ve üretken araçlar gözlenir. 

Deneyim, devlet eliyle gerçekle tirilen yeni ya am alanlar n n olu turulmas  sürecinde yerel 
halk n sahip oldu u ya am örüntülerinin ve deneyimlerinin önemsendi i tasar m süreçlerinin 
gereklili ini vurgulamaktad r. Bu anlamda da mimarlar ve kullan c lar n birlikte oldu u
üretken bir tasar m süreci deneyimi önermektedir. 

ekil 5 Lower Ngau Tau Kok  (LNTK) toplu konut projesi süreç haritas
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Place Au Changement Park Projesi 

Deneyimde özellikle ‘karar’, ‘tasar m’, ‘uygulama’ ve ‘kullan m’ a amalar  olmak üzere 
mimarl k eyleminin her evresinde kat l m fikrinin farkl  düzey ve yöntemlerle gözlenmesi, 
çal man n önemli bir örnek olarak de erlendirilmesinin temel nedenidir. Her ne kadar 
tasar m sürecinde aktif ve üretken kullan c  kat l m  gözlenmese de bu a amada al nan 
kararlar sonraki a amalar  kat l m fikri üzerinden etkilemektedir. Sürecin ‘karar a amas nda
kat l m’ ile ili kisi, yar ma yönteminin seçimi ve bu yöntemin do as ndaki ‘ço ulculuk’ fikri 
ile aç klanabilir. Öyle ki yar malar; birçok alternatifin de erlendirildi i ve bu 
de erlendirmenin ortak ak l-uzla  gibi kavram üzerinden yap ld  bir ortam olarak kat l m
dü üncesinin desteklendi i yöntemlerdir. ‘Tasar m sürecinde kat l m’ ise hem yar ma ortam
hem de uygulama sürecinde aktif kullan c  ile üretme dü üncesini var etmesi ile varl k
göstermektedir ki; bu tasarlama yakla m n , kullan c  için tasar m dü üncesiyle aç k uçlu-
esnek tasar m anlay  olarak ifade etmek olas d r. Dolay s yla tasar m sürecinde öngörülen 
kullan c  kat l m -kullan c yla birlikte üretme dü üncesi ‘uygulama sürecindeki’ aktif-üretken 
kullan c  kat l m n  var etmektedir. ‘Uygulama süreci’ ise kullan c  kat l ml  tasar m
yakla m n n aktif ve üretken kullan c yla birlikte gerçekle ti i, kat l m n bask n bir de er
olarak gözlendi i özel bir süreç olarak görülmektedir. Uygulama sürecinde kullan c n
yaparak-üreterek kat l m göstermesi durumu, s kl kla gözlenebilen bir durum de ildir. Fakat 
bu deneyim bilinenin aksine, geli en sosyal ili kiler ve ileti imin ön planda oldu u alternatif 
ve özel bir süreç olarak gözlenir. ‘Kullan m a amas nda kat l m’ ise mahalle sakinlerinin söz 
konusu mekan  benimsemesi, korumas  ve sahiplenmesi ile gözlenir. Kullan c lar n fiilen 
katk  sa lamas yla üretilen mekan, sürdürülebilir ve de erli bir alan olarak anlam 
kazanmaktad r.

ekil 6 Place Au Changement park projesi süreç haritas
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SONUÇ

Türkiye örne inde tasar m süreçlerine ili kin yap lan gözlemlerde, kat l m fikrinin daha çok 
kent ölçe inde ve büyük ölçekli ya am alanlar n n karar ve tasar m süreçlerinde tart ld
görülmektedir. Fakat daha küçük ölçekli kamusal alanlar n tasar m ve üretim süreçlerinde; 
özellikle tan ml  kullan c  grubunun varl , ileti im ve eri ebilirlik olas l klar n n kuvvetli 
olmas  ve kullan c ya ili kin davran  hedefleri ve deneyimlerin belirlenebilmesi aç s ndan,
aktif kullan c  kat l m yla tasar m süreçleri gerçekle tirilebilir. Bu ekilde birden çok 
kullan c y  etkileyecek kentsel mekan olu umlar nda, mesleki uzmanl k bilgisi ile kullan c ya
ait deneyime dayal  bilgi birle tirilerek; sürdürülebilir, benimsenen ve sahiplenilen kullan c ya
uyumlu kamusal kullan m alanlar  yaratmak mümkündür.  

Bu ba lamda çal ma; mimarl k ve çevresel tasar m alan ndaki kuramlar n uygulama 
örneklerine nas l yans d  ve ba ar l  çevre tasar m örneklerinin geçirdi i ortak süreçleri 
ortaya koymaktad r. Çal ma kapsam nda de erlendirilen deneyimlerde görüldü ü gibi 
mimari tasar m sürecinde kullan c yla birlikte tasar m yakla m  ile gerçekle en çal malar; 
süreçleri, araçlar , teknikleri vb. ile ortak ve/veya benzer özelliklere sahiptir. Bu nedenle; aktif 
ve üretken kullan c  varl  ile deneyimlenen süreçler için mevcut deneyimlerin geçirdi i
süreçlerden ve ortak özelliklerinden yararlan larak bir model geli tirmek olas d r ve bu model, 
kentsel mekan olu um sürecinde, ya ad m z çevrenin tasar m ve üretim süreçleri için bir yol 
haritas  olarak kullan labilir. 

Son not: 

1. Southeastern Waterworks halk sanat merkezi projesine ait aktar lan bilgiler ve süreç haritas nda kullan lan
görseller Henry Sanoff’la gerçekle tirilen ki isel ileti im sonucunda yazar taraf ndan iletilen kitap içi bölümden 
aktar lm t r. Daha derin okuma için yazar n  “Democratic Design: Participation Case Studies in Urban and 
Small Town Environments” kitab na bak labilir. 

2. Lower Ngau Tau Kok  (LNTK) toplu konut projesine  ait bilgiler Yanki Lee, Timothy Jachna ve Roger 
Coleman’ n “Architecture For All: A Participatory Design Approach” makalesinde, kullan lan görseller ise 
Yanki lee’nin “Design Tactics: Involving People In The Design Of Built Environment” adl  doktora tezinden 
yararlan larak aktar lm t r

3. Place Au Changement park projesine ait bilgiler ve kullan lan görseller www.collectifetc.com web sitesinden 
al narak kullan lm t r.
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G R

Küreselle me sürecinde, sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek 
üretime, modernist dü ünceden post-modernist dü ünceye geçi  ile birlikte ya anan 
dönü ümde ulus devletler yeniden yap land r lmaktad r. Bu yap land rmada devletin 
bürokratik yönetim biçimi yöneti imci yönetim biçimini al rken, devletin ekonomik ve 
toplumsal alana müdahale arac  olarak planlama anlay  da de i ime u ramaktad r. Sivil 
toplum merkezli yakla mlar taraf ndan yeni olu makta olan planlama kültürü, toplumun 
yönlendirilmesinde araçsal rasyonalitenin yol gösterici olmaktan ç kt , yerini ileti imsel 
rasyonaliteye b rakt eklinde yorumlanmaktad r. Bu ba lamda mekânsal planlamadaki 
anlay  de i imi ise stratejik mekânsal planlama olarak adland r lmaktad r.

Ülkemizde iktisadi planlama alan nda 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile 
gündeme gelen stratejik planlama anlay  mekân planlama alan nda da henüz aç kl a
kavu turulmu  de ildir. Stratejik mekânsal planlama Kentle me uras  toplant lar nda ve bu 
toplant lar sonras nda yay nlanan Bütünle ik Kentsel Geli me Stratejisi ve Eylem Plan
(2010-2014) ile gündeme gelmi , 644 say l  Çevre ehircilik Bakanl 'n n Te kilat ve 
Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile mevzuat m za girmi  olup 
KENTGES'in 1 No'lu hedefi olan "Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden Yap land r lmas "
kapsam nda Çevre ve ehircilik Bakanl  bünyesinde çal malar  sürdürülmektedir. 
Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden Yap land r lmas  çal malar  sürdürülürken zmir 
kenti için de i en yasal mevzuatlar kapsam nda planlama çal malar  da ayn  paralellikte 
devam etmektedir. Bu kapsamda haz rlanacak olan bildiride, ülkemizde de i mekte olan 
planlama anlay  ba lam nda zmir kentini kapsayan üst ölçekli mekânsal planlar n planlama 
anlay  sorgulanarak elde edilen sonuçlar mekân planlaman n geldi i a ama aç s ndan
tart lacakt r.   

MEKÂNSAL PLANLAMA ANLAYI INDA DE M

Planlama kavram na yönelik birbirine benzer pek çok tan mlama yap lmaktad r. Genel olarak 
planlama, gelece e yönelik istenilen hedefe ula mak amac yla, sistemli eylem programlar
haz rlama sürecidir (Ersoy, 2012a). Plan kendisini olu turan iki unsurla tan mlanmaktad r. 
Bunlar, ula mak istenilen amaç yani proje ve amaca ula mak için gerekli düzenlemeler yani 
araçlard r.

Planlamada gelece e yönelik bir fikrin nas l uygulanaca na ili kin bir görü ün olmas  gerekir 
ki bu kapsamda planlama, kuramsal bilginin sistemli bir biçimde eyleme uygulanmas d r
(Friedman, 1987). Planlama kavram  en geni  anlam yla üç temel özelli i içermektedir. 
Bunlar, "gelece e yönelik bir tasar m olmas , belirli hedef/amaçlara ula mak için 
yap lmas ,  sistemli bir eylem dizgesi olu turmas " d r (Ersoy, 2012a, s.10). 
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Planlama bir teknik olarak de erlendirildi inde, gelece e bak larak, gözlenen seçenekler 
aras ndan uygun seçimlerin yap lmas  ve bunlar n uygulamaya konulmas  sürecidir. Bu da 
gerekli kaynaklar n bu amaç için ayr lmas n  gerektirir. Bu do rultuda da planlaman n biçimi 
ve özüne yönelik kuramsal çerçeveler olu mu tur.

20.yüzy lda kentlerin karma kla mas  ve bunun sonucunda olu an yeni sorunlara fiziksel 
planlamaya dönük eylemlerin yan t verememesi nedeniyle yeni bir planlama anlay  olarak 
kapsaml  planlaman n temelleri at lm t r. 1960'l  y llar n sonuna kadar kentsel mekân n
biçimlendirilmesinde kullan lan kapsaml  planlama anlay da küreselle me sürecinde 
ya anan de i imden etkilenmi tir. Bu de i im sürecinde kapsaml  planlama anlay n n yerini 
yap sal plan olarak da adland r lan stratejik mekânsal planlama anlay  alm t r.

Kapsaml  Planlama Yakla m

Kent planlama yakla mlar  içerisinde en uzun süre gündemde kalan ve temel ilkeleri ABD’de 
ikago Üniversitesi’nde bir grup planlama uzman  taraf ndan geli tirilen kapsaml  ak lc

planlama (rational comprehensive planning), 20.yüzy l n ba lar na kadar Bat  dünyas n n en 
yayg n biçimde uygulad  planlama yakla m d r (Ersoy, 2012b). Ersoy (2012b), Black’in 
kapsaml  plan , bir yerel yönetim birimi taraf ndan haz rlanan ve o yerle menin fiziksel 
geli imine ili kin kararlar n al nmas nda ba vurulacak siyasa rehberi, Kapsaml  Plan 
kavram n n önde gelen isimlerinden olan T. J. Kent, Jr.’ n ise kapsaml  plan  yerle menin arzu 
edilen fiziksel geli mesini sa lamaya yönelik olarak yerel yönetimlerin yasama organ n n
öngördü ü siyasalar  ortaya koyan resmi bir belge eklinde tan mlad n  belirtir. Kapsaml
Plan, gelece e yönelik istenilen durumun bir bütün olarak resmedildi i bir çal mad r.
Kapsaml  planlama ile tüm alternatifler ve bunlar n olas  sonuçlar  incelenerek, bunlar içinden 
önceden belirlenen hedef ve amaçlarla en uyumlu olanlar n seçildi i varsay lmaktad r
(Chamhis, 1979). Kapsaml  planlama ile ak lc  bir karar alma sürecinin uyguland ,
nesnelli in öne ç kar ld , geni  kesimlerin ç karlar n  savunan bir kamu yarar  anlay n n
benimsendi i, sorunlar n bütünsel bir çerçeveden ele al nd , politikan n mümkün oldu unca
d lanmaya çal ld  mekanik ve teknik bir süreç anlat lmaktad r (Ersoy, 2012b). 

Kapsaml  Plan n temel özellikleri, kapsaml , genel ve uzun erimli olmas d r (Ersoy, 2012b; 
engül, 2012). Bu özellikleri k saca aç klamak gerekirse, yerle menin belirli bir bölümünde 

de il, bütününde fiziksel geli meyi etkileyen tüm i levsel unsurlar  kapsamas , plan n siyasa 
ve önerilerinin yerle menin tümüne yönelik olarak geli tirilmesi, plan n güncel sorunlara 
çözüm aramas n n ötesinde 15-20 y ll k bir dönemdeki de i imi / dönü ümü öngörebilmesi, 
yerle menin fiziksel geli imine odaklanmas , bunu toplumun hedefleri ile toplumsal ve 
ekonomik siyasalar na uyumlu olarak yapmas d r (Ersoy, 2012b). Planlama kurumlar  kentsel 
süreçlere yön verirken çok say daki kurum ve aktör aras nda e güdüm sa lama görevi de 
üstlenir. Bu yakla m n temelinde ise kamu yarar  kavram  vard r. Planc lar n böyle bir 
merkezi konumdaki me ruiyetini ise kamu yarar n n gözeticileri olduklar na yönelik inançt r
( engül, 2012). 

Planlaman n do u unda piyasan n her düzeyde yaratt  kaos ve karma an n düzenlenmesi 
kayg s  temel belirleyicidir. Bu ba lamda planlama ve piyasa aras nda birlikte ya ama 
zorunlulu u ile gerilim ve çeli ki bir arada bulunmaktad r. Planc lar piyasa kar s nda
planlaman n düzenleyici rolünü önemserken, piyasa kar s nda planlaman n a rl n
artt rmay  temel ilke olarak benimsemi lerdir. Uzun vadeli ve kapsaml  bir planlama anlay
olmadan piyasan n yaratt  kaosun önüne geçilemez. Kapsaml  planlama yakla m ,
toplumsal ili kilerin ve mekansal yap lar n bilimsel araçlar ve teknikler kullan larak analiz 
edilebilece ini ve bu çerçevede sorunlar n ve çözüm önerilerinin teknik bir süreç içerisinde 
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belirlenebilece i iddias ndad r. Bu ba lamda haz rlanan planlar ve sonuçlar  önceden 
kestirilebilece i önerilir ( engül, 2012).

Planlama sürecinin birbirini izleyen bir dizi alt süreci vard r. Bunlar, amaç ve hedeflerin 
tespiti, amaçlar  gerçekle tirmeye yönelik alternatiflerin tespiti, her alternatifin neden olaca
sonuçlar n belirlenmesi, alternatiflerin kar l kl  de erlendirilmesi, alternatifler aras ndan bir 
tercih yap lmas , uygulama a amas  ve uygulamaya yönelik geri besleme sürecidir (Friedman, 
1987). Bu tür bir planlama süreci teknik bir süreç olarak yukar dan a a ya tan mlanan bir 
niteli e sahiptir. Liberal anlay n kentlerin biçimlenmesinde bireysel ç karlar  ön plana 
ç karmas na bir tepki olarak kapsaml  planlamada ortaya ç kan temel kayg  kamu yarar n n
korunmas d r. engül (2012), kapsaml  planlama anlay n , gerek devlete bak , gerek 
planc lar n toplum üstü ve rasyonel aktörler olarak uzun erimli ve toplumun genel iyili ine
hizmet eden kararlar alan ki iler olarak tan mlanmas n , gerekse kamu yarar n n kavran
itibariyle Weberci paradigman n s n rlar  içinde de erlendirilebilece ini belirtir. Weberci 
paradigma,  toplumsal süreçlerin merkezine devleti yerle tirmektedir. Kapsaml  planlama 
anlay n n toplum içindeki çeli kilerden ba ms z siyasa yapma gücüne sahip devlet anlay
vard r. Bu ba lamda “planlama kurumu devlet ayg t n n stratejik bir parças  olarak toplumdan 
ba ms z bir biçimde i lev görmektedir” ( engül, 2012:68). Siyasetle bürokrasi aras ndaki
ayr m kapsaml  planlama anlay  içinde kendini göstermektedir. Kapsaml  planlama anlay ,
planlama sürecini siyasetten ar nd r lm  bilimsel ve teknik bir sürece indirgerken bu ayr m n
alt n  çizer. Bu anlay ta, planc lar n karar üretme sürecinde bilimsel bilgi ve tekni in nda
hareket ederken siyasal süreçlerin d nda olmalar  gerekmektedir. 

Kapsaml  planlama yakla m n n temel üstünlü ü basit olmas ndad r. Süreç tasar m n n
kavranmas  kolay ve yararlan lan çözümleme teknikleri sosyal bilimlerin standart 
uygulamalar d r. Her planlama etkinli inin amaç, araç, kar l kl  ödün ve eyleme yönelik 
temel konular  bir araya getirdi inde geni  bir uygulama alan  vard r (Ersoy, 2012c). Ancak 
bu özellikleri kapsaml  planlamay  ele tirilerden korumaz. Günümüzde kapsaml  planlama 
yakla m na yöneltilen ele tirilerin oda nda, devletin yönetim biçiminin bürokrasiden 
yöneti ime geçilmesiyle birlikte bu de i ime ayak uydurmas  ve yerelle meyi merkeze almas
gerekti i yer al r. 

Stratejik Mekânsal Planlama Yakla m

1980’lerin sonlar  ve 1990’larda kentler, kent-bölgeler ve bölgeler için stratejik yakla mlar, 
çerçeveler ve perspektiflerin revaçta olmas yla birlikte bu süreçte geleneksel planlama 
yöntemlerinin büyük kentlerdeki sorunlar kar s nda yetersiz kalmas  gerekçe gösterilerek 
planlama alan n n gündemine daha esnek bir yakla m olarak tan mlanan stratejik mekânsal 
planlama getirilmi tir (Gedikli, 2012). Mekânsal planlama yaz n nda stratejik mekânsal 
planlaman n gündeme gelmesine paralel olarak rekabet ve çevre politikalar  da öne ç kan
konular olmu tur. Bu ba lamda küreselle me sürecinin kavram  olarak rekabet edebilirli in 
mekândaki yans mas  ise kentlerin / kentsel bölgenin ve ya bölgenin rekabet edebilirli i ya da 
rekabetçi ko ullarla donat lmas eklinde olmaktad r. 

Mekân planlama küreselle eme sürecinde yar an kentler, rekabetçi kentler konusunu 
gündemine al rken di er taraftan yükselen bir konu olarak yerele özgü de erleri korumak ve 
çevre politikalar  da önem kazanm t r. Di er taraftan kentsel alanlar n yeni örgütlenme 
biçimleri de de i mektedir. Kentsel ölçek bölgesel, ulusal ölçe i a arak do rudan uluslararas
ölçe e ç kabilmektedir. Bu ba lamda da kentlerin uluslararas  ölçekte rekabet edebilirlik 
ko ullar yla donat lmas  ve planlama süreçlernin de buna uyumlu olmas
gerekmektedir.Stratejik mekânsal planlamada bir taraftan küreselle me sürecinin ortaya 
ç kard  yeni dinamikler etkili olurken di er taraftan post-modernist dü üncenin hakimiyeti 
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ile birlikte planlama yatay ili kilerin kurdu u ileti imsel bir faaliyet haline dönü mü tür.
Modernist dönemin araçsal ak lc l k paradigmas n n kar s nda ileti imsel ak lc l k
paradigmas  ortaya ç km t r. Bu çerçevede de stratejik planlama hem küreselle me 
sürecindeki geli melere yan t verebilmesi,  hem de post-modernist anlay n ortaya ç kard
gereksinimlere olanak tan mas  nedeniyle öen ç kan planlama anlay  olmu tur.

Olu makta olan planlama kültürü mekânsal planlamay , daha yenilikçi bir pratik, daha az 
kural koyan, daha fazla giri imci, geni leyen kapsam na sürdürülebilirlik perspektifini katan, 
ölçe ini mahalleden çok uluslu seviyelere kadar ç karan, büyümeyi ve kentin kendi gücünü 
dikkate alan, farkl l klara sayg  duyan, sivil toplumun kritik rolüne önem veren, bütünle ik
kentsel geli me plan n n imkans zl ndan hareketle stratejik bir odak benimseyen, payda lar 
aras nda i birli ine dayal  eylem planlamas n  çok daha iyi geli tirebilen mekansal 
planlaman n müzakere edilmi  yönetimi / yöneti imini dikkate alan bir faaliyet olarak 
görmektedir (Göksu, 2008). 

Tekeli (2009), gelinen süreçte dünyada ya anan sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist 
üretimden esnek üretime, ulus devletler dünyas ndan küreselle en dünyaya ve modernist 
dü ünceden post-modernist dü ünceye geçi  ile birlikte ya anan dönü ümde siyasal gücün ve 
siyasal iyinin oy çoklu uyla belirlenmesi ve temsil esas n n varl n n iyi i leyen bir 
demokrasi için yeterli olmad n , art k demokrasinin ço ulcu nitelemeleriyle birlikte 
kullan ld n  belirtir. Bu süreçte tek özneli, merkezi bir hiyerar ik i bölümü içinde araçsal 
rasyonelli i ön plana alan, kaynaklar  ve yetkileri kendinde toplayan yönetimden, önceden
belirlenen bir iyiye do ru de il, insan haklar na dayal  performans ölçütleri gerçekle tirerek, 
çok aktörlü, desantralize, a sal ili kiler içinde, ileti imsel bir rasyonalite anlay nda,
toplumdaki aktörleri yapabilir k lan, yönlendiren, kaynaklar n yönlendirilmesini kolayla t ran 
yöneti im biçimine geçi  ya anmaktad r. Toplumu yönlendirmede sorumluluk dengesi 
devletten sivil topluma do ru kaymaktad r. Tekeli (2012), bu süreçte araçsal rasyonaliteden 
destek alan kapsaml  planlama yakla m n n bütünlük anlay n n dayana  kalmad n  ve 
bunun da ciddi bir me ruiyet sorunu yaratt n  belirtir.  

Yeni bir planlama yakla m n n önerilebilmesi için ise öncelikle geçmi teki planlama 
yakla mlar n n ba ar s zl ndan ders almak, planlama kavram n n dayand  temel 
kabullerdeki de i imlere aç kl k kazand rmak gerekir. Bu ba lamda yeni planlama 
paradigmas n  etkileyecek önemli de i iklikler ya anmaktad r. Demokrasi ve yönetim 
anlay ndaki de i me (yöneti im) ile birlikte izin verici bir planlama yakla m na geçi
ya anmakta, plan bir süreç haline gelmekte, sonuç vurgulu bir planlaman n yerini süreç 
vurgulu bir planlama almaktad r. "Yeni planlama yakla m n n uzun erimli kayg lar n n esas 
yönlendiricisi stratejik planlar olacakt r” (Tekeli, 2012:31). 

Göksu (2008), stratejik planlaman n anahtar terimlerini, aktif kat l m, aç k diyalog, 
hesapverebilirlik, i birli i, uzla ma eklinde s ralayarak, stratejik planlaman n gelece i
etkileyecek potansiyel gücünü yöneti im kültürünü de i tirme kapasitesinde ve yasalarla 
saptanm  araç ve süreçleri etkilemesinde buldu unu belirtir. Stratejik planlaman n be  temel 
özelli i öyledir: Stratejik planlama seçici ve sorun olan konulara yönelmekte, mekân ve yer 
kavramlar n  hedefleyerek ili kilere ve sürece odakl , objelere ve i levlere odaklanman n yan
s ra sürece de odakl  (idareler aras  yatay entegrasyon, mekânsal ölçekler aras  dikey 
organizasyon vurgusu), vizyon olu turma sürecine sahip, eylem yönelimlidir. Klasik planlama 
anlay nda harita olmadan plan üretilemezken, stratejik planlama anlay  ili kisel co rafya
anlay  ile temellendirilir. Bu ba lamda toplum, zaman-mekân kavramsalla t rmas  aç s ndan 
di er planlama paradigmalar ndan farkl la makta, iki temel özelli i ön plana ç kmaktad r:
Öklitgil mekân kavramsalla t rmas n n terk edilmesi- ki bu durumda zorunlu olarak 
dilinin de i mesi gerekir ve kamu yarar n  gündemden dü ürmesidir. 
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Tablo 1Kapsaml Planlamave StratejikMekansalPlanlamaYakla mlar n nKar la t r lmas (Gedikli,
2012, s.280; Ersoy, 2013) 

Sorumlu
Örgüt/
Kurum

Kapsaml PlanlamaYakla m

Belli bir hiyerar i içinde, kamu 
 kurumlar  taraf ndan yap l r/yapt r l r.

StratejikMekansalPlanlamaYakla m

Birkamu kurumu veyaözelkurumtaraf ndan 
e güdümüsa lanan, ancaktüma amalarda 
yatayvee itko ullarda çal ana salbir 
örgütüni birli iile üretilir. 

YasalStatü Mekânsalplanlamayaili kinyasalar 
temel al narak haz rlan r; dolay s yla
yasal ba lay c l  vard r. 

Yasal ba lay c l  olmak zorunda de ildir; 
gönüllübireylemolarakdayap labilir. 

Plan
Formu Arazi kullan mlar n n alansal 

da l mlar n n, biçimlerinin, 
belirlendi i plan ve 
eklerindenolu ur, temel amaç 
fiziksel geli imindenetlenmesidir. 

Mekânsal olmak zorunda olmayan, ancak 
mekânsal geli imde do rudan veya dolayl
etkisiolançok sektörlüstrateji ve hedefleri 
içerenyaz l belgeveana stratejilerigösteren 
genel bir fiziksel emadan olu ur—temel 
amaçhemfizikselhem defizikselolmayan 
geli imleilgilidir. 

Plan
S n rlar daris n rlariçindeyap l r.

dari s n rlar a labilir.  Çünkü mekândaki 
ili kiler (kurumsal / sektörel) idari s n rlar n
ötesinegeçebilir. 

çerik Fiziksel geli imi esas al r; di er
Sektörlerdolayl ekildeiçerebilir. 

Fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, örgütsel 
geli imkonular birbirinitamamlayan ekilde 
içerilir. 

Zaman
S n r

Arazi-kullan m kararlar n n
Uygulanmas için uzun-erimli 
Planlamaanlay esast r.

Vizyon uzun-erimlidir.  Ancak bu 
vizyonareferansla sürekliprojeönerisi 
geli tirilebilir– yanizaman 
s n r projeniniçeri ine göre de i mektedir. 

Gösterim
vePlanDili

Planraporuönemliolmas na kar n
planlamakararlar ve plan lejant nda 
yer alanmekânsal kullan mla 
ilgilitümba l klar nplan üzerinde 
ölçe ineuygun biçimde 
gösterilmesiöngörülür. 

Esasolanplanraporuoldu uiçingösterimve 
plandilisonderece ematikolupyönelimve 
e ilimlere ili kin ana kararlar ölçek kayg s
ta nmaks z n emalarbiçimindegösterilir. 

Temel 
Hedef Fizikselgeli imindüzenlenmesive 

denetimalt naal nmas hedeflenir. 

leti im/bili imveula maltyap lar sa lanmas
, yerliveyabanc sermayeninte vikine 

yönelikstratejilerlekentsel 
rekabetçili inart r lmas ;Sürdürülebilirlikilk
esineuyumlu ekilde, 
yerelde erlerikoruyarakkentselveçevresel 
ya amkalitesininyükseltilmesi 

Stratejik mekânsal planlamada plan n içeri i kadar planlama sürecinin nas l 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 plan  etkileyenlerin beraber çal abilmelerine olanak tan yan). Stratejik mekânsal 
planlama üzerine yap lan farkl  tan mlara göre öne ç kan ba l klar, uzun bir dönem için 
planlama gereksinimi, kapsaml l k, etkile im, çok aktörlülük, süreç odakl l k ve 
kar l kl  ba lant l l kt r. Bu kapsamda stratejik planlaman n planlama süreci için anahtar 
kavramlar  aktif sosyal bir süreç, yerel kurumsal kapasite art r m , koalisyon, payda lar n
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geni  kat l m  ve etkile im, plan için anahtar kavramlar  gerçek bir analiz, vizyon kurgulama, 
genel mekânsal geli im çerçevesi, s n rl  say da strateji alan , eyleme yönelik olma ve izleme-
de erlendirmedir (Gedikli, 2012). Mekânsal stratejik plan n standart bir gösterimi yoktur. 
Fakl  yerler için üretilen stratejik planlar n farkl  gösterimlerinin olmas  plan n yere özgü 
olma özelli ini vurgulamaktad r.

Stratejik mekânsal planlaman n üç temel boyutu ve aç l mlar öyledir: Birincisi ba lamsal
boyutu, temel bile enlerini müzakereci demokrasi e ilimlerinin belirledi i yeni karar alma 
süreçleri ve küresel düzenin yeni zaman-mekân anlay  olu turur. kincisi örgütsel boyutu, 
planlaman n etkile imli, ileti imsel bir faaliyet olarak görülmesi, üçüncüsü ise yeni amaç ve 
standartlar boyutu küreselle menin etkisiyle yeni çok boyutlu amaçlar n belirlenmesidir. 

Stratejik mekânsal planlaman n amaçlar  yaln zca içeri e yönelik de il, karar 
alma/uygulama/izleme-de erlendirme a amalar n n tüm payda lar  içerecek ekilde tasar m n
da içerir. Ayr ca küreselle me kar s nda kentlerin rekabet avantajlar n n art r lmas  ile yerele 
özgü de erlerin korunmas  ve iyile tirilmesi de temel amaçlar aras ndad r. Stratejik mekânsal 
planlaman n haz rl k a amalar nda özel sektörden aktar lan baz  yöntem, teknik ve standartlar 
bulunmaktad r. Bunlar güçlü ve zay f yanlar n ortaya konuldu u SWOT (GZFT) analizinin 
yap lmas , bu analizi takiben kent için vizyon geli tirilmesidir. Özel sektörden aktar lan di er
özellikler stratejik planlaman n eyleme yönelik olmas  ve toplumlar n rekabetçi rollerini 
tan mlamas d r. Stratejik plan n hem genel bir fiziksel emas , hem de fakl  sektörlerde veya 
boyutlarda geli im stratejilerini içeren yaz l  bir belgesi vard r. Gedikli (2012), bu özellikleri 
ile stratejik planlar n pek çok ülkenin planlama sisteminde arazi kullan m planlar na yol 
gösteren üst çerçeveler olarak görüldü ünü belirtir.  

Ülkemizde stratejik mekânsal planlama yakla m  mevzuat ve uygulama yönüyle henüz 
aç kl a kavu turulmu  de ildir. Stratejik planlama Bay nd rl k ve skân Bakanl
bünyesinde gerçekle tirilen Kentle me uras  toplant lar nda ve bu toplant lar sonras nda
yay nlanan Bütünle ik Kentsel Geli me Stratejisi ve Eylem Plan  (2010-2014) ile gündeme 
gelmi tir (kentges.gov.tr, 2013). Ülke ve bölge ölçe inde stratejik mekânsal planlama 
yakla m  644 say l  Çevre ehircilik Bakanl 'n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 
Hükmünde Kararname ile mevzuat m za girmi  olup KENTGES'in 1 No'lu hedefi olan 
"Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden Yap land r lmas " kapsam nda Çevre ve ehircilik 
Bakanl  bünyesinde çal malar  sürdürülmekte (kentges.gov.tr, 2013), ayr ca bakanl n
haz rlam  oldu u Plan Yap m Yönetmeli i Tasla ’nda Ülke ve Bölge Mekânsal Strateji 
Planlar ’n n tan mlar  yer almakta (csb,gov.tr, 2013), ancak bu tan mlar do rultusunda
uygulamaya yönelik mevzuat henüz netlik kazanmam t r.



203

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.

ZM R KENT N N ÜST ÖLÇEKL  PLANLARININ PLANLAMA ANLAYI INDAK
DE M KAPSAMINDA RDELENMES

1/100.000 Ölçekli Manisa-Kütahya- zmir Çevre Düzeni Plan n n De erlendirilmesi

Çevre ve Orman Bakanl  taraf ndan haz rlanan Manisa-Kütahya- zmir (MK ) Planlama 
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan  (ÇDP) 14/08/2009 tarihinde onaylanarak 
yürürlü e girmi tir. Bu süre zarf nda ehir Planc lar  Odas  ( PO) taraf ndan plan n iptali 
istemiyle aç lan davada süreci devam ederken, ask  süresince yap lan itiraz ba vurular n n
de erlendirilmesi sonucunda Çevre Düzeni Planlar na Dair Yönetmeli in 9.maddesi 
kapsam nda planda, uygulama hükümlerinde ve aç klama raporunda kurum ve kurulu lar n
gönderdi i yeni veriler çerçevesinde planda yap lan güncellemeler, planda maddi hatalar n
düzeltilmesi ve uygulamada ortaya ç kan/ç kabilecek aksakl klar n giderilmesine ili kin
de i iklik yap larak 20.09.2010 tarihinde tekrar onaylanm t r. Ancak PO itirazlar na ili kin 
bir de i iklik olmad  gerekçesiyle ÇDP'yi yarg  denetimine ta m t r. 

ehir Planc lar  Odas  taraf ndan aç lan davada k saca a a daki nedenler yer almaktad r:

Plan s n rlar n n belirlenmesinde mekansal bütünlük ilkesi bulunmad , sadece il idari 
s n rlar n n dikkate al nmas  ile olu an s n rlar n ne tam do al havza s n rlar na ne de 
istatistiki bölge s n rlar na oturmamas n n plan n kapsad  co rafyada yer alan çok nitelikli 
tar m arazileri, zeytinlik alanlar, orman alanlar , su havzalar  vb korunmas  gerekli do al
de erlerin yok olmas na yol açaca ;
Plan n kapsam  niteli iyle politikalar plan  olmas  gereklili i do urdu u ancak sektörlere 
ili kin politikalar  içermedi i, 
MK  ÇDP plan aç klama raporunda; zmir il s n rlar  içinde var olan onayl  Çevre Düzeni 
Planlar ’n n incelenmesi, bu planlar ile mevcut yerle melerin geli iminin, mevcut arazi 
kullan m durumunun ve onaylanm , yürürlükteki imar planlar n n kar la t r lmas  sonucu 
üretilecek plan kararlar n n revize edilmesi gereklili inden bahsedilse de buna ili kin herhangi 
bir aç klaman n veya plan karar n n üretilmedi i,
1/100.000 Ölçekli Manisa–Kütahya– zmir Çevre Düzeni Plan n n 2025 y l  nüfus 
kestirimlerinin i aret etti i ihtiyac n üstünde geli me alan  öngören mevcut imar planlar n n
ve hatta mevzii imar planlar n n aynen kabul edilerek plana aktar ld ,
Planda plan d  mevcut yap la m  alanlar n plana yerle ik alan veya geli me alan  olarak 
dâhil edilmesinin, bu tür alanlardaki yap la malar  tümüyle yasalla t rmas  yönüyle sak ncal
olaca ,
Koruma kullanma dengesini gözeterek geli menin hedeflendi i çal mada, kentsel 
yerle melerde hedef y l için gereksinim duyulan alanlardan daha fazla alan n planlanarak 
yap la maya aç lmas n n engellenmesi (…) temel yakla m olarak benimsensede yerle imlerin 
imar planlar n n planda aynen kabul edilmesinin büyük çeli ki yaratt ,
Planda B B için ve d nda yer alan ilçelere ili kin yap lan 2025 y l  nüfus tahminlerinin bir 
önceki ÇDP ile kar la t r ld nda tutars zl klar içerdi i, 
Tar m alanlar  üzerinde mevzuata ayk r  olarak planlanan sanayi alanlar n n sürdürüldü ü
hatta baz  OSB'lerin s n rlar n n tar m alanlar na do ru geni letildi i, 
Plan n bütüncül plan yakla m yla çeli ti i, 
Baz  sektörel kararlar n yo unluk art na neden olaca ,
Özel Kanunlara tabi alanlar, Kültür ve Turizm Bakanl ’nca onayl  planlar n bulundu u
alanlardaki planlar ile 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan nda ve plan hükümleri aras nda
bulunan farkl l k ve çeli kilerin giderilmemesi, planlama ilkeleri ve kamu yarar na hizmet 
edecek biçimde, ortak bir dil geli tirilmemesi nedeniyle plan n bütünle tirilmedi i, 
Sonuç olarak, Çevre Düzeni Plan  Manisa-Kütahya- zmir olarak üç il idari s n r n  kapsayan 
kapsaml  stratejik mekansal bir plan olmas  gerekirken, ortaya koydu u plan kararlar n n
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temel sektörel politikalar  içermedi i, plan kararlar n n ve kapsam n n yetersiz kald , genel 
arazi kullan m kararlar n n korunmas  gereken temel do al kaynaklar n korunmas na olanak 
vermemesi, gelece e yönelik projeksiyonlar n n temelsiz olmas , mevcut planlar n
irdelenmeden plana aktar lmas , plan içindeki yetki ayr l klar  içeren noktalarda ortak dilin 
olu turulmamas  k saca plan n dinamik olmaktan uzak olmas  yeni gereksinimleri 
kar layamamas , kamu yarar na uygun olmad  nedenleriyle plan n iptali talep edilmi tir. 

Dava süresince yap lan bilirki i incelemesi ise itirazlar  k smen destekleyen biçimdedir, 
Bilirki  heyetince öncelikli olarak Çevre ve ehircilik Bakanl nca onaylanan Manisa-
Kütahya- zmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan n n mevzuatta 
tan mlanan plan türleri çerçevesindeki konumuna ili kin irdeleme yap lm t r. Kurulca dava 
konusu plan n içeri i, niteli i, plan dili ve gösterim tekni i (…) bak m ndan bir strateji plan
olmaktan çok kapsaml  plan anlay  ve dili ile haz rlanm  bir üst ölçekli plan oldu unu
belirtmektedir (ÇDP Bilirki i Raporu, 2011). Di er yandan ülkemiz planlama mevzuat nda
mekansal stratejik plan tan m  ve buna uygun olarak da bu plan n kapsam , içeri i, haz rlanma 
biçimi, yetkili kamu otoritesi, planlama dili ve gösterimi teknikleri belirtilmedi i için, bugün 
dava konusu örnekte de ya and  gibi üst ölçek planlarla daha alt ölçektekiler birbirine 
benzemekte, ayn  dil, teknik ve gösterimle yap ld  için de planlama alan nda kaos 
ya anmaktad r” (ÇDP Bilirki i Raporu, 2011, s.66). Gerek söz konusu plan  haz rlayan 
Bakanl n kanun ile verilen yetkisinin yönetmelikle a larak üst ölçekli mekansal planlara 
dönü türme çabas , gerekse haz rlanan planlar n mekansal strateji plan anlay ndan uzak üst 
ölçekli kapsaml  plan örne i olmas  bak m ndan ve çözüm üretici olmaktansa kentsel arazi 
kullan mlar na odaklanm  olmas  nedeniyle, plan n amac ndan oldukça uzak bir ürün oldu u
vurgulanm t r. 

Öte yandan 1/100000 gibi bir üst ölçe in çevreye, yerle me sistemlerine, iktisadi faaliyetlere, 
ula m a na, bölgesel altyap ya ili kin stratejileri ve yap lar  belirlemek için kullan lmas
gerekirken, söz konusu plan n herhangi bir strateji belirlemeden kestirimlere dayal  bir 
yerle me anlay  olu turuldu u, arazi kullan m a rl kl  bir dile sahip oldu u belirtilmi tir.
Yap lan inceleme Kütahya ilinin tarihsel olarak, ula m ili kileri, havza özellikler ve etki alan
olarak bu planda yer almamas  gerekti i tespit edilmi tir. Ayr ca kentsel kademelenmeye, etki 
alanlar na ili kin hiçbir çözümleme yap lmadan, amaçs z ve hedefsiz bir arazi kullan m plan
düzenlendi i için de planlama ilkelerinden söz etmenin olanaks z oldu u belirtilmektedir. 
Gerek dava konusu 1/100.000 ölçekli plan gerekse Bakanl k taraf ndan yap lan ÇDP, gerekse 
KBN P ve bu planda yap lan revizyon plan ndaki nüfus öngörülerinin birbirlerinden önemli 

ölçüde farkl l k göstermesinin temeli tespit edilememi tir. Sonuç olarak bilirkisi kurulu 
stratejik önem arz eden ba l ca sorun tespitlerini; yap lan çal man n ekonomik karara 
dayand r lmad , ekonomik kararlar ile ekolojik kararlar n ili kisini kurulmad , havza 
kavram n n irdelenmeden akarsu niteli ine indirgendi i, Kütahyan n zorlama bir kararla 
zmir-Manisa bölgesine dahil edildi i, iktisadi, sosyal strateji ve politikalar n üretilemedi i, 

bilgi taban n n do ru olmad , alt bölge tan mlar n n herhangi bir ekonomik havza tan m  ile 
uyumunun yap lmad eklinde yapm t r (ÇDP Bilirki i Raporu, 2011). 

Sonuç olarak Dan tay 6. Dairesinin 2012/8225 say l  karar  ile dava konusu Manisa-Kütahya-
zmir (MK ) Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan ’n n niteli i ve 

yönetmelik hükümleri gere ince Çevre Düzeni Plan n n ekolojik, kararlar n birarada 
dü ünülmesine olanak veren ve strateji ve politika olu turan bir plan niteli inde bulunmad ,
veri taban n n do ru yans t lmad , sa l kl  çevrenin olu turulmas na yönelik hedef, ilke ve 
strateji üretmedi i, bir strateji plan ndan çok, alt ölçekli planlar n konusuna girebilecek 
alanlar n plana yans t ld , ayr ca vizyonunun, amac n n, hedeflerinin, stratejilerinin, 
ilkelerinin ve politikalar n n aç kland  ve bunlar do rultusunda belirlenen projeksiyon 
nüfusuna, sektörel yap ya, alan büyüklüklerine, plan kararlar na, plan uygulama araçlar na, 
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kurumsal yap ya ve denetime ili kin aç klamalar n yap ld  plan raporu ve aç klama 
raporunun bulunmad  gerekçeleriyle ve  plan n mevzuata, ehircilik ilkelerine ve planlama 
esaslar na ve kamu yarar na uyarl l k görülmedi inden söz konusu Çevre Düzeni Plan  iptal 
edilmi tir. 

1/25.000 Ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan n n De erlendirilmesi 

Naz m plan çal mas  kentsel bölge olarak adland r lan zmir kentinin Büyük ehir yasas
(5216 say l  yasa) ile geni leyen idari s n rlar n  içine alacak bütünsellikte ele al nan KBN P, 
kapsad  alan için üretilen ve makro kararlar  içeren üst ölçekli pland r( zmir Kentsel Bölge 
Naz m mar Plan  Plan Aç klama Raporu- KBN P, 2008).  2004 y l nda yürürlü e giren 5216 
say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu uyar nca 1/25.000 ölçekli KBN P zmir Büyük ehir
Belediye Meclisi’nin 16.03.2007 tarih 01.315 say l  karar yla onaylanm , plana yap lan 
itirazlar ve yarg  kararlar  de erlendirilerek plan 29.05.2008 tarihinde Büyük ehir Belediye 
Ba kanl nca imzalanarak yürürlü e girmi tir. KBN P’in onay süreci ile birlikte ehir 
Planc lar  Odas  ( PO) ve vatanda lar taraf ndan plana yönelik itirazlar yarg  denetimine 
ta nm t r. Yarg  sürecinde KBN P, Plan Notlar  ve Plan Raporu Çevre ve Orman 
Bakanl ’nca haz rlanarak 14.08.2009 tarihinde onaylanan Manisa-Kütahya- zmir Planlama 
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan , KBN P’na yap lan itirazlar ve ilgili 
kurumlardan al nan güncel bilgiler do rultusunda revize edilerek haz rlanan 1/25.000 ölçekli 
zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan  Revizyonu ( KBN PR) zmir Büyük ehir Belediye 

Meclisi’nin 16.10.2009 tarih 01.904 say l  karar yla onaylanarak yürürlü e girmi tir 
( KBN PR, 2009). PO taraf ndan plan n revizyonu kapsam nda da itirazlar tekrar idari 
yarg ya ta narak, KBN PR 2012 y l nda yarg  karar yla iptal edilmi tir ( zmir 1. dare
Mahkemesi 2010/616E.-2012/743K.say l  karar ).

PO’nun KBN PR’nuna ili kin itirazlar ndan planlama anlay na yönelik olanlar u ekilde 
özetlenebilir: zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan n n, 1/25000 ölçekli olmas na ra men, 
plan n dilinin 1/25000 ölçe ine uygun olmamas , baz  alanlarda parsel ölçe ine dek inen plan 
kararlar  varken yer yer ematik bir dilin kullan lmas n n plan dili bütünlü ünü bozdu u,
farkl  disiplinlerden uzmanlar n kat l m n  zorunlu k lan bu ölçek ve içerikteki bir planlama 
sürecininsadece mimarl k ve ehir planlama disiplinlerinden olu an bir planlama ekibi ile 
olu turuldu u, KBN P’da, halk n kat l m n n bir di er zorunluluk ve sürece önemli bir 
katk s  oldu u ancak bu hususun plan haz rlama sürecinde yerine getirilmedi i, ayr ca plan 
raporunda yer alan stratejilerin plan kararlar na yans t lmad eklindedir. 

KBN P’n n Plan Aç klama Raporu’nda klasik naz m imar plan  anlay n n arkas ndaki bilgi 
donan m n n, süreç özelliklerinin ve dilinin yetersiz kalaca  belirtilerek, plan n esas itibariyle 
uzun dönemli bir geli me ve yönetim plan  olmak zorunda oldu u, çok otoriteli ve çok 
yerle meli bir içeri e sahip olmas n n KBN P’n n haz rlanma yöntemini klasik naz m imar 
plan  anlay ndan ay ran en genel özelli i oldu u belirtilmektedir ( KBN P, 2008). Böyle bir 
aç klama KBN P'n n klasik planlama anlay nda de ilse hangi anlay ta haz rland
sorusunu gündeme getirmektedir. 

KBN P’n n problemlerinin çözümündeki ba ar s  plan n bir mutabakat plan  olmas na
ba lanmaktad r. Klasik naz m imar plan  anlay ndan farkl  olarak, plan n elde edili i ve 
sa l kl  bir biçimde yönetimi aktörler aras  demokratik müzakere süreçlerinin ba ar yla 
i leyi lerine ba l  oldu u ve bu kapsamda örnek al nabilecek bir model bulunmad ndan
KBN P’n n bir model olabilece i belirtilmektedir. KBN P kamusal müzakereleri besleyerek 

planlama prati ini yenileme iddias ndad r. Plan iki temel kabulden hareket etmektedir: 
planlama prati inin yenilenmesi ve planlama faaliyetinin kamusal müzakere zeminine 
ta nmas , plan n ileti imsel eylem haline gelmesi. “Bu nedenle planlama eylemi gücünü 
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klasik planlama anlay nda oldu u gibi araçsal rasyonaliteden de il, fakat ileti imsel 
rasyonaliteden alacak, böylece ‘müzakere etme zanaat ’n n nas l zengin politika ve tasar m
seçeneklerini mümkün k ld  ortaya ç kacakt r” ( KBN P, 2008:73).  

“Plan n bir di er özelli i, içerik bak m ndan makro seviyeden mikro seviyeye kadar aç lan bir 
yelpaze içerisinde politika, plan, program, proje hiyerar isini özenle izlemesidir” ( KBN P,
2008:73). Plan raporunda klasik naz m imar plan  anlay ndan farkl  olarak iki temel özelli i
belirtilmektedir: Birincisi, süresi bak m ndan herhangi bir hedef y l  belirtmemesi anlam nda
aç k uçlu olmas  (gelece in her türlü olas l na cevap verebilecek esneklikte, pazarl k pay
büyük ve sürekli olarak müzakerelere aç k olmas ), ikincisi, “çok aktörlü bir ortam n
gerektirdi i seviyede temsil kabiliyeti yüksek bir dil geli tirebilmi  olmas d r” ( KBN P,
2008:75). Hakim planlama paradigmas  uygulamalar nda kullan lan dilin yetersiz kald ,
plan n geli tirdi i lejand, genel hükümler ve sektörel notlar, zenginli i ve çe itlili i itibariyle 
yeni bir planlama dilinin olu turulmas  anlam nda önemli oldu u vurgulanmaktad r. zmir 
Kentsel Bölge ve Merkez Kent için belirlenen plan vizyonunda, tüm süreçlerin a a dan
yukar ya, effaf, kat l mc  ve aktif bir planlama anlay  içerisinde, merkezi yönetim, yerel 
yönetimler, sivil toplum kurulu lar , üniversiteler ve gönüllülerle birlikte gerçekle tirilmesi, 
izlenmesi ve yönetilmesi KBN P’n n vizyonunun temel unsurlar  olarak belirlenmi tir 
( KBN P, 2008). 

Aysel ve Göksu'ya göre (2008:39), " KBN P, elbette 1980 öncesinin araçsal rasyonalite ve 
teknik ak l taraf ndan yönlendirilen ve kat  hiyerar ik planlama sistemi içerisinde elde 
edilen planlar n de erlendirme süreçlerine tabi k l namayacakt r." Ancak çok aktörlü bir 
ortamda, ileti imsel rasyonalitenin ve müzakereci bir planlaman n daha anlaml  oldu u
dü ünülerek haz rland  ve mevcut yap  kar s nda mücadele etmek zorunda oldu u belirtilen 
KBN P, araçsal rasyonalitenin klasik planlama anlay  kapsam nda de erlendirilmekten 

kurtulamam , ehircilik ilkeleri, planlama esaslar  ve kamu yarar  yönlerinden hukuka uyarl
bulunmayarak yarg  karar yla iptal edilmi tir.

KBN PR’nun iptaline yönelik ehir Planc lar  Odas  taraf ndan aç lan davan n
gerekçelerinden birisini, plan n mevzuat n öngördü ü planlama kademelenmesine ayk r
olmas , üst ölçekli plan diliyle uyu mayan parsel düzeyinde kararlar n üretilmesi 
olu turmaktad r (Yüksel, 2013). Ancak yarg  karar na konu bilirki i raporunda, plan n içeri i, 
niteli i, plan dili ve gösterim tekni i birlikte de erlendirildi inde yap lan plan n bir yap sal
plan ya da strateji plan  olmaktan çok kapsaml  plan anlay  ve dili ile haz rlanm  bir naz m
plan oldu u aç kça görülmektedir. Bir bütün olarak incelendi inde, dava konusu naz m plan n
ilgili yasada belirtildi i gibi, arazi parçalar n n, genel kullan  biçimlerini, ba l ca bölge 
tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yo unluklar n , çe itli yerle me alanlar n n geli me yön 
ve büyüklükleri ile ilkelerini, ula m sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlar
genel çerçevesi ile göstermek üzere haz rland  belirtilmektedir. Bilirki i kurulu dava konusu 
plan n dilini ve gösterim tekni ini mevzuata uygun de erlendirmektedir ( KBN P Bilirki i
Raporu, 2011). Ancak KBN P'n n plan raporu incelendi inde, raporun stratejik mekânsal 
planlaman n ba lamsal boyutunun müzakereci demokrasi söylemini ve örgütsel boyutunun 
ileti imsel ak lc l k kavramlar n  içermesi nedeniyle plan stratejik mekânsal planlama 
anlay yla haz rland  izlenimini vermektedir. Di er taraftan uygulamaya esas olan plan 
belgesi oldu undan, plan bilirki i raporunda da belirtildi i gibi klasik naz m imar plan
anlay yla haz rland eklinde de erlendirilmektedir. 

1/25.000 Öçekli zmir Çevre Düzeni Plan n n De erlendirilmesi

KBN PR'nun iptal edilmesi üzerine naz m plan ölçe inde zmir Büyük ehir Belediyesi’nce 
haz rlanan 1/25000 ölçekli zmir Büyük ehir Bütünü Çevre Düzeni Plan  08.10.2012 tarihinde 
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onaylanarak yürürlü e girmi tir.  zmir ehir Plan lar  Odas  ve vatanda larca yap lan itirazlar 
sonucu plan yarg  sürecine ta nm  olup,  süreç halen devam etmektedir.  

zmir Büyük ehir Belediyesince haz rlanan zmir Büyük ehir Bütünü Çevre Düzeni Plan
aç klama raporunda; büyük ehir s n rlar  içerisinde zmir’de göç ve kentle menin getirdi i
sorunlar n çözülmesi, sosyo-ekonomik ve mekansal hedeflerin yeniden tan mlanmas , yat r m
ve geli me e ilimlerinin planl  olarak yönlendirilmesi, altyap  geli mesi ve hizmet 
sunumunda rasyonellik sa lanmas  ve böylece planl  geli menin sürdürülmesi amac  ile Çevre 
Düzeni plan  çal malar n n ba lat ld , ayr ca bahse konu plandaki temel amac n; ya anan
h zl  ve kontrolsüz kentle menin, parçac  ve sektörel planlaman n yaratt  sorunlar n ortadan 
kald r lmas , kentle me ve sanayile menin kontrollü geli iminin sa lanmas , geli melerin 
sürdürülebilir k l nmas , ekolojik dengeyi bozacak olas  etkilerin engellenmesi, 2030 y l na
kadar kültürel ve do al de erlerin korunmas n  sa layacak biçimde geli menin 
yönlendirilmesi oldu u belirtilmi tir. Ancak PO taraf ndan yap lan itiraz nda ba l ca neden, 
zmir bütünü için haz rlanan üst ölçekli tek plan niteli inde olan, kentin geli imini ve 

gelecekteki kullan m esaslar n  belirlemesi gereken, düzenleyici ve özellikle yerel yönetim 
aç s ndan önemli yönlendirici bir belge niteli inde olan çevre düzeni plan n n haz rlanma 
sürecinde farkl  disiplinlerin yer almas  gereklili idir. zmir bütünü için 2030 y l  hedefli  bu 
ölçek ve içerikteki bir planlama sürecinde, kentin tüm bile enlerinin (üniveriste/ilçe 
belediyeleri/ilgili bakanl klar/STK vb.) kat l m  mekansal stratejik plan süreci için 
kaç n lmazd r. 

Plana yap lan itiraz ve ele tiriler genel olarak, plan n kapsam olarak bütünselli i içermedi i,
hedeflerinin uygulanmas  konusunda yetersiz kalmas , gerek geli me alanlar nda, gerekse 
yap la m  alanlarda, yürürlükte imar planlar  olsa bile bunlar n sorunlar ve potansiyeller 
bak m ndan üst ölçekli planlar haz rlan rken veya revize edilirken irdelenmesi gereklili i
aksine mevcut planlar n sorgulanmadan plana dâhil edilmesi, plan kararlar n nn temelini 
olu turan nüfus kararlar n n n çeli kili olmas  ve yo unluk kararlar n n belirsiz b rak lmas ,
yap lmas  önerilen meskûn alanlardaki sa l kla t rma, yenilenmesi gereken alanlar n ve 
yap la ma ko ullar n n tarifsizli i, kimi yerlerde parsel ölçe inde plan kararlar  üretilirken 
baz  yerlerde ematik kullan m n plan dili bütünlü ünü bozacak nitelikte olmas , izmir 
bütününe ili kin ula m politikalar n n göz ard  edildi i ve kimi verimli tar m alanlar nda yeni 
ula m akslar  olu turulmas , bölgesel plan kararlar nda yenileme ve sa l kla t rma alanlar na
yönelik kararlar n alt ölçekli uygulama planlar na b rak larak alanlardaki depremsellik ve afet 
risklerinin göz ard  edilmesi, davaya konu baz  projelerin söz konusu plan arac l yla
yasalla t r lmas , özel kanunlarla planlama yetkisi verilen alanlara ili kin plan kararlar n n
irdelenmemesi eklinde özetlenebilir.
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SONUÇLAR 

Ülkemizde Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden Yap land r lmas  çal malar
sürdürülmekte ve bu çal malar kapsam nda planlama anlay ndaki de i im kapsaml
planlamadan stratejik planlamaya geçi eklinde gerçekle mektedir. Ülkemizde yürürlükteki 
mevzuatta stratejik planlamaya yönelik tan mlar da daha az ayr nt  içermekte ve niteliksel 
olarak birbirinden farkl la mamaktad r. Bu durum da üst ölçek planlar  ayr nt lar  azalt lm
kapsaml  planlar olarak kavranmas na ve tan mlanmas na neden olmaktad r. 

2011 y l nda yap lan düzenlemelerde daha önce imar mevzuat m zda ad  geçmeyen “ulusal ve 
bölgesel mekansal strateji planlar ndan” söz edilmektedir. Bu planlar n en üst ölçekli planlar 
olaca  ve strateji planlar  olarak haz rlanacaklar  mevzuatta belirtilmektedir. Ersoy, 2011, 
geçmi  planlama deneyimimizin tüm mekansal planlar n sonunda gelip ölçe i farkl  fakat 
ayn la m  fiziksel planlara dönü türülmesi tehlikesini içerdi ini belirtir. Bu ba lamda 
uygulamadaki durum da bu anlay  desteklemekte ve yerle tirmektedir. A a da bir k sm
payla lan üç plan, ayn  alan n üç ili kapsayan 1/100.000 ölçekli MK  Çevre Düzeni Plan ,
1/25.000 ölçekli KBN P ve 1/25.000 ölçekli zmir Çevre Düzeni Plan 'ndan al nm t r. 
Görülece i gibi üç plan aras nda gerek gösterim dili, gerekse içerik aç s ndan hemen hiçbir 
ayr m yoktur ve planlamada kademelenme ve kademeli birliktelik kavramlar n n da bir anlam
kalmamaktad r. Bu planlar n haz rlan nda izlenen yöntem, kullan lan tekniklerle plan 
raporlar  ve notlar  bak m ndan da önemli bir fark olmad  belirtilmelidir. Her üç plan da 
kapsaml  planlama anlay  ile haz rlanm  planlard r ve gösterim teknikleri ve dili aç s ndan
yap sal ya da strateji planlar ndan uzak planlard r. 

ekil 1 100.000 Ölçekli Izmir-Manisa-Kütahya Çevre Düzeni Plan
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ekil 3 1/25.000 Ölçekli zmir Çevre Düzeni Plan

Planlama anlay ndaki de i im süreci tamamlanmam  olmakla birlikte zmir kenti için 
de i en yasal mevzuatlar kapsam nda planlama çal malar  devam etmektedir. KBN P'n nda
oldu u gibi planlama çal malar nda yeni aray lara girilebilmekte ancak mevzuat yönüyle 
planlamadaki de i im süreci tamamlanmad ndan belirsizlikler ya anmakta ve klasik 
anlay tan uzakla lamamaktad r. zmir kenti kapsam nda haz rlanan üst ölçekli planlar olarak 
de erlendirmeye al nan 1/100.000 ölçekli MK  Çevre Düzeni Plan , 1/25.000 ölçekli KBN P
ve 1/25.000 ölçekli zmir Çevre Düzeni Plan 'n n her üçünün de kapsaml  planlama 
anlay yla ve ayn la an bir dilde haz rlanm  olmas  stratejik planlama yakla m na yönelik 
düzenlemelerin acilen yap lmas n  gerektirmektedir. Bu ba lamda da öncelikle stratejik 
mekansal planlaman n tan mlanmas  ve uygulanmas na yönelik yönetmeliklerin haz rlanmas
gerekti i ve bu düzenlemenin ise bir Bakanl n kurulu  kanununda de il, yeni bir Mekansal 
Planlama ve mar Kanununda yer almas  gereken konular oldu u eklinde 
de erlendirilmektedir.
KAYNAKLAR 

ekil 2 1/25.000 Ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan
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I. G R

mar mevzuat n n, yap  tasar m nda depreme dayan kl  yap  üretimi aç s ndan önemi ve etkisi 
yads namaz. Büyük bir bölümü deprem tehlikesi alt nda olan ülkemizde, tüm yerle im
kararlar n n, planlama ve yap  tasar m  süreçlerinin deprem faktörü gözönünde 
bulundurularak sürdürülmesi gerekmektedir.  

Deprem güvenli yap  üretimini tehdit eden pek çok faktör vard r. Bunlar n ba nda, ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunlar n etkisi ile yürütülen idari yönetim anlay lar  ve bunun yaratt
sonuçlar gelir. Bu sonuçlar önce mevzuat m za yans r, ard ndan bu mevzuat da 
uygulamalar m za yön verir. 

Son y llarda, mesleki faaliyetlerimizi ilgilendiren birçok yasada oldu u gibi, imar 
mevzuat nda da köklü de i iklikler meydana gelmi tir.

Tüm vatanda lar  etkileme potansiyeli olan imar yönetmeliklerinin haz rlanma süreçleri, 
kamusal yönü a r basan, kapsaml  ve nitelikli bir de erlendirmeyi gerektiren süreçlerdir. Son 
dönemlerde, imar yasa ve yönetmeliklerinin s kça de i tirilmesinden kaynaklanan teknik ve 
hukuksal karma a ortam , zaten sorunlu olan kent dokusunu daha da sorunlu duruma 
getirmekte, birçok hak kayb na ve hukuki probleme neden olabilmektedir. Güvenli ve nitelikli 
ya am alanlar  üretmek, ancak bilimsel, teknik ve hukuki kurallardan ödün verilmeden, 
kat l mc  bir anlay  ile haz rlanacak yasa ve yönetmeliklerle mümkün olacakt r

Günümüzde, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgili kurumlar n ve meslek odalar n n görü
ve önerileri dikkate al nmadan yürürlü e konulmakta, yasal düzenlemeler aras ndaki
uyumsuzluklar, çeli kiler gözard  edilerek uygulamalar sürdürülmektedir. 

Bu çal mada amaç; meslek alan m z  etkileyen yasal mevzuat nda, binalarda olu an
yap sal riskler ve depremlerde olu an hasarlar de erlendirilerek, mevzuat ve uygulamalar 
aras nda ba lant  kurulmaya çal larak, deprem ve olas  di er risklere kar  güvenli yap
üretimine yönelik görü  ve önerilerin aktar lmas d r. 

lenecek olan konu ba l klar  aras nda;  
Yer seçiminin önemi ve afet toplanma merkezlerinin bulunmay /yetersizli i,

Parselasyon/parsel geometrisinin önemi (biçimsiz arsa ekillerinin düzensiz yap lar
do urmas ),
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Geoteknik in aat mühendisli i hizmetinin al nmamas ndan kaynaklanan oturma, farkl
oturma problemleri, 

Biti ik nizam binalarda kat yüksekli i/bina yüksekli i uyumsuzlu u (biti ik nizam 
yap lar n deprem davran n n olu turdu u sorunlar-çekiçleme etkisi), 

Mimari tercihlerden dolay  olu an zemin katlardaki yumu ak kat- zay f kat durumu, 
k sa kolon olu umu, planda düzensizlikler, kapal  ç kmalarda çerçeve süreksizlikleri, 
konstrüktif detaylardaki bilgisizliklerden kaynakl  sorunlar (kalkan duvarlar, bacalar, 
cephe kaplama elemanlar  vb.), 

Güçlendirme projelerinin onay sürecinde kar la lan imar problemleri, 

E imli arazide yap la ma (temel sistemi, dolgu problemleri, ta y c  sistem 
düzensizli i/bodrum katlarda düzensizlik vs..), 

Bina bodrum / zemin kat taban kotlar n n tabi zemin kotunun alt nda kalmas
durumunda ruhsat / iskan izni (sel ve su bask nlar ), 

Ta y c  sistemin yang n ve s  etkisine maruz kalmas na neden olabilecek bir 
uygulama, konut binalar nda, alt katlarda f r n kullan mlar ,

Çat  aras , çat  kat  düzensizlikleri s ralanabilir. 

II. DEPREM YÖNETMEL  ve MAR MEVZUATININ B RL KTE ELE 
ALINMASININ ÖNEM

Deprem güvenli yap  üretimi, ilgili idarelerin yetki ve sorumluluk kapsam  alan na giren ve en 
geni  boyutuyla de erlendirilmesi gereken önemli bir konu ba l  olarak görülmelidir. Öyle 
ki, güvenli yap  tasar m  ve üretimi süreci, birçok meslek disiplininin koordineli olarak 
çal mas n  gerektirir.  

Depreme kar  güvenli yap  üretimini tehdit eden baz  faktörler; bazen yer seçimi, tasar m ve 
denetim safhalar nda, bazen de uygulama safhas nda yap lan hatalar olabilmektedir. Tüm bu 
hatalar  en aza indirecek, depremin yarataca  olumsuzluklar  engellemesi dü ünülen bir 
mekanizma olarak; imar mevzuat , yasalar, yönetmelikler, standartlar, genelgeler ..vb.. 
kar m za ç kar. 

Bilindi i üzere mar Yönetmelikleri ve bunlar n maruz kald  de i imler in aat sektörünü ve 
meslek alanlar m z  yak ndan ilgilendirmekte ve sektörde büyük öneme sahip olmaktad r.
Gerek mimarlar, gerek malsahipleri, gerekse idareler bu mevzuattaki de i ikliklerin getirece i
avantajlar, dezavantajlar, kolayl klar, zorluklar, f rsatlar ve tehlikeler kar s nda bazen olumlu, 
bazen de olumsuz etkilenmektedir. 

Statik Hesap ve Betonarme Proje

mar mevzuat  de i iklikleri, n aat mühendisleri olarak bizleri de yak ndan ilgilendirmekte 
ve etkilemektedir. n aat mühendisli i genelinde ve statik projelendirme i i ile u ra an in aat
mühendisleri özelinde genel sorunlar bu konuda da kar m za ç kmaktad r. Sorunlar m z n
temel sebebi, fonksiyonumuzun tam olarak anla lamam  olmas d r. Sa l kl , kaliteli, güvenli 
bir yap  sahibi olman n temel ta n n iyi statik projelendirme hizmeti oldu u kimselerin akl na
gelmiyor gibi görünmektedir. Statik proje, zaman zaman malsahiplerince yaln zca ilgili 
idarelere/belediyelere sunulmas  gereken ruhsat eki bir belge olarak görülebilmektedir. Bunun 
do al sonucu olarak imar yönetmeliklerinin statik projelendirme prensipleri ile uyumlulu u,
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veya imar yönetmelik hükümlerinin, statik projeyi ne yönde etkiledi i, üzerinde fazla 
durulmayan bir ba l k olarak kalmaktad r. 

Bu makalede, güvenli yap la may  tehdit eden mevzuat kaynakl  sorunlara vurgu yap larak,
ilgili imar yönetmeliklerine de at fta bulunulacak, yak n zamanda ülkemizde meydana gelmi
y k c  depremler sonucunda, betonarme binalarda gözlenen yap sal hasarlardan örnekler 
sunularak, hasara ve olas  risklere ili kin de erlendirmeler yap lacakt r. 

Dolay s yla, pratik hayatta kar la t m z sorunlar irdelenerek çözüm için bir yol haritas
ortaya konulmaya çal lacakt r.

Mevzuat Çeli kileri Ve Bürokrasi 

n aat Mühendisli i meslek disiplini, bilimsel yöntemler ve teknolojik geli meler nda, her 
tür zeminde, türlü tasar m özelliklerine sahip yap lar n üretilmesinde hizmet sunabilmektedir. 

Ancak ülkemizde birçok yerle im yerinde, ruhsatl  yap lar (konutlar, okullar, hastaneler, 
umumi binalar vb.) dahi, nitelikli mühendislik hizmetinden ve kamusal denetimden yoksun 
olarak olarak üretilebilmektedir. 

Bilimsel geli meler ile, malzeme ve teknolojide ya anan olumlu geli melere kar l k, yasal 
mevzuat çeli kilerinden ve mevzuat istisnalar ndan kaynaklanan sorunlar, güvenli yap
tasar m  ve üretiminde ciddi bir olumsuzluk olarak kar m zda durmaktad r. Yasa maddeleri 
aras ndaki çeli kiler, hukuki bo luklara, benzer konularda farkl  uygulamalara, ço u zaman da 
idarelerin tereddütlerine ve duraksamalar na neden olmaktad r. Bu olumsuzluklara, ilgili 
kamu kurumlar nda ve yerel yönetimlerdeki teknik ve idari sorunlar/bürokratik süreçlerin de 
eklenmesi, yap  üretim sürecini zaman zaman bir eziyete dönü türebilmektedir. 

Bu olumsuzluklar, in aat mühendisli i meslek dal  ile birlikte, ba lant l  di er meslek 
disiplinlerini ve dolay s yla tüm toplumu etkilemekte, ekonomik ve sosyal kay plara neden 
olmaktad r. 

III. YASA – YÖNETMEL K MADDE ST SNALARI HAKKINDA GÖRÜ LER

Yeni n aa edilecek Yap larda Denetim Hizmeti: 

 4708 Say l  Yap  Denetim Kanunu 
 “Madde-1: (De i ik ikinci f kra: 8/8/2011-KHK-648/24 md.) Bu Kanun;

a) 3194 say l mar Kanununun 26 nc  maddesinde belirtilen kamuya ait yap  ve 
tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yap lar,
b) Bodrum kat  d nda en çok iki katl  ve yap  in aat alan  toplam 200 metrekareyi 
geçmeyen müstakil yap lar,
c) Entegre tesis niteli inde olmayan tar m ve hayvanc l k amaçl  yap  ve tesisler,  
d) Köy yerle ik alanlar nda, belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde olmayan 
iskân d  alanlarda ve nüfusu 5000’in alt nda olan belediyelerin belediye ve 
mücavir alan s n rlar  içinde bodrum kat  ve çat  aras  d nda en çok iki katl  ve 
yaln zca bir bodrum kat n in aat alan  hesaba kat lmaks z n toplam in aat alan
500 metrekareyi geçmeyen konut yap lar ile bunlar n kömürlük, otopark, depo 
gibi mü temilat ,
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yap  denetim yasas ndan muaf olarak in aa edilmektedir. Birçok yap da oldu u gibi, bu 
yap lar n da etkin bir kamusal denetim hizmeti al p almad  belirsizlik ve ku ku
yaratmaktad r. 

Mevcut Yap larda Denetim Hizmeti ve Yap  Güvenli i: 

Güçlendirme Projelerinin Onay Sürecinde Kar la lan mar Problemleri 

Yap sal güçlendirme, 2007 Deprem Yönetmeli inin önemle üzerinde durdu u bir konudur. 
Bu konuda ilgili idarelerin de bilinçli olmalar  gerekmektedir.  

Deprem ülkesi olmam za ra men, büyük kentlerimizde dahi, yap  üretim ve denetim 
süreçlerinin iyile tirilmesi sa lanamam , mevcut riskli binalar n güçlendirilmesi/yenilenmesi 
konusundaki sorunlar a lamam t r. Oysa ki öncelikli olarak mevzuat n ve uygulamalar n bu 
gerçe e göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Mevcut yap larda imar mevzuat n n uygulanmas  safhalar nda, yap  denetim mevzuat , imar 
yönetmeli i ve Bakanl k görü  ve genelgelerinin birarada de erlendirilerek, herhangi bir 
çeli ki ve hukuki bo luk yaratmayacak ekilde, düzenlemelerin gözden geçirilmesi 
gerekmektedir.  

8 Eylül 2013 tarihinde de i ikli e u rayan Planl  alanlar Tip mar Yönetmeli i ile birlikte, 
tüm dikkatler yap  nizam , parsel boyutlar , bahçe mesafeleri veya imar plan nda
tariflenmemi  yap la ma kriterlerinin imar plan na i lenmesine çekilmi tir. Ayr ca; mevcut 
yap larda ruhsatland rma süreçlerinin önemine, söz konusu yönetmelik yeterince vurgu 
yapmam t r. Örne in riskli olan bir binan n, mevcut imar planlar  ve yürürlükten kalkan  
zmir Büyük ehir Belediyesi mar Yönetmeli i’ne göre, güçlendirilmesi veya y k l p yeniden 

in aa edilebilmesi olanakl  iken, Planl  Alanlar Tip mar Yönetmeli inin yeni hükümlerine 
göre (parsel boyutlar , yap  nizam , minimum bahçe mesafeleri ve di er fiziki kriterler) ayn
parselde yeni bir binan n in aa edilip edilemeyece i belirsizli i kar m zda durmaktad r.

Parsel/bina baz nda kentsel dönü üm

Dolay s yla, bir bina için, kentsel dönü üm/afet yasas  olarak bilinen 6306 say l  Kanun 
kapsam nda risk tespiti yapt r lmas  öncesinde, binan n in aa edilece i imar parselinin imar 
durumu ko ullar n n ilgili Belediyeden sorgulanmas , imar yasa ve yönetmeliklerinin, ihtiyaca 
uygun yeni binan n ruhsatland rmas na / in as na imkan verip vermedi i hakk nda gereken 
incelemenin yap lmas  önem ta maktad r. 

Ayr ca, mevcut yap da güçlendirme ruhsat  taleplerinde, gerek imar mevzuat ndan gerekse 
uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve engeller tespit edilmelidir. 

Örne in genel olarak uygulamada, betonarme binalar n güçlendirilmesinde pratik ve etkili bir 
yöntem olan mantolama yöntemi uygulanmaktad r. Bu yöntemde, mevcut kolon 15-20 cm 
kal nl nda bir betonarme tabaka ile k l flanarak kullan lmakt r. Bu durum do al olarak bina 
kitlesi d nda imalat yaratt ndan, ço u zaman imar durumu ko ullar , bu uygulamaya engel 
te kil etmektedir. 
mar yönetmeli inde, bina güçlendirmesine esas olarak olu turulan ta y c  kolon ve 

perdelerin uygulanmas na imkan verecek ekilde, mevzuat kaynakl  konstrüktif k s tlamalar n
yeniden ele al nmas  ve binalar n güçlendirilmesine engel olan mevzuat kaynakl  sorunlar n
yine mevzuat yoluyla çözülmesi sa lanmal d r. 
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IV. KAR ILA ILAN ANA PROBLEMLER 

1) Yer Seçimi 

Ülkemizde yap sal hasara neden olan do al afetlerin da l m na ( ekil 1) bakt m zda 
depremlerin %61 lik bir pay ile yaratt  fiziksel, ekonomik ve sosyal kay plar aç s ndan
önemli bir konumu vard r. Bunu %15 lik pay ile heyelanlar, %14 lük pay ile ta k nlar, %5 lik 
pay ile kaya dü mesi olaylar , %4 lük pay ile yang nlar ve %1 lik pay ile ç  dü meleri v.b. 
izlemektedir.  

ekil 1 Hasar grafi i

Genel anlamda, yasal düzenlemeler aras ndaki uyumsuzluklar, imar hizmeti sunma yetkisinin 
çe itli kurumlarca kullan lmas , yönetimlerin kentsel rantlar  te vik etmesi, sorunlu kent 
dokular m z  daha da sorunlu duruma getirmektedir.  
Kentsel alanlarda de i en ko ullar ve ihtiyaçlar için, gerek yerel yönetimler, gerekse merkezi 
yönetimlerce al nan kullan m kararlar n n birço u, geçmi  y llarda ya anan y k c  depremlerin 
afete dönü mesine neden olmu tur.

Birçok ilde oldu u gibi, zmir’de de yüksek katl  yap lar n yap laca  alanlarda, gereken 
zemin çal malar , zaman nda yap lamam t r.  Halihaz rda mevcut yap  stokumuz ise, kötü 
zemin özelliklerine sahip alanlarda veya sel ve ta k n riskine sahip alanlarda yer almaktad r
( ekil 2, ekil 3). 

Tüm yap la ma kararlar  kamu yarar  gözard  edilmeden ve ülke kaynaklar  hoyratça 
kullan lmadan al nmal d r.

2) Parselasyon / Parsel Geometrisinin Önemi 

Ne yaz k ki mahallelerimizin pek ço unda küçük, üçgen, çokgen vb. ekillerde parseller 
bulunmaktad r. Bunun sonucu olarak, statik sistemi düzensiz yap  olarak tan mlanan, deprem 
s ras nda torsiyon’a (dönme) maruz kalarak zorlanan, düzenli çerçevelerin kurulamamas ndan
dolay  çerçeve davran  sorunlu olan yap lar olu abilmekte, bu da deprem güvenli inin 
sa lanmas  için tasar mc y  zorlayabilmekte ve yap  maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu nedenle, parselasyon uygulamalar n n, bu etki dikkate al narak yürütülmesi 
gerekmektedir. Bu husus uygulamada gözden kaçan fakat önemli bir detayd r. 
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ekil 2 Ayamama deresi / Yap la ma 

ekil 3  1999 Gölcük depremi 

3) Geoteknik n aat Mühendisli i Hizmetinin Al nmamas ndan Kaynaklanan 
Problemler

17/08/1999 Kocaeli ve 12/11/1999 Düzce depremleri sonucu; nüfusun yo un oldu u
yerle imlerde ve sanayi bölgelerimizde, çok say da konut ve i yeri y k lm  veya a r hasar 
görmü tür. Bölgesel zemin ko ullar n n yap la maya uygun olmad  yerlerde kentsel 
alanlar n planlanmas , proje kusurlar , mevzuata ve standartlara uygun olmayan yap la malar 
y k mlara ve can kay plar na neden olmu tur. Bunun sonucunda, elveri siz zemin ko ullar
nedeni ile birçok yap n n y k ld  veya a r hasar gördü ünün anla lmas  üzerine, yap
ruhsat  a amas nda, parsel baz nda zemin etüd raporu düzenlenmesi zorunlu hale gelmi tir 
( ekil 4, ekil 5). 
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Bu da, genel anlamda yap  güvenli ini ve kaliteyi yükseltici bir etki yapm t r. Günümüzde, 
kötü zeminlerin zemin iyile tirmesine tabi tutuldu u, zeminin yap s na uygun derin temel 
uygulamalar  yayg nla makta olup, bu genel iyile meler ile beraber, in aat mühendisli inin 
geoteknik disiplinin bu süreçte yeterli biçimde ve bilinçli olarak kullan lmad
görülmektedir.

ekil 4 S v la ma - Niigata Japonya Depremi (1964), Kawagishi-cho Apartmanlar

ekil 5 Adapazar  (1999) 

Depreme dayan kl  yap  tasar m , geoteknik temel tasar m süreçlerinin ve geoteknik 
disiplininin etkili kullan lmas  ile sa lanabilir. Geoteknik temel tasar m a amalar n n do ru
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uygulanmas  ile, zemin-temel-yap  ili kisinin kurulmas , temel sisteminin seçimi ve temel 
boyutland rmas , projelendirme safhas  önem ta r.

Uygulamada görülen zemin etüdlerindeki bilgilerin yetersiz oldu u, jeoloji, jeofizik ve 
geoteknik meslek disiplinlerinin koordinasyonunun art r lmas  gerekti i bir gerçektir.   

Uygulamada, geoteknik in aat  mühendisli i alan nda yeterli uzman  bulunmad  da göze 
çarpmaktad r.

Gerek proje, gerekse uygulama denetiminde, zemin iyile tirme ve derin temel sistemlerinin 
denetiminde yetersizlikler mevcuttur. lgili idare ve yap  denetim kurulu lar n n, denetimde 
görevlendirmek üzere uzman personel istihdam  kamu yarar na olacakt r. Bu  amaçla, Planl
Alanlar Tip mar Yönetmeli i ve Yap  Denetim Uygulama Yönetmeli inde gereken 
revizyonlar yap lmal d r. 

4) Biti ik Nizam Binalarda Kat Yüksekli i/Bina Yüksekli i Uyumsuzlu u (Biti ik Nizam 
Yap lar n Deprem Davran n n Olu turdu u Sorunlar-Çekiçleme Etkisi) 

Biti ik nizam yap la ma, ne yaz k ki ehrimizde çok yayg n olarak uygulanmaktad r. Bu 
sistem yap sal davran  olarak olumsuzlar na ilaveten sosyal, kültürel, çevresel olarak da 
olumsuzdur. I k, hava sirkülasyonu vb. sa l k ve konfor faktörlerinde de olumsuz bir 
tercihtir.  

Yap sal olarak, kom u iki yap n n ayn  davran  göstermesi beklenemez. Özellikle kat 
hizalar  farkl  olan kom u biti ik nizam yap larda çekiçleme etkisi olarak adland r lan durum 
bir çok deprem hasar na sebep olmaktad r. Bu durumda bir binan n kat dö emesi, deprem 
deplasman  yapt  s rada kom u kolonun ortas na vurmakta ve kolonun k r lmas  neticesinde 
kom u bina stabilitesini kaybetmektedir ( ekil 6, ekil 7). 

Bu problem, deprem yönetmeli inde tan ml  yeterli ölçüde deprem derzinin b rak lmas  ile 
önlenebilir. Böylece, her bina kendi sal n m n  ba ms z olarak yapabilecek ve aradaki bo luk 
sayesinde kom u yap lar birbirlerinden etkilenmeyecektir. Ayr ca Planl  Alanlar Tip mar 
Yönetmeli inde, tasar mc n n, söz konusu çekiçleme etkisinin olumsuzlu una dikkatini 
çekmek ve fark ndal k yaratmak üzere, biti ik binalarda kat seviyeleri ve bina yükseklikleri 
hakk nda gereken belirtmenin yap lmas  önerilir. 

mar plan nda verilen bina yükseklikleri veya Planl  Alanlar Tip mar Yönetmeli i'nin 16/11. 
maddesinde verilen kat yüksekli i ile, 29. maddesi kapsam nda verilen bina yüksekli i ve 
eksik katl  yap la ma kriterlerine göre bina tasarlan rken, veya yönetmeli in 27. maddesi 
kapsam nda bina cephe uzunluklar  ve dilatasyon akslar  düzenlenirken, biti ikte mevcut bina 
kat seviyeleri ve bina yüksekliklerinin de dikkate al nmas  ve çarp ma etkisinin yarataca
olumsuzluklar n proje tasar m a amas nda giderilmesi önem ta r. mar yönetmeli inde,
çarp ma etkisine kar  yeterli dilatasyon mesafesi ve gerekli di er tasar m hassasiyetlerinin 
dikkate al nmas  için gerekli belirtmeler yap lmal d r. 



219

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir

ekil 6 Van/Erci  depremi 

ekil 7 Van/Erci ’te çarpma (çekiçleme) etkisi sebebiyle a r hasarl  yap .

5) Zemin Katlardaki Yumu ak Kat – Zay f Kat Durumu 

Binalar n giri  katlar , ticari sebepler ile camekanl  yap labilmektedir. Bu durumda, deprem 
yönetmeli imizde tan ml  olan yumu ak kat ve zay f kat durumlar  olu makta ve deprem 
hasar  olarak kendini göstermektedir ( ekil 8, ekil 9, ekil 10, ekil 11). Deprem 
yönetmeli imiz, teknik olarak bu iki benzer durumu birbirinden ay rm t r. 

Rijitlik fark na dayanan duruma zay f kat ad  verilmi tir. E er bir yap daki üst katlarda 
bulunan dolgu duvarlar (tu la vs.), örne in zemin katta %80’den daha fazla azal yor ise zay f
kat düzensizli i olu maktad r. Özellikle, mevcut binalar n zemin katlar nda, i yeri olu turmak 
amac yla doldu duvarlar n kald r lmas , bu tür düzensizli e davetiye ç karmaktad r. 

Kat deplasman  fark na dayanan duruma yumu ak kat denilmi tir. Kat yüksekli inin zemin 
kat dükkanlarda daha yüksek oldu u durumlarda yumu ak kat olu maktad r. E er bir kat n
deprem durumunda yapt  deplasman, di er katlar n deplasmanlar ndan %20’den daha fazla 
ise o kat yumu ak katt r. 



220

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir

Deprem yönetmeli inde tan mlanan bu düzensizlikler dolgun (güçlü) kolon ve perde kesitleri 
ile giderilmektedir. Ancak tasar m  yapan in aat mühendisinin bilinçli bir tasar mc  olmas  ve 
deprem yönetmeli ini do ru kullanmas  gerekmektedir. Mimarlar n ve yap  sahiplerinin de, 
bu tür düzensizliklerin olumsuz etkilerinden haberdar olmalar  gereklidir. Göçen tek kat 
görüntüleri tüm depremlerden sonra kar m za ç kmaktad r. Bu durum binan n tüm 
kapasitesini kullanamadan erken göçmesine sebep olmaktad r. 

Zemin katlar  ticari amaçl  olarak kullan lan ve giri  kat yüksekli i di er katlara göre daha 
yüksek olan yap larda yumu ak kat olu mas  nedeniyle y k lan bir çok bina gözlenmi tir.

ekil 8 Yumu ak kat / Zay f kat 

ekil 9 Van Erci ’te yumu ak kat sebebiyle zemin kat kolonlar  göçmü  a r hasarl  yap .
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ekil 10 Zay f Kat 

ekil 11 Van Erci ’te çarp ma etkisi ve yumu ak kat sebebiyle a r hasar ve göçen binalar. 

6) Kapal  Ç kmalarda Çerçeve Süreksizlikleri 

Mimarlar ve statikerlerin bitmeyen mücadelelerinden birisi de sarkan kiri ler konusudur. Eski 
yap larda kapal  ç kmalarda kiri in ç kman n etraf ndan dola t  s kl kla görülmektedir. Bu 
durum yap sal davran n sorunlu kalmas  anlam na gelmektedir. Kolonlar  direk ba lamayan 
çerçevelerin sismik dayan m  yoktur. Bu konuda Odam z n yapt  proje denetimi düzeltici 
etki yapmakta iken, son dönemde Odam z n da mesleki denetimi engellendi inden, 
uygulamalar n ne yönde oldu u belirsizdir. Belediyede ve ilgili di er idarelerde, proje 
denetimi yapan yetkili mühendislerin bu konuda dikkatli olmas  gerekmektedir. 
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7) Bina Bodrum / Zemin Kat Taban Kotlar n n Tabi Zemin Kotunun Alt nda Kalmas
Durumunda skan zni (Sel Ve Su Bask nlar )

Planl  Alanlar mar Yönetmeli inin 31. maddesinde zemin kat taban kotu, tabi zemin 
tesviyesi ve giri ler tan mlanm , 32. maddesinde ise topra a dayal  bodrum katlarda iskan 
ko ulu belirtilmi tir. 
   
“Madde 31:Zemin kat taban seviyeleri, binalar n kot ald  cephesinde (±0.00) kotunun 
alt na dü emez ve (+1.00) kotunun üzerine ç kamaz...” hükmü, konut binalar n n zemin kat 
taban n n +0.00 kotunda düzenlenmesine imkan vermekte ve bu husus, su bask n  riski 
yaratmaktad r. 

“Madde 32: Topra a dayal  bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odas  ve bir yatak 
odas n n; taban dö emesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmi  zemine gömülü 
olmamas , do al ayd nlatma ve havaland rmas n n pencere aç lmak suretiyle sa lanmas , sel, 
ta k n ve su bask nlar na kar  tedbirlerin al nm  olmas  zorunludur. Bu ba ms z bölümlerin 
k smen veya tamamen tabii ve tesviye edilmi  zemin alt nda kalan duvarlar nda pencere 
aç lamaz. ...” hükmü, konut binalar n n k smen gömülü (tabi zeminin alt nda kalan) bodrum 
katlarda iskan olana na imkan vermekte ve husus, su bask n  riski yaratmaktad r. 

Yak n geçmi te bodrum katlarda konut veya kap c  dairesi niteli i ta yan ba ms z
bölümlerde, olu an sel sonras nda ya anm  can ve mal kay plar  dikkate al narak, bu konu 
imar yönetmeli inde yeniden düzenlenmelidir. 

8) K sa Kolon ve Farkl  Kat Seviyeleri 

Deprem yönetmeli i k sa kolon olu turulmas ndan kaç n lmas n  tavsiye etmektedir. Ancak 
zorunlu ve k smi uygulamalarda gerekli tedbirler uygulanmal d r. 
Planl  Alanlar mar Yönetmeli inin 32. maddesi, katlar n farkl  taban veya tavan seviyesinde 
uygulanabilece i hükmünü içermektedir.  

“Madde 32: ...Arazi e iminden faydalanmak amac  ile veya mimari nedenlerle, binalar 
blokunun, bir binan n veya ba ms z bir dairenin; belirlenen bina yüksekli ini a mamak, 
belirli piyesler için tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeli in di er 
hükümlerine ayk r  olmamak art  ile, çe itli katlarda ve/veya farkl  taban ve/veya tavan 
seviyelerinde düzenlenmesi mümkündür. Ayr ca, yukar daki hükümlere uygun olmak kayd  ile, 
zemin katlar n binan n kot ald  yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri ile yol 
cephesinde, yer alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinli inin yar s n
a mayan bir k s m alanlar , zemin kat kotundan farkl  kotta düzenlenebilir.” hükmü 
uygulan rken istenmeyen düzensizliklerden kaç n lmal d r. 

9) Ta y c  Sistemin Yang n ve Is  Etkisine Maruz Kalmas na Neden Olabilecek Bir 
Uygulama, Konut Binalar nda, Alt Katlarda F r n Kullan mlar

Bilindi i gibi, çelik 500 santigrat derece civar nda sertli ini kaybetmektedir. Pas pay n n da 
s ya kar  koruyucu etkisi kal nl na ba l d r. Dolay s yla, ilk anda yap sal sisteme olumsuz 

etkileri akla gelmeyebilecek f r n vs. mekanlar n izin süreci imar yönetmeli i ile yap sal
konular  da dikkate alacak ekilde düzenlenmelidir. 

mar mevzuat nda f r nlara ili kin düzenleme; Planl  Alanlar mar Yönetmeli inin 44. 
maddesinde yer almaktad r. Bu hükme göre, sanayi ve ticaret bölgelerinde oldu u gibi, zemin 
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kat  ticaret olan konut bölgelerinde de (apartman altlar ndaki dükkanlarda) f r n izni 
al nabilece i alg lanmaktad r. 

yeri Açma ve Çal t rma Ruhsatlar na li kin Yönetmekte, nüfusu 100 000'in üzerindeki 
yerle im yerlerinde “F r nlar ayr k nizamda müstakil binalarda kurulur ve binan n tamam
sadece f r n mü temilat na tahsis edilir” hükmü mevcut iken, Tip imar yönetmeli inde konut 
binalar nda, apartman altlar nda ekmek f r n  yap labilmesine imkan tan nd
alg lanmaktad r.

Ekmek f r nlar n n, sadece nüfus kriteri baz al narak, apartman altlar nda düzenlenebilmesine 
imkan tan yan hükümleri uygun görmemekteyiz. F r nlarda, yang n tehlikesi, s n n bina 
ta y c  sistemine verece i olumsuz etki, koku, gürültü vb. olumsuzluklar dikkate al narak,
hem imar yönetmeli inde hem de ilgili di er yönetmeliklerde yeniden düzenleme 
yap lmal d r. Ekmek f r nlar n n, nüfusu 100.000'in alt ndaki yerle im yerlerinde de, apartman 
altlar nda yap lmas n n yasaklanmas , ayr k ve müstakil bina art  aranmas  gerekmektedir. 

SONUÇ

Depremler ve yang nlar n yarataca  olumsuzluklar, bina in aat alan  veya yerle im yerlerinin 
nüfus kriterlerine göre kategorize edilmesi ile de il, bilimsel ve teknik gereklere göre 
düzenlenmi  yasal mevzuat ve etkin kamusal denetim mekanizmalar  ile en aza indirilebilir. 

Mevzuat düzenlenirken, yap  denetim yasas ndan muafiyet kriterlerinin gerçekçi ko ullara 
göre belirlenmesi gerekir. Köy yerle ik alanlar nda, iskan d  alanlarda ve nüfusu 5000'in 
alt ndaki belediyelerde toplam in aat alan  500 m² yi geçmeyen konut yap lar n n nas l
projelendirildi i, nas l denetlendi ine ili kin belirsizlik ve ku kular mevcuttur. Her yap da 
oldu u gibi bu yap larda da can ve mal güvenli inin sa lanmas  ad na etkin bir kamusal 
denetim sisteminin hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. 

Ayr ca, yap  üretim süreci, mimari, statik, mekanik, elektrik, haritac l k, s  yal t m  vs. bir 
çok disiplinin koordineli olarak çal mas n  gerektiren bir süreçtir. Tasar m a amas nda tüm 
disiplinlerin e zamanl  ve koordine olarak çal malar  en ideal olan d r. Bu süreçte uygulanan 
teknik kurallar  da yönetmelikler ve standartlar belirler. Ülkemizde ne yaz k ki meslek 
disiplinleri birbirlerinden kopuk olarak çal makta ve koordinasyon sa lanamamaktad r. lgili
idarelerce yap lmas  gereken kamusal denetim ise; teknik ve idari yönetsel sorunlar nedeniyle, 
istenilen düzeyde ba ar lamamaktad r.

Yap  denetim sektörü de uygulamalarda kalite yükselmesini sa lam  olmakla birlikte, genel 
olarak yap  denetimi mevzuat ndan kaynaklanan uygulama problemleri vard r.

mar mevzuat n n, yap  üretim sürecinde yol gösterici ve tüm disiplinler aç s ndan problemli 
tasar mlar  önleyici etkisi olmas  gereklidir. Ancak uygulamada bunun ba ar lamad  bir 
gerçektir. Mühendislik konular nda, toplumdaki genel bilinçsizlik ve menfaat temelli bak
aç s  de i tikçe, ülkemizde de yap  kalitesi de artacakt r. Bu süreci h zland racak 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 aras nda koordinasyon, ilgili 
idarelerde kurumsal e itim ve bilinçli teknik idari kadro, mesleki yetkinlik, etik ilkelerin 
sahiplenilmesi gibi faktörler nitelikli ve güvenli yap  üretimini do rudan olumlu etkileyen 
unsurlard r. Toplumun birçok kesimi bu unsurlarda taraf olmal  ve sorumluluk üstlenmelidir. 

KAYNAKLAR 

Deprem Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik - 2007 

Planl  Alanlar Tip mar Yönetmeli i – 2013 

23 Ekim ve 9 Kas m 2011 Tarihli Van Depremleri Yerinde Yap lan nceleme ve De erlendirme Raporu 
KÜ-CE-2011/01 
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ZM R KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL 
E T MLER N ÖNEM

Ali ÖZDERE 
Makina Mühendisi 
ali@safranfide.com

ÖZET 

Kentler sürekli toplumsal geli me içersinde bulunan ve toplumun yerle me, bar nma, 
ekonomik, sosyal, kültürel, ihtiyaçlar n n kar land  alanlard r. 

Kentlerimiz için önemli olan, ça da  insani geli meye uygun olarak yeniden 
yap land r lmas d r.  Yeniden yap land rma ile kat l mc  demokrasinin yasal dayanaklar
olu arak, toplumsal örgütlenmenin yeni biçimlerinin önü de aç lacakt r. 

Bu ba lamda yerel yönetimlerin  kaliteli hizmet üretmesi ve denetim görevlerini etkin olarak 
yerine getirebilmeleri, e itilmi , bilgi ve beceri aç s ndan yeti mi , nitelikli insan kayna na
sahip olmas yla mümkündür. 

Bu çal mayla; yerel yönetimlerin yüksek olan e itim gereksinimlerinin kar lanmas na  katk
koymak,yerel yönetimlere yönelik  e itimleri bir bütün içinde tan mlamak, yerel yönetimlere 
yönelik e itim hizmeti veren mevcut kurum,sivil toplum ve meslek örgütlerinin 
yapabilecekleri katk lar  ortaya ç karmak ve yerel yönetimlerin geni leyen yetki ve 
sorumluluklar  çerçevesinde öncelikli e itim ihtiyac n n tespit edilmesi amaçlanm t r.

Bu e itimlerle  zmir Büyük ehir ve ilçe belediyelerinin ,uzun vadede hizmet kapasitelerinin 
artt r lmas , belediye meclis üyeleri, belediye çal anlar , bölge halk  temsilcileri için yayg n
yerel yönetim e itimleri sunulmas , craat odakl  e itimler ile hizmet sunumunun 
iyile tirilmesi, e itim ve personel geli imi konular nda görev ve sorumluluklar
netle tirilmesi, ki iler ve kurumlar aras  ileti im ve birlikte çal may  güçlendirmesi 
amaçlanmaktad r. 

G R

30 Mart 2014 te yap lacak yerel yönetim seçimlerine yönelik aday belirleme çal malar  ülke 
gündeminin en önemli konular  aras ndad r.Aday adaylar n n niteliklerinden çok hangi adayla 
seçimin kazan laca  tart lmaktad r.Aday belirlemede yöntemler tamamen kamuoyu 
ara t rmalar  sonuçlar na göre adaylar n popülaritesine göre yap lmaktad r.Ba ta stanbul 
olmak üzere büyük kentlerin birço unda ula m,altyap ,çevre gibi sorunlarla ba
edilememektedir.Yönetim, h zl  bir de i im içine girdi imiz günümüzde çehresini e i tirerek, 
kar  kar ya kald  de i imlerin üstesinden gelme sanat d r. Bu geli me, merkezi yönetim 
anlay nda oldu u gibi yerel yönetimlerde de ya anmaktad r. Nas l ki belirli bir yerde ortak 
ya am n ortak sorunlar ndan kaynakl  olarak do al bir olu umla yerel yönetim birimleri vücut 
bulduysa, yine bu do al olu um gere i, sanayile me, kentle me ve toplumsal ya am n
dinamik yap s , belediyelerden beklenen hizmet talebini gün geçtikçe artt rmakta, yönetimde 
ve hizmetlerde etkinlik ve ba ar  aray n  gündeme getirmektedir. Yerel ölçekte 
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kendilerinden beklenen ve sürdürülebilir bir kent ya am na dair gerekli hizmetleri sunabilmek 
ad na konumland r lm  belediye yönetimleri, tarihsel perspektifte hem yasal hem de siyasal 
yönleriyle kentle me olgusunun en önemli aktörü olmu lard r. te bu nokta da, hizmette 
etkinlik sorunsal  içinde mali ve yasal k s tlar önemli bir yer i gal etmi  olup, ülkemizin 
gündeminde s kça yer alm t r. Yine buna ek olarak, yerel yönetimlerin faaliyetlerini verimli 
biçimde yerine getirmeleri için; uygun yönetim süreci, optimum büyüklükte hizmet alan ,
yönetimler aras  etkin hizmet-güç bölü ümü ve personel gibi k s tlar da, belediyelerin 
etkinli e ula mas nda önem arz eden faktörler olarak öne ç km lard r. Belediye personelinin 
etkinsizli i, bu sorunlar içinde di erleri kadar önem arz eden ancak gerek mali, gerek 
önemsenmeme ve gerekse co rafi sorunlar dolay s yla, personelin etkinle tirilmesi yolunda 
personel e itimine gereken ihtimam gösterilmemektedir. Çal mada bu sorun üzerinde 
durularak, mevcut düzendeki  e itimin gereklili i  tart larak e itim yöntemleri  ve 
uygulanabilirli i irdelenecektir. 

1. YEREL YÖNET MLERDE E T MLER  ZORUNLU KILAN NEDENLER 

E itim ihtiyac  bir i te çal an ki i için, i in yerine getirilmesinde, bilgi, beceri, tutum ve 
davran  bak m ndan duyulan eksiklik ya da gereklilik sonucu önem kazanm t r. 
Mesleki bir uygulamaya yönelik olan hizmet içi e itime gereksinim duyulmas na yol açan 
nedenleri u ekilde aç klamak mümkündür: 

Yerel yönetim kaynaklar n n verimli ve etkin kullan lmas ,
Yerel yönetimlerde istihdam politikalar n n yetersizli i, 
Seçilmi lerin hizmet öncesinde ald  bilgilerin, eksik ve yetersiz olu u;
Kamu görevlerinin bugünkü karma k yap s  kar s nda, hizmet öncesinde 
kazand r lan bilgi ve becerilerin yetersiz olu u, 
Hizmetleri yerine getirirken bilim ve teknolojilerdeki de i im ve geli imlerden 
yararlanma gereksinimi; 
Ki isel geli me ve yükselme iste i; ki inin ö renme ve kendini geli tirme iste i, 
Belediyelerin de i ik alanlarda uzman kadrolar bar nd rma zorunlulu u, 
Yerel yönetim hizmetlerinin etkinli ini artt r larak ça da ,planl ,çevreye duyarl
yönetim anlay n n etkin k l nmas  e itim faaliyetlerinin, geni  kapsaml  olarak ele 
al nmas n  zorunlu k lmaktad r. 

Türkiye Ekonomi Politikalar  Ara t rma Vakf  (TEPAV) taraf ndan yap lan “Belediyelerde 
E itim htiyac  Ara t rmas ”n n verileri de ülkede belediye personelinin e itim sorununu 
vurgulamaktad r. TEPAV’ n verilerinden yararlanarak mevcut belediye personelinin niteli ini
ve e itim sonras ndaki durumlar n  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 n  bir kez 
daha görebiliriz. ekil 1’de belediye personelinin niteli ine ili kin verilerde,“oldukça 
yetersiz” ve “vasat” ölçeklerinin toplam n n, “oldukça yeterli” ölçe inden fazla oldu u
görülmektedir. Tablo 1 ve Tablo 2 de idari ve kentsel hizmetlerde e itim ihtiyaçlar  yap lan 
ara t rmalar sonucunda net olarak  görülmektedir. 
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ekil 1 

Tablo 1 
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Tablo 2 

2. YEREL YÖNET MLERDE  E T M  TÜRLER   ÖNER S

Yerel yönetimlerde ya anan sorunlar n temelinde seçimle i ba na gelen yöneticilerin 
görevlerinin gerektirdi i yöneticilik vas flar na sahip olmay lar ndan kaynaklanmaktad r.
Yerel yönetim e itimlerini ( ekil 2) seçimle gelenler ve çal anlar (atamayla gelen) olarak iki 
grupta  de erlendirilmi tir.Seçilerek göreve gelen ba kan ve meclis üyelerinin adayl k
süreçleri öncesinden ba layarak yönetimine talep olacaklar  yerel yönetim biriminin 
ölçütlerine uygun olan özellikleri sa layacak, yönetim bilgi ve deneyimine sahip olacak 
ekilde e itim almalar  gerekmektedir. Seçim öncesi e itimler adaylarda istenen kriterlere 

uygun olarak siyasi partiler,üniversiteler,meslek odalar  ve sivil toplum kurulu lar nca 
uzmanl k alanlar na göre düzenlenecek e itimlerle sa lanmas  mümkündür.Yerel yönetimlere 
seçilenleri görev ba  e itimleri ilgili bakanl klar,yerel yönetim birlikleri ve uzman kurulu lar
taraf ndan görev süresince devam etmelidir. 

.Atanarak göreve ba layacak personelin e itimleri i e giri te  “kadroya uygunluk” atand
görevde “i ba  e itimleri“ ve “üst göreve haz rl k e itimleri” olarak üç a amal  yap lmas
uygundur.
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ekil 2 

Yerel yönetimlerde hizmet içi e itim, yöneticiler yönünden ele al nd nda;

• Yeti mi  personelde daha az hatalarla kar la l r,
• Denetleme kolayla r, 
• Verim ve moral yüksek bir ekilde görev yerine getirilir. 

Personel aç s ndan bak ld nda;

• Personelin, daha iyi karar almas na ve sorunlar  etkin biçimde çözebilmesine yard m 
eder, 

• Personelin, stres, dü  k r kl  ve çat ma gibi durumlar n üstesinden gelmesini 
kolayla t r r, 

• Personelin, yeni sorumluluklar alma konusunda duydu u endi elerin giderilmesine 
yard mc  olur, 

• Personelin konu ma, dinleme, ve e itimin tipine göre, yazma becerilerini geli tirir, 
• Personelin, beceri ve ileti im yetene inin, liderlik kültürünün geli mesini sa lar,
• Personelin, her düzeydeki i e ili kin bilgi ve becerileri artar, 
• Yeti mi  personelin, i yeri memnuniyeti artar, 
• Personelin yükselme olanaklar , kariyer yapma imkan  artar, 
• Personel, be enilir ve takdir edilir. 

Yerel yönetim örgütü aç s ndan bak ld nda;

• Her düzeydeki i e ili kin bilgi ve becerileri artt r r,
• Genel olarak çal anlar n morali yükselir, 
• Personel ile kurumun özde le melerine yard mc  olur, 
• Do all , aç kl  ve güveni peki tirir, 
• Hiyerar i içindeki ili kileri iyile tirir,
• Belediyenin kendi kendini geli tirmesine destek olur, 
• Yap lacak i ler için bir tür rehber/kullan m k lavuzu haz rlanmas n  sa layabilir, 

E T M 
TÜRLER

SEÇ LM LER

SEÇ M 
ÖNCES

GÖREV
BA INDA

ÇALI ANLAR

KADRO ve 
ÇERÇEVE

BA I
E T MLER

ÜST DERECE 
GÖREVE 

HAZIRLAMA
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• Kurumsal hedeflerin anla lmas n  ve yürütülmesini sa lar, 
• Kurulu un her alan nda gelecekte ortaya ç kabilecek gereksinimlere bilgi sa lar, 
• Daha etkin karar alma ve problem çözme süreçleri olu turur, 
• Ba ar l  yönetici ve di er personelden beklenen bilgi, beceri, sadakat, liderlik, 
• motivasyon ve davran  gibi niteliklerin geli tirilmesini sa lar, 
• Verimlili in ve i  kalitesinin yükselmesini sa lar, 
• Birçok alanda maliyetleri dü ürürken, i  tekrarlar n n olmas n  engeller, 
• Kuruma kar  bilgi ve beceri alan nda, çal anlarda bir sorumluluk olu mas n  sa lar, 
• Kurumun geli mesi ve büyümesi için uygun ortam haz rlar, 
• Kurum içi ileti imin sa l kl  olmas na ve geli mesine yard m eder, 
• Personelin, olu an ya da olas  de i ikliklere uyum göstermelerini h zland r r, 
• Kurum içi problemlerin daha kolayl kla halledilmesine yard m eder, 
• Verimlilik artar, kaynaklar n kullan m nda etkinlik sa lan r, 
• Halk memnuniyeti ve di er kamu kurum ve kurulu lar yla i birli i artar, 
• Örgütlerde çal an i gücü devrini ve personel devrini azalt r, 
• Hatal  üretim ve hizmeti azalt r, 
•  ahlak na ve eti e uymayan davran  biçimleri engellenebilir, 
• Kaynaklar  toplum yarar na verimli bir ekilde kullanma bilinci olu ur. 
• Yerel yönetimlere, bunun beraberinde, halk n devlete güveni artar. 
• Do ru bilgilerle donat lm  bir kurum olu turulmu  olur. 
• Personele göre i  de il, i e göre personel yerle tirme sistemi olu turulur, 

3. YEREL YÖNET MLERDE E T M KONULARI 

Belediyelerin etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri, seçilmi ler de dahil her düzeydeki 
personelin iyi e itim alm  olmas na ba l d r. Sorun, bu uzman kadrolar n gerçekten bu 
kadrolar n gerektirdi i niteliklere sahip ki iler taraf ndan doldurulamamas d r. 

A-Belediye ba kanlar  ve  meclis üyeleri e itim konular

• 5216 say l  Büyük ehir Belediye Kanunu, 5393 say l  Belediye Kanunu, mahalli 
idarelere yönelik temel kanunlar,çerçevesinde belediye ba kan ve meclis üyelerinin 
görev, yetki ve sorumluluklar ,

• Yerel yönetim ve nsan Haklar ,
• Yerel yönetim ve Demokrasi,  
• Çok kültürlü kent ya am  ve yerel yönetim,  
• Kad nlar,gençler,çocuklar  ve yerel yönetim, 
• Kat l mc  bütçe uygulamalar  ve yerel yönetimlerde denetim 
• nsan Kaynaklar  yönetimi ve halkla ili kilerin geli tirilmesi  
• Yerel yönetimde stratejik planlama ve proje yönetimi 
• Yerel yönetimde performans yönetimi  
• Yerel yönetimde hem ehri ili kileri  
• Yerel yönetimlerde sa l k ve çevre yönetimi 
• Yerel yönetim ve turizm 
• Yerel yönetimlerde rü vet ve yolsuzlukla mücadele 
• Büyük ehir belediyesi yönetimi  
• Yerel yönetimde etik ve yolsuzlukla mücadele 
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B- Belediye Yöneticileri  E itim konular

Yerel yönetimlerde siyasi erk taraf ndan al nacak kararlar e itimli yönetici personel 
taraf ndan uygulanmas yla kaynaklar n verimli kullan m nda ve denetim hizmetlerinde ba ar
sa lanacakt r.Bu amaçla idari ve teknik kadrolarda istihdam edilen yönetici 
personelin,mesleki yetkinli inin  ve yönetim becerilerinin artt r lmas  için a a daki
konularda e itilmelidir.   

 Kentsel Planlama ,Altyap
Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama  
Proje Haz rlama, Yönetimi ve zleme De erlendirme   
Liderlik,  çat ma çözümü   
nsan kaynaklar  yönetimi   

Su kaynaklar  yönetimi, Çevre yönetimi  
mar ve kent  yenileme    

Büyük ehir belediyesi yönetimi  
Yerel yönetimde e itim planlamas  ve yönetimi  
Bilgi teknolojisi ve yerel yönetim  
Yerel yönetimde etik
Yerel yönetim ve demokrasi 
Yerel yönetimlerde rü vet ve yolsuzlukla mücadele 

 sa l  ve  güvenli i

C-Çal anlar n E itimi

Belediye çal anlar  denetim,kontrol,yap m gibi her türlü hizmetin yerine getirilmesinde her 
a amada kentlilerle birlikte olmaktad r.Çal anlar n, kurumunu temsilinde,belediyelerin 
sundu u hizmetlerden  kentlilerin memnuniyetinin sa lanmas nda rolleri önemlidir.Belediye 
çal anlar n n her a amada halkla ileti imlerinde  davran lar yla,bilgileriyle kentlilere güven 
vermelidir.Bu ba lamda çal anlar n yapt klar  i in niteli ine uygun teknik bilgilerin 
verilece i e itimlerle birlikte, kentlilik bilinci,ileti im,sorumluluk bilinci gibi ki isel
geli imlerini sa layacak e itimler düzenlenmelidir. 

Teknik hizmetlerde görev yapan personele verilecek e itimlerin sonunda mutlaka ölçme ve 
de erlendirme yap lmal d r.Ölçme de erlendirme sonunda ba ar l  personel belgelendirilmeli, 
d ar dan al nan hizmetlerde çal anlar dahil olmak üzere belgesiz ve yetkisiz personel 
istihdam edilmemelidir.Daha aç k ifadeyle kentsel teknik hizmetlerde görev yapanlarda 
ehliyet ve yetkinlik aranmal d r.Belediyeler bunu sa layacak e itim altyap s n  kurmal d r. 
Yerel yönetim çal malar nda görev alacak personel meslek alan yla ilgili e itimlerle birlikte 
a a da belirtilen konularda e itimleri e itilmeleri sa lanmal d r.

•  sa l  ve  güvenli i
• Kentlilik bilincinin geli tirilmesi 
• leti im ve davran  geli tirme 
• Ekip çal mas ,kurumsal ileti im
• Zaman yönetimi 
• Çat ma ve anla mazl klar n giderilmesi 
• Hem ehrilerle li kiler  
•  ve Meslek Ahlak
• Örgütlerde Kalite/Verimlilik ve nsan
• Bireysel Sorumluluklar n Geli tirilmesi 
• Motivasyon yönetimi 
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4. YEREL YÖNET MLERE  E T M VEREN KURUM VE KURULU LAR 

Ülkemizde  yerel yönetimlerin kurumsal e itimlerini programlayan ve uygulayan Türkiye ve 
Orta Do u Amme daresi Enstitüsü bünyesinde bulunan Yerel Yönetimler Merkezi d nda
bir kurulu  bulunmamaktad r. çi leri Bakanl  bünyesindeki Mahalli dareler Genel 
Müdürlü ü'nün çal malar  da, bu gereksinmeyi kar layacak düzeyde de ildir. Bunun 
yan nda birçok kurum ve kurulu un özel olarak yerel yönetimler için düzenledi i e itim 
programlar  bulunmaktad r. Yerel yönetimlere kurumsal e itim hizmetleri veren kurum ve 
kurulu lar n e itim programlar n  a a daki ekilde grupland rmak mümkündür:  

• çi leri Bakanl 'n n planlad  ve yürüttü ü zorunlu programlar,  
• Di er bakanl klar n, kamu kurum veya kurulu lar n n e itim programlar :
• Belediyelerin kendi bünyelerinde düzenledi i programlar,  
• Gönüllü kurulu lar, sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek odalar n n yürütmü

oldu u e itim programlar ,
• Özel irketlerin belediyelere yönelik  hizmet içi e itim programlar  yer almaktad r.

Dokuz Eylül Üniversitesi  

• Bölgesel Kalk nma ve letme Bilimleri  
• Ara t rma ve Uygulama Merkezi (BIMER)  
• Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü  

Ege Üniversitesi 

• Psiko-Teknik De erlendirme Merkezi 

Ege Belediyeler Birli i

Merkezi Manisa olan, 1986 y l nda kurulan Ege Belediyeler Birli i’nin  amac  birli in üyesi 
olan belediyelerin hizmet kapasitesini artt rmak; üye belediyeler aras ndaki i birli i ve 
dayan may  geli tirerek,belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmas na katk da
bulunmakt r. Birlik bu amaca yönelik olarak e itim hizmetleri de düzenlemektedir. 2005 
y l nda yapm  oldu u e itimler Ege Belediyeler Birli i ve K y  Ege Belediyeler Birli i’nin
ortakla a çal ma ürünüdür. Seminer, Türk belediyecili inin geli im sürecinde devaml
düzenlenen e itim programlar n n yan  s ra “4734 Say l  Kamu hale Kanunu, Mahalli  
dareler Harcama Belgesi Yönetmeli i, 5393 Say l  Belediye Kanunu ve Tahakkuk Esasl

Muhasebe Uygulamalar ” konular n  da içermektedir. 

SONUÇ

Modern e itim anlay  bireyi ya am n n tüm evrelerinde e itim ortam nda tutmay  hedefler. 
E itimin insan ya am nda temel ihtiyaçlardan olmas , bireyi sürekli ö renmeye aç k
tutmaktad r.  Kentlerin bünyesinde olu an problemlerin a lmas nda kentlilere, kent kültürü ve 
kentlilik bilincinin kazand r lmas  ve kente aidiyet duygusu yerle tirilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Kentlerde sosyal ve ekonomik entegrasyonun sa lanmas nda kentlile me, kritik 
bir önem arz etmektedir. 

Bu ba lamda;  5216 say l  yasada yap lan de i iklikle zmir l Özel daresi kald r larak 
Büyük ehir Belediyesine dahil edilmi  50 km lik büyük ehir s n r  geni letilerek il mülki 
s n rlar  büyük ehir kapsam na al nm t r. zmir Büyük ehir Belediyesine ba lanacak yeni ilçe 
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belediyeleriyle birlikte l Genel meclisine ba l  birimlerin büyük ehir bünyesine kat lmas yla
çal an say s  ve hizmet alan  iki kat artm  olacakt r.Yeni kat lacak birimlerde çal an
personelin uyum sorunlar n n giderilmesi,belediye bütçesinin büyüklü ü göz önüne 
al nd nda zmir Büyük ehir Belediyesi bünyesinde  olu turulacak e itim biriminin 
üniversite, meslek odalar ,kamu ve özel kurulu larla i birli i yaparak önümüzdeki dönemde 
ba ta Kent Kültürü ve kentlilik bilincinin geli tirilmesine yönelik yayg n e itimler olmak 
üzere belediye yönetici ve çal anlar na yönelik idari,teknik e itimleri hayata geçirilmelidir. 
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ZM R L  JEOTERMAL SAHALARIN LETME SORUNLARI ve 
SONUÇLARININ ÇE TL  KULLANIMI 

smail Hakk  KARAMANDERES
Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi 
h.karamanderesi@gmail.com 

ÖZET 

zmir, jeotermal enerji kaynaklar n n say s  ve niteli i bak m ndan Türkiye’nin en zengin 
illerinden biridir. Seferihisar (Karakoç, Do anbey, Cumal  ve Tuzla), Balçova-Narl dere,
Dikili (Kaynarca, Bademli, Çamur Il calar , Nebiler, Kocaoba), Bergama (Güzellik Il cas ,
Dübek, Pa a Il cas ), Çe me (Il ca, Alaçat , ifne), Alia a (Il caburnu, Samurlu, Güzelhisar, 
Biçer, Helvac ), Çi li-Menemen (Ulukent),  Urla (Gülbahçe), Bay nd r (Vardar Il calar ),
Menderes ve Kemalpa a gibi 11 merkezde birçok jeotermal kayna a sahiptir. Türkiye’deki ilk 
jeotermal sondaj kuyusu MTA taraf ndan Balçova’da delinmi tir.  40 m derinli indeki S1 
kuyusunda 124oC s cakl kta termal su bulunmu tur. Jeotermal enerji 1963 y l nda Balçova 
sahas n n ke fedilmesiyle zmir’in gündemine girmi tir ( amilgil, 1985/1986). 

Dikili Kaynarca jeotermal sahas zmir ili kuzeyinde yer al r. 2008 y l ndan beri aktif olarak 
merkezi s tma sistemi i letmeye al nm t r. Bu süre içersinde 50 lt/sn debi ile ak kan
üretilmektedir. Bu sistemden 2011 y l  içerisinde 1350 konut e de eri s tma yap lmaktad r.
Dikili Kaynarca mevkiindeki s cak su üretim kuyular nda ilk olarak 23.01.2011 tarihinde 
hareketlilik gözlenmi tir. Bu tarihten itibaren 28.02.2011 tarihinde ba lay p 17.06.2011 
tarihine kadar alt  adet gözlem ve ölçüm yap lm t r. Periyodik ölçümler bölgede diri bir 
tektonik deformasyonun oldu unu göstermi tir. 23.05.2011 tarihinde ba layan ve 24.05.2011 
tarihlerinde devam eden Bergama odakl  5 adet deprem kaydedilmi tir. Magnitüdleri 2.7-3.6 
aras nda olu an bu depremler bölgedeki depremsellik ile zemin yükselmesinin ili kili 
oldu unu göstermi tir. Bu verilerin literatürde gözlenen diri fay zonlar nda yap lacak 
çal malara, deprem bölgelerinde ve jeotermal i letme sahalar nda yap lmas  gerekli 
çal malara bir örnek olu turaca  ve yöre ile ilgili ilginç sonuçlar ç kar lmas na neden olaca
dü ünülmektedir. lk sonuçlar, hareketlerin ba lang c nda dikkatli ölçülmesi gerekti ini ortaya 
koymu tur. Ölçüm kay tlar n n hassas ölçüm ve kay t sistemi ile yap lmas  gereklidir. 
Bölgede yap lan jeotermal saha i letmesinde yap lan örnek gözlemlerde jeotermal sahalarda, 
bilhassa i letme yap lan sahalarda çok dikkatli olunmas na örnek te kil edecek veriler elde 
edilmi tir. Yap lm  olan örnek çal malar n tüm jeotermal sahalarda yap lmas , yap lan 
gözlemlerin merkezi yönetime, yerel yönetimlere ve jeotermal i letmecilere bildirilmesi 
elzemdir. Bu çal malar n sonsuz faydalar n n görülmesi kaç n lmazd r. Bu bildiride 
Jeotermal sahalarda yap lmas  gerekli gözlemler, rasat kay tlar n n tutulmas , jeotermal 
sahan n i letme plan n n bu verilere göre planlanmas  elzemdir. Ayr ca yerel yönetimlerin 
Afet senaryolar n n devaml  denetim alt nda gözleniyor olmas  gerekir.    

Anahtar Kelimeler: zmir, Dikili, Jeotermal sistem, depremsellik, geri besleme, üretim 
planlamas .
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G R

Dikili Kaynarca jeotermal sahas zmir ili 90km kuzeyinde Dikili-Bergama grabeni içerisinde 
bat  bölümünde yer al r ( ekil.1). Dikili Kaynarca Sahas  MTA Genel Müdürlü ü Jeotermal 
enerji projeleri içersinde Öngür, (1972) taraf ndan ilk etütleri yap lm t r. 1977 Y l nda 10 
adet gradyan sondaj  yap lm t r. 2008 y l ndan beri aktif olarak merkezi s tma sistemi 
i letmeye al nm t r. Bu süre içerisinde 50 lt/sn debi ile ak kan üretilmektedir. Bu sistemden 
2011 y l  içerisinde 1350 konut e de eri s tma yap lmaktad r. Dikili Kaynarca mevkiindeki 
s cak su üretim kuyular nda ilk olarak 23.01.2011 tarihinde hareketlilik gözlenmi tir. 
Hareketlilik 28.02.2011 tarihinde Karamanderesi'ne iletilmi tir. Yerinde yap lan gözlemler ve 
bu gözlemlerin devam edilmesi s ras nda yap lan tespitler sonucu elde edilen veriler ile bu 
verilerin Jeotermal enerji aramalar nda, bölgesel depremsellik ile afet senaryolar nda, ayr ca
di er bölgesel jeoloji problemleri için nas l kullan labilece i sergilenmeye çal lm t r.
Karamanderesi, v.d.2012, taraf ndan çözüm önerileri verilmeye çal lm t r.

0 1:1,000,000 50 km

ekil 1. a) Çal ma alan na ait yer bulduru haritas . b) Kuyular n Google Earth üzerinde 
gösterimi. 

D K L  BÖLGESEL JEOLOJ  ÖZET

Dikili yöresi MTA ve JICA 1987 verilerine göre öyle özetlenebilir.  Bu çal malarda 1500m 
lik derin ara t rma sondaj  da yap lm  oldu u için bölgesel jeoloji bu verilerin bütünü olarak 
verilmi tir (Y lmazer, vd. 1990). Buna göre en altta Kozak Granodiyoriti, çevresinde kontakt 
ve dü ük s cakl k metamorfitleri yer al r ( ekil.2, 3). Bunlar n üzerinde s ras yla 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 al r.   
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GÖZLEMLER 

Burada önemli olan; Jeotermal i letmelerde çökme (Subsidans) gözlenir (Güner, A) 
Kozakl da oldu u gibi (Foto 1. Nev ehir-Kozakl  örne inde görülen subsidans.(Fotograf 
Ahmet GÜNER’den al nm t r)). Burada ise tersi olan yükselme gözlenmektedir. Yükselme 
ise Sibson, R. (1975) de anlat ld  gibi zeminde olu an hareketlilik bölgesel tektonik ile 
direkt ili kilidir. Bu tip hareketler Deprem çal malar nda deprem öncesi hareketler olarak 

im ek, . ve Y ld r m, N., (2000a, b.), im ek, .(2003) taraf ndan gözlenmi lerdir. Fakat 
yazarlar n çal mas nda deprem sonras  çal lm t r. Bu çal mada ise deprem öncesi 
hareketin h z , zamana ba l  de i imler elden takip edilmi tir. 

ekil. 2. Dikili jeotermal sahas  jeoloji haritas .

geldi ince detayl  gözlenmeye çal lm t r. mkan ve zaman bulundu u takdirde gözlemlere 
devam edilmektedir. Son 30.03.2012 tarihinde üretim kuyusunda 15cm civar nda yükselme 
ölçülmü tür. 

Dikili Kaynarca Jeotermal sahas ndaki hareketler 23.01.2011 tarihinde fark ediliyor. 
28.02.2011 tarihinde ara t r c lara ilk gün haberi geliyor. Ayn  gün birinci gözlem yap l yor.
Bundan sonra vakit bulundukça Dikili'ye gidilerek kuyu ba lar , vanalar ve ta ma hatlar
kontrol edilmi tir. Dikili Jeotermal sahas nda yerinde yap lan gözlemler u tarih s ras  ile 
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verilebilir; 4.03.2011 ikinci gözlem, 11.03.2011 Üçüncü, 3.04.2011 Dördüncü gözlem, 
17.06.2011, Be inci 6.07.2011 Alt nc  gözlem, 03.08.2011 son ziyaret olmu tur.   Foto.2,
Foto.3, Foto.4, Foto.5 ve Foto.6. Is  merkezindeki eski kuyu ba nda yükselme ve zemin 
betonunda parçalanman n görüntüsün’de bu gözlemlerin foto raflar  gösterilmi tir. 

ekil. 3 Dikili'de en fazla hareket gözlenen kuyular n Jeolojik kesitleri gösterilmi tir. Kuyu 
kesitlerinde görüldü ü gibi üretim ve yüzey muhafaza borular  Andezitlere set edilmi tir. Bu 
nedenle kuyulardaki hareketlerin esas sebebi bölgesel jeolojik yap n n bünyesindeki 
hareketler ile ili kili olmas ndan dolay  bölge halen aktiftir. Bu olaylar n bölgede Deprem ile 
ili kisi 1939 Dikili depremi ve son olarak 5.12.2011 tarihinde 5.2 ma nitüdlü depremler 

ekil.4 de gösterilmi tir. 

Foto 1. Nev ehir-Kozakl  örne inde görülen subsidans (Fotograf Ahmet GÜNER’den 
al nm t r).
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ekil.3. Dikili jeotermal sahas  jeolojik kesiti ve hareketlerin gözlendi i kuyu lo lar
(Y lmazer, 2007-8’den sadele tirilmi tir.)  
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ekil 4. 1939 Dikili deprem alan ematik isoseist haritas .

Bu gözlemler yap l rken Bo aziçi Kandilli Rasathanesi ile temas kurulmu tur. Sa lanan
temas s ras nda bölgede beklenen depremler veya niçin deprem bekleniyor dü üncesi
a a daki resimde görüldü ü gibi Sakl kent'te kaynak bulan yor ( ekil.5). ekil.5’de 
görülece i gibi Jeotermal kaynaklar n ani ve vakitsiz hareketlerinin hassas gözlenmesi ve 
rasat kay tlar n n tutulmas  önem kazanmaktad r.

Ayn  dü ünce ve yukar da verilen referanslarda görüldü ü gibi bu tip zemin hareketleri olan 
özellikle jeotermal kuyulardaki hareketlilik mutlaka deprem habercisi oldu u için Dikili'de de 
a a da tablo.1 de verilen be  adet deprem oldu. Neticede zemin hareketleri durdu. Jeotermal 
kuyularda k  sezonunda üretim s ras nda seviye ve s  dü ümleri eksiksiz gözlendi (Tablo.1). 
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05.10.1999 da Ma nitüdü Md= 5.2 
olan Marmaris depremi oluyor. 

ekil.5. Marmaris depremi öncesi 
gazetede yakalanan jeotermal haberi.  

Sistem durdu u zaman ise kuyu s cakl klar  artmaya hatta eski s cakl klar nda üzerinde 
yüzeyde 930C ak kan akmaya ba lad  (Foto. 3). 

Dikili kaynarca sahas nda halen üretim yapan 18 adet jeotermal üretim kuyusu bilinmektedir. 
Geri besleme kuyusu olarak kaç kuyunun kullan ld  bilinmemektedir. Bu durumda bölgede 
kesin kes çökme beklenirken zeminde yükselme olmas  ve bu yükselmenin devam ediyor 
olmas  bölgede yeni jeotermal sistemlerin olu tu u fikrini söylemektedir. Fakat geri besleme 
olmad  takdirde sistemlerin çabuk s cakl k dü ümleri ölçülecektir.  

Tablo 1. Gözlenen jeotermal sahada olu an depremler.

TAR H /ZAMAN KOORD NAT (X) KOORDINAT
(Y)

DER NL K
(km) MAGNITUT YER 

24.05.2011 03:19:13 39.072K 27.159D 5.0 2.9 BERGAMA ( ZM R) 

24.05.2011 02:54:54 39.073K 27.174D 8.1 2.7 BERGAMA ( ZM R) 

23.05.2011 18:31:39 39.101K 27.140D 16.1 3.2 BERGAMA ( ZM R) 

23.05.2011 14:38:33 39.084K 27.132D 8.3 3.0 BERGAMA ( ZM R) 

23.05.2011 13:06:38 39.085K 27.135D 10.8 3.6 BERGAMA ( ZM R) 

SONUÇ VE ÖNER LER

Tüm bu gözlem ve yorumlar n çerçevesinde öneriler olarak; 

1.Bölgedeki so uk su kaynaklar ndaki tat, koku, s cakl k ve renk de i imleri,  

2.Jeotermal kaynaklarda ola an d  s cakl k, bas nç debi de i imleri ile birlikte ak kanda 
koku de i imi takip edilmelidir. S cak ve mineralli su kaynaklar ndaki de i imlerden 
bölgedeki jeotermal i letme sistemlerinde olu an de i imler önceden belirlenebilmesi 
amac yla sa l kl  olarak düzenli rasat ve kay t alt na al nmal d r. Bu rasatlar için kaynak 
bölgelerinin ayr nt l  jeolojisi ve hidrojeolojisinin bilinmesi gereklidir. 

3.Kaynarca bölgesindeki tüm jeotermal üretim kuyular ndaki s cakl k, bas nç ve debi kay tlar
her gün hassasiyetle tutulmal , kuyularda olabilecek ani de i iklikler mutlaka yetkili birimlere 
an nda bildirilmelidir. Ayr ca bölgede s cak ve so uk su kaynaklar ndan sistematik kimyasal 
analizler yap lmal , gerek sularda gerekse toprakta radon gaz  ölçümleri yap lmal d r. Bu konu 
ile ilgili olarak gerekti inde ilgili kamu kurumlar ndan destek al nmal d r.
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Dolay s yla, jeotermal kaynaklardaki (s cak su, buhar ve gazlar) kimyasal de i imler 
izlenebildi i takdirde bölgesel deprem öncesi erken uyar  amac yla önemli bilgiler edinilmi
olacakt r. 

Bu nedenle, s cak ve mineralli su kaynaklar  ile so uk yer alt  sular n n seviye ve kalite 
de i imleri gözlenmeli ve özellikle toprak ve sularda Rn, Hg, He, H2S, CO2 vd. gazlar n
de i imleri izlenmelidir. 

4. Jeotermal s tma sistemlerinde bölgede üretim yapan tüm i letmelerin geri besleme 
kuyular n  mutlaka çal t rmalar  gerekmektedir. Sahada %100 reenjeksiyon hedeflenmelidir. 
Sahada (çökme) tasman riski incelenmelidir. Deprem ku a ndaki Çin ve Japonya gibi birçok 
ülkede bu kaynaklardaki de i imler yak ndan takip edilmektedir. Jeotermal i letmecileri 
mutlaka geri besleme yapmak mecburiyetindedir. Bu yap lmad  takdirde sistemler 
so umaya ba lamakta, statik su seviyeleri alçalmaktad r.

5. S cak ve mineralli su kaynaklar ndaki de i imlerden depremin önceden belirlenebilmesi 
amac yla sa l kl  olarak kullan labilmesi için, bu kaynak bölgelerinin ayr nt l  jeolojisi ve 
hidrojeolojisinin bilinmesi gereklidir. 

6. Fay hatlar  boyunca derin dola ml  s cak ve mineralli sular n izlenmesi de dahil olmak 
üzere Deprem Erken Uyar  Sistemleri kurulmal d r. 

Deprem uyar  sistemleri ile ilgili yeni geli meler izlenerek finans, cihaz ve e itim aç s ndan
uluslararas  i birli i olanaklar  ara t r lmal d r. 

7. Jeotermal sular n izlenmesi ile ilgili ölçüm cihazlar n n hassas ve gözlem personelinin 
e itimli olmas  gereklidir. 

De i imlerin yanl  yorumlara ve pani e neden olmamas  için ölçülerin sa l kl  al n p
al nmad n n ve di er yetkilerle (saha yak n nda yol ve ta  ocaklar ndaki patlatmalar, yo un 
ya , sellenme, baraj yap m  gibi) ilgisi olup olmad n n ara t r lmas  ve de erlendirmelerin 
buna göre yap lmas  gereklidir. 

8.Kandilli rasathanesi ile teknik bilgi ak  aral ks z devam ettirilmelidir.  

9.Bölgesel stresi art ran tektonik sistemde olabilecek bir enerji bo al m  (deprem) sonras nda
Kaynarca bölgesindeki hareketin periyodik olarak sönümleyece i tahmin edilmektedir.  

10. Türkiye'de bilinen bütün s cak ve mineralli sularla ilgili kay tlar, analizler ve envanterler 
Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlü ü'nde (MTA) bulunmaktad r. Bu nedenle s cak ve 
mineralli sulardaki de i imlerle ilgili olabilecek ihbarlar n k sa sürede kar la t rmal  olarak 
de erlendirilebilmesi için MTA'n n yurt çap ndaki Bölge Müdürlükleri arac l yla veya 
do rudan MTA Genel Müdürlü ü'ne yap lmas  sa lanmal d r. Ba ka bir söylemle ilgili kamu 
kurulu lar  aras nda her türlü ileti im a  kurulmal d r.
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Foto.2. Is  merkezi ana da t m borusunun kuyu hareketi ile duvardaki tahribat
(Foto raflar Karamanderesi vd. 2012’den al nm t r).
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Foto.3. Is  merkezindeki kuyu ba  yükselmesinin farkl  hareket eden sistemdeki vanalar n
kopmas (Foto raflar Karamanderesi vd. 2012’den al nm t r). . 
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Foto.4. Is  merkezi ana pompan n üretim s ras nda s cakl k ve seviye dü ümü olan kuyuda 
mevsim sonunda yüzeyden 930C ak  (Foto raflar Karamanderesi vd. 2012’den al nm t r).
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Foto.5. YB-1 üretim kuyusu kuyu içine do ru çökme (Collaps) olmas ndan dolay  geri 
besleme kuyusu olarak kullan lmak istendi inde kuyu ba  h zla yükselmeye 
ba lad (Foto raflar Karamanderesi vd. 2012’den al nm t r).
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Foto.6. Is  merkezindeki eski kuyu ba nda yükselme ve zemin betonunda parçalanman n
görüntüsü (Foto raflar Karamanderesi vd. 2012’den al nm t r).
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JEOTERMAL ENERJ  VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA LETMES

E. Sinan ARSLAN 
Maden Mühendisi 

izmir@maden.org.tr

G R

Jeotermal Kaynak: Jeolojik yap ya ba l  olarak yerkabu u s s n n etkisiyle s cakl  sürekli 
olarak bölgesel atmosferik y ll k ortalama s cakl n üzerinde olan, çevresindeki sulara göre 
daha fazla miktarda erimi  madde ve gaz içerebilen, do al olarak ç kan veya ç kar lan su, 
buhar ve gazlar ile yeralt na insan düzenlemeleri vas tas yla gönderilerek yer kabu u veya 
k zg n kuru kayalar n s s  ile s t larak su, buhar ve gazlar n elde edildi i yerleri ifade eder. 
Bu tür kaynaklardan elde edilen enerjiye ise “Jeotermal Enerji” denir.  

Jeotermal enerjiden; tarihsel olarak en yayg n yararlanma biçiminin termal tedavi amaçl
oldu u bilinmektedir. Termal tedavi amaçl  ilksel kullan mlar antik dönemlerden bu yana 
ülkemizde yayg n olarak uygulanm t r. Bu tür kullan ma ili kin kal nt lar ülkemizin özellikle 
bat  bölgelerinde çok say da bulunmaktad r. Bu çerçevede Balçova – Narl dere jeotermal 
sahas ndan da eski ça lardan bu yana termal tedavi amaçl  yararlan lm , hatta bu nedenle u
anda Balçova Termal Tesislerinin bulundu u alanda bulunan do al termal ç k lar 
“Agamemnon Kapl cas ” olarak adland r lm t r.

Uygarl n geli mesine paralel olarak toplumlar, ya am kalitelerini de geli tirme iste i ve 
iradesi ortaya koymu lar, bu nedenle de do an n insanl a sundu u olanaklardan, 
zenginliklerden daha fazla yararlanma çabas  içine girmi lerdir. Özellikle sanayi devrimi 
sonras  hammadde kullan m  giderek artmaya ba lam  ve buna paralel olarak enerji tüketimi 
de her geçen gün daha fazla artan bir ivme kazanm t r. Öyle ki günümüzde toplumlar n refah 
seviyesi birey ba na tüketilen enerji miktar  ile orant l  olarak ölçülür hale gelmi tir. Bugüne 
kadar fosil yak tlar olarak nitelendirilen enerji kaynaklar ndan yararlan larak enerji ihtiyac n n
kar lanmas  biçimi; 

- Fosil yak tlar n ömrünün azalmas , yak n gelecekte tükenecek olmalar ,

- Dünya nüfusunun art na ba l  olarak enerji tüketiminin art  nedeniyle çevreye verilen 
zarar n giderilemez hale gelmesi, 

- Ya anabilir bir dünyan n varl ndan üphe duyulur hale gelmesi, 

- Her bak mdan çevrenin kirletilmesi, bundan canl  ya am n n son derece olumsuz 
etkilenmesi farkl  enerji kaynaklar na yönelinmesi çabas n  getirmi  ve bu konuda toplumlar 
ciddi aray lar içerisine girmi lerdir. 

Di er yandan fosil yak tlar n yeryüzünde e it da l m göstermemesi, enerji arz nda ve arz 
güvenli inde ülkeler aras nda var olan rekabet ve çat malar, enerji aç s ndan k t kaynaklara 
sahip ülkelerin toplumlar n n ya am seviyesini ciddi anlamda olumsuz olarak etkilemeye 
ba lam t r. Tüm bu nedenlerle ülkeler daha çok söz sahibi olabilecekleri yeni enerji 
kaynaklar na yönelme gere ini duymu lard r. Geçmi ten bu yana bilinen ve ancak çok k s tl
olarak kullan lan jeotermal enerjiden yararlanma uygulamalar  da giderek artan biçimde 
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çe itlilik göstermeye ba lam t r. Geli en bilim ve teknoloji farkl  enerji türlerinden 
yararlanma çe itlili ini artt rmaya katk  sa lam t r.

Jeotermal enerji, bu anlamda; yerli, yenilenebilir, çevre dostu bir enerji türü olarak çok geni
bir kullan m aral nda yayg n olarak kullan lmaya ba lanm t r. Sonuç olarak, Balçova – 
Narl dere jeotermal sahas  da 1960’l  y llardan bu yana geli tirilerek uygun kullan m
alanlar nda, artan çe itlilikte kullan lmaya ba lanm t r. Jeotermal ehir s tmac l  ve termal 
turizm amaçl  kullan mlar yayg n olarak geli mi tir.

Ülkemiz jeotermal kaynak varl  aç s ndan Avrupa’da birinci s rada bulunmaktad r. 
Ekonomik i letmecili e uygun kaynaklar n %70’i Bat  Anadolu’da bulunmaktad r. Di er
yandan 2007 y l nda yay mlanan 5686 say l  Jeotermal Kaynaklar ve Do al Mineralli 
Sular Kanunu ile yasal altyap  olu mu  durumdad r. Bu durumun olumlu etkileri son y llarda
yap lan büyük ölçekli yat r mlarla kendini göstermektedir.  

Jeotermal Enerji Kullan m Alanlar :
Jeotermal Enerjiden yararlanma biçimi genel olarak jeotermal kayna n s cakl na ve 
kapasitesine ba l  olarak de i iklik göstermektedir. Ancak geni  bir kullan m aral
bulunmaktad r. Ba l ca kullan m alanlar n  belirtmek gerekirse; 
- Elektrik üretimi, 
- Kapal  alan s tma, 
- Termal turizm, 
- Tar msal kullan m (Serac l k, ürün kurutmac l ), 
- Endüstriyel kullan m (Proses suyu s tma, kurutma), 
- Absorbsiyon so utma, 
- Kuru buz üretimi (CO2) eklinde s ralanabilir.

Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullan m :

Ülkemizin jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MWt olarak ifade edilmektedir. Türkiye bu 
potansiyeliyle dünyada yedinci Avrupa’da ise birinci s radad r.

Ülkemizin jeotermal enerji potansiyeli 1960’l  y llar n ba ndan itibaren ba layan sistematik 
bilimsel çal malarla ortaya konulmaya çal lm t r. Bu çal malar n ülke ölçe inde hemen 
tamam n  MTA Genel Müdürlü ü’nün yürüttü ü çal malar olu turmaktad r. Ancak yasal 
altyap  düzenlemelerinde geç kal nmas  jeotermal enerjiden yayg n olarak yararlanma 
konusunda gecikmelere neden olmu tur. 2007 y l nda, 5686 say l  Jeotermal Kaynaklar ve 
Do al Mineralli Sular Yasas ’n n yürürlü e girmesiyle birlikte jeotermal enerjiden 
yararlanmaya yönelik projelerin miktar nda bir patlama ya and  söylenebilir. Jeotermal 
enerji alan na yap lan yat r m art n n en önemli nedenleri; yasal güvence olu mas , baz
te vik uygulamalar  ve ülkemizin yerli enerjiye verdi i öncelik olarak belirtilebilir. 

Türkiye’de jeotermal enerjinin do rudan kullan m uygulamalar  listelenecek olur ise;

Konut s tma: 86.700 KE – 792 MWt (1 KE = Is t lan 100 m2 kapal  alan) 

Sera Alan  Is tma: 2.530.000 m² - 507 MWt

Termal Tesisler: 215 tesis – 552 MWt seviyelerinde olup, bu veriler 2012 y l na ait yakla k
de erlerdir. Toplam yakla k 2000 MWt seviyesinde do rudan kullan m oldu u söylenebilir. 
Yine 2012 y l  verilerine göre mevcut kuyular n kapasite toplam  kapl calarla birlikte yakla k
7000 MWt olarak ifade edilmektedir.  
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Jeotermal yasan n yürürlü e girmesiyle birlikte as l yat r m patlamas  elektrik enerjisi üretimi 
amaçl  yat r mlarda ya anm t r. 1984 y l nda üretime al nan ve 15 MWe kurulu kapasitesi 
olan K z ldere jeotermal santrali 2000 li y llar n ilk y llar na kadar üretime al nan tek 
santraldir. Ancak günümüz itibariyle kurulu kapasite 220 MWe seviyesine ula m  olup 
(Tablo 1) yak n gelecekte sürdürülmekte olan yat r mlar n devreye girmesiyle 300 MWe
civar na ula aca  görülmektedir (Tablo 2).  

Tablo 1. letilmekte olan jeotermal enerji santralleri 

Saha, l Firma Tip* Y l Kurulu Kapasite (MWe)
K z ldere, Denizli ZORLU F 1984 15

Salavatl  (DORA-I), Ayd n MENDERE
S B 2006 7.95

Kizildere, Denizli BEREKET** B 2007 6.85
Germencik, Ayd n GÜRMAT F 2009 47.4
Tuzla, Çanakkale ENDA B 2010 7.5

Salavatl  (DORA-II), Ayd n MENDERE
S B 2010 9.5

H d rbeyli (IREM), Ayd n MAREN B 2011 20
H d rbeyli (SINEM), Ayd n MAREN B 2012 24
H d rbeyli (DENIZ), Ayd n MAREN B 2012 24

K z lder – II, Denizli ZORLU F 2013 60
TOPLAM 222.2 

*F = Flash,  B = Binary, ** 2008 y l ndan beri i letilmemekte 

Tablo 2. Kurulma a amas nda olan jeotermal enerji santralleri 

*F = Flash, B = Binary 

Ülkemizde jeotermal enerjiden yaralan larak bölgesel s tma yap lan yerlere ili kin bilgiler 
Tablo 3 te sunulmaktad r.

Saha, l Firma Tip* Kapasite (MWe)
Kizildere (Phase-2), Denizli ZORLU B 15

Pamukören, Ayd n ÇEL KLER B 45 
Gümü köy, Ayd n BM B 13.2 

Salavatl  (DORA-III), Ayd n MENDERES B 17 
TOPLAM 90.2 
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Tablo 3. 2012 Türkiye Jeotermal Enerji Bölgesel Is tma Tablosu 

2012 TÜRK YE JEOTERMAL ENERJ  BÖLGESEL ISITMA TABLOSU 

EH R MERKEZ/ S M 
ÜRET M 
M KTARI 

m³/saat

SICAKLIK 
C

TEOR K
KAPAS TE 

F L
KAPAS TE 

KONUT 
E DE ER % KONUT 

E DE ER   %

Afyon Merkez (Afjet) 720 95 15.000 11 11.000 13 
Afyon Sand kl  (Sanjet) 1440 80 12.000 9 8.000 9 
A r  Diyadin 180 78–82–85 2.000 2 540 1 
Ankara K z lcahamam 270 75 3.000 2 2.400 3 
Bal kesir Gönen ? 60–70 2.500 2 2.500 3 
Bal kesir Edremit 1440 58 5.000 4 5.000 6 
Bal kesir Bigadiç 54 98 3.000 2 3.000 3 
Bursa Merkez 1080 88         
Denizli Sarayköy 260 145 5.000 4 2.200 3 
zmir Balçova-Narl dere 1500–1850 90–144 49.500 37 32.000 37 
zmir Bergama 180 65 850 1 400 0 
zmir Dikili 200 80 2.500 2 1.350 2 
zmir Çe me 49 57         

K r ehir K r ehir 983 55 1.800 1 1.800 2 
Kütahya Simav 828 130–150 12.000 9 8.000 9 
Manisa Salihli 540 88 12.000 9 7.500 9 
Nev ehir Kozakl  ? 94 3.500 3 1.300 1 
Yozgat Sar kaya 180 57 2000 2 0 0 
Yozgat Yerköy 648 65 1.000 1 250 0 

TOPLAM 132.550 100 87.240 100

zmir li Jeotermal Kaynaklar :

zmir ili co rafi s n rlar  içinde bulunan jeotermal ba l ca alan/kaynaklar n mevcut ve 
muhtemel kullan m alanlar  a a daki biçimde özetlenebilir;  

a. Balçova – Narl dere Jeotermal Alan : Konut s tmac l , termal turizm 

b. Seferihisar Jeotermal Alan : Elektrik enerjisi üretimi, sera s tmac l , termal turizm 

c. Çe me Jeotermal Alan : Termal turizm 

d. Alia a Jeotermal Alan : Termal turizm, konut/sera s tmac l

e. Bay nd r – Ergenli Jeotermal Alan : Termal turizm 

f. Gülbahçe Jeotermal Alan : Termal turizm 

g. Dikili – Kaynarca Jeotermal Alan : Konut/sera s tmac l , termal turizm 

h. Bergama Jeotermal Alan : Konut s tma, termal turizm 

Not: zmir ili s n rlar  içerisinde 5686 say l  yasaya göre ruhsatland r lm  ve az ya da çok 
potansiyel içeren 29 adet jeotermal ruhsat sahas  bulunmaktad r.

Jeotermal sahalar n tamam  dü ük entalpili, s v  bask n rezervuarlar içermektedir.  

ZM R JEOTERMAL – BALÇOVA NARLIDERE JEOTERMAL LETMES

Balçova - Narl dere jeotermal sahas zmir ilinin 11 km güney bat s nda, Do u-Bat  yönlü 
zmir Fay Zonu boyunca yer almaktad r ( ekil 1). Sahada üretilen jeotermal ak kan
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kullan larak Balçova ilçesinin büyük bölümü ile Narl dere ilçesinin bir bölümüne s tma 
hizmeti sunulmaktad r. letmenin sundu u s tma hizmeti 2013 May s ay  itibariyle yakla k
32.000 KE büyüklü e ve yakla k 20.000 aboneye ula m t r. Bu büyüklü üyle Türkiye’nin 
en büyük (fiili ve teorik kapasite ile ülkenin % 37 si), dünyan n da say l  büyüklükte bölgesel 
s tma sistemlerinden birisidir.  

Balçova – Narl dere Jeotermal Bölgesel Is tma Sisteminde birbirini do rudan etkileyen, 
belirleyen ve ancak mühendislik disiplini aç s ndan farkl  iki ayr  i letmeden söz etmek 
olanakl d r. Bunlar; 
a. Jeotermal Saha – Kuyu letmesi, 
b. Yerüstü Tesisleri, Jeotermal Enerji Nakil Hatlar  ve Is  Merkezi letmesi. 
c.

ekil-1: Balçova – Narl dere letmesi Yer bulduru Haritas

Tarihsel Geli im

- 1963: Balçova’da ilk jeotermal sondaj n MTA taraf ndan aç lmas  (ayn  zamanda ülkemizde 
aç lan ilk jeotermal kuyudur, S-1 40m 124 C) 

- 1983: Balçova Termal Tesislerinin kuyu içi e anjörlü sistem ile s t lmas ,

- 1996: zmir Balçova Merkezi Is tma Sisteminin i letmeye al nmas  (Yap- let-Devret 
modeline benzer ekilde),

- 2000:  Balçova Jeotermal Ltd. irketinin kurulmas ,

- 2005: zmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A. .’nin kurulmas ,

- 2006: lk defa s  sayac  (kalorimetre) kullan m na ba lanmas ,

- 2007:  Kurulu kapasitenin 24.500 KE’ye ula mas ,

- 2008:  Kurulu kapasitenin 30.900 KE’ye ula mas ,
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- 2009:  Kurulu kapasitenin 34.100 KE’ye ula mas ,

- 2010 – 2011: Jeotermal enerji nakil hatlar n n yenilenmesi ve ara abonelikler al nmas ,

- 2013:  Kurulu kapasitenin 49.500 KE’ye ula mas .

Günümüzde Fiili kapasite 32.000, kurulu kapasite ise 49.500KE’dir. ekil 2 de i letmenin 
farkl  etaplar n n konumlar  gösterilir iken Tablo4 te fiili kapasitenin geli imi sunulmaktad r. 

ekil 2. Balçova merkezi sistemi etaplar  konumlar n n gösterimi 
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GEL M SÜREC DEVREYE 
ALINMA

TOPLAM
KE

Balçova Termal Otel (729 KE) ve Prenses Otel  (571 KE) 1995 Mart 1.300
Balçova 1. Bölge (7500 KE) 1996 2.767
Narl dere 1. Bölge (2500 KE ) 1997 5.222
Ara Abonelikler 1998 5.922
Ara Abonelikler 1999 6.430
Ara Abonelikler 2000 6.926
Ara Abonelikler 2001 7.601
Balçova Tulsuz JBIS Proje Ve Yap m i (1000 KE) ve 
Narl dere 2. Bölge (1720 KE)

2002

DEÜ Konservatuar (175 KE) ve DEÜ GSF (365 KE) 2002
Özdilek Hatt (729 KE) ve Kredi Yurtlar Kurumu (528
KE) Ve DEÜ Hastane (2500 KE)

2002 12.204
Sahilevleri (980 KE) ve Salih gören (55 KE ) 2003 14.395
Ara Abonelikler 2004 15.117
Yeniköy Evleri (1500 KE) 2005
Ekonomi Üniversitesi Ana Bina (273 KE) 2005 Ocak 
Tu suz Alt Is  Merkezi Yap m  ve BD9 Kuyusuna 
Ba lant s n n Yap m (1000 KE)

2005 Ekim 

Narl dere Yeniköy Evleri Projesi (1500 KE) 2005 Kas m 15.976
Teleferik Mah. Projesi (3917KE) 2006 Kas m 18.301
Balçova Bölge-2 Etap-2  (Özk lç k 4500 KE) 2007 Kas m 20.550
Balçova Bölge -2 Etap-3 Projesi (Onur1. Etap 3500 KE) 2008 Ekim 
Narl dere-3 Projesi (Yenikale 2900 KE) 2008 Aral k 22.823
 Balçova Bölge 2, Etap 4 Projesi (3200 KE) 2009 Kas m 24.330
Prenses Otel (571KE) Abonelikten Ayr ld
Ara Abonelikler 2010 Aral k 25.170
DEÜ Ek Binalar (1202 KE) 2011 Mart 
Türk E itim Vakf  (169 KE) 2011 Ekim 28.035
Ekonomi Üniversitesi Ek Binalar (177 KE) 2012 ubat
Sahil Evleri Is  Merkezi Projesi 8 Milyon Kcal/saat 
Kapasite 2012 Ekim 

Balçova Bölge 3 Etap 1 Projesi (4300 KE) 2012 Kas m 31.351
Ara Abonelikler 2013 May s 32.000

Tablo 4. Balçova Merkezi Is tma sisteminin fiili kapasite geli imi 

Jeotermal Saha-Kuyu letmesi 

Balçova - Narl dere jeotermal i letmesi 1996 y l ndan itibaren hizmet alan n  geni leterek 
çal malar n  yürütmü tür. Ancak i letmenin kurumsal yap s n n, teknik bilgi ve becerisinin 
ve donan m n n sürekli geli mesi ve ekonomik imkânlar n n art na paralel olarak 2005 
y l ndan itibaren proje - yat r mlarda ve verimlilikte önemli art lar sa lanm , i letme 
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bugünkü seviyesine ula m t r. Buna paralel olarak jeotermal sahada yap lan ara t rma ve 
geli tirme çal malar  sonucu elde edilen jeotermal rezervuar kapasitesinin art  da yat r mlar
olumlu yönde etkilemi tir.

Balçova jeotermal sahas nda günümüze kadar 40 tan fazla kuyu aç lm t r. Bu kuyular n
baz lar  jeolojik bilginin elde edilmesi veya jeotermal gradyan tespiti amaçl  delinen gradyan 
kuyular d r ve G sembolü ile isimlendirilmi lerdir. B veya BG sembolü ile isimlendirilen 
kuyular s  kuyulard r. Öte yandan BD ile isimlendirilen kuyular sahada aç lm  olan derin 
kuyulard r ( ekil 3). S  kuyular n derinlikleri 50 – 150 m aras nda iken derin kuyular 
ortalama 700 m derinli e sahiptir. Halen sahada 13 adet kuyu üretim amaçl  kullan l rken 6 
adet kuyu enerjisi al nm  jeotermal ak kan n yeralt na geri bas lmas  için kullan lmaktad r.

2013 May s ay  itibariyle Balçova – Narl dere jeotermal i letmesine ait jeotermal ak kan
üretim kuyular  ve üretim kapasiteleri Tablo 4 te, geri bas m kuyular  ise Tablo 5 te  
listelenmektedir.   

ekil 3. Üretim Kuyular  ve Kapasiteleri 

Agamennon-I Fay

Agamennon-III Fay

Agamennon-II Fay
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Tablo 5. Balçova jeotermal sahas  üretim kuyular

No Üretim
Kuyu

Aç lma 
Y l

Derinlik 
(m)

S cakl k
( C)

Debi
(m³/saat) 

Enerji Kapasitesi 
(Kcal/saat) 

Kapasite 
(MWt)

KE

1 B-4 1983 125 104 30 1.320.000 2 259 
2 B-5 1983 109 101 117 4.797.000 6 942 
3 BD-1 1983 120 85 55 1.375.000 2 270 
4 B-10 1987 125 101 220 9.020.000 10 1.772
5 BD-2 1995 677 115 130 7.150.000 8 1.404
6 BD-4 1998 624 135 209 15.675.000 18 3.079
7 BD-5 1999 1100 111 55 2.805.000 3 551 
8 BD-6 1999 606 130 199 13.930.000 16 2.736
9 BD-7 1999 700 115 69 3.795.000 4 745 

10 BD-9 2003 772 137 360 27.540.000 32 5.410
11 BD-11 2006 716 144 225 18.900.000 22 3.712
12 BD-12 2006 830 143 256 21.248.000 25 4.174
13 BD-14 2007 716 119 125 7.375.000 9 1.449

TOPLAM 120 2.050 134.930.000 157 26.244

Tablo 6. Balçova jeotermal sahas  geri bas m kuyular

No Geri bas m
Kuyusu

Aç lma
Y l

Derinlik 
(m)

S cakl k
( C)

2012/2013 Debi 
Pik Kapasite 

(m³/saat) 

Gerçekle en
Ortalama Debi 

(m³/saat) 
1 BD-3 1996 750 58 200 180 
2 BD-8 2002 629 58 950 800 
3 BD-10 2004 750 54 95 93 
4 B-1 1982 104 60 250 200 
5 B-7       150 100
6 BTF-2       90 90

TOPLAM 1.735 1.463 

2.1 Yer Üstü Tesisleri, Jeotermal Enerji Nakil Hatlar  ve Is  Merkezi letmesi  

Balçova Merkezi s tma sistemi üç farkl  ak kan çevrimine sahiptir ( ekil 4): 

- Jeotermal ak kan çevrimi 

- ehir içi çevrim 

- Bina içi çevrim 
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ekil 4. Balçova Merkezi s  sistemi çevrimleri 

Balçova merkezi s tma sistemi Balçova, Narl dere, nciralt  ve Sahilevleri Bölgelerini 
kapsamaktad r. 13 adet s  merkezi, 13 adet üretim, 6 adet geri bas m ve 4 adet gözlem kuyusu 
ile 450 km boru hatt ndan olu an sistemin s  merkezleri kapasiteleri Tablo 6 da verilmektedir.  



259

* Bu bildiri Maden Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

Tablo 7. Balçova merkezi s  sistemi Is  Merkezleri (May s 2013 itibariyle) 

ISI MERKEZ  ADI KAPAS TES
(Kcal/saat) 

KAPAS TES
(KE)

Balçova Is  Merkezi 56.494.821 11.097
Teleferik Is  Merkezi 21.315.671 4.187
Özk lç k Is  Merkezi 22.909.500 4.500

Onur Is  Merkezi 35.282.413 6.930
Tu suz Is  Merkezi 4.410.000 866

Narl dere Is  Merkezi 22.620.118 4.443
GSF Is  Merkezi 8.341.506 1.638

Yenikale Is  Merkezi 14.327.241 2.814
Çetin Emeç Is  Merkezi 22.113.000 4.344
Sahil Evleri Is  Merkezi 7.000.000 1.273

Konservatuar 960.000 189 
GSF Bina 2.000.000 393

Kredi Yurtlar 2.900.000 570
Özdilek 4.000.000 786 

DEÜ Hastane 13.500.000 2.652
DEÜ Hastane Ek Binalar 6.720.000 1.320

Balçova Termal 4.000.000 786
Ekonomi Üniversitesi 1.500.000 295

Ekonomi Üniversitesi Ek Binalar 900.000 177

TEV Balçova K z Yurdu 860.000 169

Ahmet Hakk  Balc o lu Okul 210.000 41
Salih gören 350.000 69 

JT Tesisler 22.910 5
Seralar (Üret-Dönü ) 300.000 59 

Toplam 253.037.180 49.601 

Kurulu kapasite yakla k 49.500 KE olmakla birlikte halen yakla k 32.000 KE s tma hizmeti 
verilmektedir. 

Rezervuar n üretim ve geri bas m uygulamalar na olan tepkisi 

Jeotermal rezervuardan üretilen s cak ak kan ile enerjisi al nd ktan sonra yeralt na geri 
bas lan ak kan n rezervuar bas nç ve s cakl nda yaratabilece i farkl l klar üretim 
kuyular nda yap lan kuyu ba  s cakl k ölçümleri ile gözlem kuyular  seviye kay tlar yla 
irdelenmektedir (Parlaktuna, 2013).  

Sahan n dört gözlem kuyusundan ikisinin (B-11 ve ND-1) seviye kay tlar ekil 5 te 
sunulmaktad r. 2005 y l nda kuyu içinde 50 m seviyelerine dü en ND-1 kuyusu seviyesi her 
geçen y l yükselmi  ve 2012 y l nda kuyu içi seviye yüzeye çok yakla m t r. B-11 kuyusunda 
ise 2006 y l nda 20 m de erlerine dü en seviye 2010 senesinde 10 m ler civar ndad r. ND-1 
ile B-11 kuyusu aras ndaki farkl  seviye davran lar  sahada uygulanagelen geri bas m
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uygulamas  ile do rudan ilintilidir. ND-1 kuyusu derin bir kuyu iken B-11 kuyusu s  kuyu 
kategorisindedir. Sahada her y l artan oranda ( ekil 6) yap lan geri bas m uygulamas n n
temel olarak derin kuyulara yap lmas  nedeniyle ND-1 kuyusu seviyesi yükselerek yüzeye 
yakla m t r (Parlaktuna, 2013). 

ekil 5. B-11 ve ND-1 Gözlem kuyular  seviye kay tlar  (Parlaktuna, 2013). 

ekil 6. Balçova jeotermal sahas  geri bas m oranlar  (Parlaktuna, 2013). 

ekil 7 de Balçova jeotermal sahas n n dört önemli üretim kuyusunun (B-10, BD-2, BD-9 ve 
BD-11) kuyuba  s cakl klar n n 2008 y l  sonras  de i imi sunulmaktad r. Grafiklerde k rm z
noktalar kuyuba  s cakl  gösterir iken mavi noktalar günlük debileri vermektedir. 
Görülece i gibi debiler y l boyunca de i mekte olup so uk k  aylar nda maksimuma ula r
iken yaz aylar nda çok dü ük de erlerdedir. Grafiklerde s cakl k de i iminin e ilimi ye il
çizgilerle gösterilmektedir. BD-2 kuyusu hariç di er kuyularda belirgin bir s cakl k de i imi 
görülmemektedir. BD-2 kuyusundaki s cakl k de i imi azalma yönünde olup bu de i imin 
BD-2 kuyusuna yak n konumda olan BD-3 ve BD-8 kuyular ndan yap lmakta olan geri bas m 
uygulamas  nedeniyle oldu u dü ünülmektedir (Parlaktuna, 2013). 
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ekil 7. Balçova jeotermal sahas  geri bas m oranlar  (Parlaktuna, 2013). 

Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi 
Balçova merkezi s tma sisteminde mevcut 45 lokasyondan 44 tanesi kurulmu  olan SCADA 
sistemi ile izlenebilir, buna paralel olarak i letmenin bilgi i lem altyap s  da yeterli hale 
getirilmi tir. Ayr ca 2013 y l nda kurulan iki yeni s  merkezi ile bir yeni toplama havuzu tam 
otomatik çal r duruma getirilmi , di erlerinde ise otomasyon çal malar  devam etmektedir. 

ekil 8 SCADA sisteminin ak m emas n ekil 9 ise SCADA sistemi ana ekran n
göstermektedir. 

ekil 8. Ak m emas
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ekil 9. Balçova Is  Merkezi Ana Scada Ekran

Is tma Uygulamas  ve lgili Mevzuat 

letme; geçmi ten bu yana edindi i i letme deneyimi, geçerli güncel yasal mevzuat ve 
abonelik sözle mesi kapsam ndaki ili kileri ve güncel uygulamalar, teamül haline gelen 
uygulamalar, Türk Ticaret Kanunu gere i yap lan uygulamalar kapsam nda çal malar n
yürütmektedir.  

Özellikle 2007 y l nda yay mlanan 5627 say l  Enerji Verimlili i Kanunu ve bu kanunla 
ilgili uygulama yönetmelikleri i  ve i lemlerimizde uyulmas  gereken mevzuat n büyük 
bölümünü olu turmaktad r. Yasa kapsam nda uygulama yönetmelikleri yay mlanm t r. 
Bunlar; 26874 say l  Resmi Gazetede yay mlanan “Merkezi Is tma ve S hhi S cak Su 
Sistemlerinde Is nma ve S hhi S cak Su Giderlerinin Payla t r lmas na li kin
Yönetmelik” ve 27075 say l  Resmi Gazetede yay mlanan “Binalarda Enerji Performans
Yönetmeli i” dir.  

letme aboneleriyle olan ili kileri ve genel olarak uygulamas na esas olan mevzuata 
uyumluluk aç s ndan çok iyi bir seviyededir. Yasal zorunlulu u olan tüm izinleri ve 
sertifikalar  alm  durumdad r. Bu kapsamda JT “Yetkilendirilmi  Ölçüm irketi ve 
Bölgesel Is  Da t m ve Sat irketi” olarak yetkilendirilmi  ilk jeotermal s tma yapan 
irkettir. 

BÖLGESEL ISITMA S STEM N N RDELENMES

Balçova – Narl dere jeotermal alan  hemen tamamen konut alan n n içinde bulunmaktad r. 
Saha bugünkü durumuna gelmeden önce yap la ma büyük ölçüde tamamlanm t r. Bu 
nedenle saha geli tirme çal malar nda ciddi sorunlarla kar la lm t r. Koruma alan
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çal mas nda da bu durumun olumsuz etkileri görülmü tür. Baz  yerbilimsel çal malar n
yap lmas  fiziki ko ullar nedeniyle mümkün olamamaktad r (Baz  jeofizik uygulamalar, baz
kuyular n periyodik üretim testleri). 

Sahada, jeotermal kaynak göreceli olarak enerji üretimine uygun yüksek s cakl k ve debi 
içermesine ra men fiziki ko ullar n elveri sizli i bölgede s tma a rl kl  proje geli tirilmesi 
ve yürütülmesinin temel nedeni olarak görülmektedir. Ülkemizdeki s tma uygulamalar  daha 
çok l Özel dare/Belediye tüzel ki ilikleri eliyle projelendirilmi  ve uygulamaya 
konulmu tur. Balçova – Narl dere sahas nda da uygulama bu ekilde geli mi tir.

Bölgesel s tma sistemlerinde; hem jeotermal sahan n i letilmesi, hem de elde edilen enerjiden 
yararlan larak bölgesel s tma amaçl  i letme yap lmas  söz konusudur. Dolay s yla bölgesel 
s tma sisteminin büyüklü ü, verimlili i ve ömrü tamamen jeotermal sahan n kapasitesi, 

sürdürülebilir i letmesi ve bu kapsamda rezervuar parametrelerine do rudan ba l d r. 
Jeotermal sahan n i letilmesinde “Sürdürülebilirlik” kavram  ön plana ç kmaktad r. Balçova 
– Narl dere jeotermal sahas nda; etap etap yürütülen i letme kapasite art , sahan n rezervuar 
parametrelerinin izlenmesi ve buna paralel i letme stratejisi olu turulmas  temel uygulama 
haline gelmi tir. Bu anlamda jeotermal sahan n olumsuz etkilenmesine neden olacak gerçekçi 
olmayan kapasite art lar ndan kaç n lmaktad r. Jeotermal saha mevcut haliyle sürdürülebilir 
özelli ini korumaktad r. letme deneyimi ve gerekli modernizasyonlarla verimlili i artt r p
kendi içinde kapasite art na gitmek belli ölçülerde mümkün de erlendirilmektedir. Baz
yay nlara konu oldu u gibi Balçova – Narl dere jeotermal sahas n n mevcut i letme stratejisi 
çerçevesinde olumsuz etkilendi ini/kayna n tükendi ini söylemek gerçekçi bir yakla m
olarak de erlendirilmemektedir.  

Balçova – Narl dere jeotermal sahas nda üretilen ve hizmete sunulan jeotermal enerji 
miktar na ili kin baz  veriler Tablo 8 de sunulmaktad r.
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Tablo 8. letme statistiksel Veriler 

Y l 2008 2009 2010 2011 2012 
Harcanan Toplam 

Elektrik Enerjisi (KWh) 3.992.675 4.068.828 3.682.832 4.951.832 4.345.323 

Tüketilen Toplam Tatl
Su Miktar  (m³) 41.225 35.842 14.679 17.452 8.817 

Kuyular Üretim Miktar
(m³) 4.700.267 4.995.726 4.647.644 5.526.687 5.098.945 

Kuyular Üretilen Is
Miktar  (MWh) 318.256 354.005 328.755 398.978 354.332 

Reenjeksiyon Miktar
(m³) 3.734.272 4.014.690 3.934.744 4.754.166 4.488.842 

Termal Su Kaça
(m³/Saat) 30 22 14 10 9 

Patlak Say s  (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 

Kas m – Nisan Aras
D  Hava S cakl

Ortalamas C
10,2 9,9 11,5 9,2 9,8 

Birim Üretilen Is
Enerjisi çin Tüketilen 

Elektrik Enerjisi- 
Spesifik Enerji 
(KWhe/MWht)

12,5 11,5 11,2 12,4 12,3 

De erlendirme ve Sonuç

Jeotermal enerjiden yararlanarak bölgesel s tma sistemi kurmak ve yürütmek, toplumsal 
fayda aç s ndan de erlendirildi inde do ru bir politika olarak görülebilir. Ancak bu konuda 
nihai karar  verirken;  

- Co rafi Bölge (iklim ko ullar ), 

- Jeotermal kayna n fiziksel ve kimyasal parametreleri, kapasitesi, bulundu u yer, 

- Is tma projesinin yap laca  bölgenin sosyoekonomik verileri, yap la ma ekli, miktar  ve 
kalitesi, gibi parametrelerin mühendislik kriterleri çerçevesinde çok iyi analiz edilmesi ve 
de erlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, hatal  bir seçim yap ld  takdirde kaynak 
israf na neden olma olas l  son derece yüksektir. Bu konuda örneklerde bulunmaktad r.

Balçova – Narl dere uygulamas  özelinde; i in ba lang c nda hedefler çok do ru tespit 
edilmese de uygulama ekli nedeniyle telafisi mümkün olmayan hatal  uygulamaya fazlaca 
dü üldü ü söylenemez. Daha çok konunun yeni olmas  ve yeterli mühendislik deneyimiyle 
birlikte gerekli ekipman ve malzeme altyap s n n bulunmamas  uygulamada kimi hatalara 
dü ülmesine neden olmu tur. Ancak uygulay c lar n zamanla edindikleri deneyim ve baz
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ekipman ve malzemelerin daha uygun seçimiyle hatalar düzeltilebilmi tir. Örne in; Balçova – 
Narl dere yer alt  enerji nakil hatt  hemen tümüyle de i tirilmek zorunda kal nm t r. Kuyu içi 
e anjör uygulamas ndan vazgeçilmi tir. 

Jeotermal enerjinin yerel olmas , bulundu u yerde kullan lmas n n getirdi i ekonomiklik, 
özellikle çevresel konulardaki tart lmaz katk s  tercih edilmesinin nedenleri olarak 
de erlendirilmektedir. Son derece güvenli ve ucuz bir enerji seçene i olarak ön plana 
ç kmaktad r. Örne in; s tma uygulamas nda karbondioksit emisyonu yok denebilecek kadar 
azd r. 1 KE’nin jeotermal enerjiyle s t lmas  yakla k 6 arac n üretti i kirlili i gidermeye 
kar l k gelmekte, Balçova – Narl dere i letmesi bu yönüyle yakla k 190.000 adet arac n
üretti i kirlili i gidermeye e de er gelmektedir.  

Sonuç olarak:

- Jeotermal sahan n geli tirilmesi büyük ölçüde tamamlanm t r. lave çal malara 
ihtiyaç duyuldu u takdirde 5686 say l  yasan n hükümleri çerçevesinde 
yap labilecektir. Güncel ve ivedi bir zorunluluk söz konusu de ildir.  

- Önümüzdeki y llar içinde 5686 say l  yasa kapsam nda yap labilecek ek geli tirmeler 
için uygun fiziki ko ullara sahip lokasyonlar bilinmektedir. Ayr ca imar planlamas nda
bu lokasyon noktalar n n dikkate al nmas  sa lanacakt r. 

- Mevcut kuyular n baz lar  yenilenerek, hem verimlili i hem de i letme ömrü 
artt r lmaktad r/artt r lacakt r. 

- Saha i letme stratejisinin kal c  ve sürdürülebilir olmas n  sa layacak tüm önlemler 
al nmaktad r ve bu konuda süreklilik sa lanacakt r. 

- Sahada enerjinin verimli kullan m na yönelik her türlü tedbir uygulanmaktad r, 
uygulanacakt r. 

- Jeotermal sahan n tüm parametreleri sürekli izlenip kuyular n üretim planlamalar  ve 
reenjeksiyon planlamas  buna göre yönlendirilmektedir/yönlendirilecektir.  

- letmede tam otomasyon uygulamas na yönelik ilave geli tirmelerle ilgili yat r mlar 
artarak devam edecektir.  

- letmenin kurumsal yap s n n geli mesine paralel olarak tüketiciyle olan ili kisi de 
olumlu yönde sürekli geli me kaydetmekte, hizmet kalitesi artmaktad r. 

Jeotermal enerji ulusal kaynakt r, ülkemizin enerji kaynaklar  aç s ndan çok zengin olmad
da de erlendirildi inde ülkemiz ve halk m z için yararl  ve ekonomik projelerin ivedilikle 
hayata geçirilmesi özel bir önem ta maktad r. Bu konuda gerek jeotermal kaynaklar n
ruhsat n  elinde bulunduran ki i ve kurulu lar, gerekse de düzenleyici ve denetleyici konumda 
bulunan kamu otoriteleri üzerlerine dü en kamusal görevi en do ru biçimde yerine getirmeli, 
getirmeye devam etmelidirler.  

KAYNAKLAR 

JT letme Notlar , statistikî Veriler 

Parlaktuan, M. Ki isel raporlar, zmir, 2013  

TESKON  Jeotermal Semineri Kitab , 2013, zmir 

Ki isel Notlar  
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ZM R JEOTERMAL KAYNAKLARI VE YÖNET M

Doç. Dr. Niyazi AKSOY 
niyazi.aksoy@deu.edu.tr

G R

2007 y l nda yürürlü e giren “jeotermal kaynaklar ve do al mineralli sular” kanunu 
beraberinde olumlu-olumsuz bir çok tart malar  da gündeme ta m t r. Yasa ile birlikte en 
önemli ve temel de i iklik daha öncesinde tamamen bir kamu varl  olan jeotermal 
kaynaklar , özel irket ve ki ilerin i letmesine aç lm t r. Kamu idaresi yasada belirtildi i
üzere düzenleme ve denetim görevlerini yapmaktad r. 

zmir’de jeotermal enerji kullan m  ve yayg nla t r lmas  uzun y llard r tart lmaktad r. zmir, 
jeotermal enerji kaynaklar n n say s  ve niteli i bak m ndan Türkiyenin  zengin illerinden 
biridir. Seferihisar (Karakoç, Do anbey, Cumal  ve Tuzla), Balçova-Narl dere, Dikili 
(Kaynarca, Bademli, Çamur Il calar , Nebiler, Kocaoba), Bergama (Güzellik Il cas , Dübek, 
Pa a Il cas ), Çe me (Il ca, Alaçat , ifne), Alia a (Il caburnu, Samurlu,Güzelhisar, Biçer, 
Helvac ), Çi li-Menemen (Ulukent),  Kar yaka, Urla (Gülbahçe), Bay nd r (Vardar Il calar ), 
Menderes ve Kemalpa a gibi 12 merkezde birçok jeotermal kayna a sahiptir. zmir ilindeki 
kaynaklar n büyük bir k sm n n dü ük entalpili yani do rudan kullan ma ( s tma termal banyo 
gibi) uygun oldu u görülmektedir.  

zmir s n rlar  içerisinde çok geni  alana yay lm  büyük bir k sm  dü ük ve orta entalpili 
jeotermal kaynaklar bulunmaktad r. Jeotermal kaynaklar n s tma amaçl  kullan m  ile ilgili en 
büyük sera ve konut s tma projeleri zmir’de gerçekle tirilmi tir. Elektrik fiyatlar ndaki art
ve te vikler, orta ve dü ük entalpili (<150oC) baz  sahalarda elektrik üretimini gündeme 
getirecektir.  

Jeotermal kaynaklardan mümkün olabilecek en yüksek yarar  elde etmek, bu arada kayna n
sürdürülebilir i letmesini sa lamak ve çevreyi koruyacak önlemleri birlikte tasarlamak için 
“entegre kaynak yönetimi” yap lmas  gerekir.  

JEOTERMAL ENERJ  YASASI ve UYGULAMALAR 

zmir li Jeotermal Enerji Dan ma Kurulu (JEDK), 1999 y l nda zmir Valisi Say n Kemal 
Nehrozo lu taraf ndan kurulmu tur. Kurul görev süresi boyunca “ zmir li Jeotermal Enerji 
Yönetmeli i”ni haz rlayarak zmir Valili ine sunmu tur. Fakat bu yönetmelik 
yay nlanmam t r. Sadece jeotermal kaynaklar üzerindeki çal malar  denetim alt na almaya 
çal an k sa bir maddesi Resmi Gazete yay nlanm t r [1]. Daha sonra ayn  kararlar  15 kadar 
il daha yay nlam t r. Makine Mühendisleri Odas , zmir ubesi’nin deste iyle haz rlanan 
taslak yönetmeli e uyumlu olacak ekilde “jeotermal enerji kanun tasar s ”  da haz rlanm t r. 
Kanun tasar s  da hak etti i ilgiyi ve deste i görmemi tir. Ekleri ile birlikte yakla k 100 
sayfal k bir bütün olan bu çal malar, sadece zmir’e özgü de il, geli mi  ülkelerdeki 
jeotermal kaynak yönetimlerini model alan, kayna n “yenilenebilir” özelli ini gözeten ve 
“sürdürülebilir” i letmeyi amaçlayan bir çal ma olmu tur.  Ba lay c  bir yan  olmasa da hala 
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normlar  görmek ve çal malar  planlamak aç s ndan yararlan labilecek bir kaynak olarak 
durmaktad r. 

2007 y l nda 5686 say l  “Jeotermal Kaynaklar ve Do al Mineralli Sular Kanunu”[2] kabul 
edilmi  ve daha sonra yönetmeli i yay nlanm t r.  

MAR PLANLARI ve JEOTERMAL KAYNAK L K S

Jeotermal enerji bulundu u yer ve yak n çevresinde tüketilmesi gereken bir kaynakt r.
Kayna a yak n ve o yörenin gereksinimlerini kar layacak projelerin gerçekle tirilmesi 
ak ll ca olur. Çünkü, jeotermal ak kan  uzun mesafelere ta mak pahal d r. Enerji kayna n n
potansiyeli ne kadar büyük olursa olsun, ta nma s ras nda bir noktadan sonra maliyeti di er 
seçeneklerin üzerine ç kar. Uzun mesafelere pompalamak için önemli miktarda elektrik 
enerjisi sarf etmek gerekir. zmir Balçova’da kurulu jeotermal kaynakl  bölgesel s tma projesi 
20 bin abone ve 3.5 milyon m2 s tma alan  ile dünyan n en büyük jeotermal kaynakl s tma
projeleri aras na girmi tir. Konut yo unlu u, tüketicilerin sat n alma gücü, jeotermal 
ak kan n fiziksel ve kimyasal özellikleri ve sahan n konumu bu projenin büyümesine ve 
geli mesine neden olmu tur. Ba lang çta alan büyüklü üne ba l  sabit bir ücretlendirme söz 
konusu iken, daha sonra tüketilen miktara ba l  bir ücretlendirmeye geçilerek daha adil ve 
kayna n israf n  önleyen bir ücretlendirme uygulanmaya ba lanm t r[3]. Dikili ve 
Bergama’daki jeotermal kaynaklar üzerine kurulu olan s tma projeleri birkaç yüz abone ile 
s n rl  kalm t r. Balçova sahas nda projenin geli mesini tetikleyen konut yo unlu u, sahan n
uygulama alan n n içinde yer almas  ve sat n alma gücünün yüksekli i bir avantaj 
olu turmu tur.

Ne yaz k ki jeotermal sahalar yap la maya kar  korunamam t r. Balçova sahas n n en 
verimli alanlar na yüksek binalar yap lm , önceki y llarda delinmi  kuyulara sondaj kulesi ile 
eri im olanaklar  kalmam t r. Bergama’da Pa a Il cas  ve Allioni antik kenti baraj sular n n
alt nda kalm t r. Do al güzellikler ve miraslar korunamamaktad r. Örne in Bal kesir-
Hisaralan kapl calar ndaki e siz traverten ve kaynaklar yok edilmektedir.  

6360 say l  büyük ehirler yasas  ile il s n rlar  büyük ehir belediye s n rlar  olarak 
tan mlanm t r. Bu durumda zmir Büyük ehir Belediyesi, imar planlar n  5686 say l
kanunun ilgili maddesini göz önüne alarak yeniden düzenlemelidir. Jeotermal kaynaklar ve 
do al ç k lar korunmal d r. Önceki y llarda Ala ehir’de ya anan ve bir kuyunun kontrolsüz 
olarak akmaya ba lamas , formasyonu y rtarak 100 m yar çap nda bir alanda patlama, çamur 
ve kaya f k rmalar yla geni  bir alan  yak p-y kmas  ak ldan ç kar lmamal d r. 5686 say l
yasan n Madde 14 / 2 öyledir:

Koruma alan  etüt raporlar , MTA’n n görü ü al narak, idare taraf ndan onaylan r. Arazi 
kullan m  ve yap la ma ile ilgili kaynak koruma alanlar  etüdünde öngörülen k s tlama ve 
ko ullar, imar planlar nda esas al n r. Kaynak koruma alanlar nda al nacak tedbirlere ili kin 
genel ilkeler yönetmelikle belirlenir.   

Görülece i gibi imar planlar n  jeotermal kayna  koruyacak ekilde uygulamak yasa emridir. 
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BÖLÜNMÜ  KAYNAKLAR 

5686 say l  yasa ile birlikte sahalar n özel-tüzel ki ilere aç lmas yla, sahalar adeta 
ya malanm , jeotermal kaynaklar, kayna n kendine özgü özellikleri dikkate al nmaks z n
bölünüp-parçalanm t r. Bu uygulama gerçek yat r mc lara ve kayna a verdi i zarar vermi tir. 
Bu ruhsatlarda yer alan i letmeler hem kayna a, hem de kurulu i letmelere zarar verecektir. 
Oysa anayasaya (Madde 168) göre devlet bu kaynaklar n israf edilmesini önlemek 
zorundad r:

Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndad r. Bunlar n aranmas  ve 
i letilmesi hakk  Devlete aittir. Devlet bu hakk n  belli bir süre için, gerçek ve tüzelki ilere 
devredebilir. Hangi tabiî servet ve kayna n arama ve i letmesinin,  Devletin gerçek ve 
tüzelki ilerle ortak olarak veya do rudan gerçek ve tüzelki iler eliyle yap lmas , kanunun aç k
iznine ba l d r. Bu durumda gerçek ve tüzelki ilerin uymas  gereken artlar ve Devletçe 
yap lacak gözetim, denetim usul ve esaslar  ve müeyyideler kanunda gösterilir.

5686 Say l  “Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunun” 14 numaral  “Kaynak 
rezervuar n n korunmas ” ba l  alt nda yer alan 14/1 maddesi: 
Bu Kanuna tâbi faaliyetlerde kayna  olu turan jeotermal sistemin korunmas , kayna n israf 
edilmemesi ve çevrenin korunmas  esas olup i letme faaliyeti öncesinde kayna n koruma 
alanlar  etüdünün ruhsat sahibi taraf ndan yapt r lmas  zorunludur. 

Bölünmü  ve parçalanm  saha örne ini Dikili’den verebiliriz. Dikili Belediyesi, zmir 
Valili i, seralar ve kapl calar ayr  ayr  kuyular delmi lerdir. Ayn  kayna  kullanmalar na
kar n, kayna  koruyacak ve enerji üretimini optimize edecek ortak i letme stratejisi 
olu turulamam t r. Bu kaynaklar için, hak sahiplerin de kabul edece i ortak ve örnek bir 
i letme startejisi geli tirilmelidir. 

SONUÇLAR 

mar planlar n n jeotermal kaynaklar  koruyacak ekilde yap lmas  yasa gere idir. 
Belediyelerin hem jeotermal kaynaklar  koruyacak, hem de bu kaynaklardan yararlanmay
sa layacak çevre ile uyumlu, sürdürülebilir projeleri te vik edecek planlamalar  yapmal d r. 

Özünde kamu mal  olan ve israf edilemeden i letmesi gereken,  jeotermal kaynaklar n önemli 
bir k sm  yanl  uygulamalar sonucu bölünmü -parçalanm  durumdad r. Bu kaynaklar n
birle tirilmesi ve ortak bir i letme stratejisi ile yönetilmesinin sa layacak yasal düzenlemeler 
için çal lmal d r. Birimle tirme [4] bir çözüm yolu olarak dikkate al nmal d r. 

KAYNAKLAR 

Resmi Gazete, “Jeotermal Kaynaklar n Ara t r lmas , Kuyu Aç lmas  ve letilmesi ile Ruhsatland r lmas na
li kin Esas ve Usullerin Uygulanmas  Hakk nda zmir Valili i l Yönetim Kurulu Karar  2002/1”, 04.07.2002. 

Resmi Gazete, “ 5686 Say l  Jeotermal Kaynaklar ve Do al Mineralli Sular Kanunu”, 03.06.2007. 

Yi it, K. 2013. “5687 Say l  Enerji Verimi Kanunu Gere ince, Merkezi Is tma Sistemlerinde Gider Payla m
Konusunda zmir Jeotermal A ’nin Uygulamalar ”. Jeotermal Enerji Semineri. 11. Tesisat Mühendisli i
Kongresi, 17-20 Nisan, zmir. 

M hçakan, . M., 2013. “Jeotermal Saha Birimle tirilmesinde Dikkate Al nmas  Gereken Unsurlar”, Jeotermal 
Enerji Semineri. 11. Tesisat Mühendisli i Kongresi, 17-20 Nisan, zmir. 
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JEOTERMAL SULAR ve ÇEVRE 

Sevgi TOKGÖZ GÜNE
sevgi.tokgoz@deu.edu.tr

Cihan GÜNE
cihan.gunes@deu.edu.tr

Ülkemiz jeotermal enerji potansiyeli aç s ndan yüksek, kullan m  aç s ndan oldukça dü ük 
seviyelerde olmas na ra men, gün geçtikçe gözlemlenen kullan m art lar  nedeniyle 
yenilenebilir enerji kullan m  aç s ndan oldukça umut verici düzeydedir. Ancak, kullan m
art na ba l  olarak jeotermal at k sular n arsenik, bor ve a r metaller gibi çevresel etkilerini 
s n rlayabilecek yeni teknoloji ve etkin uygulamalar n geli tirilmesine de ihtiyaç vard r. 

Özellikle, Bat  Anadolu’da önemli havzalardaki jeotermal su potansiyelinin yüksek olmas
çevresel aç dan çok önemli sorular  ak llara getirmektedir. Örne in; havza içindeki alüvyon 
akiferlerin ne kadar  jeotermal sudan etkilenmemi  ve temiz kalm  durumdad r, kar m
zonunun boyutu nedir? Gediz (Seferihisar, Balçova, Ala ehir ve Salihli), Kütahya (Simav) ve 
Büyük Menderes (Ayd n ve Denizli) gibi birçok havzadaki bor ve arsenik kirlili inin nedeni 
jeotermal kaynaklar ise, ne kadar  jeotermal üretim ve yeralt  suyu kullan m  gibi antropojenik 
etkilerle ortaya ç km t r? Jeotermal su üretim art  mevcut temiz sular  ve s cak-so uk su 
kar mlar n  nas l etkileyecektir, kirlilikler azalacak veya artacak m d r? Havza yönetimi 
aç s ndan oldukça kirletici içerikteki jeotermal sular n kullan m  s n rlanabilir mi, kirleten 
öder prensibi uygulanabilecek midir? Tar msal aç dan en önemli kirletici olan bor sorunu 
çözülebilir mi? Su yönetimi çal malar nda jeotermal at k sular aç s ndan ileriye dönük hangi 
tahmin modelleri yap lmaktad r? Sorular  daha uzatmak mümkündür, ancak cevaplar 
önümüzdeki günlerde hem havza yönetimlerini hem de toplumun önemli bir kesimini önemli 
kararlar almaya itecek boyutlardad r. Örne in, Gediz Havzas ’nda inceledi imiz Turgutlu-
Ala ehir aras ndaki bölgenin yeralt  sular n n tamam na yak n  arsenik ve bor kirlili i
içermektedir. 

Ülkemizde ç kar lan s cak suyun kullan ld ktan sonra bertaraf  konusunda de i en ko ullara 
uygun farkl  uygulamalar yasal mevzuat kapsam na al nm t r. Ancak bu, çevresel aç dan 
sorunlar  s n rlayan veya çözen bir durum de ildir. Üstelik ÇED aç s ndan jeotermal at k
suyun yaratabilece i sorunlar n çözümünü içeren bir çal ma ya da proje de bulunmamaktad r. 
Ancak, sorunun çözümü aç s ndan s n rl  da olsa olumlu say labilecek geli meler de vard r. 
Birçok sahadaki jeotermal sular n kirletici etkileri ak lc  bir su yönetimi ile sorun olmaktan 
ç kar labilir. Örne in, Balçova-Narl dere havzas nda jeotermal kaynakl  arsenik tamamen, bor 
ise %80 oranlar na kadar sular n kar m  ve adsorbsiyon süreçleri ile 2 km’lik ak m yolunda 
do al olarak ar t lmaktad r. Buradaki bor adsorbsiyonunun nas l artt r labilece i konusunda 
sahaya özel çal malara ihtiyaç vard r. Benzer olarak birçok sahada kar m modellemeleri 
yard m  ile havza-alan e ik de erleri belirlenerek üretimin alüvyon akiferlerdeki bask lar
kontrol alt nda tutulabilir. Ayr ca, jeotermal reenjeksiyon öncesi kimyasal reçeteler ile s cak 
sular n içerikleri belirli oranlarda ar t larak alüvyon akiferde sulama aç s ndan sorun olmaktan 
ç kart labilir. 
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G R

Yüzey ve yeralt  sular nda su seviyesini ve kalitesini korumak, su kaynaklar n n sürdürülebilir 
yönetiminde ve biyolojik çe itlili in korunmas nda hayati öneme sahiptir. Herhangi bir 
ortamdan (yüzey-yeralt  suyu) al nan suyun yeri, genellikle artan oranlarda kullanmaya ba l
kirlenmi  su, ortamdaki kalan su, ya  sular , yüzeysel sular (deniz-göl-akarsu) veya bunlar n
tümünün kombinasyonunda tekrar depolanmas  ile tamamlan r. Al nan suya göre tamamlanan 
suyun kalitesinin tahmin edilerek istenilen oranlarda depolaman n yap lmas  ve temsili izleme 
ile iyi durum e ilimi yaratabilme bilinçli sürdürülebilir bir su yönetimidir. Havzada mevcut 
durumda depolaman n nas l oldu unun ve bizim bunu nas l ve hangi oranlarda 
de i tirdi imizin, ileriye dönük havza ile ilgili hangi planlar m z n oldu u ve sular n kalitesi 
ve miktar nda iyi durum e ilimi yaratmak için beslenme ve kullan ma ba l  kaliteyi nas l
de i tirebilece imizin bilinmesi veya tahmin edilebilmesi alan ve havza özelinde çok 
önemlidir.  

Bat  Anadolu’da hem do al hem de yeralt  suyu kullan m na ba l  olu an su seviyesi 
dü ümünün yaratt  hidrolik etkiler bat da deniz suyu giri imi ve havza içinde jeotermal su 
gibi kirlilik içeren sular n yay lmas na arac l k etmektedir. Özellikle, yerle im alanlar nda
yeralt  suyunun kullan ld ktan sonra denize bo alt lmas  hidrolik bas nc  azaltarak deniz suyu 
giri imini artt rmaktad r. Di er önemli sorun olu an hidrolik dü üme do ru jeotermal ve 
indirgen sular n hareketidir. Jeotermal sular do al hidrolik h zl  ak m artlar  nedeni ile birçok 
alanda hem do al hem de kullan ma ba l  kirlilik etkileri yaratmaktad r.

Son 50 y ld r giderek artan tar msal, kentsel ve endüstriyel su ihtiyac  yeralt  sular n n baz
alanlarda yüksek kullan m na ba l  olarak su tablas nda 100 m’nin üzerinde dü ü ler 
olu mas na neden olmu tur. Bu kullan m n yaratt  seviye dü ümü, özellikle at k sular n
egemenli inde tamamlanmaktad r. E er ortamda jeotermal bir kullan m varsa at k suyun 
de arj edilme oran nda akiferin üst zonlar nda (suyun s cakl  nedeni ile) h zl  bir yay l ma
girmekte ve çok geni  alanlara kadar yay labilmektedir. S cak at k suyun yay lma h z  ve yönü 
yeralt  suyu kullan m (içme, sulama,…) yönüne do ru ve hidrolik dü ümle artmaktad r. E er
yeralt  suyu seviyesi yüzeyin hemen alt nda ise s cak su bo al mlar  yüzeysel sulara da 
kar maktad r.

Gediz (Seferihisar, Balçova, Ala ehir, Salihli, Turgutlu,…), Kütahya (Simav, Gediz,…) 
Bak rçay (Dikili, Bergama,…) ve Büyük Menderes (Ayd n ve Denizli) gibi havzalarda 
jeotermal kaynakl  bor, arsenik ve a r metal kirlilikleri tespit edilmi  (Tokgöz Güne  ve 
Güne , 2009) ve günümüzde de kirlilikler halen yay larak devam etmektedir. Ancak, olu an
jeotermal kirliliklerin baz  alanlarda at k su kaynakl  oldu u belirli iken bir ço unda ne kadar 
at k su ya da do al jeotermal içerik oldu u da belirli de ildir. Üstelik yeralt  ve yüzey suyu 
kullan mlar na ba l  yeni ak m dinamiklerinin olu mas  ve jeotermal su kullan mlar n n art
kar mlar n çok daha geni  alanlara yay lmas na neden olarak kirlilik sorunlar n n
büyümesine neden olmaktad r. 

Ülkemiz jeotermal enerji potansiyeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  verilerine göre 
31500 MW ve bu miktar n % 77,9’u Bat  Anadolu’da bulunmaktad r (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl , 2013). Bu oldukça avantajl  bir durum olmas na ra men, bu s y
bar nd ran suyun miktar  Bat  Anadolu’daki termal sular  bar nd ran havzalar n sular n
kullan lamaz hale getirecek boyuttad r. Mevcut durumda, termal sulara yak n alanlarda yüzey 
ve yeralt  suyu kirlilikleri varken tam kapasiteli kullan m için öngörü yapmak bile 
korkutucudur. Bu durumda, hem güncel kullan m  sürdürülebilir k lmak hem de kapasite 
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art n n önünü açacak jeotermal su ile ilgili mevcut at k su bertaraf sistemin iyile tirilmesine 
ve/veya yeni bir ar tma stratejisinin geli tirilmesine ihtiyaç vard r.

S cak Sular n Genel Özellikleri ve Kirlilik 

Bat  Anadolu’daki s cak sular uzun y llard r çevre, makine, jeoloji, maden, kimya gibi 
disiplinlerden birçok ara t rmac n n ilgisini çekmi  ve halen kökeni, içeri i, döngüsü ve 
sorunlar n  çözmeye yönelik ara t rmalar yap lmaktad r. Ancak, konu çevresel aç dan
incelendi inde yap lan ara t rmalar oldukça s n rl d r. Konuyu s n rlayan en önemli etken 
suyun kimyasal olarak çok yüksek oranda çözünmü  içerik ve kirleticiler bar nd rmas d r.
Örne in Tablo 1’de, Gediz Havzas  ve Balçova bölgesindeki jeotermal sular n yeralt  sular
üzerinde yaratt  arsenik ve bor kirlilikleri gösterilmektedir. Ayr ca, s cak sular n yüksek 
indirgen özellikleri, akiferler üzerinde olu turdu u desorbsiyon artlar na ba l  kirlilikler 
nedeni ile ilave olumsuz etkiler de yapabilmektedir.  

Balçova alan nda s cak at k su, alüvyon akiferdeki yeralt  sular  üzerinde büyük bir kirletici 
etkiye sahip olan yüksek çözünmü  konsantrasyonlar (1637-2100 μS/cm), As (0.176-0.419 
ppm) ve B (7.7-14.5 ppm) gibi toksik bile enlere sahiptir. Jeotermal su kimyas , reenjeksiyon 
noktas ndan hidrolik ak m yönünde denize kadarki ak m yolunda önemli de i imlere 
u ramaktad r. Ak m yolu ba lang c nda pH ve elektriksel iletkenlik de erleri s ras  ile 6.3 ve 
946 μS/cm iken ak m yolu sonunda 7.45 ve 5720 μS/cm (deniz suyu giri imi) de erlerine
kadar ç kmaktad r. As konsantrasyonu, jeotermal alana yak n birkaç örnek d nda al nan
di er tüm numunelerde kabul edilebilir limitlerin (10 ppb) alt ndad r. Ancak, bor 
konsantrasyonlar  ortalama 2.8 mg/L olarak yasal limitlerin üzerinde olmas na ra men 
oldukça azalm t r. Tüm akifer dikkate al nd nda derinlik art  jeotermal suyun 
hakimiyetini sonuçlamakta ve kirlilikleri artt rmaktad r. Ya , temiz yeralt  ve yüzey 
sular n n kar m zonu olan akiferin üst k s mlar , kirliliklerin en az oldu u k s mlard r. 
Ayr ca, jeotermal su ak m yolu önünde deniz suyu giri imi yok iken ak m yolunun etraf nda
deniz suyu giri imleri olu maktad r. Bu durum, ortamda yarat lan yüksek ak m artlar na
ba l  deniz suyu giri imi ile ili kili olabilir. 

Gediz Havzas ’nda, hem do al hem de kullan ma ba l  etkileri kolayca gözlemleyebilmek 
mümkündür. Bozda  temiz yüzey ve yeralt  sular n n kar m yaparak havzadaki alüvyon 
akiferde kirlilikleri azaltmas , havza önlerinde mevsimsel olarak s cak sular n kullan m na
ba l  de i im göstermektedir. Ayr ca, s cak sular n fay zonlar na reenjeksiyon yap lsa bile 
(döngüye girmemesi nedeni ile) suyun tekrar yükselerek havzadaki yeralt  suyu seviyesi 
üzerinden yay l m göstermesi kuvvetle muhtemeldir. Bu alanlarda, s cak sular n hareketi ile 
ilgili ayr nt l  incelemelere gerek vard r. 
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Tablo 1. Gediz Havzas  ve Balçova bölgesindeki so uk ve jeotermal sular n özellikleri. 
Jeotermal sular n yeralt  sular  üzerinde yaratt  arsenik ve bor kirlilikleri. 

Yasal Çerçeve 

Son y llarda birçok alanda gerçekle en h zl  geli im, ya am kayna m z olan su 
kaynaklar m zda giderek artan kirlilik e ilimlerinin ortaya ç kmas na neden olmu tur. Avrupa 
Birli i (AB) ülkeleri, sular n n yasal olarak korunmaya ihtiyac  oldu unu belirterek belki de 
dünyadaki en kapsaml  çal malar  gerektiren hukuksal altyap y  olu turmaya ba lam t r. Ana 
amaç, tar msal, endüstriyel ve evsel gibi her türlü insan kaynakl  kirletici emisyonun sular 
üzerinde yaratt  bask lar  azaltarak daha çevreci ve rekabetçi geli me sa lamakt r. Su 
Çerçeve Direktifi çal malar na, özellikle yeralt  sular  konusunda antropojenik etki öncesi ve 
sonras n  temel alan sular n tan mlama, s n flama ve e ilimlerini belirleyebilecek 
metodolojileri geli tirmek için altyap  projeleri (BASELINE ve BRIDGE) ile ba lanm t r. 
Havza, ülke ve AB boyutunda su kalite parametrelerinin do al seviyesi (NBL) ve 
antropojenik etkiyi s n rlayan e ik de erlerin (TV) tan mlanmas  için farkl  veri ve bilgi 
seviyesine göre metodoloji geli tirilmektedir. 

Benzer olarak ülkemizde de, AB ile uyum çerçevesinde bu yasal zemin olu turulmaya 
ba lanm t r. Ayr ca, ülkemizde “Jeotermal Kaynaklar ve Do al Mineralli Sular Kanunu” 
(resmigazete.gov.tr, 2013) jeotermal sular  oldukça geni  bir kapsamda de erlendirmektedir. 
Bu iki kanuni çerçeve dikkate al nd nda, yak n gelecekte birçok jeotermal sahada kirlilik 
sorunlar  gündeme gelecek ve önemli kararlar al nmas n  gerektirecektir.  

AB Su Çerçeve Direktifi çat s  dikkate al nd nda, su çal malar nda jeotermal sular öncelikli 
konular aras nda de ildir. Ancak, ülkemizdeki do al potansiyeli ve yeralt  ve yüzey sular  ile 
ili kisi ve yaratt  kirlilikler bizim için konuyu öncelikli bir hale getirmektedir. Tar msal ve 
endüstriyel geli im, artan enerji ihtiyac  ve kaynaklar m z n kullan m  çok daha ak lc  ve 
bütünle ik uygulamalar  gerektirmektedir.  

Örnek Ad
Ec
μS/cm

DO
mg/L

T
°C

Eh
mV

pH NO3-
mg/L

Na
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Cl
mg/L

HCO3
mg/L

SO4-2
mg/L

As
μg/L

B
μg/L

Bozda  M. A. Kaynak 68 6.75 22 388 7.75 2.2 7 9 2 6 32 3 <0.5 31
Bozda  K rkoluk 189 7.78 12 458 7.7 2.2 6 29 4 3 97 12 1.4 13
Bozda  Çamyayla 367 6.33 14 341 7.43 1.3 11 64 7 8 222 9 2 18
Gediz Havzas  Köseali Köyü
DS  Kuyusu 60117 nolu

1130 6.43 21 268 7.13 16.4 105 85 44 50 503 93 2.8 1838

Gediz Havzas
Karao lanl  Köyü M. O.

847 0.49 19 277 6.94 7.5 31 123 27 27 372 108 70.4 60

Gediz Havzas
Salihli Ç k  Benzin stasyonu

477 0.10 19 -17 7.48 2.2 20 71 9 12 251 36 751 19

Gediz Havzas
Salihli Ç k  Benzin stasyonu

566 2.12 21 207 7.32 2.2 69 43 14 5 326 6 1277 117

Ala ehir Deresi 835 - 20 245 7.06 - 142 149 87 156 824 240.0 31 1393
Gediz Havzas
35m sondaj

593 6.2 19 404 6.90 7.5 55 64 9 13 274 57.0 0.8 3719

Balçova At k Jeotermal Su 1902 - 55 - 7.88 - 408 18 5 183 608 199.0 306 10500
Balçova temiz yeralt  suyu 544 21 7.29 - 10 3 23 20 295 24.0 1.8 100
Balçova kirli yeralt  suyu 1815 42 6.30 347 21 8 170 436 288.0 170 8500
Balçova kirli yeralt  suyu 1872 - 27 - 7.00 180 114 33 120.0 530 296.0 1 4400
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Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde, at k s cak sudan kurtulman n en uygun yöntemi al nan suyun yak n yeralt
rezervuarlar na tekrar geri gönderilmesidir. Bu durumda, hem kirlilik sorunlar n n ortadan 
kald r ld  dü ünülmekte hem de s cak suyun tekrar rezervuar  beslemesi sa lanarak s
kay plar  azalt lmaktad r. Ancak, bu durum pratikte birçok sahada geçerli olmad  gibi ciddi 
kirlilik sorunlar  da yaratmaktad r. Dahas , giderek artan kullan m ve kapasite art  yeni 
stratejiler geli tirmeyi zorunlu k lmaktad r.

Bat  Anadolu jeotermal sahalar  ve alüvyon akiferleri aras ndaki etkile imi anlamak, yeni 
strateji geli tirmede çok önemli öngörüler sa layabilir. Saha ve havza özelinde deniz, göl, 
akarsu de arj , fiziksel ve kimyasal ar tma ya da at k suya eklenecek kimyasal bir reçete ile 
ak m yolunda do al ar t m performans n n artt r lmas  gibi farkl  seçenekler üzerinde 
çal lmas  gereklidir. 

E er uygun ve ekonomik ar tma seçenekleri geli tirilemez ise, havza yönetimi aç s ndan
oldukça kirletici içerikteki jeotermal sular n kullan m  s n rlanabilir. Yeni ar tma teknikleri 
geli tirilerek tar msal aç dan en önemli kirletici olan bor sorunu çözülebilir ve hatta termal 
sular ar t ld ktan sonra sulama amaçl  kullan labilir.

Jeotermal sular n sürdürülebilir yönetimi, jeotermali ve ortam n  anlamay , do ru, hassas, 
geçerli, tam ve yeterli veriler üreterek ileriye dönük çevresel öngörüler sa lamay
gerektirmektedir. Mevcut çevresel ko ullar ve bu ko ullar  lehimize nas l çevirebilece imiz 
jeotermal sular n gelece i aç s ndan çok önemlidir ve net bir ekilde anla lmal d r.
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G R

Son y llarda, Dünya Sa l k Örgütü ve T.C. Sa l k Bakanl  ça n hastal  olan obezite ve 
i manl kla mücadelede en önemli hedeflerden birinin sürdürülebilir ula m n te vik edilmesi 

oldu unu öne sürmektedir. Sürdürülebilir ula m, ula m amaçl  yolculuklarda bireylerin 
motorlu araçlar yerine yürüyü ü ya da bisikleti tercih etmesi olarak aç klanabilir. 
Sürdürülebilir ula m türellerinin (yürüyü  ya da bisiklet) kullan m  ancak aktif ya am n
desteklenmesiyle artt r labilir. Aktif ya am n nas l desteklenece i dünyada çok say da 
ara t rmaya ve yerel yönetim uygulamalar na konu olmu tur. Geli mi  dünya kentlerinde 
konu hakk nda standart veri toplanmas na yönelik giri imler ba lat lm , kentlerin, 
mahallelerin ve hatta sokaklar n ve konutlar n “yürünebilirlik skorlar ” internet üzerinden 
yay nlanm  ve yay nlanmaktad r. 2000 y l nda ba lat lan ve son 13 y ld r her y l tekrarlanan 
geni  kat l mc  profiline sahip “Yürüyü 21 (Walk21)” ba l kl  konferanslar serisinde yerel 
yönetimler ve sivil toplum kurulu lar  ve gönüllüler taraf ndan yap lan kentsel tasar m
uygulamalar  s k s k tart lmaktad r. Geli mi  dünya kentlerindeki ara t rmac lar ve yerel 
yöneticiler taraf ndan takip edilen bu konferanslar serisine Türkiye’den henüz bir kat l m
bulunmamaktad r.  Ancak benzer tart malar Türkiye Sa l kl  Kentler Birli i taraf ndan
organize edilen konferanslarda ve yay nlarda da dile getirilmektedir. Bu çal ma kapsam nda 
aktif ya am  desteklemek ve sürdürülebilir ula m türellerini kullanmaya te vik etmek 
amac yla yurt içinde ve yurt d nda yürütülen kentsel tasar m uygulamalar na yönelik 
örneklerin özetlenmesi hedeflenmi tir.  Farkl  ölçeklerde yürünebilirli i artt rmak amac yla
(dolayl  ve do rudan bu amaca hizmet edebilir) uygulanan yurt içindeki ve yurt d ndaki
kentsel tasar m uygulamalar  de erlendirilerek ve kar la t r larak konunun önemi 
vurgulanm t r.

SÜRDÜRÜLEB L R ULA IM ve YÜRÜNEB L RL K SKORLARI 

Ço u zaman sözde ve teoride kalsa da hiç üphesiz “sürdürülebilirlik” modern dünyan n en 
popüler kavramlar ndan biridir ve  bir çok kavram n ön-eki durumundad r: sürdürülebilir 
avc l k, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir bina, sürdürülebilir cephe sistemleri, 
sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir ekoloji, sürdürülebilir ekonomik kalk nma, sürdürülebilir 
geli me, sürdürülebilir g da sistemleri, sürdürülebilir in aat, sürdürülebilir sosyal kalk nma, 
sürdürülebilir ya am, sürdürülebilir planlama, sürdürülebilir tar m, sürdürülebilir turizm, 
sürdürülebilir … Önüne geldi i her kavram ile birlikte asl nda modern dünyan n hem bir 
problemini hem de söz konusu probleme yönelik çözüm alternatiflerini tart maya 
açmaktad r. Dünyan n tüm kentlerinde ula m planlamas  alan nda ya anan problemler göz 
önüne al nd nda “sürdürülebilir ula m” kavram n n ne çok tart maya konu oldu u
(olaca ) aç kt r. Örne in, Babalik Sutcliffe (2009a ve 2009b), ula t rma sektörünün 
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günümüzde ne derece sürdürülebilir oldu unu ve sürdürülebilir ula m politikalar n
tart rken,  Knoflacher & Ocalir (2011) sürdürülebilir ula m kavram n n içerdi i çeli kileri 
ve kentsel sürdürülebilirlik için ula m alan nda yap lmas  gereken temel de i iklikleri ortaya 
koymaktad r. Burada belirtmek gerekir ki, bu bildirinin amac  “sürdürülebilir ula m” 
kavram n  ve politikalar n  detayl  olarak tart mak de ildir. Bu makale ile sürdürülebilir 
ula m kavram n n öneminin vurgulanmas  ve sürdürülebilir ula m politikalar ndan biri olan 
“yaya öncelikli kent mekanlar ” konusunun tart lmas  hedeflenmi tir.

Sürdürülebilirli in nas l tan mland na ba l  olarak “ sürdürülebilir ula m” kavram na bak
aç s  da farkl l k göstermektedir (Litman, 2006). Bu makale kapsam nda sürdürülebilir ula m
“ula m amaçl  yolculuklarda bireylerin motorlu araçlar yerine yürüyü ü ya da bisikleti tercih 
etmesi olarak” ele al nmaktad r. Ula m amaçl  yolculuklarda yürüyü  ya da bisiklet 
kullan m n n te viki ancak aktif ya am n desteklenmesiyle olabilir. Aktif ya am n nas l
desteklenece i dünyada çok say da ara t rmaya ve yerel yönetim uygulamalar na konu 
olmu tur. Geli mi  dünya kentlerinde konu hakk nda standart veri toplanmas na yönelik 
giri imler ba lat lm , kentlerin, mahallelerin ve hatta sokaklar n ve konutlar n “yürünebilirlik 
skorlar ” internet üzerinden yay nlanm  ve yay nlanmaktad r.  2007 y l nda Seattle 
Washington’da bulunan özel bir yaz l m irketi “walkscore.com” internet adresi üzerinden 
Kuzey Amerika kentlerinin ve mahallelerinin “yürünebilirlik skorlar ”n   belirli parametrelere 
ba l  olarak hesaplamaya ve bu hesaplara dayanan haritalar  yay nlamaya ba lam t r. Bu 
haritalar ile kentler, mahalleler, sokaklar ve hatta konutlar yürünebilirlik aç s ndan
kar la t r labilir (dolay s yla yar r) olmu tur. Söz konusu internet sitesine olan ilgi zamanla 
ç  gibi artm , haritalar n kapsad  alan geni letilmi  (Kuzey Amerika, Kanada ve 
Avustralya kentlerini içerecek ekilde), bu haritalar emlak piyasas n  yönlendiren önemli bir 
kaynak olarak öne ç km  ve bas l  medyada s k s k yer bulmu tur. Bir ba ka ifade ile art k
konut al c lar  sat n al nabilecek potansiyel konutlar  sadece metrekare ve konum ile ili kili
olarak de erlendirmemekte, sa l kl  ve aktif ya am  ne derece desteklediklerini de 
de erlendirir olmu tur. Söz konusu yaz l m ile yürünebilirli in hangi parametrelere dayanarak 
hesapland  tart maya aç kt r ve çok say da ele tiriye konu olmu tur. Ancak, içerdi i her 
türlü eksikli e ra men, “walkscore.com” aktif ya am n ekonomik de erini tart maya açan 
önemli bir veri kayna  olmu tur. Henüz bu haritalar Türkiye kentleri için yay nlan yor
olmasa da, üphesiz söz konusu uygulaman n benzerleri çok yak nda Türkiye kentlerine de 
uyarlanacakt r. Özetle, dünya kentleri, mahalleleri ve sokaklar  yeni bir alanda yar makta 
(yürünebilirlik) ve bu yar  konu ile ilgili (ve hatta ilgisiz) çe itli gruplarca effaf bir ekilde 
izlenebilmektedir. Böylesi bir yar  Türkiye kentleri ve mahalleleri için henüz ba lamam ken
konuya e ilmenin, önlemler alman n önemi yads namaz. E er bir gün, geli mi  dünya 
kentlerinin içinde oldu u bu yar  Türkiye kentlerini de kapsar ve daha do ru parametreler ile 
ölçülebilir olursa, yürünebilirli i artt racak müdahaleleri imdiden önemsemeye ba lam  olan 
yerel yönetimlerin yar a önde ba layacaklar  öngörülebilir. Böylesi bir yar  içinde, zmir’in 
yerinin ne olaca  ise tart maya aç kt r.

GEL M  DÜNYA ÜLKELER NDE YÜRÜNEB L RL N ARTTIRILMASI Ç N
YAPILAN MEKÂNSAL MÜDAHALELER  

2000 y l nda ba lat lan “Yürüyü  21 (Walk 21)” Konferanslar  serisi, dünya genelinde kentsel 
mekânda (ve k rsal mekanda) yürüyü ü ve aktif ya am  te vik etmek amac yla (1) kamusal ve 
özel kurulu lar n, yerel yönetimlerin, sivil toplum kurulu lar n n, üniversitelerin ve gönüllerin 
kat l m  ve yürütücülü ünde gerçekle en kampanyalar n, (2) planlama uygulamalar n n ve 
politikalar n n, (3) kentsel tasar m uygulamalar n n ve kentsel tasar m n ilkelerine esas olan 
parametrelerin, (4) yaya davran lar n  ve mekân n yürünebilirli ini etkileyen parametrelerin 
ölçütlerinin ve bu ölçütlere yönelik araçlar n tart ld  bir toplant d r. Bu toplant lar, 
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mekanda yürünülebilirli i etkileyen fiziksel çevreye ait parametrelerin ölçütlerine yönelik 
ulusal ya da uluslararas  bir standart geli tirilmesini hedefleyen ve Avrupa Bilim Fonu 
taraf ndan desteklenen önemli projelerin (Yayalar n Temel htiyac  - Pedestrian Quality 
Needs - Avrupa Bilim Fonunun Bilim ve Teknolojide Avrupa birli i- COST Projesi gibi)  
ortaya ç kt  ve tart ld  platformlar olarak da örnek gösterilmektedir. Geni  kat l mc
grubuna sahip olan bu uluslar aras  toplant  ve bu uluslar aras  proje kat l mc lar  aras nda
Türkiye’den kat lan bir ara t rmac  bulunmuyor olmas  bir eksiklik olarak yorumlanabilir.  

Bu bildiri kapsam nda, Yürüyü  21 (Walk 21) Konferans nda 2010 ve 2011 y llar nda sunulan 
267 adet bildiri taranarak yerel yönetimler ve sivil toplum kurulu lar  ve gönüllüler taraf ndan
yap lan kentsel tasar m uygulamalar n n tart lmas  hedeflenmi tir.  Bu konferans serisinde 
sunulan tüm bildirilerin yakla k üçte birinin aktif ya am  te vik etmek amac yla hem yerel 
yönetimler hem de sivil toplum kurulu lar  ve gönüllüler taraf ndan yap lan kentsel tasar m
uygulamalar  oldu unu söylemek mümkündür. Söz konusu uygulamalarda dikkat edilen 
kentsel tasar m ilkelerinin bazen do rudan bazen dolayl  olarak kentsel mekanda 
yürünebilirli in te viki ile ili kili oldu u görülmü tür.  2010 ve 2011 y llar nda sunulan 
kentsel tasar m uygulamalar  ve aktif ya am ile ili kili bildirilerde öne ç kan ba l klar
a a daki ekilde gruplamak mümkündür:  

KONULAR ÖRNEK ÇALI MALAR
Sokaklarda ve kamusal alanlarda yürüyü ün te vik edilmesi için 
fiziksel mekanda yap labilecek de i iklikler: konut alanlar nda 
ticareti te vik etmek, yol boyunca otopark  desteklemek ya da ta t 
yoluna paralel araç park alanlar n n yaya yoluna dönü türülmesi, 
mekansal esteti i artt r c  müdahaleler, kent mobilyalar  ve çiçek 
bahçelerinin kullan m , ticari levha düzenlemeleri, kald r mlar n
bak m , kald r mlar n geni li i ve yüzey malzemesine yönelik 
düzenlemeler, sokaklar n ayd nlatma eleman , sokak mobilyas  ve 
sanatsal ö eler ile donat lmas , sokak kafeleri, bisiklet park yerleri, 
peyzaj düzenlemeleri, trafik güvenli ini artt r c  müdahaleler, 
trafik sakinle tirici ö elerin konumland r lmas , sokak 
kesi imlerinde güvenli kar dan kar ya geçi  imkan  veren 
ö elerin düzenlenmesi, rüzgar önleyici panolar, binalar n gölge 
verecek ekilde konumlanmas  ile ili kili düzenlemeler gibi  

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) 

Sokaklar n ve mahallelerin araçtan ar nd r lmas n n ba ar  ve 
ba ar s zl klar

Faure A. (2010); Van-der-Spek S. (2011); 
Choi E.(2011) 

Sokak a  ve s n fland rmas , kald r m ve yaya geçi leri, bisiklet ve 
toplu ta ma yönelik ihtiyaçlar, trafik sakinle tirici ö eler, estetik 
sokak cephesi tasar m , sokak altyap s , kamusal alan tasar m
konular na yönelik bilgiler içeren “Sokak Tasar m  Rehberi”, 
“Yaya Kald r mlar  ve Yaya Üst Geçitlerine Yönelik Rehber” 

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

Sanatsal ö elerin, heykellerin yürünebilirlik üzerindeki etkileri Baugh B. (2011); Geller M. (2011); Irving 
K. (2010); Kroeger E. (2011)  

Sokak kafeleri (pop-up cafe) Hodge K. & Power A. (2011); Irving K. 
(2010)

Yön bulma haritalar n n yürünebilirlik üzerindeki etkileri  Proft J. (2011)  

Engellilerin hareketlerini k s tlayan gerçek ve alg sal engeller Frye A. (2010); Havik E.  (2010); Havik E., 
Melis-Dankers B., Steijvers F. (2010); 
Smart C. (2011) 

Yaya-bisiklet ortak kullan m na yönelik (shared space) 
uygulamalar n ba ar  / ba ar s zl klar

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) 
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Okul çevresindeki sokaklarda aktif ula m modunun kullan m n n
te vik edecek kentsel tasar m uygulamalar  (belirli güzergahlarda 
kasislerin artt r lmas , sokak kesi imlerinde hafif rampalar n
uygulanmas  ile trafik güvenli inin artt r lmas  gibi)  

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

SA LIKLI KENLER B RL NE ÜYE TÜRK KENTLER NDE
YÜRÜNEB L RL N ARTTIRILMASI Ç N YAPILAN MEKANSAL 
MÜDAHALELER  

Bir önceki bölümde de belirtildi i gibi,  geli mi  dünya kentlerindeki ara t rmac lar ve yerel 
yöneticiler taraf ndan takip edilen yürünebilirlik ile ili kili konferanslar serisine Türkiye’den 
henüz bir kat l m bulunmamaktad r.  Ancak, burada belirtmek gerekir ki, konu Türkiye’de de 
gündemdedir.  2004 y l nda kurulan Sa l kl  Kentler Birli i taraf ndan yap lan yay nlar ve 
düzenlenen toplant lar yerel yönetimlerin ve akademisyenlerin konuyu tart abilece i ortak 
platformlard r. Ayr ca, yerel yönetimlerce düzenlenen çe itli toplant larda da konunun 
gündeme getirildi i görülmektedir. Bir ba ka ifade ile uluslararas  platformlarda dile getirilen 
tart malar n benzerleri Türkiye Sa l kl  Kentler Birli i ve bu birli e üye yerel yönetimler 
taraf ndan organize edilen konferanslarda ve yay nlarda da dile getirilmektedir.  Bu bölümde, 
Birlik Üyeleri 2011 y l  Faaliyet Raporu (Sa l kl  Kentler Birli i Ba kanl , 2011) 
incelenerek, aktif ya am  destekleyen ve sürdürülebilir ula m türellerini kullanmaya te vik
eden kentsel tasar m uygulamalar na yönelik örneklerin özetlenmesi hedeflenmi tir.  Sa l kl
Kentler Birli i Üyesi kentlerce yürütülen kentsel tasar m uygulamalar n  a a daki ekilde 
gruplamak mümkündür (Sa l kl  Kentler Birli i Ba kanl , 2011):

KONULAR ÖRNEK ÇALI MALAR
Kent içinde yaya ve bisiklet yolu 
düzenlemeleri ve yenilemeleri (yaya 
sirkülasyonu ve süreklili inin sa lanmas , her 
türlü sokak mobilyalar  ve peyzaj 
düzenlemeleri ile sokaklar n canland r lmas ,
çocuklar için e itici ve ö retici sokak oyunlar
mobilyalar n n kullan m , kald r m 
yüksekli inin standartlara uygun hale 
getirilmesi, engellilere yönelik yer 
dö emelerinin – k lavuz ta lar  ve stop ta lar
gibi- kullan lmas , kald r mlarda ve yap
giri lerinde engelli rampalar n n kullan lmas ,
soka a bakan bina cephelerine yönelik 
düzenlemeler, geni  kald r mlar n araç 
i galinden kurtar lmas , yol boyu düzensiz 
otopark sorununa yönelik müdahaleler, 
sokaklar n giri  ve ç k lar nda trafik 
sakinle tirici ö e olarak h z kesici 
platformlar n konumland r lmas , ta t ve yaya 
alanlar n  ay rabilmek için çiçeklik, mantar, 
renk gibi ö elerin kullan m  vb.) 

Projeler:  
Antalya Büyük ehir Bel. “Kentsel Çevre Düzenlemeleri” s. 23,  
Bursa Büyük ehir Bel. “Cumhuriyet Caddesi Nostaljik 
Tramvay Hatt ” s. 67,  
Çankaya Bel. “Güniz Sokak – Engelsiz Yaya Yolu Projesi”, 
s.75
Çankaya Bel. “Olgunlar Sokak Yenileme Projesi” s.79,  
Çankaya Bel. “Oyun Sokaklar  Projesi” s.79, 
Denizli Bel. “Bisiklet ve Yürüyü  Yolu Yap m i” s.93,  
stanbul Büyük ehir Bel. “ Meydan Projeleri” s. 126, 
zmit Bel. “Tarih Koridoru Projesi” s. 153, 

Kad köy Bel. “Faruk Ayano lu Caddesi Yenileme Projesi” s. 
156,
Kad köy Bel. “Engelsiz Eri im Çal malar ” s. 156, 
K r kkale Bel. “Atatürk Bulvar  Peyzaj Düzenlemesi” s. 180 
Mu la Bel. “Arasta’da II. Ad m” s. 199, 
Nilüfer Bel. “Gümü tepe Maksem Cephe Sa l kl la t rma 
Uygulamalar , 2011” s. 210,  
Nilüfer Bel. “Engelsiz Nilüfer” s. 214,  
Odunpazar  Bel. “Sokak Sa l kla t rma ve Yayala t rma Projesi 
s. 221-223, 
Ordu Bel. “Boya Kampanyas ” s. 229, 
Osmanc k Bel. “A açland rma çal mas ” s. 235, 
Trabzon Bel. “Yürüyü  ve Bisiklet Yolu Projesi” s. 259. 

Konut adalar  içinde kalan at l alanlar n
rekreasyon alan  olarak de erlendirilmesi 
ve rekreasyon alanlar nda yaya yolu 
düzenlemeleri ve yenilemeleri (nehir 
kenar nda yürüyü  yollar  piknik alanlar  ve 
peyzaj düzenlemeleri ile rekreasyon alan
tasar m , su temal  parklar, aç k hava sergi 
alanlar , ye il teraslar, festival alan , çim amfi, 
restoran – kafe, çocuk oyun alan , kaykay pisti, 
bisiklet ve ko u parkurlar , aç k alan spor 

Projeler:  
Avonos Bel. “K z l rmak Kenar  Düzenleme Projesi”, s.28  
Çankaya Bel. “Ata Park – Ye il Koridor”, s.72  
Çankaya Bel. “Çansera Rekreasyon Alan  Peyzaj Projesi”, s.73 
Çankaya Bel. “Çim Amfi Devam  Ye il Koridoru”, s.73 
Çankaya Bel. “Çim Amfi ve park Projesi”, s.74 
Çankaya Bel. “Lozan Park Alan  Tasar m ” s.77,  
Denizli Bel. “Akvadi Projesi” s.85,  
Denizli Bel. “Muhtelif Alanlarda Park Yap m i” s.93,  
De irmendere Bel. “De irmendere Sahil Düzenleme Projesi” 
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aletleri, oturma ve dinlenme alanlar  gibi 
kullan mlara yönelik düzenlemeler, do al ta
duvarlar, bazalt ta  gibi malzemelerin 
kullan m , futbol sahas , basketbol sahas , tenis 
kortu gibi kullan mlara yönelik düzenlemeler)  

s.113,
zmit Bel. “Kültür Tepesi” s. 152, 

Kad köy Bel. “Ye il Avlular Projesi”, s. 158, 
Kad köy Bel. “Ye il Alan, K y , Rekreasyon, Spor ve Park 
Düzenlemeleri Projeleri”, s. 159, 
K r kkale Bel. “Meyho  Park” s. 181 
K r kkale Bel. “Spor ve Kondisyon Alanlar ” s. 181 
Osmanc k Bel. “Ye il Alanlar Yap lmas ” s. 232, 
Osmanc k Bel. “D  Mekan Spor Aletlerinin Al nmas ” s. 232, 
Tepeba  Bel. “Tepeba  Bel. Toprak Dede Hayrettin Karaca 
park ” s. 251. 

Kent meydanlar na yönelik düzenlemeler
(havuz, heykel gibi ö eler ile kent 
meydanlar n n canland r lmas )

Projeler:  
Ayd n Bel. “Kent Meydan  Projesi” s.32,  
stanbul Büyük ehir Bel. “Meydan Projeleri” s. 126, 
zmit Bel. “Mahalle Konaklar  ve Mahalle Meydanlar ” s. 150, 

Kadirli Bel. “Kadirli Bel. Kent meydan  Projesi” s. 168, 
Trabzon Bel. “Meydan park  ve Yak n Çevresi Kentsel Tasar m 
Projesi” s. 256-257. 

Engelli ve Çocuk Park  Tasar m  ve 
Uygulamalar  (engelli çocuklar n ve 
yeti kinlerin kullanabilece i egzersiz 
aletlerinin bulundu u parklara yönelik 
tasar mlar, engelli tuvaletine yönelik projeler) 

Projeler:  
Band rma Bel. “Engelli park ” s.52,  
Çankaya Bel. “Koza Sokak ve Oyun Park ” s.76,  
Didim Bel. “Engelsiz Park” s. 100 
Kar yaka Bel. “Otizmli Çocuklara Yönelik Yap lan Atla 
Terapi Çal malar ” s. 176 
K r kkale Bel. “Sanayi Çocuk Park ” s. 18, 
Osmanc k Bel. “Politen Çocuk Oyun Gruplar  Al nmas ” s. 232, 
Osmangazi Bel. “Görme Engelli Ta  projesi” s. 243. 

Kentsel Donat lar n Yenilenmesi (büfe, taksi 
dura , reklam panolar  ve billboardlarda 
yenileme ve standartla t rma çal malar )

Projeler:  
Çankaya Bel. “Kentsel Donat lar n Yenilenmesi” s.75,  
Çankaya Bel. “Konur karanfil Yüksel Yaya Bölgesi Tabela 
Uygulamas ” s.76,  
zmit Bel. “Taksi Duraklar” s. 151, 
zmit Bel. “ Dekortaif Ayd nlatma” s. 151. 

Yaya Güvenli ini Artt r c  Müdahaleler (üst 
geçit çal malar  gibi) 

Projeler:  
Denizli Bel. “Üst Geçit Çal malar ” s.93. 

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönü üm
Projeleri 

Projeler:  
zmir Büyük ehir Bel. “ zmir Konak Kentsel Yenileme Projesi” 

s.136,
Kad köy Bel. “ RasimPa a Yel de irmeni mahalle Yenileme 
Projesi” s. 156, 
Nilüfer Bel. “ I ktepe Sosyal ve Kültürel A r l kl  Kentsel 
Dönü üm Projesi” s. 206. 
Trabzon Bel. “ Za nos ve Tabakhane Vadisi Kentsel Dönü üm
Projesi” s. 257. 

SONUÇ

Yurt içinde ve yurt d nda aktif ya ama yönelik kentsel tasar m müdahalelerinin yer yer 
benzerlikler gösterdi i görülmektedir. Ancak yurt d nda tart lan baz  konular n yurt içinde 
hiç tart maya aç lmad n n da alt  çizilmesi gerekmektedir. Örne in, yurt d nda “sokak 
kafeleri” yaya m knat s  olarak tan mlanarak kentsel mekanda yürünebilirli i artt rabilmek 
için özel müdahalelerle (ve planlanarak) uygulanmaktad r. Ancak, Türkiye kentlerinde çok 
yayg n olan bu “sokak kafeleri” kültürel yap n n bir parças d r ve yürünebilirli i artt rabilecek 
önemli bir kentsel tasar m müdahale alan  olarak görülmemektedir. Benzer ekilde yurt 
d ndaki tart malar n oda nda duran bisiklet güzergah  tasar m , Türkiye’de devam eden 
tart malar n çeperinde yer almaktad r. Yurt d nda benimsenen hedeflerden biri, özellikle 
çocuklar  yürüyü e te vik etmektir. Dolay s yla, ilkokullar ve konut alanlar  aras ndaki
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güzergahlar n yürünebilirli i çok say da ara t rmaya konu olmu tur. Yurt d ndaki yerel 
yönetimler okul çevrelerindeki sokaklar n yürünebilir olmas  için ciddi çabalar harcamakta ve 
yat r mlar yapmaktad r. Ancak, Türkiye kentlerinde konunun, ara t rmac lar ve yerel 
yönetimler taraf ndan göz ard  edildi inin söylenmesi çok da yanl  olmaz.   

Aktif ya am  desteklemek ve sürdürülebilir ula m türellerini kullanmaya te vik etmek 
amac yla hem yurt içinde hem de yurt d nda yap lan kentsel tasar m uygulamalar na yönelik 
örnekler incelendi inde problemin do as  gere i parçac  yakla mlar n benimsendi i
görülmektedir. Bu yads namaz bir durumdur. Ancak baz  durumlarda parçac  yakla mlardan 
etkili sonuçlar elde etmenin mümkün olmad n n alt  çizilmesi gerekmektedir. Örne in, 
birkaç yap  adas nda engelli rampalar n n kullan lmas  ya l , çocuk ve engellilere yönelik 
engellerin kald r ld n  göstermeyebilir. Böylesi parçac  yakla mlarla gerçekle tirilen 
kentsel tasar m müdahaleleri engellileri aktif ya ama yönlendirmekte yetersiz kalabilmektedir. 
Benzer ekilde, “Engelli Park ” projeleri bu parklara eri im kolayla t r lmad  sürece hedef 
kitlenin kullan m na aç lamamaktad r ve projeler yüzeysel kalmaktad r.   

Dikkat edilmelidir ki, yukar da özetlenen kentsel tasar m müdahaleleri farkl  ölçeklerde 
olabildi i gibi, bu müdahaleler bazen do rudan bazen dolayl  olarak kentlerde yürünebilirli i
artt rmay  hedeflemektedir. Söz konusu kentsel tasar m uygulamalar nda hedefin ne ölçüde 
yürünebilirlikle ili kili oldu u tart lmal  ve hedef / sonuç aras ndaki ili ki ba ar  ve 
ba ar s zl klar ekseninde analiz edilmelidir.   
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ZM R’DE DEN Z ULA IMI

Yrd. Doç. Dr. K. Emrah Erginer 
emrah.erginer@deu.edu.tr 

G R

2008 y l nda yine ayn  ba l k ile haz rlam  oldu um yaz m n günümüz itibari ile 
güncellenmi  halini bu kez 2013 y l nda düzenlenmekte olan TMMOB zmir KK Kent 
Sempozyumu’nda sunmaktay m. zmir’de Denizcilik anlam nda bu süreçte oldukça önemli 
geli meler olmakla birlikte halen Ege Bölgemiz’de tek bir sivil tersanemiz ve halen zmir ç
Körfezi’nde amatör denizcili in geli mesi ad na yap lan bir ey bulunmamaktad r. Yaz  genel 
olarak süreç içerisinde TMMOB zmir KK olarak Gemi Mühendisleri Odas  (Sekretarya) 
zmir ubesi, Gemi Makineleri letme Mühendisleri Odas zmir ubesi, n aat Mühendisleri 

Odas zmir ubesi ve ehir Planc lar  Odas zmir ubesi olarak Haziran 2011 tarihinde 
haz rlam  oldu umuz “ zmir Deniz Ula m ” raporundan ve TMMOB GMO zmir ubemiz 
olarak A ustos 2011 tarihinde haz rlam  oldu umuz “ zmir Büyük ehir Belediyesi Deniz 
Hizmetleri ube Müdürlü ü Gemi ve Yedek Parçalar n n Al m halesi” raporundan 
olu maktad r. Her iki raporda zmir Büyük ehir Belediyesine belirtilen tarihlerde 
sunulmu tur.

1) Mevcut Durum Tespiti 

zmir binlerce y ll k tarihe sahip dünyan n en eski liman ehirlerinden biridir. zmir kenti 
liman art alan nda ve co rafi özelli i gere i körfez etraf nda geni lemi tir. zmir kenti, 
tar msal art alan n n, üretim faaliyetlerinin ve liman i levlerinin iyi bir eklemlenmesi ile 
günümüzde demografik olarak Türkiye’nin 3. büyük ehri, Ege Bölgesi’nin ise en büyük 
ehridir. Deniz ula t rmas  konusunda Türkiye’de stanbul’dan sonra gelen ikinci büyük k y
ehridir. Bu bak mdan zmir’de körfezi de erlendirme biçimi zmir’in gelece ini belirlemede 

çok büyük önem arz etmektedir. 

zmir kamuoyunda çe itli kesimler taraf ndan dile getirilen son on y l n temel sorunlar
aras nda Körfez’e ili kin sorunlar önemli yer tutmaktad r. Alsancak Liman  özelle tirmesi,
Çandarl  liman  projesi, Deniz ula m n n k s tl  kullan m , Kruvaziyer turizm potansiyelinin 
gerçekle memesi, Tersane bulunmamas , Deniz kirlili i, Mustafa Kemal Sahil Yolu trafi i, 
Kent içi trafik s k kl , Kent peyzaj  ve Körfez siluetinin bozulmas  gibi sorunlar uzun 
y llard r gündemdedir. Buna kar n, sorunlara bütüncül olarak yakla lmam , her bir konu 
genellikle tek ba na ele al nm t r. Yetkili ve ilgili kurum ve kurulu lar bütünlükten uzak 
olarak kendi projelerini gündeme getirmi lerdir. Aç kl kla ifade edilebilir ki, zmir kentinde 
k y  ve deniz ili kisi imdiye dek bütüncül olarak ele al nmam t r. Körfez kullan mlar , parsel 
baz nda talep planlamas  biçiminde de erlendirilmi tir.
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2) Kent ve Deniz li kisi

zmir kenti, körfez boyunca lineer geli en bir makroforma sahiptir. Bu formu nedeniyle 
ula m sistemi körfezi saran lineer hatlar boyunca ve bu hatlar  dikeyde kesen ba lay c
yollarla tan ml d r. Lineer kent makroformlar nda körfez ve iç denizler geometrik olarak 
ula m sistemi için e ik olu turmaktad r, buna kar n deniz ula m n  de erlendirebilen bir 
yakla m için çok ciddi bir potansiyel olarak da görülmelidir. Kentsel ula m sistemi içinde 
dü ünüldü ünde, deniz yolu ba lant lar n n kurgulanmas  önem ta maktad r.

“ zmir kenti, tarihsel kimli i ile bir liman kenti olman n yan nda denizci bir kent olma 
özelli ini de ta maktad r. Birkaç nesil öncesine kadar zmir kay klar , bal kç  takalar  ve 
limana gelen yük ve yolcu gemileri ile büyük bir hareketlilik ve canl l k ya ayan zmir 
Körfezi, son y llarda, birkaç adet körfez vapuru, alargada bekleyen birkaç tane yük gemisinin 
d nda hiçbir hareketlilik ya amamaktad r. Tüm sahil eridinin beton yap la maya aç lmas
ve bal kç  bar naklar n n, çekek yerlerinin, r ht m ve iskelelerin de kald r lmas yla ehrin 
denize aç laca  noktalar bir bir kapat lm  ve denizle bütünle mek sadece sahilde yürüyü
yapmaya indirgenmi tir. (TMMOB zmir KK Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, 08-10 
Ocak, 2009) 

3) Ula m Ana Plan  ve Deniz Ula m  De erlendirmesi

zmir Körfezi’nde deniz ula m na ili kin üretilmi  en kapsaml  çal man n zmir Büyük ehir
Belediyesi ( BB) taraf ndan haz rlanan Ula m Ana Plan  olmas  beklenmektedir.

ekil 1: zmir Büyük ehir Belediyesi, 2009 Izmir Ula m Ana Plan  Sonuç Raporu Özeti 
(2009 Mart, sayfa 13). 

BB zmir Ula m Ana Plan  sonuç raporu özetinde belirtilen “merkez kent günlük yolculuk 
istek hatlar ” analizlerinde iç körfez üzerinden geçen istek hatlar n n varl , deniz ula m n n
gereklili ini göstermektedir. Rapor özetinde 2030 y l  yolculuk kestirimlerinde deniz 
ula m n n pay n n %4,9 olaca  öngörülmektedir. Merkez kentte ve kentsel bölgede deniz 
ula m na talebin artaca  belirtilmi tir. Buna ba l  olarak mevcut iskelelerin yan  s ra ek 
iskelelerin yap lmas  gerekti i belirtilmi tir.
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Günlük Yolculuk Da l m

Toplu 
Ula m

50%

Yaya 
Ula m

38%

Özel Ta t
12%

Karayolu 
Toplu 

Ta ma
74%

Karayolu 
Özel Ta tl

22%

Deniz 
Ula m

1%

Hafif Rayl
Sistem 

3%

ekil 2   2010 y l na ait Günlük toplu ula m içindeki ta t türlerine göre ula m n da l m
(2008).

Yukar da bahsi geçen kaynaktan al nan veriler do rultusunda; BB toplu ula m ndaki paylar 
a a daki gibi da lmaktad r: Lastik tekerlek %93,3 (2,600.000 ki i), metro %5,4 (130.000 
ki i), vapur %2,23 (63.000 ki i), toplam yolculuk yakla k 2.800.000 dir toplu ula mda.

Tablo 1 ZDEN Z 2013 Yolcu ve Araç statistikleri

Y llara Göre Yolcu ve Araç Ta ma Say lar
(2001-2013 Y llar )

Y llar Ta nan
Yolcu Say s

Ta nan
Araç Say s

2000 Y l
(10 Ayl k) 12.761.925 375.718 

2001 y l  15.314.310 450.862 
2002 y l  15.461.950 482.596 
2003 y l  15.500.000 486.380 
2004 y l  15.068.242 541.318 
2005 y l  14.589.746 525.409 
2006 y l  14.647.011 533.169 
2007 y l  14.659.685 389.892 
2008 y l  13.736.482 352.827 
2009 y l  13.948.522 307.841 
2010 y l  14.137.075 300.866 
2011 y l  12.650.181 362.721 
2012 y l  12.527.959 420.196 
2013 y l
(Eylül  
Ay na Kadar)

10.043.113 363.599 

Toplam 195.046.201 5.893.394 

skeleler Karayolu 
mesafesi 

Denizyolu
mesafesi 

Kar yaka-Konak ~ 12 km. 3.9 km. 
Bostanl - ~ 31 km. 4.5 km. 
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ekil 3 Tablo 1’deki Verilerin Grafik Hali 

ekil3’te görülmektedir ki y llar geçtikçe maalesef deniz ula m  daha az tercih edilir hale 
gelmi tir. 

BB’ye ait Yolcu Gemileri 

Tablo 2 BB’ye ait Gemiler 

   GEM  ADI    N A YER  VE TAR H  MAK NALARI  ORTALAMA 
HIZI

 YOLCU KAPAS TES
 GROSS TON 

YAZ KI
KORDON ZM R-1987 Pendik Sulzer 11 kts. 747 589 307,46 
YALOVA-1 ZM R-1988 Pendik Sulzer 11 kts. 747 589 307,46 
GÖLCÜK ZM R-1962 Fiat 10 kts. 844 684 290,40 
BERGAMA BREMEN-1951 Sulzer 10 kts. 368 368 244,25 

BB’ye ait Araba Vapurlar

  GEM  ADI    N A YER  VE TAR H  MAK NALARI  ORTALAMA 
HIZI

 YOLCU KAPAS TES
 GROSS TON 

YAZ KI
ESENKÖY STANBUL-1989 Pendik Sulzer 11 kts. 738 269 107,07 
SALACAK STANBUL-1966 Fiat 9   kts. 576 418 900,58 
EM NÖNÜ STANBUL-1967 ABC 11/12 kts. 576 418 900,58 

Tablo 2’de hizmet al m  yöntemiyle TURYOL Kooperatifine ait toplam 18 adet yolcu teknesi 
de ZDEN Z taraf ndan i letilmektedir. 
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ekil 4 zmir Körfezi Vapur Mevcut Vapur Hatlar

zmir Büyük ehir Belediyesine ait olan 17 adet geminin ya  ortalamas  40 ‘t r. Oldukça ya l
olan BB Yolcu Filosunun acilen yenilenmesi gerekmektedir. Ve bu kapsamda BB
gerçekle tirilen ihale sonucu yeni yolcu gemileri Aral k 2013’ten itibaren teslim al nmaya 
ba lanacakt r.

Tablo 3 ZDEN Z taraf ndan TURYOL irketinden Kiralana Gemiler 
(T.C. Ba bakanl k Denizcilik Müste arl zmir Bölge Müdürlü ü 2011) 

Yolcu Kapasitesi Durumu 
Yolcu
Kapasitesi

Yolcu
Kapasitesi

TURYOL TEKNELER  K  Yaz TURYOL TEKNELER  K  Yaz 
Karadeniz A 550 725 Venüs 1 557 615 
Emin nand 446 850 Muzaffer Kaptan 550 550 
K rç lo lu 2 550 650 Kaptan evket yidere 540 850 
Adatepe 2 550 550 Meteo lu 450 800 
Kaptan Ha im Tüfekçi 700 850 Mete-3 550 750 
Kaptan Enabir Can 550 700 K nal  Varan 400 650 
Hac  Ali Reis 5 550 750 Fethibey 420 750 

BB taraf ndan zmir Körfez Hatt  yolcu ta mac l nda toplam 21 adet gemi bulunmaktad r
ve bu gemilerin 14 adedinin ba lama liman stanbul’dur. BB filosunun yetersizli inden
dolay  bu aç  tekne kiralayarak çözmeye çal maktad r. Bu kapsam nda kent kültürü ile 
örtü meyen isimli ve ba lama limanl  tekneler zmirli’lerin hizmetine sunulmakta ve bir türlü 
yeni gemi al m  ihalesi gerçekle tirilememektedir. BB taraf ndan al nmakta olan yeni 
gemilerin teknik özelliklerinin nas l ve kimler taraf ndan kararla t r ld  bilinmemektedir. 
Tekne gövde yap s  bak m ndan katamaran (çift gövdeli) tekneler sat n al nmakta oldu u ve 
tasar mlar n n yurt d ndan al nd  bilinmektedir. TMMOB Gemi Mühendisleri Odas zmir 
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ubesi önderli inde TMMOB zmir KK olarak al nmakta olan gemiler hakk nda verilen 
mücadeleler neticesinde ülkemiz kamuoyu konuyu ö renmi  ve iptal edilen ilk ihale 
neticesinde Yalova’da ÖZATA Tersanesi haleyi kazanm  ve gemileri in a etmektedir. 

“Özelle tirme Projesi kapsam nda Türkiye Denizcilik letmelerine (TD ) ait gemilerin, 2001 
y l nda BB’ye devredilmesiyle irketin ad zmir Deniz letmecili i Nakliye ve turizm Tic. 
A. . – zdeniz olarak de i tirilmi tir. TD  taraf ndan zmir Körfez hatt nda gerçekle tirilen 
deniz yolu ile ehir içi yolcu ve araç ta mac l  i ini, 30.03.2000 tarihinde imtiyaz 
sözle mesi ile ald  yetki do rutusunda üstlenen zdeniz, 08.03.2000 tarihinde 105 personel, 
8 yolcu gemisi ve 3 araba vapuru ile görevine fiilen ba lam t r ( BB, 2009. zmir Kent Sa l k
Profili. s: 155)”.  Belirli te vikler sonucunda artan talep ve sefer say lar n  ka lamada yetersiz 
kalan 8 yolcu gemisine ek olarak 02.04.2000 tarhinde stanbul’daki bir irketten mil ba na
hizmet al m  esas na dayanan anla ma ile 13 adet gemi kiralanm t r ( BB, 2009. zmir Kent 
Sa l k Profili, s:156). 

4) Öneriler 

A a da zmir’de deniz ula m n  etkileyen ana faktörler kapsam nda bir tak m önerilerde 
bulunulmaktad r. 

4.1) Deniz – kent li kisinin Yeniden Kurulmas

zmir Büyük ehir Belediyesi’nin 2006-2017 Stratejik Plan ’ndaki kent vizyonu zmir’i 
Akdeniz’in Liman Kenti olarak tan mlam  iken, 2010-2017 Stratejik Plan ’nda bu vizyondan 
vazgeçilmi tir. Bu gerekçesiz ve mevzuata da uygun olmayan bir de i ikliktir. Stratejik 
Plan’ n uzun vadeli yönlendirici karar  olan ve en az bir uygulama döneminden sonra ancak 
revize edilebilecek olan Vizyon, sessiz sedas z ve kentlilere sorulmadan de i tirilmi tir. Bu 
de i iklik Stratejik Planlamaya ili kin mevzuat n vizyon de i tirme ko ullar na ayk r d r. 
Di er yandan, vazgeçilen vizyon ile yerine konulan ifade aras nda ciddi bir tezat 
bulunmaktad r. zmir kenti anla lan o ki Körfez’i unutmaktad r. zmir’in vizyonunun 
Körfez’i de erlendirme d  b rakmamas  gereklidir. 
zmir Büyük ehir Belediyesi’nin 2006-2017 Stratejik Plan ’nda

“ zmir Kent Vizyonu: 
Kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz’in kültür ve sanat 
merkezi liman kenti olmak.” eklinde belirlenmi tir.

Buna kar n, 2010-2017 Stratejik Plan ’nda:

“Kent Vizyonu:
Özgür ve keyifle ya an lan, demokraside simge kent olmak” biçiminde de i tirilmi tir.

Bu de i iklik Körfez’e verilen önemin de i ikli ini ortaya koymaktad r. Ayr ca son günlerde 
özellikle Üçkuyular-Göztepe-Mektupçu-Konak istikametinde Körfez kenar na dizilen beton 
bloklar n hiç birinde deniz merdiveni bulunmamakta olup, adeta bir set gibi halk n denizden 
kopar lmas  sa lanm t r. Emniyet kültürü kapsam nda da denize dü ebilecek bir 
vatanda m z n, herhangi bir merdiven bulunmamas ndan ötürü karaya ç kmas  olanaks z hale 
getirilmi tir.

4.2) Planl  Geli me Modeline Geçilmesi 
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zmir Körfezi’ne ili kin farkl  kurumlarca gündeme getirilen projelerin uzun vadeli bir plan 
dahilinde yap ld n  söylemek mükün de ildir. Körfezi bütün olarak de erlendiren bir 
“ zmir Körfezi K y  Master Plan ” niteli inde, Naz m mar Plan  ve Ula m Ana Plan  ile 
uyumlu bir yol haritas  haz rlanmal d r. Bu yol haritas , zmir Körfezi’ndeki gerek planlama, 
gerek mülkiyet hakk , gerekse uygulama ve denetim bak m ndan çok ba l  bir ortamda, yetkili 
kurumlar taraf ndan i birli i ile haz rlanmal d r. Bu çal may  haz rlayabilmek için ilgili 
kurumlar n uzmanl k dallar nda kurumlar n altyap lar n  haz rlamas  gerekmektedir. Mevcut 
altyap lar  ile kurumlar n bu çal may  etkili düzeyde gerçekle tirme imkan  yoktur. Körfezde 
yetkisi olan ilgili kurumlar n k y  planlamas , gemi mühendisli i, gemi makineleri 
i letmecili i, çevre mühendisli i, in aat mühendisli i ve ilgili di er bilim alanlar ndan olu an
ekipler kurmas  bu çal man n ilk ko uludur.

4.3) Entegre ula m sistemi kurgulanmas

Kentsel ula m sistemleri bir bütün olarak ele al nmal d r. Bu bütünlük içerisinde ula m alt 
sistemlerinin birbirleriyle ba lant l  olmas  sistemin sa l kl  i lemesinin temel ko uludur. 
Dolay s yla farkl  ula m türleri aras nda geçi in olanakl  oldu u entegre bir sistem 
kurgulanmal d r. Otobüs, banliyo ve vapur seferlerine birbirini takip eden ve zmirlilere 
seçme hakk  tan yan bir düzenleme getirilmelidir. BB taraf ndan yap lmas  planlanan ve ön 
etütleri haz rlanan tramvay hatlar n n güzergah seçimlerinde mevcut ve yap lmas  öngörülen 
iskeleler dikkate al nmal d r. 

4.4) Kurumlar Aras birli i Sa lanmas

K y lar ülkemizde imar konusundaki yetki karma as n n tipik örneklerinden biridir. zmir’in 
iç körfezinde yetkili kurumlar: Bay nd rl k ve skan Bakanl , Kültür ve Turizm Bakanl ,
Çevre ve Orman Bakanl , Ula t rma Bakanl , Özelle tirme daresi, Tar m Bakanl , Milli 
Savunma Bakanl , Büyük ehir ve lçe belediyeleri yetkileri bulunmaktad r. Bay nd rl k ve 
skan Bakanl , 3621 say l  K y  Kanununun 7. maddesine göre k y da onama i lemini 

gerçekle tirir. E er, k y da yap lacak yat r m n, tamamlay c  niteli inde k y  kenar çizgisinin 
kara taraf nda bulunan bölümleri var ise, bu alanlar, planlamaya dahil edilir ve 3621 say l
K y  Kanununun 7. maddesi ile 3194 say l mar Kanununun 9. Maddesi uyar nca yine 
Bay nd rl k ve skan Bakanl nca onama yap l r.  K y da yap lmas  planlanan yat r m n
bulundu u alana göre planlar; Kültür ve Turizm Koruma ve Geli me Bölgesinde Kültür ve 
Turizm Bakanl nca ve Özel Çevre Koruma Alan nda Özel Çevre Koruma Kurumu 
Ba kanl nca onaylan r. Özelle tirme kapsam ndaki tesisler için ise 5398 say l  Kanuna göre 
onama i lemi, özelle tirme i lemi tamamlan ncaya kadar Özelle tirme daresi Ba kanl 'nca; 
ihalesi yap l p özel sektöre devri yap ld ktan sonra ise, Bay nd rl k ve skan Bakanl nca 
yap l r. 

4.5) Denizci Kültürün Olu turulmas

Kalifiye elemana ihtiyaç duyulan deniz ula m nda özellikle etkili idari kadrolarda denizci 
ki ilerin yer almas  sa lanmal d r. Amatör denizcilerin ve Belediyenin kendi teknelerini de 
denize indirebilecekleri rampalar ile çekebilecekleri çekek sahalar  körfez hatt  boyunca 
uygun bölgelerde konu land r lmal d r. Amatör denizcilerin kendi teknelerini sahil boyunca 
ba layabilecekleri r ht mlar n belirlenerek, gerekli emniyet tedbirleri ve izinlerin al nmas
sa lanmal d r. Deniz sporlar nda kullan lan su üstü ve su alt  deniz araçlar n n çekilebilece i,
ba lanabilece i ve bak m ve onar m i lemlerinin yap labilece i uygun alanlar belirlenmelidir. 
Pasaport liman n n (mendirek içi) uygun yerlerinde zmirlilere ve özellikle çocuklara denizi 
sevdiren aktivitelerin ve su sporlar n n yap lmas  özendirilmelidir. zmir’deki yerel yöneticiler 
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ve karar al c lar Deniz Kültürünün olu turulmas  ve yay lmas  amaçl  tan t m, bilgilendirme, 
te vik ve özendirmeye yönelik giri imlerde bulunmal , planlar  yapmal  ve uygulamal d r.
Körfez içindeki bal kç  bar naklar  düzenlenmelidir.  

4.6) Marinalar n Yer Seçiminde Uygunluk artlar na Uyulmas

Deniz ula m na engel olmayacak, Liman Geri sahas nda ve sorun ya anmayacak bir ya da 
birkaç noktada marina konu land r lmas  için giri imde bulunulmal d r. Mevcut bal kç
bar naklar  modernle tirilerek bir bölümü amatör denizcilere ayr lmal d r. 

4.7) Tersane ihtiyac n n giderilmesi 

Ege Bölgesi için bir zorunluluk haline gelen ve ehir hatlar  da dahil olmak üzere zmir’li 
amatör denizcilerin teknelerini karaya çekmesi, havuzlamas  ve bak m-onar m n  yapmas
amac yla öncelikli olarak mevcut tersanelerin de erlendirilmeli (ALAYBEY Tersanesinin 
eski konumuna yani sivil-askeri konuma getirilmesi) ve/veya kurulmas  planlanan tersaneler 
için Tersaneler Master Plan n n da sonuçlar  dikkate al narak yer tespiti yap lmal d r. 
Tersanelerde yeni gemilerin yap m na ba lan lmal d r. 

4.8) skelelerin Revize Edilmesi 

Kullan mda olan iskeleler, ehir hatt nda çal mas  planlanan gemi tiplerine göre, max. 80 cm. 
gelgit baz al nacak ekilde, ya l /engelli vatanda lar n deniz ula m ndan en üst düzeyde 
yararlanmas n  ve gemiye en rahat ekilde eri imi sa layacak ekilde revize edilmeli, yeni 
yap lacak iskeleler de bu kriterler göz önüne al narak dizayn edilmelidir. 

4.9) K y lara Yaya Eri iminin K s tlanmamas

Anayasan n “A. K y lardan yararlanma” ba l kl  43. maddesi; 
“K y lar, Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndad r. Deniz, göl ve akarsu k y lar yla, deniz ve 
göllerin k y lar n  çevreleyen sahil eritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yarar
gözetilir. K y larla sahil eritlerinin, kullan l  amaçlar na göre derinli i ve ki ilerin bu 
yerlerden yararlanma imkân ve artlar  kanunla düzenlenir” demektedir. Dolay s yla, 
k y lara yönelik herhangi bir kullan m n kamu yarar  ilkesini gözeterek, toplumun tüm 
kesimlerine aç k olmas  gerekmektedir.  

Deniz ula m  dikkate al nd nda vapur – metro – tramvay – banliyö – karayolu ve yaya 
ba lant lar n n sa lanmas  gerekmektedir. Özellikle kentsel dokuda yayalar n iskelelere 
eri imi kolayla t r lmal d r. Engellilerin, ya l lar n ve çocuklar n ula t rma araçlar n  ve 
iskeleleri güvenli kullanabilmeleri için uygun tasar mlar haz rlanmal d r. 
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5) Gemi Seçiminin Sistemli Yap lmas

zmir Körfezi hiçbir zaman kendi siluetine uygun orijinal tasar ma sahip vapurlarla 
donat lmam t r. zmir’de çal an gemilerin hemen hemen hepsi stanbul’dan gelmi  ve 
Alaybey tersanesinde in a edilen vapurlarda stanbul’daki vapurlarla ayn  tasar ma sahiptir. 
zmir Körfezinde zmir halk n n hem ula m hem de sosyo-kültürel yap s na katk da

bulunacak yolcu gemilerinin kent kimli ine özellik katacak bir tasar ma sahip olmas
önemlidir. Bu tasar m n haz rlanmas nda çe itli sorgulama mekanizmalar  (anket, STK 
toplant lar , uzmanlar n görü lerinin al nmas  vb.) kullan larak zmir Halk n n görü lerinin de 
al nmas  halk n benimsemesi aç s ndan gereklidir. Örne in sviçre’de halen oldukça ya l
klasik tipteki bak ml  feribotlarla ula m sürdürülmektedir. stanbul’da Bo az hatt na 
katamaran yolcu teknelerinin al m na stanbul halk  ve STK’lar kar  ç km , “Vapurumuzu 
Vermiyoruz!” kampanyas  ile bu hatlarda klasik ehir hatlar  vapurlar n n kal c  olarak 
kullan lmas n  sa lam lard r. zmir halk n n da mevcut ula mda yolcu motorlar  yerine 
klasik ehir hatlar  vapurlar na ilgi gösterdi i gözlenmi tir. Dolay s yla zmir halk n n
benimseyece i gemi tipine karar verilmeden önce konunun derinlemesine incelenmesinin 
uygun olaca  görü ünü savunduk ama gemiler u an in a edilmektedir. 

Ord. Prof. Ata NUTKU’nun GEM  D ZAYNI adl  kitab ndan al nan a a daki sat rlarda yer 
alan “maksada uygun” nitelemesi, bu konuda anahtar cümledir: 

…“gemi tasar mc lar n n göz önünde tutaca  husus, kendisinin bir deniz mimar  oldu u
kadar bir deniz mühendisi de oldu udur. Yaln z görünü ü güzel ve estetik bak m ndan 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”… 

BB söz konusu gemileri, kentiçi ula m toplu ula m için almaktad r. Kentiçi ula mda 
günlük yolculuklarda en büyük pay i  ve e itim amaçl  yolculuklardan olu maktad r. Bunun 
anlam , insanlar n her i  günü, en az bir gidi  ve bir dönü  için en az bir ula m arac n
kullan yor ve bunun bedelini kaç n lmaz olarak ayl k bütçelerinden ay r yor olmalar d r. O 
zaman, seçilecek gemilerin “maksada uygun” ‘lu undan söz edebilmemiz için EKONOM K
parametrelerin öncelikle ele al nmas , de erlendirilmesi a rl k kazanmaktad r. E er e lence 
ya da turizm amaçl  yolculuklar vb. söz konusu olsa idi, insanlar n ayda y lda bir kez yapma 
durumunda olduklar  bu tip yolculuklar için ödeyecekleri bedel onlar için çok fazla önemli 
olmamaktad r; ama h z, konfor vb. di er parametrelerin öncelikle de erlendirilmesi gereklili i
söz konusu olabilirdi. Bu zmir Büyük ehir Belediyesi’nin “halkç ” karakteri aç s ndan da öne 
ç kmas  gereken bir husustur. E er ilk yat r m ve i letme maliyetleri yüksek bir gemi 
tasarlarsan z bu maliyetleri ya ta ma bedeline yans tmak zorunda kal rs n z ve sonuçta bu 
“lüks” gemilere “halk” binemez. Ya da belediye bütçesinden sübvanse ederek ta ma ücretini 
dü ük tutars n z. 

5.1) Gemi Tipinin Seçimi 

Söz konusu ihalede gemi tipi katamaran olarak belirlenmi tir. 15 Gemiden 12 ‘sinin iç 
hatlarda çal t r laca  öngörüldü üne göre iç hatlarda katamaran tipinin seçimi sorgulamaya 
de erdir:

ç hatlardaki ula m mesafelerinin maksimum 2.5 deniz mili olup daha k sa 
mesafelerde oldu u bilinmektedir.  
Tekneler için seçilen servis h z  18 knot’t r. Bu h zla klasik teknelerle rahatça elde 
edilebilecek 15 knot’l k h z aras nda önemli bir fark görülmemektedir. 
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Manevra kabiliyeti her iki tipte de ayn  özellikte rahatl kla sa lanabilmektedir.  

Yak t tüketimi aç s ndan bu h zlarda iki tip aras nda da fark olu mayacakt r.

Katamaran tekneler kapal  kutu eklinde olup zmir gibi çok l man iklime sahip bir 
kent için uygun say lmayabilir. Oysa klasik teknelerle y l n en az 8 ay nda aç k
güvertelerde zmir halk n n tercihine uygun olan keyifli bir yolculuk yapmak 
mümkündür. Daha uzun k  dönemi ve daha sert bir iklime sahip stanbul’da dahi halk 
katamaran teknelere kar  ç karak ehir hatt  vapurlar n n art r lmas n  tercih etmi tir. 
Güne li k  günlerinde bile aç k güverteler yo un yolcu talebi almaktad r. zmir iklimi 
gözönüne al nd nda aç k güvertelere sahip gemi tiplerinin daha uygun olaca
a ikard r.

Yolcu tahliyesi gemi formuna ba l  olmay p yolcu ç k  koridorlar , kap  geni likleri 
ve ini  rampa geni liklerine ba l d r. Her iki tip gemide bunu sa lamak mümkündür.   

Ayr ca katamaran teknelerin gerektirdi i iskele rehabilitasyonlar  ek maliyet 
olu turacakt r. 

artanamede belirtilen tip ve malzemeden yap lan tekneler bak m ve onar m aç s ndan
klasik teknelere nazaran çok daha fazla maliyet ve uzman kadro gerektirecektir.

Klasik tipteki teknelerle yo un saatlerde daha fazla yolcu ta ma kapasitesi elde 
edilebilir. 

5.2) Seçilen Malzeme 

Sat n al nmakta olan gemiler için olu turulan teknik artnamede katamaran tekne tipi 
için yap  malzemesi olarak karbon elyaf kompozit malzeme seçilmi tir. Bu tekneleri 
cam elyaf, aliminyum veya sac malzeme ile de yapmak mümkündür: 

Karbon elyaf malzeme ile tekne imalat  aliminyum malzeme ile kar la t r ld nda
toplam maliyet gemi maliyeti olarak yakla k iki kat  daha pahal d r (Alüminyum 
levha 4-5 Avro/kg, Cam elyaf  3-3.5 Avro/kg, Karbon Elyaf  35-45 Avro/kg). 

Karbon elyaf malzeme çarpma mukavemetine ilk darbelerde üstün özellik göstermekle 
beraber tekrarl  darbelerde day n m  dü üktür. Ayr ca yap n n monolitik de il
kompozit olmas  delaminasyon riskinide artt rmaktad r.

Karbon elyaf malzeme tekne bütününde toplam a rl  katamaran alüminyum 
teknelere göre %15-20 (üreticilerin beyanlar na göre) oran nda azalt r. 

nfüzyon tekni i ile yap lan imalat çok hassas ve yüksek maliyetlidir. Karbon elyaf 
malzemenin bak m ve onar m  di er malzemelere göre daha zor ve hassast r.
Ülkemizde ve bölgemizde bu bak m ve onar m i lerini yapacak kalifiye personel 
bulmak oldukça zordur. 

18 knot h zda karbon elyaf tekne ile sa lanacak yak t ekonomisi y lda 5000 saat 
sürekli serviz h z nda çal mada maksimum 240.000 Avro olabilir, böyle bir serviste 
olas  görülmemektedir. Mesafeler k sald kça ve çal ma süresi de azald kça bu de er
azalmaktad r. ç hatlarda yolcu indirme-bindirme süreleri, seferler aras  beklemeler, 
yo un olmayan saatlerde sefer aralar  gözönüne al nd nda karbon elyaf teknenin 
maliyet fark n n geri dönü ü alüminyum tekneye göre 50 y ld r. Cam elyaf  tekneye 
göre ise geri dönü ü 100 y ld r (bknz. ekteki kar la t rma tablosu). 

5.3) artnamedeki Göze Çarpan Hatalar 
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artname dili ngilizce haz r bir artnamenin uzman gözü ile kontrol edilmeden 
tercüme bürosu taraf ndan haz rland  izlenimi olu turmaktad r. Bu tercüme teknik 
olarak karma kl  yol açacak ifadeler içermektedir. 

artnamede elyaf tipinden markas na kadar detaylar verilmi tir. Bu da teknenin daha 
iyi ya da uygun malzeme ile yap m na engel olu turmakta ve sadece bu malzemeler ile 
çal m  tersanelere avantaj sa lamaktad r. 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 lanmal d r.

artname ülkemizin gemi ve yat in a sanayinin kat l m n  engelleyecek maddelere 
sahiptir. Gerek mali artlar gerek gereksiz teknik yeterlilik istekleri bu sonucu 
do urmaktad r. 

Klas kurulu u olarak sadece IACS üyeleri dikkate al nm  olup milli klas kurulu umuz 
Türk Loydu’nun da kat l m  engellenmi tir. Türk Loydu uluslararas  ba ar  grafi i ile 
IACS üyesi klas kurulu lar  ile ayn  seviyede oldu u gibi böyle bir projeyi yürütecek 
yetkinli e sahiptir.

artnamede ciddi uluslararas  standart ve kural çat malar  gözlenmi tir. 

SONUÇ

1) “Meslek odalar , STK’lar ve zmir Halk ndan hiç bir görü  al nmadan haz rlanm
artnamede gemi tipi seçiminde zmir’i görselli i ve konsepti ile temsil edecek gemi 

siluetinin çizilmesi birinci öncelik olarak belirlenmi  ancak günümüzde genel 
görünümleri standartla m  katamaranlarda bu farkl l n nas l olabilece i ve bu tipin 
nas l onaylanaca  belli de ildir. Siluet özelli i ile öne ç kan bir firma ihalenin di er
artlar na göre ihaleyi kaybederse bu çeli kili bir durum olmayacak m d r? Gemi tipi 

birincil özellik oldu una göre öncelikle gemi tipinin belirlenmesi do ru bir yakla m
olacakt r. n a malzemesinin seçiminde ilk yat r m maliyetinin yak t tasarrufu ile geri 
kazan m  göz önüne al nmal d r. Yurtiçi imalatç lar n daha yayg n olarak kulland klar
malzeme ve imal tekniklerine de (örne in cam elyaf/vinil ester/vakum) yer verilmesi 
amaç ve ekonomik maliyet göz önüne al narak de erlendirilmelidir. artnamenin dili, 
terminolojisi ve teknik hatalar  giderilmelidir. Bu özellikleri ile bir yukar daki teknik 
ve idari saptamalarda göz önüne al narak yenilenmelidir.”  

zmir Büyük ehir Belediyesine sunmu  oldu umuz raporda böyle demi  olmam za
ra men ihale gerçekle mi  ilki iptal edilmi  ve ikinci kez ç k lan ihale Yalova’daki 
ÖZATA Tersanesi taraf ndan kazan lm t r. TMMOB zmir KK olarak yapm
oldu umuz itirazlar neticesinde olu an kamuoyu bask s  sayesinde mevcut altyap s
uygun olmayan yerli firmalara çok önemli bir süre kazand r lm  ve ikinci ihaleyi bir 
Türk firmas n n al nmas na büyük katk  sa lanm  ayr ca ilk ihale bedelinin çok daha 
alt nda ikinci ihalenin sonuçlanmas  sa lanm t r. Bunlar n yan nda en ba ndan beri 
itiraz etti imiz di er konular maalesef gerçekle mi  tasar mlar  yurt d nda
yapt r lm , teknelerde kullan lan ana malzeme olan karbon fiber ve di er
malzemelerin büyük bir ço unlu u da yurt d ndan temin edilmektedir. Ayr ca
gemiler Norveç Klas Kurulu u olan DNV taraf ndan s n fland r lmakta Milli Klas 
kurulu umuz olan Türk Loydu saf d  b rak lm t r. Gemiler ve yedek parçalar  sat n
al nmakta oldu undan, meslek örgütleri olarak söyleyecek yeni bir sözümüz kalmam
söylediklerimiz her zaman oldu u gibi zamana ve kamu vicdan na b rak lm t r.
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2) Neoliberal politikalar n yerel yönetimlerde hakim k l nmas n n do al sonucu olarak, 
Kent Yöneticileri, bilim çevreleri, akademik çevreler ve toplumun geni  kesimleri ile 
de il, sermaye ve siyaset çevreleri ile koalisyonlar olu turmaktad r. Bu koalisyon 
türünün imdiye kadar zmir kentinin geli imine katk  sa lad n  söylemek güçtür. 
Meslek odalar  taraf ndan dönem dönem yap lan uyar lar, gerek merkezi gerekse yerel 
yönetimler taraf ndan dikkate al nmamaktad r.

“ zmir Büyük ehir Belediyesi her daim denizci bir belediye olmal , bu yönüyle de 
di er tüm k y  illerine örnek olmal d r.”  
(TMMOB zmir KK Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, 08-10 Ocak, 2009)

2009 y l nda, zmir kentinde “ zmir Kent Sempozyumu” düzenlenmi , meslek 
odalar n n temsilcileri taraf ndan zmir’in gerçek kentsel sorunlar na yönelik bilimsel 
ara t rmalar ve bulgular ortaya konmu tur. Görünen o ki, bu görü lerin bir özetini 
hat rlatma gere i do mu tur. Bir önceki Kent Sempozyumunda söyledi imiz eyleri 
y llara sonra da olsa söylemek bizlerin görevidir… 
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KENT Ç  ULA IM 

brahim AYKOL 
Harita Mühendisi 

iaykol@gmail.com 

G R

Bu çal man n amac  günümüz kentlerinde ya anan trafik t kan kl  ve ula m sorunlar n
tespit ve analiz ederek çözüm önerileri sunmakt r. Ülkemiz gündeminde önemli bir yer bulan 
kentsel dönü üm kapsam nda yeniden kurulacak kent alanlar nda bu sorunlar n tekrar 
ya anmas n  önleyecek kent dokusu olu turulmas na yard mc  olmakt r.

KENT Ç  ULA IMI HAKKINDA 

Genel Olarak 

nsanlar ya amlar  boyunca i , al veri , e itim, ziyaret, seyahat vb. amac yla yaya olarak 
gerçekle tirdikleri günlük yer de i tirme eylemi kentlerin nüfusunun artmas yla birlikte 
büyümesi sonucu ula m mesafelerini de artm  ve insan hareketlili i araç kullan m n zorunlu 
k lm t r.

Ülkemizde 1950’li y llarda ba layan ve artarak süren kentle me olgusu sonucunda, bu gün 
nüfusumuzun üçte ikisinden fazlas  kentlerde ya ar hale gelmi tir. Öte yandan, 1970’li 
y llarda ba layan motorlu ta t say s  da kentlile meyle adeta yar  edercesine h zla artm t r. 
Geli mi  ülkelerdeki say  ile kar la t r ld nda, henüz dü ük seviyede olan otomobil 
sahipli inin geli en ekonomik ko ullar ve pazarlama kolayl klar  ile önümüzdeki y llarda da 
art n  sürdürece i beklenmelidir. 

Kentlerimizdeki ula m altyap s , nüfus ve motorlu ta t say s nda ya anan h zl  art a cevap 
verecek düzeyde geli me gösterememi tir. Kentlerimizin plans z büyümesinden kaynaklanan 
ula m ve trafik sorunu, zaman nda ve yeterince önemsenmemi , k sa vadeli yüzeysel ve basit 
çözümlerle sorun giderilmeye çal lm t r. lerleyen zaman içinde konunun önemi kavranm ,
ancak bu defa da finansal ve mekansal k s tlarla kar la lm t r. Ya ad m z gecikmelerden 
ve sorunu zaman nda kavrayamad m z için çözüm zorla m t r.

 Otomotiv sektörünün h zl  geli imi ve beraberinde getirdi i motorlu ta t say s n n art ,
günümüzün trafik problemini yaratm t r. Bugün kentlerimizin ayr lmaz bir parças  haline 
gelen ula m zorlu u ve trafik t kan kl klar  ya am kalitesini dü ürmü , büyük kentlerde 
ya ayanlar n, çözülmesi istedi i sorunlar listesinde en ba a geçmi tir. Bunun yan nda büyük 
kentlerde ya anan a r  trafik t kan kl klar n n yaratt  zaman ve ekonomik kay plar n n yan
s ra çevre üzerindeki olumsuz etkileri hissedilmektedir. 

Kent içi ula m; bütüncül bir plana dayal , kent halk na, i leticiye ve ülkeye maliyeti az, 
ekonomiye ve sosyal geli meye, katk s  yüksek, kentin geli imini destekleyen, daha iyi bir 
ya am sa layacak, ça da  bir sistemin kurulup uygulanmas  olmal d r. Ta tlara de il insana 
öncelik veren, kat l mc  plan anlay n  benimseyen, kaynaklar n etkin ve verimli kullan ld ,
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çevreyi, insani ve tarihi de erleri koruyan, sürdürülebilir, yap m, bak m ve i letmede ülkemiz 
teknolojisine uygun olmal  ve yerli üretimi desteklemelidir.  

Ne yaz k ki kentlerimiz bir plana ba l  olarak büyümedi i gibi s kça ç kar lan imar aflar yla, 
d  mahallelerde düzensiz ve niteliksiz yap lar meydana gelmi tir. Gelinen noktada, planl  ve 
düzenli bir ula m alt yap s  olu turmak bir yana, toplu ta m araçlar na uygun bir yol 
güzergah  bulmak bile neredeyse imkans z hale gelmi tir. Yap lan planlamalarda, ço u kere 
arazi kullan m -ula m etkile imi nazara al nmad ndan, konut bölgeleri ile sanayi ve ticaret 
bölgeleri birbirine kar m , bunun sonucunda gereksiz yere uzun mesafeli araç kullan m
artm t r. 

Yap la m  bölgelerde ise, yo unluk art ran imar kararlar  ile ula m altyap s na uygun 
olmayan, trafik çeken çok katl  i  ve al veri  merkezleri in a edilmi , mevcut ihtiyaca cevap 
veremeyen ula m alt yap s na yeni trafik yükü eklenmesiyle ula m, içinden ç k lmaz duruma 
gelmi tir.   

Ülkemizde 2012 y l  sonu itibariyle, toplam motorlu araç say s  16 089 528 tür. Araç ba na
dü en ki i say s  4,6 olup 1.000 ki iye dü en otomobil say s  144 dür. Bu say  geli mi
ülkelerde 500’dür. (AB ortalamas  473) Yurdumuzda da sosyal ve ekonomik geli meye 
paralel olarak bu say n n artaca  ku kusuzdur.

Kentlerimizde rahat, h zl , ekonomik ve güvenli ula t rma olanaklar  yaratmak için, mevcut 
altyap n n verimli ekilde kullan lmas  sa lanmal  bunun yan  s ra, ba ta rayl  sistemler olmak 
üzere, toplu ta mac l a öncelik verilip geli tirilmesi mutlaka gerçekle tirilmelidir. 

Kentlerimizde, arazi kullan m n kararlar nda yap lacak bir de i ikli in ula m sistemini nas l
etkileyece i sebep sonuç ili kisi kurularak incelenmeli ve yat r m kararlar  öyle al nmal d r.

Türkiye’de kent içi ula m n belkemi ini karayolu ula m  te kil etmektedir. Ülkemizde son 
y llarda ön plana ç kan geli mi  rayl  ula t rma sistemleri gibi de i ikliklerin haricinde kent 
içi ula m çerçevesinde yap sal ve uzun vadeli bir politika izlendi i söylenemez. K y
kentlerimizde deniz ta mac l n n kent içi ula mdaki pay  s n rl  olup yakla k % 3 tür, bu 
oran mutlaka art r lmal d r. 

Ülke düzeyinde ya anan h zl  ve plans z kentle me, özellikle büyük kentlerdeki nüfus 
patlamalar  ve h zl  ta t say s  art  beraberinde önemli sosyal, ekonomik ve yönetimsel 
sorunlar getirmi tir. Bunlardan en önemlileri zaman kayb , gere inden fazla yak t tüketimi, 
çevre kirlenmesi ve kazalar ile toplumsal maliyeti yüksek olan trafik t kan kl klar  ve ula m
zorlu udur.

Ula m ve trafik, Birinci Be  Y ll k Kalk nma Plan döneminden ba layarak günümüze kadar 
al nan bütün plan kararlar nda yer bulan önemli konulardan biri haline gelmi tir.

Bu planlarda öne ç kan hedefler öyledir;

- Kentlerimizde rahat, h zl , ekonomik ve güvenli ula t rma olanaklar  yaratmak, 
- Mevcut altyap n n verimli ekilde kullan lmas ,
- Ba ta rayl  sistemler olmak üzere, toplu ta mac l a öncelik verilip geli tirilmesi, 
- Kentlerin fiziki planlar  ile ula m planlar n n bütünle tirilmesi, 
- Planlama, uygulama, i letme ve denetimde koordinasyonun sa lanmas ,
- Çevre ile uyumlu ve kirleticili i az bir ula m hizmetinin sa lanmas .
Dünyadaki geli meler
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Geli mi  ülkelerde ise, araç say s n n artmas  ile ba layan ula m güçlü ü ve trafik 
t kan kl l  kar s nda, önceleri çözüm olarak araçlar n hareketlerini kolayla t r c  önlemlere 
ba vurulmu , yeni yollar aç lmas , mevcut yollar n geni letilmesi ve katl  kav ak yap lmas
gibi çözümler üretilmi tir.

Kapasite art  beraberinde bir rahatlama getirmi  ancak yarat lan ek kapasite trafik çeken 
yeni merkezlerin olu mas na yol açm  ve trafikte yeniden t kanmalar ya anm t r. Ayr ca
gürültü ve hava kirlili inde ciddi ölçüde art lar meydana gelmi tir. Bu yakla m n beklenen 
sonucu vermedi i hemen anla lm t r. 

Bu tespit üzerine kentçi ula m planlamas  de i mi , motorlu araçl  ula m  en aza indirecek 
kentsel geli me stratejileri benimsenmi , toplu ta ma araçlar n n kullan m n  özendirici, 
otomobil-toplu ta ma ula m n n bütünle mesi sa lanm t r. 

Bir ba ka ifadeyle, “yolculuk talep yönetimi” yakla m  öne ç km t r. Bu çerçevede, arazi 
kullan m kararlar nda araçl  ula m  en aza indirecek kentsel geli me stratejileri 
benimsenmi tir. Toplu ta ma araçlar n n kullan m n  özendirici, bisikletli ve yaya 
yolculuklar n  kolayla t r c  uygulamalar yayg nla t r l rken mevcut altyap n n daha verimli 
kullan lmas n  sa lamak için yüksek dolulu u olan ta tlara özel eritler tahsis edilmi tir. 

Di er yandan trafi in yo un oldu u kentin merkezi bölgelerine otomobil ile giri i azaltmak 
amac  ile cayd r c  önlemlere ba vurulmu tur. Bunlar kent merkezine otomobille giri in 
ücretlendirilmesinin yan  s ra (Singapur, Hong Kong, Oslo, Londra), merkezdeki otopark 
kapasitesi s n rl  tutulmu , park ücreti art r lm t r.

Merkezi bölgelerin çevrelerinde parket-bin (park and ride) uygulamas n  te vik edici park 
alanlar  yarat lmak suretiyle otomobil-toplu ta ma ula m n n bütünle mesine çal lm t r. 

Bu arada, ileti im teknolojisinin getirdi i kolayl klardan ula mda daha fazla yararlan lmas
amac yla, araçl  yolculuklar  azaltmak amac yla internet kullan larak yap lan i , al veri  ve 
e itim te vik edilmi tir. Ak ll  ula m sistemleri ile kent içi trafi in yönetimi ve denetimi, 
ayr ca yolcular n toplu ta ma araçlar n  daha fazla kullanmalar n  te vik etmek için önceden 
bilgilendirilmeleri sa lanm t r. 

Planlamaya gereken önem verilmiyor 

Kentlerimizin hemen hepsinde naz m plan ile uyumlu ula m planlar  olmad  için ula m
altyap lar , plans z bir ekilde, birbirini tamamlamayan parçac  bir yap  olu turmu tur.

Günümüzde de bu durumun düzeldi i söylenemez. Bir de arazi kullan m -ula m ili kisi
kurulmadan yat r m kararlar  al nmaktad r. Arazi kullan m ndaki bir de i ikli in ula m
sistemini nas l etkileyece inin irdelenip kararlar buna göre al nmal d r.

Yetki ve sorumluluk karma as

Kent içi ula ma yönelik yat r mlar n planlanmas , gerçekle tirilmesi, i letilmesi ve 
denetimlerinde özellikle metropol kentlerde pek çok kamu ve sivil kurum ve kurulu  söz 
sahibidir. Yerel yönetimler, ula ma yönelik altyap n n tesislerinin in a edilmesi ve 
i letilmesinden sorumludur.  
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Merkezi yönetimden Kalk nma Bakanl  ile Hazine Müste arl ; yerel yönetimlerin d
kredi kullanarak zorunda olduklar  projelerde söz sahibidirler ve uygun gördükleri projelere 
d  krediler için devlet garantisi vermektedirler. DLH (Ula t rma Bakanl ); rayl  sistemler 
ile ilgili standartlar n belirlenmesinde, KGM (Ula t rma Haberle me ve Denizcilik Bakanl ), 
kent geçi lerinin ve çevre yollar n n projelendirilmesi, yap m  ve bak m nda, EGM ( çi leri 
Bakanl ), trafi in tanzimi ve denetiminde, Çevre ve Orman Bakanl  hava kirlili i, 
emülsiyon kontrolünde ve gürültüye yönelik de erlendirmelerde, pek çok dare ve Bakanl k
birimleri imar planlar n n haz rlanmas nda, dolay s yla alt yap n n olu turulmas nda etkili olan 
di er merkezi kurumlard r. Bu arada baz  büyük kentlerde banliyö trenlerinin i letilmesi ile 
ilgili olarak TCDD, deniz ta mas nda ehir Hatlar letmesi söz sahibidirler ( zmir’de 
Büyük ehir Belediyesi).

Di er yandan, büyük kentlerde yolcu ta mac l  yapan özel otobüs, minibüs, taksi ve servis 
araçlar  ile ilgili dernek niteli indeki kurulu lar bulunmaktad r. Di er büyük kentlerimizde de 
az da, çok say da resmi ve sivil kurum i in içindedir. 

Bu kurum ve kurulu lar konuya kendi yararlar  aç s ndan bakt klar  için verilecek kararlarda 
aralar nda uyum sa lamak zor olmaktad r. Bu durumda da planlama, uygulama, i letme ve 
denetimlerde hatalar ve gecikmeler kaç n lmaz olmaktad r.

Bu yetki ve sorumluluk karma as n  gidermek üzere bir “Ula m Otoritesi”nin olu turulmas
yönünde çal malar ba lat lm sa da henüz sonuçland r lamam t r. Finansman gücü ve ayr
kurulu  kanunu olmal , Yönetimin bütünle mesini sa lamal d r. 

Yolcu ta mas nda karayolu hakim 

Otobüs ve minibüs türü ta tlar belirgin ekilde öndedir.  

Rayl  ta man n yarar  geç anla lm  olmakla birlikte tüm kentlerimizde pay  çok dü üktür. 
Deniz k y s ndaki kentlerimizde, denizyolu ile kayda de er bir yolcu ta mas  olmad  ifade 
edilebilir. stanbul ve zmir gibi büyük kentlerimizde, bu ta malar n toplam ta madaki 
paylar  % 3 mertebelerinde kalmaktad r. 

Dolay s yla maliyeti en dü ük, konfor ve güvenli i yüksek olan deniz ta mac l  maalesef 
di er toplu ta ma türleri aras nda etkin bir yerde de ildir. Toplu ta mada göze çarpan bir 
di er olumsuzluk sunulan hizmet kalitesinin h z, konfor, güvenirlik ve güvenlik aç lar ndan 
dü ük olmas d r.

Sistemler aras  hat-zaman-ücret entegrasyon zay ft r. zmir’de ücretlendirmede kent kart ve 90 
dakika uygulamas  kullan c lar n yarar na i lemektedir.  

Üç Büyük ehrimizde Toplu Ula m Araçlar n n Paylar  % 

 Karayolu Rayl  Sistem Deniz Ula m
stanbul 87 10 3 

Ankara 90 10 - 
zmir 58 39 3 

Yetersiz ula m altyap s

Kent içindeki karayolu geometrisi genelde otobüs yolu uygulamalar  için elveri li de ildir. 
Güzergah boyunca trafik eridi homojen olmay p de i kendir.
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Otobüs ve minibüslerin yana ma cepleri yetersizdir ve do ru kullan lmamaktad r. 
Yol içi paklanmalar trafik ak nda süreklili i bozmaktad r.

Kav aklar n geometrileri kötüdür.  

Ayd nlatma yetersiz, yüzey suyu drenaj sistemi trafi i tehlikeye atacak durumdad r. 
Kent içi ula m yollar nda kaplamalar yer yer bozuk, yatay ve dü ey i aretleme eksiktir. 
Hizmet kalitesi, h z ve güvenlik dü ük, doruk saatlerde a r  yolcu olmas , Sürücü ve 
yayalar n trafik kurallar na riayetsizlikleri bunlara eklenince çözüm zorla maktad r.

nsana öncelik veren yat r mlar az 

Kent içi ula m  kolayla t rmak için ço u zaman çok yerde araçlara kolay ve h zl  hareket 
imkan  verecek yat r mlar tercih edilmi tir. Yaya ula m n  te vik eden, güvenli i sa lanm ,
araçlardan ar nd r lm  alanlar n yayg nla t r lmas , alt ve üstgeçitler, yaya kald r mlar ,
durak-aktarma merkezleri-iskele-metro gibi yaya trafi inin yo un oldu u yerlerin fiziki 
olarak ve görsel yönden iyile tirilmeleri ihmal edilmi tir. Bu arada, çocuk ve ya l  yani 
korumas z ki iler için yaya yollar , bunlar n yolculuklar n  kolayla t r c  araçlar n hizmete 
konmas  yönünde a r davran lm t r. Günümüzde özürlüler için yasa ile getirilen 
yapt r mlarla gözle görülür iyile tirmeler yap lmaktad r.

Kentlerdeki otopark politikalar

Araç ve yaya trafi inin yo un oldu u kent merkezlerinde otopark kapasitesini artt rmak için, 
park alanlar n n yarat lmas , yerel yönetimin öncelikli gelen görevi olmal d r. Ancak yerel 
yönetimlerin çözüme yönelik belirli bir otopark politikas  yoktur.  

Otopark s k nt s  a lamazken, yol içi paklanmalar n akan trafi e etkileri önemli sorun haline 
gelmi tir. Ticari aktivitenin yo un oldu u merkezi bölgelerdeki i yeri sahipleri, araçlar n
civardaki sokak veya caddeye b rakarak kentin en de erli yerini sabahtan ak ama kadar bir 
bak ma bedava i gal etmektedirler. Bunun yan  s ra, yine merkez bölgeler için süreli park 
uygulamas  bulunmad ndan park yeri devir say s  son derecede dü üktür. Üç eritli bir yolda 
tek s ra park edilmesi yolun kapasitesini üçte bir azaltmaktad r. Kapasitesi azalt lm  yoldaki 
park eden araçlar kald r ld nda yolun verimi yüzde elli artacakt r. Yollar araçlar n hareket 
etmeleri için planlan rlar. Yola park eden araçlar plan hedeflerinin gerçekle mesinin önünde 
en büyük engeldir. 

Katl  otoparklarda gün boyu park edecek abone araçlara giri  kat nda yer verilmektedir. K sa
süreli parka ihtiyaç duyan araçlar ise üst katlara yönlendirilmektedir. Bu da zaman kayb na
yol açt ndan yola park edilmesini yayg nla maktad r. 

Bu arada, binalar n otopark gereksinimlerini kendi imar adalar  içinde çözmeleri, konutlarda 
daire ba na, i yerlerinde metrekare ba na istenen asgari otopark say s  gibi hususlarda 
yürürlükteki otopark yönetmeli i uygulamada yetersiz kalmaktad r.

Motorlu araçlar hayat m z n ayr lmaz bir parças d r ve hep olacakt r. Ancak onlara di er
araçlar n hareketini engellemeyecek park alanlar  olu turulmas  gerekti ini unutmamak 
gerekir.
Ula m altyap lar nda standart sorunu 

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) taraf ndan son y llarda ula m altyap lar  için baz
standartlar getirilmi se de, uygulamalarda yer bulamamaktad r.
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Karayolu a  olu turulurken yol hiyerar isi göz ard  edilip kademelendirme yap lmamaktad r.
Trafik ak m de erlerine göre, e düzey kav aklar için ne zaman sinyalizasyona, ne zaman 
köprülü kav a a gidilece i hakk nda bir kriter yoktur. aretlemelerde standardizasyon 
zay ft r. Sinyalizasyon sisteminde senkronizasyon ya yoktur ya da yetersizdir. 

Kentsek Ula ma Yönelik Çözüm Önerileri 

Yukar daki aç klamalara göre, kentsel ula m n çözümü için öneriler a a da s ralanm t r.

- Kentlerde nüfus yo unla malar  hafifletilmelidir. 

- Kentler bütüncül bir plana ba l  olarak geli ip büyümelidir. 

- Planlama anlay  de i melidir. Ula mda araç kullan m n  en azda tutacak, insan odakl ,
çevreyi mümkün oldu unca koruyan, sürdürülebilir geli meyi hedefleyen, kamu yarar n  ve 
kat l mc  yakla m  ön planda tutan bir planlama anlay  benimsenmelidir. 

- Planlama, uygulama, i letme ve denetim tek merkezden yürütülmelidir. 

- Ula m yat r mlar  bütüncül bir anlay la ve planlara dayal  olarak yap lmal d r. 

- Kent geçi leri do ru ekilde planlanmal d r. 

- Yol standartlar  belli bir planlama anlay na göre belirlenmelidir. 

- Çözüm toplu ta mada aranmal d r. 

- Mevcut altyap dan en yüksek verimin al nmas  öncelikli hedef olmal d r. Bunun için; fiziki 
entegrasyon, hat-güzergah-zaman entegrasyonu ile, ortak bilet sistemi ve ücret entegrasyonu 
sa lanmal d r.

- Rayl  sistemlere geçi  ve standart seçiminde, belirlenen kriterlere uyulmal d r. 

- Toplu ta mada hizmet kalitesi yükseltilmelidir. 

- Ula mda özel araç kullan m n  azaltan teknolojik geli melerden yararlan lmal d r. 

- Yaya ve bisiklet ile ula m kolayla t r l p, özendirilmelidir. 

- Otopark politikas  olu turulup uygulanmal d r. 

- Otobüs ta mac l ndan mümkün oldu unca yararlan lmal d r. 

- Mümkün olan kentlerde, deniz ta mac l n n etkinli i art r lmal d r. 

- Korumas z yolcular n konforu ve güvenlikleri önemsenmelidir. 

- Ara toplu ta ma sistemlerinden uygun yerlerde ve uygun ekilde yararlan lmal d r. 

- Kent içi ula m yat r mlar  için finansman modeli geli tirilmelidir. 

- Büyük kentlerde s k k bölgeler için k s tlamalara gidilmesi gündeme getirilip 
bu yönde haz rl klara ba lanmal d r. 

- Yerel yönetimlerce yeterli say da nitelikli teknik eleman istihdam edilmelidir. 

- Ula ma yönelik her türlü verinin toplan p, güncelle tirildi i bir veri bankas
olu turulmal d r. [UAPS.] 

KAYNAKLAR 

Büyük ehir belediyelerinin internet siteleri. 

Karayollar  Genel Müdürlü ü yay nlar    

Ula t rma Denizcilik ve Habercilik Bakanl   
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Ula t rma Ana Plan  Stratejisi 
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ZM R ULA IMININ ÖNÜMÜZDEK  20 YILI HAKKINDA DÜ ÜNCELER  

Doç.Dr. Serhan TANYEL  Yard.Doç.Dr. M. Y ld r m ORAL 
serhan.tanyel@deu.edu.tr  yildirim.oral@deu.edu.tr 

G R

zmir, tarihsel geçmi i boyunca Ege’nin ve dolay s yla ülkemizin en önemli yerle im
birimlerinden biri olmu tur. Uzun y llar boyunca korudu u ticari önemini bugün de ayn
ekilde devam ettirmektedir. Bunlar n sonucu olarak Türkiye’nin en fazla göç alan 
ehirlerinden biri olma özelli ini de ta maktad r.

Her geçen gün artan nüfusa ba l  olarak, zmir ehrinde yolculuk yapmak isteyen insan 
say s nda da önemli bir art  görülmektedir. Bu ise trafik s k kl  gibi önemli ula m
problemlerini de beraberinde getirmektedir. Son 50 y ll k süreç içinde ehir merkezinde 
yo un yerle ime izin verilmesi, ehir içinde rayl  sistemler ve deniz ta mac l ndan çok 
karayolu ula m n n ön plana ç kmas , bu sorunlar n daha da büyümesine yol açm t r. 
Özellikle zmir körfezi gibi önemli bir avantaja sahip bulunan zmir’de deniz yolu ile yolcu 
ta mac l , son y llarda zmir Büyük ehir Belediyesinin Ula mda Entegrasyon Projesi 
kapsam nda devral nmas na kadar, zmir ehiriçi Yolcu Ta mac l ndaki pay n  önemli 
oranda kaybetmi tir.

2009 y l nda tamamlanm  olan zmir Ula m Ana Plan  ç kt lar  do rultusunda yap lmas
planan ve ihale a amas nda yer alan Konak ve Kar yaka tramvaylar  ile yine zmir 
Büyük ehir Belediyesi taraf ndan haz rl klar  tamamlanmakta olan zmir körfezindeki yolcu 
ta mac l n n geli tirilmesi projelerinin yan  s ra, u anda yap m  sürmekte olan zmir-
stanbul Otoyolu, zmir-Ankara h zl  tren projesi, Konak Tünelleri gibi projelerin, kentin 

ula m sisteminde köklü ve geri dönülmez de i iklikler meydana getireceklerdir. 

Bu çal mada, zmir kentiçi ula m n n 20 y ll k süreç içerisinde ne gibi de i ikliklerle ve 
sonuçlarla kar laca  üzerinde bir tart ma ortam  yarat lmas d r. 

ZM R ULA IM ANA PLANI 2030 YILI HEDEFLER

zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan haz rlanm  olan zmir Ula m Ana Plan  ( BB, 2009) 
5216 say l  Kanun do rultusunda haz rlanm t r. Ula m Ana Plan n n altl  olarak zmir 
Kentsel Bölge Naz m mar Plan  ( BB, 2005) kullan lm t r.

Ula m Ana Plan  çal malar  kapsam nda yap lan analizler sonucunda yolculuk istek hatlar
ekil 1’de görüldü ü gibi belirlenmi tir. ekil’den görülebilece i gibi, yolculuklar n

beklenildi i gibi iç körfezde topland  görülmektedir. 
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ekil 1 2030 Yolculuk stek Hatlar  ( BB, 2009) 

stek hatlar  do rultusunda, 2030 y l  karayolu ve toplu ula m hatlar ekil 2 ve 3’te 
sunuldu u ekilde olu aca  öngörülmü tür.

ekil 2 2030 Y l  beklenen karayolu A  ( BB, 2009) 



307

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

ekil 3 2030 y l  için önerilen toplu ula t rma a  ( BB, 2030) 

ekillerden de anla labilece i gibi, zmir kentiçi ula m n önemli oranda rayl  sistemlere ve 
deniz ula m na ba l  olarak geli mesi öngörülmü tür. Tablo 1’de 2030 toplu ula m
atamalar n n türlere göre da l m  verilmi tir. Tablo incelendi inde, 2030 y l nda toplu 
ula m n a rl kl  olarak karayoluna dayal  olaca  görülmektedir fakat rayl  sistemlerin toplu 
ula mdaki pay n n %27, deniz ula m  pay n n ise %7 oran nda olabilece i tahmin edilmi tir. 
Bu sonuçlar, do ru yat r mlar yap ld  takdirde, ula m sistemleri aras ndaki dengenin 
sa l kl  bir ekilde gerçekle tirilebilece ini göstermektedir. 

Tablo 1 2030 toplu ula m atamalar n n türlere göre da l m  (Oral, 2012) 
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Tablo 2 5 y ll k dönemlere göre toplu ula m yat r m cetvelleri 

lk uygulaman n 2011 y l nda banliyö demiryolu öncesinde karayolu a ndaki iyile tirmeler 
ve trafik düzenlemeleri giri imleriyle yürütülmesi, ESHOT belediye otobüsleri ana 
arterlerinin olu turularak ola anüstü otobüs yolculuklar  yükünün, otobüs öncelikli hat 
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düzenlemeleri ve optimizasyon çal malar yla daha ak lc  bir düzeye çekilmesi dü ünülmü tür
(Oral, 2012). 

2011 y l nda bu düzenlemelerin sürdürülerek banliyö demiryolu uygulamalar n n ba lat lmas
ile birlikte zmir’de ula m sisteminin yeni bir a amaya gelece i ve bu çerçevede ula m
sistemleri aras  entegrasyonun geli tirilerek aktarma noktalar n n yeniden ele al nmas n n
gerekece i kabul edilmi tir (Oral, 2012). 

Ayr ca 2011 - 2015 y llar  a amas nda ise HRS’nin (Metro); F.Altay uzant s  ve Bornova 
Merkez ba lant  k s mlar n n i letime al naca  öneri programa konulmu tur. 2015 sonras nda
Banliyö Demiryolu’nun (‹ZBAN) Torbal ’ya uzat laca  yat r m cetvelinde önerilmi tir. Yine 
bu dönemde 2013 y l  sonuna kadar Konak ve Buca Tramvay sistemleri uygulanmas
önerilmi tir. Bu durumda 2020 y l  sonuna kadar mekânsal aç dan bak ld nda:

Ula m talep yönetimi (UTY) uygulamalar n n sonuçland r lmas ,

Ara toplu ula m sistemlerine ili kin di er sistemlere ba l  olarak yeniden düzenleme 
uygulamalar n n tamamlanmas ,

Belediye otobüs sistemlerinin ve hatlar n n di er toplu ula m sistemlerine göre 
düzenlenmesinin sonuçlar n n al nmas ,

Öncelikle Konak sonras nda Buca Tramvay sistemlerinin uygulanm  olmas ,

Üçüncü ve dördüncü a amalar olarak Kar yaka ve Bornova Tramvay sistemlerinin 
i letime al nmas ,

Vapur sisteminin Konak - Üçkuyular hatt n n, M. Kemal Bulvar ’na paralel iskeleler 
olarak tamamlanmas ;

Demiryolu banliyö sisteminin Torbal ’ya uzat lmas ,

Konak, Buca ve Ka yaka Tramvay Sistemlerinin i letime al nmas ,

Mavi ehir, nciralt  ve Güzelbahçe yeni vapur hatlar n n i letime al nmas ,

Banliyö demiryolu hatt n n Alia a Organize Sanayi Bölgesi’ne uzat lmas ,

Torbal  ba lant s n n kurulmas ,

önerilmi tir. 

ZM R ULA IM ANA PLANININ YEN LENME GEREKL L

zmir Byük ehir belediyesi taraf ndan tamamlanm  olan zmir Ula m Ana Plan
haz rlan rken, a a daki projeler Naz m mar Plan  kapsam nda da ele al nmad ndan,
planlama a amas nda de erlendirilememi lerdir: 

1. zmir- stanbul otoyolu. 

2. zmir-Ankara h zl  tren hatt

3. Sabuncubeli tünelleri 

4. Konak tünelleri 

5. zmir körfez geçi i projesi. 



310

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

Söz konusu projelerin, özellikle ilk üç maddede yer alan projelerin zmir kenti arazi 
kullan m nda önemli de i iklikler yapabilece i aç kt r. Bu durum, zmir Naz m Plan n n yan
s ra, zmir Ula m Ana Plan n n da yenilenmesi gereklili ini ortaya ç karmaktad r.

Di er yandan, geçen yakla k be  y l içerisinde, çe itli sebeplerle zmir Ula m Ana Plan
bünyesinde gerçekle tirilmesi planlanan baz  projeler de hayata geçirilememi tir. Bunlardan 
en önemlileri, Konak-Fahrettin Altay Metro hatt  ile Konak tramvay hatlar d r. Her ne kadar, 
Konak-F.Altay metrosuna ait iki istasyon i letmeye aç lm  olsa da, Üçkuyular ba lant ns n
henüz tamamlanamam  olmas  önemli bir sorun olarak ön plana ç kmaktad r. 

Konak ve Kar yaka tramvaylar  için gerekli izinlerin al nm  olmas  önemli bir geli medir. 
Ancak, her iki hatt n da en iyi tahminle 2015’te tamamlanabilece i söylenebilir.  

Yukar da k saca aç klanmaya çal lan tüm unsurlar, zmir Ula m Ana Plan n n yenilenmesi 
için önemli gerekçeler olu turmaktad r. 

ZM R ULA IMI LE LG L  BAZI ÖNER LER

zmir’deki ula m projelerinin tümüne a a da sunulan prensipler do rultusunda yakla lmas
uygun olacakt r:

Kentiçi ula mda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kentin esas sahiplerinin 
araçlar de il, insanlar oldu u gerçe idir. Üretilen tüm çözümlerin, bu gerçek 
do rultusunda haz rlanmas , k sa, orta ve uzun vadede ula m sorununun en aza 
indirilmesi aç s ndan önemlidir. 

Arazi kullan m  ile ula m talebi ve sunulan arz aras nda önemli bir ili ki
bulunmaktad r. Bu ili ki dikkate al nmad  takdirde üretilen çözümler, sorunun 
beklenenden daha büyük boyutlara eri mesine yol açmaktad r. 

zmir’de ya ayan insanlar n, geçmi ten gelen ancak özellikle son yar m yüzy lda terk 
edilmi  ve/veya ihmal edilmi  ula m al kanl klar  vard r. Bu al kanl klar n mümkün 
oldu unca canland r lmas ; hem kentin sa l kl  geli imi hemde ula m sorununun 
çözümü aç s ndan önemli bir basamak te kil edecektir. 

Hiçbir ula m sistemi, tek ba na ula m sorununun çözülmesini sa lamaz. Tüm 
sistemler bir arada dü ünülerek çözümler üretilmelidir. 

Yukar da aç klanan prensipler do rultusunda bak ld nda, zmir kentinin gelecekteki 20 
y ll k süreç içerisinde sa l kl  bir gelimle gösterebilmesi için a a daki hususlar n ele 
al nmas nda yarar oldu u söylenebilir: 

ZBAN’ n en k sa sürede güneyde Selçuk, kuzeyde ise Bergama’ya kadar ula t r lmas ; bu 
merkezlerden kuzeyde Dikili, Ayval k, Edremit gibi önemli merkezlerle ili kilerinin 
sa lamas  büyük önem ta maktad r.  

zmir Metrosu’nun ise, orta vadede Urla- zmir leri Teknoloji Ensitüsü Kampüsü’ne 
uzat lmas , uzun vadede ise zmir-Çe me Rayl  sistem hatt n n ele al nmas  gerekmektedir. 

Gündemde olan zmir Körfez Geçi i projesi, zmir kentinin arazi kullan m n  di er birçok 
projeye oranla daha fazla etkileme potansiyeline sahiptir. Bu de i im e er dikkatli bir ekilde 
ele al nmaz ve gelecek tahminleri sa l kl  bir ekilde yap lmazsa, zmir kentine yarardan çok 
zarar verece i aç kt r. Bu ba lant  e er gerçekle tirilecekse, karayolu ile de il, mutlak 



311

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

surette rayl  sistemle yap lmas  gerekmektedir. Böylece, zmir kentinde mevcut bulunan ve 
yap m  süren veya planlanan zmir Metro, ZBAN ve tramvay hatlar  gibi yat r mlarla sa l kl
bir bütünlük elde edilebilir. Aksi takdirde, uzun y llard r ülkemizin ana ula m sorunu olan 
karayolu dayal  ula m n te vik edilece i; bunun ise k sa vadede de ilse bile orta vadede 
trafik s k kl n  beklenin üstünde artt raca  söylenebilir. 

zmir- stanbul Otoyolu ile Sabuncubeli tünellerinin, zmir ile Manisa aras nda mevcut 
durumda da var olan ula m talebini artt raca  aç kt r. Bu iki önemli merkez aras ndaki
etkile imin tekrar ele al narak ula m talebinin ortaya konmas nda yarar oldu u
dü ünülmektedir. 

zmir kentinin/ilinin en önemli avantajlar ndan birisi, deniz ula m  olana d r. 2009’da 
tamamlanm  olan zmir Ula m Ana Plan nda yer alan körfez hat önerilerinin hayata 
geçeirilmesi, zmir kent/il kimli inin olu mas  ve korunmas nda büyük önem ta yaca
öngörülmektedir. 

Yukar da da vurguland  gibi, kentler insanlar n, yani yayalar nd r. zmir Ula m Ana 
Plan nda yer alan, kent ve ilçe merkezlerinde önerilen yaya hatlar n n olu turulmas , kentlerin 
as l sahiplerine geri verilmesi yolunda önemli bir ad m olacakt r. 

zmir’de rayl  sistemler tamamland nda, körfez hatlar  etkin bir ekilde kullan lmaya 
ba land nda, di er bir de i le toplu ula m tam anlam yla kente entegre edildi inde, sadece 
yayalar için de il, bisiklet ula m  içinde önemli olanaklar ortaya ç kacakt r (Her ne kadar 
bisiklet ula m zmir Büyük ehir Belediyesinin öncelikli projelerinden biriyse de, ancak tüm 
toplu ula m sistemlerinin ba ar l  ve etkin kullan m  ile daha sa l kl  bir bisiklet ula m
sa lanmas  mümkündür). 

zmir’in ula m aç s ndan en sorunlu bölgesi olarak Buca ilçesi ön plana ç kmaktad r. Buca’da 
en k sa sürede rayl  sistemlerle yolcu ta mac l na ba lanmas  gerekmektedir. Nitekim 2009 
zmir Ula m Ana Plan ’n nda da Konak tramvay  ile Buca tramvay  e  zamanl  olarak ele 

al nm t r. 

Son olarak, zmir kent merkezi olarak kabul edilen Konak ve Alsancak’ta özellikle park yeri 
problemine dayal  ula t rma sorunlar  ön plana ç kmakatad r. Bu bölgede, iyi planlanm  ve 
analiz edilmi , kent merkezine giri in fiyatland r lmas  projelerinin haz rl klar na
ba lanmas nda yarar oldu u dü ünülmektedir. 

SONUÇ

ehirlerde toplu ula m sistemlerinde mükemmeliyetçili e ve yat r m önceli ine a rl k
verilmelidir. Ayr ca talep yönetimi çal malar na mutlaka önem verilmelidir. Bu temel 
tercihler art k geli mi  ve ekonomik kalk nma düzeyleri yüksek olan ülkelerde dahi ba l ca
ehir yönetim politikas  durumuna gelmi  bulunmaktad r.

Ayr ca yüksekli maliyetli ula m alt yap  proje yat r mlar n n ak lc  ve ça da  teknik planlama 
çal malar na dayand r lmas  zorunlu görülmelidir. Aksi takdirde bu projelerden kamusal 
aç dan fayda elde edilemeyece i gibi büyük ölçüde kay plar n ortaya ç kmas  söz konusudur. 

ehirsel alan  do rudan etkileyecek geçi  trafi ine ait alt yap  karar r n n ise yine ayn ekilde 
bir üst ölçekli teknik planlama çal malar na dayand r lm  olmas  ve bu yat r mlar n
ehirlerin mekânsal olu umlar na zarar vermemelerine özen gösterilmesi de gerekli olmal d r. 
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Söz geli i merkezi idarenin ald  ve zmir üzerinde faydas z ve belki de olumsuz etkileri 
olabilecek büyük maliyetli projelerin bölgesel ölçekli planlama kararlar na dayand r lmam
olmas  örnek gösterilebilir. Bu projelerin gelece e dönük kay plar n ve ehirsel alan üzerinde 
yarataca  belirsizliklerin de habercisi oldu u dü ünülmelidir. 
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YÜKSEK YAPILARIN; 
ZM R YÜKSEK YAPI YÖNETMEL  VE YEN  KENT MERKEZ NDE

YAPILACAK YÜKSEK B NALAR Ç N HAZIRLANAN TEKN K ÖNERMELER 
AÇISINDAN DE ERLEND RMES

Necati ATICI 
n aat Yüksek Mühendisi 

necatiaitici@sonat.com.tr

Soner B LGE
n aat Yüksek Mühendisi 

G R

Son zamanlarda hem ülkemizde hem de zmir’de yüksek binalar giderek artmaktad r.
Kentlerimizi çok yak ndan ilgilendiren ve kent ya am n  do rudan etkileyecek bu yap lar
konunun özelli i ve niteli i itibari ile uzmanl k gerektiren yap lard r.

Bu konuda 1996 y l nda yürürlü e giren ve çe itli y llarda revize edilen " zmir Yüksek Yap lar 
Yönetmeli i" yürürlü e girdi i tarihten itibaren içeri i itibari ile Türkiye’deki ilk ve tek 
Yüksek Yap lar Yönetmeli i olma özelli ini göstermi tir. Bu yönetmelik 1996 y l ndan
günümüze kadar uygulanagelmi tir. Burada kentlerimizi çok yak ndan ilgilendiren ve kent 
ya am n  do rudan etkileyecek yap  tipleri ve yerleri konusunda her türlü etkiden ar nd r lm ,
tarafs z, kentin teknik alt yap s  konusunda uzman meslek odalar  temsilcilerinin, inceleme 
kurulunda yer alarak ilçe belediyelerine teknik dan manl k yapmas  amaçlanm t r. 

Bununla birlikte yak n süreçte meslek odalar  ve çe itli üniversitelerinde katk lar  ile zmir 
Büyük ehir Belediyesi taraf ndan “Yeni Kent Merkezinde (Bayrakl  Salhane/Turan Bölgesi – 
Konak Alsancak Liman Arkas  Kesimi ve Salhane Bölgesi) Yap lacak Yüksek Binalar çin 
Zemin, Geoteknik Ve Yap  / Deprem Mühendisli i Proje ve Raporlar nda Uyulmas  Gereken 
Teknik Önermeler”  olu turulmu tur. Teknik Önermeler Yeni Kent Merkezindeki zay f zemin 
ko ullar  ve dolay s yla yüksek bina tasar m nda özellikle 60 m. den yüksek binalarda Üst
yap  – Derin Temel(Kaz k) – Zemin etkile iminin ayr nt l  bir biçimde dikkate al nmas n
zorunlu k lmaktad r. Bu durum son y llarda giderek Yüksek Yap  tasar m nda daha gerçekçi, 
yap ya özel ve uygulanabilir geli mi  analizlerin yap lmas n  sa lam t r. 

Bu çal mada hem “ zmir Yüksek Yap lar Yönetmeli i”, hem de “Yeni Kent Merkezinde 
Yap lacak Yüksek Binalar çin Haz rlanan Teknik Önermeler” hakk nda özellikle genel 
ilkeleri üzerinde durulacakt r. 

YEN  KENT MERKEZ NDE YAPILACAK YÜKSEK B NALAR Ç N
HAZIRLANAN TEKN K ÖNERMELER 

Teknik önermelere genel olarak bak ld nda üç bölüme ay rabiliriz;

1. Zemine Ara t rma Çal malar (Geoteknik, Jeofizik ve Jeolojik) 

2. Üst Yap  – Derin Temel (Kaz k) – Zemin etkile imi, 

3. Üst Yap n n Analizleri (Ön dizayn ve Performansa analizi ile geçerleyerek çözümü ) 
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1. Zemine Ara t rma Çal malar (Geoteknik, Jeofizik ve Jeolojik)

Teknik Önermelerin ilk maddesi Zemin Ara t rma Çal mas n n programlanmas n
amaçlamaktad r.  Buradaki amaç geoteknik raporu da içeren zemine etüt raporuna esas te kil 
edecek zemin ara t rma çal malar n n öncesinde planlanan çal ma hakk nda detayl  bilgi 
veren,  yap lacaklar n ak  diyagram n  ve içeri ini aç klayan ön bir rapor haz rlanmas d r. 

Bu bölümde kar m za Zemin Ara t rmas  Çal ma Program nda:
Zemin ve yap  özellikleri,
Zemin deneyleri,  
Sondaj say s , Sondaj derinli i,
Arazi ve laboratuar çal malar ,
Yeralt  su seviyesi,  
Sismik, MASW, mikrotremör ve benzeri,
ksa,

Bodrum kat say s , temel sistemi(derin temel),  
Zemin iyile tirmesi   
Yap  için tasarlanan derin temel ve zemin iyile tirmelerine ili kin uygulama sonras
yap lmas  planlanan çal malar n metodolojisi  

olmak üzere statik hesaplarda kullan lacak parametrelerin elde edilmesine yönelik Geoteknik, 
Jeofizik ve Jeolojik çal malar n tan mlanmas d r.

Bu bölümde geoteknik raporu içeren zemine etüt raporunun da ayn  zamanda a a daki deney 
hesap ve kriterlerin yerelmas  öngörülmektedir: 

Kaz kl  veya kaz kl  radye temellerde sondaj derinli i hesab  için amprik formüller,
Dinamik zemin davran  analizleri için kurulacak zemin modelinin parametrelerini elde 
etmek üzere yap n n 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
Farkl  oturma kriterleri (aç sal distorsiyon) 
S v la ma hesab
ksa Projesi vb.  

2. Yap  – Derin Temel (Kaz k) – Zemin Etkile imi 

Bu bölümde Yap  Derin Temel (Kaz k)-Zemin Etkile imi ele al nacakt r. Öncelikle Yap -
Derin Temel (Kaz k)-Zemin Etkile imi, deprem etkisi alt nda zemin ortam n n, yap  temelinin 
ve üst yap n n birlikte göz önüne al nd  bir modeldir. Bu model çerçevesinde yap  ve 
zeminin deprem s ras nda birbirlerini kar l kl  olarak etkiledi i daha gerçekçi bir çözümleme 
yöntemidir.  

Teknik Önermelere göre H > 60 m. olan kaz kl  yüksek binalar için deprem analizleri 
a a daki ekilde yap laca  belirtilmektedir.  

Zemine Ara t rma Çal malar nda elde edilecek bilgileri dikkate alarak, yap -derin 
temel(kaz k)-zemin etkile imi analizleri geçerlili i kabul edilmi  bir dinamik yöntem ile 
yap laca bu bölümde belirtilmi tir.
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Bu amaçla kullan labilecek bir yöntem olarak yap lacak kinematik etkile im analizinde, taban 
kayas nda veya kaz klar n alt ucundan daha yukar da olmamak üzere mühendislik taban 
kayas  seviyesinde tan mlanan deprem yer hareketleri göz önüne al naca  vurgulanmaktad r. 

Ana kaya seviyesinin çok derin oldu u zeminlerde, Mühendislik kayas  seviyesi, Kayma 
dalgas  h z n n VS  760 m/s oldu u seviyedir. Mühendislik kayas  seviyesini belirlemek için 
2 adet en az 250 m. derinlikte sondaj yap lacak, sondaj derinli i boyunca zemin tabakalar n n
özellikleri yan nda kayma dalgas  h zlar  da tespit edilecektir. ( ekil-1) Kayma dalgas  h z
korelatif ili kiler kullan larak belirlenmeyecektir. Sahada do rudan yap lacak derin jeofizik 
ölçümlere (kuyu içi sismik – (cross-hole [kar t-kuyu])) dayanan kayma dalga h zlar  proje 
hesaplar nda kullan lacakt r.

Bununla beraber kayma dalga h z n n Vs  760 m/s oldu u zemin tabakas n n 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 kayas  olarak dikkate al nacakt r.
( ekil-2)  

Ayr ca tüm bu tabakalar boyunca da zemin tabakalar n özelliklerinin ve s n fland rmas n n da 
tespit edilmesi gerekmektedir.

ekil 1 
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ekil 2 

Yeni Kent Merkezinde Teknik Önermelere göre, parsel baz nda (sahaya özel) deprem 
tehlikesinin belirlenmesi için deprem kay tlar  seçimi ve ölçeklendirmesi yolu ile deprem 
tehlike analizinin yap lmas  gerekmektedir.  REF [2] de tan mlanan ivme spektrumuna 
uyumlu deprem kay tlar  kullan larak, Mühendislik kayas  seviyesinde elde edilen deprem 
hareketlerinin zemin tabakalar nda ilerleyerek temel taban na ta nmas  sa lan r.

REF [2] de belirtilen; Tasar m a amalar na ve yap n n kullan m amac na uygun seçilen  (D1), 
(D2) ve (D3) Deprem Düzeyleri için Teknik Önermelere göre yap lan kinematik etkile im 
analizleri sonucunda bina temelinin alt nda zaman tan m alan nda elde edilen “etkin temel 
hareketleri” ve hesaplanan ortalama “etkin temel ivme spektrumlar ” %35 oran nda
büyütülerek uygulanaca  da öngörülmektedir. 

Bu analizde kaz k – zemin altsisteminin taban kayas nda tan mlanan yer hareketi etkisi alt nda
zaman tan m alan nda üç boyutlu nonlineer analizi zorunludur.  Bu durum özellikle kaz k
tasar m nda etkin olmaktad r. 

3. Yap n n Performansa Dayal  Çözümü 

Teknik Önermelere göre H > 60 m. olan kaz kl  yüksek binalar n deprem etkileri alt nda
analizinde temel ilke olarak performansa göre tasar m  esas al r. Bu tasar m yakla m nda,
belirli düzeylerdeki deprem yer hareketleri alt nda yüksek binalar n ta y c  sistem 
elemanlar nda olu abilecek hasar say sal olarak tahmin edilir ve bu hasar n her bir elemanda 
kabul edilebilir hasar limitlerinin alt nda kal p kalmad  kontrol edilir. Kabul edilebilir hasar 
limitleri, çe itli deprem düzeylerinde yap  için öngörülen performans hedefleri ile uyumlu 
olacak ekilde tan mlan r.

Deprem etkisi alt nda hesaplanan eleman düzeyindeki hasar  belirlenir. Eleman hasarlar
iddetli depremlerde genel olarak do rusal elastik s n rlar ötesinde meydana gelir. Bu hasarlar 
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nonlineer deformasyonlara kar  geldi inden, do rusal olmayan (nonlineer) analiz yöntemleri 
kullan larak ekil de i tirmeyi (deformasyon) esas alan performansa dayal  tasar m kavram na
uygun olarak yap lmal d r.

Teknik önermelerde öngörülen Yüksek Yap  tasar m na ili kin kriterlerden baz lar  ise 
unlard r:

Dü ey ta y c  elemanlarda (kolonlarda) Eksenel kuvvetlerin yüksek mertebelere ula mas
dolay s yla betonun büzülme etkisi ve gevrek davran na önlem olarak Normal Kuvvet 
Düzeyini belirleyen katsay  0,50’den 0,35’e çekilerek azalt lm t r.
Kullan lacak en dü ük Beton s n f  C30 olarak öngörülmü tür.
C50’den yüksek beton s n f  kullan m nda betonun sünme etkilerinin ara t r larak 
raporlanmas  ko uluna ba lanm t r. 
Beton dökümü s ras nda iç-d  s cakl k fark n n 20 C’  geçmemesi, geçmesi halinde 
al nacak önlemlerin detayland r lmas  belirtilmi tir.
Yap sal olmayan elemanlar n (Mimari elemanlarla, Mekanik ve Elektrik donan mlar) 
deprem etkisi alt nda irdelenmesi istenmi tir. 
Binan n uygun yerlerine davran  kaydedici sensörler yerle tirilerek Yap  sa l  izleme 
sistemlerinin kurulmas  ile yap n n servis ömrü boyunca ve kentte in a edilecek di er
yap larda kullan lacak deprem kay tlar n n veri olarak elde edilmesi amaçlanmaktad r.
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SONUÇ

Teknik önermelerle Yüksek yap larda zemin ara t rma raporunun düzenlenmesi ile zemin 
çal malar n n kapsaml  olarak yap lmas  amaçlam t r.
Deprem tehlike analizi ile binaya gelecek deprem etkisinin önceki deprem kay tlar
kullan larak daha gerçekçi elde edilmesi hedeflenmektedir.  
Yüksek yap lar n tasar m nda; deprem etkisi alt nda davran  en gerçekçi yöntem olarak 
modelleyen performansa dayal  tasar m yönteminin kullan lmas  esas al nm t r. Bu yöntem 
ile binalar n servis ömrü boyunca deprem etkileri alt nda olu acak hasarlar n binan n
kullan m na uygun hasar bölgesinde kalmas n  amaçlanmaktad r. Kullan m amaçlar  kesintisiz 
olan binalarda (hastaneler vb) minimum hasar, kulan m amac  konut vb olan binalarda can 
güvenli inin sa lanmas  ve kulan m amac  depo vb. olan binalarda göçmenin önlenmesi
hasar s n rlar  hedeflenmektedir.   
Bu yap lar n yukar daki bölümlerde anlat lan özeliklerinden dolay  tasar m-uygulama-denetim 
a amalar nda görev alacak n aat mühendislerinin konular ndaki uzmanl klar n n
belgelenmesi ve n aat Mühendisleri Odas n n da içinde oldu u mesleki denetim sisteminin 
kurulmas  gerekmektedir. Merkezi yönetim, Büyük ehir belediyesi ve ilçe Belediyeleri kentin 
yap la mas ndaki sorumluluklar  gere i bir kamusal görev olan sa l kl  ve depreme dayan kl
bina in a edilmesinin sa lamas  için meslek odalar  ile birlikte çal mal d r.
Teknik önerme çal mas  buna dair iyi bir örnek olmu tur.
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G R

zmir kenti artan nüfus ve yeni rant olanaklar n n yaratt  cazibe nedeniyle, özellikle körfez 
sahil eridinde kendini gösteren yüksek bina yap la mas , ula m ihtiyac n  kar lamaya 
yönelik olarak karayolu, tünel, demiryolu, liman ve su ihtiyac n  kar lamaya yönelik olarak 
yeni – yüksek su yap lar  planlama ve uygulamalar n n yaratt  sorunlarla bo u ma 
yazg s yla kar  kar yad r. Bu sunumda; kentimizin jeolojik manada ta d  riskler ve bunlar
gerek yerel yönetimler ve gerekse ilgili imar yönetmeliklerinin alg lay  biçimlerinin bir 
ele tirisinin yap larak, kent için “jeolojik fark ndal k” yarat lmas   amaçlanm t r.

ZM RDE YAPIMI TASARLANAN MÜHEND SL K YAPILARI VE TA IDIKLARI 
JEOLOJ K R SKLERE GENEL B R BAKI

zmirde;  a a daki tablodan da (Tablo-1) görülece i üzere  6’s  demiryolu, 6’s  liman ve 
denizyolu, 5’i otoyol, 2’si  hava alan , 2’si  kent yenileme projeleri ve 10’u baraj ve gölet 
olmak üzere yap lan ve yap m  planlanan projenin  yan  s ra yerel yönetimlerin planlad  çok 
say da kentsel dönü üm projeleri ve  yan s ra   y ll k yakla k 6000 yeni yap  ruhsat na konu 
bina in aat  söz konusudur.

Bu projelerden, örne in limanlar genellikle yeralt suyunun yüksek oldu u çok zay f jeolojik 
birimler üzerine oturacakt r. Demiryollar , otoyol ve köprüler ise zmir’i D-B ve KKD-GGB 
vb. yönlerden dilimleyen deprem yaratma potansiyeli yüksek aktif faylar  kesecek güzergahlar 
üzerinde yeralacakt r. zsu taraf ndan içmesuyu potansiyelini artt rmaya yönelik olarak 
tasarlanan yakla k 10 adet baraj ve gölet ise aktif faylara yak n, dolay s yla yamaç durayl l
riskleri ta yan ve zmir çevresinin özgün jeolojisi nedeniyle a r  deforme jeolojik birimler 
üzerine oturacakt r.

Diri faylar  kesecek ekilde tasarlanan tünel, otoyol, baraj, sulama kanallar , metro, do al
gazboru hatlar  gibi büyük mühendislik yap lar  çok yüksek risk ta rlar. Bu ekildeki büyük 
mühendislik projelerinin aktif  fay zonunun üzerinde ya da yak n nda ve ko ut olarak veya fay 
hatt ndan ne kadar uzakl kta bulunmas  gerekti inin çok ayr nt l  olarak ara t r lmas
gerekmektedir. çme suyu sistemlerinde faylanmadan dolay  önemli hasarlar geli ebilir. 
Çünkü zemindeki yer de i tirmelerden dolay  fay blo unun bir taraf  di erine göre yükselerek 
ya da yatay olarak ötelenerek hatt n i levsizle mesine  yol açabilecektir. Metro gibi yap larda 
ise faylanmadan dolay  hasar geli mesi kuvvetli bir olas l kt r. Birde bunlara zmir çevresinde 
yerkabu unun son y llarda elde edilen GPS verilerine göre, kuzeydo u do rultulu bir eksen 
boyunca, her y l  mm mertebesinde güneybat ’ya do ru hareket etti i gerçe i eklendi inde, bu 
önemli mühendislik yap lar n n projelendirmeleri ve yap m  esnas nda yap lmas  gereken 
jeolojik ara t rmalar n önem ve kapsam  kendili inden ortaya ç kar. 
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Tablo-1 zmir’de Yap m  Planlanan Projeler 

zmir gibi 1. derece deprem bölgesinde yer alan pek çok ehrimizde de görüldü ü gibi imar 
planlamalar m z ekonomik de ildir. Burada ekonomiden kas t, deprem tehdidine çok yüksek 
oranda maruz kalacak bir ilde, deprem s ras nda yüksek oranda s v la ma vb. deformasyona 
u rayacak zemin ko ullar na uygun bir imar planlamam z olmamas d r. Bilindi i gibi zmir 
ehri bat s ndan denizle s n rl , di er yönlerde ise tepelerle çevrili bir körfezin k y s nda

kurumu tur. Denizle k y  kesimini çevreleyen yükseltiler aras nda yer alan düzlükler, do al
ya da bir k sm yla yapay olarak olu turulmu  gev ek zeminlerin yan  s ra; Yamanlar,  
Bornova – P narba  s rtlar , Buca, Hatay, Balçova-Narl dere s rtlar  gibi yüksek kesimler ise 
günümüzden 10 ila 60 milyon y l önce olu mu  sert-yumu ak  kayal k zeminlerden 
olu maktad r.

Bilindi i gibi denize kom u gev ek zeminlerin depremler s ras nda s v la ma ba ta olmak 
üzere yüksek deformasyonlara maruz kalmas  dolay s yla, bu tip zeminler üzerine yap lacak 
özellikle çok katl  yap lar, çok a r maliyetler getiren zemin islah çal malar
gerektirmektedir. Ayr ca, istenildi i kadar bina alt nda kalan zemin artlar  islah edilsin, onu 
çevreleyen geni  alüvyal düzlük bütün olarak çal aca ndan ve özellikle 1999 Marmara 
Depreminde de görüldü ü gibi yay lma nedeniyle denize gömülmesi söz konusu 
olaca ndan, yap lacak yat r m nda tam bir güvenlik sa layaca üphelidir. Nitekim 1999 
Marmara Depreminde de bu durum görülmü  ve önemli bir toprak parças n n, üzerindeki 
binalarla birlikte denize gömülmesiyle, Kocaeli Körfezinin co rafyas  de i mi tir ( ekil-1). 
Bu nedenle bu tip zeminler üzerine bir–iki katl , dü ük yüklere sahip basit yap lar n
planlanmas  uygun olacakt r. Buna kar l k Körfezimizi çevreleyen kayal k yükseltilere, 
(heyelan etütlerinin yap lmas  sonucu güvenli oldu u kan tland ktan sonra) çok katl
yap lar n planlamas , hem can kayb n n azalt lmas , hem de yat r m maliyetlerinin güvenli 
yap lar sa layacak ekilde kar l n n al nmas n  sonuçlayacakt r. Ayr ca titre im periyotlar
aras ndaki farkl l klar nedeniyle de; bir–iki katl  yap lar n gev ek zeminler üzerine, çok katl
yap lar n ise kayal k zeminleri üzerine yap lmas  deprem s ras nda rezonansa girerek 
y k lmalar n  da önleyece i bir gerçektir. 
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Yine benzeri ekilde “biti ik nizam yap la ma”, titre im periyotlar  birbirinden farkl
binalar n yan yana s ralanmas  nedeniyle, deprem s ras nda birbirlerine çarparak hasar 
yaratacaklar  için deprem bölgelerinde uygun bir yap la ma olmamas na ve bu konuda 
yönetmeliklerde s n rlamalar olmas na kar n, ehrimizde bu tip yap la man n devam etti i
malumdur. 

(a)                                                                 (b)

ekil-1 K y da Yap la ma Sevdam z: Deprem S ras nda Zeminin Akma S v la mas  Sonucu 
K y n n Denize Gömülmesi (Kocaeli-1999). K y  jeomorfolojisinin  de i mesine yol açan 
suya doygun çok zay f jeolojik birimlerde yay lma.. (a) Deprem öncesi, (b) deprem sonras

ZM R N TA IDI I JEOLOJ K R SKLE LG L  YEREL YÖNET M ALGISI 

zmir Büyük ehir Belediyesi 2010 -2017 zmir Stratejik Plan nda 11 adet  stratejik alan 
belirlemi tir. Bunlardan “Çevre  Yönetimi” stratejik alan  incelendi inde, çevre yönetimiyle 
ilgili tehditlerden “3.Su Kaynaklar n n S n rl  Olmas .” ve “ 5.Körfezin ak nt lara kapal
olmas , baz  alanlar n s  olmas ” konular  kent jeolojisiyle ilgili temel sorun tesbitlerini 
olu turmas  yan  s ra özellikle, neredeyse % 70 gibi hat r  say l r bir oranda yeralt sular ndan
içme suyu ihtiyac n  kar layan ve dolay s yla hidrojeoloji mühendisli i konusunda en geni
manada örgütlenmeye ihtiyaç oldu unu aç a ç karan önemli tespitlerdir. 

“Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Esteti i” stratejik alan nda ise önemli bir  tehdit unsuru 
olarak “5. ehrin engebeli co rafi yap s ” yine jeolojik bir kent handikap  olarak dikkat çekici 
ve bu konuda yerel yönetimlerin uzman kadrolar bar nd rma ihtiyac n n varl na i aret eden 
önemli bir husustur. 

Bir di er ve 1. Derece deprem alan  olan zmirin  önemli sratejik alan n  olu turan “ Afet 
Yönetimi ve Güvenlik” te ise, belirtilen  “7.Kentimizin deprem ku a nda olmas ” tehditi,  
jeoloji alt disiplinlerinden   olu an  uzman bir örgütlenme ve kadrola maya ihtiyaç olundu u



324

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

konusuna parmak basacak ekilde kentin en büyük “jeolojik handikap ” olarak malumun 
ilan d r.

Yine “Ula m” stratejik alan nda zay f yönlerden biri olarak yap lan “1.Zemin yap s n n
olumsuz özelli i” tesbiti; ula m konusunda bugüne kadar zmirimizin en büyük sorun 
çözücüsü olarak görülen ve  Üçyol-Üçkuyular aras   güzergah n jeolojik yap s ndan
kaynaklanan jeoteknik ve hidrojeolojik sorunlar nedeniyle bugün itibar yla aç l n  3 y l
gecikmesininde yaratt  önemli bir tesbittir.  

Son olarak “Kentsel Alt Yap ” stratejik alan yla ilgili  tehdit tesbiti, yukarda yap lan jeolojik 
handikap tesbitlerinin adeta bir özeti gibidir ; “2.Kentin jeolojik yap s n n yer yer de i kenlik
göstermesi ve 3.Kentimizin deprem ku a nda olmas ”. Kent ya am n n temel stratejik 
alanlar ndan olmay  hak eden 11 alan n yar s nda; yerel yönetim hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde zafiyet ve tehdit unsuru olarak dikkat çekici konular  jeoloji disipliniyle ilgili 
konulard r. 

Bunlar n yan  s ra zmir Büyük ehir Belediyesinin imar mevzuat  içerisinde yeralan yüksek 
yap lar yönetmeli i gere i olu turdu u ve bina ilgili mühendislik disiplinleri uzmanlar ndan
olu an komisyon marifetiyle bugüne kadar sürdürmü  oldu u yüksek yap  denetimide ilgili 
bakanl kça mevzuat de i iklikleri ileri sürülerek ortadan kald r lm t r. Böylece, birinci derece 
deprem bölgesinde ve riskli bir jeolojik yap  üzerine oturan zmirde yap  güvenli i jeolojik 
manada “piyasa insaf na” kalm t r. 

Birde en ba ta gelen stratejik alan olan “Yönetim” konusu incelendi inde,  zay f yönler 
aras nda “3.Birimler aras nda yeterli koordinasyonun olmamas  ve çal malar n bireysel 
yürütülmesi”, “10.Görev tan mlar n n personele aç k olarak belirtilece i yönergelerin 
haz rlanmamas ” ve “12.Hizmet içi e itimlerin tüm kuruma yay lamamas  ve süreklili inin  
sa lanamamas ” tesbitleri, özellikle h zl  büyüdü ü için büyük mühendislik yap lar na ihtiyaç 
duyan zmir yerel yönetimlerinin tümü için dikkat çekici zafiyetlerdir. Jeoloji disiplini 
özelinde bu yönetsel handikaplar n yaratt  kaosu ortadan kald racak ve çal malar n jeoloji 
disiplininin gerektirdi i kapsamda ve tek elden yap lmas n  sa l yacak olan“Jeoloji-
Hidrojeoloji-Jeoteknik” konular nda bir “Daire Ba kanl ” benzeri örgütlenmeden 
geçmektedir. Bu, en az ndan jeoloji konusunda   yönetimsel ve disiplinel manada görev 
tan m n n aç a kavu mas na ve yine jeoloji disipliniyle ilgili DS  ve benzeri  kamu 
kurumlar nda düzenli olarak her y l yap ld  gibi “Hizmet içi e itimlerin tüm kuruma 
yay lmas  ve süreklili inin  sa lanmas na yol açacakt r.

B NALARIN TA IDI I JEOLOJ K R SKLE LG L  BAKANLIK  ve YAPI 
DENET M MEVZUATININ ALGISI 

a. Bakanl kça ç kar lan Bina ve Bina Türü Yap lar çin Zemin ve Temel Etüdü Raporu 
Genel Format na göre  (18.08.2005 tarih ve 847 say l  Bakanl k genelgesi), Zemin ve 
Temel Etüdü Raporunun, öncelikle zeminin jeolojik ve fiziki verilerini ve varsa çevresel 
faktörleri yans tmas  gerekti ini; ayr ca bu verilerin de erlendirilmesi ile ortaya 
konulacak sonuçlar n somut ve mesleki do rulu a sahip önerileri içermesi gerekti ini 
söylemektedir. Yine bu belgeye göre Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Haz rlanmas na
li kin Esaslarda belirtilen yap  ve zemin ko ullar n n etüt kategorilerinden, 2. ve 3. 

kategoriler için “Sondaja Dayal  Zemin ve Temel Etüt Raporu” düzenlenecektir. 
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b. Planl  Alanlar Tip mar Yönetmeli inin 57. Maddesinin (De i ik:RG-3/4/2012-28253) b 
bendi; “Sondaja Dayal  Zemin ve Temel Etüt Raporu” nu hangi mühendislik disiplininin 
yapaca n  “ 2- Sondajlar, arazi çal malar , zemin ve kaya mekani i, laboratuvar 
deneylerini ihtiva eden zemin-yap  etkile iminin analizinde kullan lacak temel-zemin, 
zemin profili ve zemini olu turan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan 
çal malar yönünden jeoloji mühendislerince,…” cümlesiyle aç klamaktad r. 

c. Planl  Alanlar Tip mar Yönetmeli inin 58. Maddesi (De i ik:RG-3/4/2012-28253)
        “……. in konusuna göre ilgili fenni mesuller ve yard mc s  fen adamlar  yap
ruhsat        formunda belirlenenler ile a a da belirtilen yap m a amalar nda yap  yerinde 
bulunmak ve a a da s ralanan i lerin yap lm  oldu una ili kin aç klamalar  ek-3’te yer 
alan yap  denetim defterine i lemek zorundad r;

 b)   Hafriyat ve zemin haz rlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin yap m ….” 

d. “Yap  Denetimi Uygulama Yönetmeli inin 5. Maddesi (e) (Ek:RG-14/4/2012-28264)
“(Yap  denetim kurulu u) Zemin ve temel etüdü raporunun haz rlanmas na ili kin
esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmad n  tespit ederek uygunluk 
görü ü verir. Raporun uygunlu unu tespit için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik 
eleman bulunmad  hâllerde hizmet sat n alabilir.” demektedir. Tabii bu durumda Yap
Denetim Kanununun 3. Maddesi gere i “Yap  denetim kurulu u denetim faaliyeti d nda
ba ka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kurulu un denetçi mimar ve mühendislerinin, 
denetim faaliyeti süresince ba kaca meslekî ve in aat i leri ile ilgili ticarî faaliyette 
bulunmalar  yasakt r.” baresi gere ince zemin etüdü yapan bir firmada çal an veya 
sahibi olmamalar  gerekir. 

Özellikle son maddeden de görüldü ü gibi, bina statik ve dinamik parametrelerinin 
bulunmas na ait yerinde ve laboratuarda yap lacak sondaj ve deneylerle ilgili olarak jeoloji 
mühendisli i disiplini sorumlulu u tesbit edilmesine ra men , yap  denetim mevzuat nda
temel sondajlar n yerinde denetimi ve bu denetimi yapmas  gereken jeoloji mühendisli i
görevlendirilmesi  ile ilgili konular mevzuatta yeralmamakta  ve zemin etüdü denetimi sadece 
bir rapor denetimine indirgenmi  bulunmaktad r. Oysa bilindi i gibi bina projelendirmesinde 
temel parametreler , parsel alan nda yap lan temel sondajlar ve arazi deneyleri vas tas yla 
edinilmektedir. Bina projelendirme  i inin ilk basama n n denetim d  olmas  nedeniyle  
ehrimizde “YAPI GÜVENL  DENET M DI IDIR.”
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ekil-2. Yap  denetim mevzuat nda, yap  temel parametrelerini belirleyen temel sondajl
jeoteknik etütlerinin  yerinde denetimi mutlaka yeralmal d r. Foto raflarda temel sondaj n ve 
aç lan yap  temelinin jeoloji mühendisince  denetlenmesi görülmektedir. 

SONUÇ

zmir kenti artan nüfus ve yeni rant olanaklar n n yaratt  cazibe nedeniyle, özellikle körfez 
sahil eridinde kendini gösteren yüksek bina yap la mas , ula m ihtiyac n  kar lamaya 
yönelik olarak karayolu, tünel, demiryolu, liman ve su ihtiyac n  kar lamaya yönelik olarak 
yeni – yüksek su yap lar  planlama ve uygulamalar n n yaratt  sorunlarla bo u ma 
yazg s yla kar kar yad r.

Bu sorunlara, “yap la ma” alfabesinin “A” s n  olu turan ve jeoloji disiplinince yap lan temel 
sondajl , arazi deneyli  zemin etütlerinin yerinde denetiminin, yap  denetim mevzuat nda yer 
bulmamas n n yaratt  “ba  bo luk” eklenince kentimizde yap  güvenli i olmad
konusunda kuvvetli kan tlara sahip oldu umuz ortaya ç kar.Bu sürecin üzerine bir de kentsel 
dönü üm uygulamalar n n getirdi i mühendislik açmazlar  , kentlinin, yerel yönetimlerin ve 
yap  denetim mevzuat n n  “alt yap  mühendisli i” anlam nda yeni bir bilinç seviyesine 
ç kmas n  zorunlu k lmaktad r.

Özellikle bugüne kadar ülkemizde al lagelen “klasik mühendislik” alg s n n, kentimiz 
özelinde de yeniden gözden geçirilmesinin ve öncelikle bunun ba ta deprem olmak üzere çok 
say da jeolojik riskler alt ndaki kentte; “bina - alt yap  mühendisli i”nde birlikte çal an
uzmanl k alanlar nca yeniden de erlendirilerek, uygulay c  yerel yönetimlere jeoloji 
disipliniyle ilgili ayr  idari-bilimsel yeni yap lanmalar-örgütlenmeler  önermesinin zaman
gelmi tir. Bu çerçevede büyük mühendislik yap lar n n olmazsa olmaz ilk ad m  olan jeolojik 
– jeoteknik çal malarla ilgili içinde bulunulan yasal, yönetimsel ve bilimsel handikaplar
gidermeye yönelik çal malar-öneriler, tüm “alt yap  mühendislik” uygulay c lar n n acil 
olarak de erlendirmesi gereken bir noktadad r. 

Jeolojinin kentimiz için  ta d   önem göz önüne al nd nda, yerel yönetimlerin en k sa
sürede 2010-2017 Stratejik Planda ortaya koyduklar  kendi tesbitlerinin gere ini yerine 
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getirerek “Jeoloji-Hidrojeoloji-Jeoteknik” konular nda “Daire Ba kanl ” vb. seviyede  
örgütlenmeye gitmeleri kent güvenli imiz için kaç n lmazd r.

Yap  Denetim mevzuat nda temel sondaj ve arazi deneylerinin jeoloji disiplini taraf ndan
yerinde,  yap l rken denetimini öngeren de i ikliklerin acilen yap lmas  bina güvenli i
aç s ndan zorunluluktur.  
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ÖZET 

Dünyadaki teknolojik, bilimsel ve ekonomik geli im ve de i imler paralelinde ortaya ç kan
bir tak m sorunlar, ekolojik tasar m kavram n  gündeme getirmi tir. Kent parklar ; say s z
i levleri olan, kentlilerin ya am kaliteleri üzerinde önemli role sahip kamusal alanlard r.
Ekolojik tasar m kriterlerine göre düzenlenen kent parklar , kentlilere do a ile bütünle me 
olana  sa lamas n n yan  s ra, park n ölçe ine ve konumuna ba l  olarak, park ve yak n
çevresi için enerji ve kaynak tüketiminin azalt lmas , çevre dostu teknolojilerin kullan m ,
ekoloji ve çevre koruma konusunda fark ndal n art r lmas , biyo konforun ve daha sa l kl
bir çevrede ya ama olana n n sa lanmas  gibi birçok katk da bulunabilir. Benzer nitelikler 
mevcut kent parklar na ekolojik tasar m kriterlerine göre yap lacak bir tak m iyile tirme 
çal malar  ile kazand r labilir.

Bu çal man n amac ; zmir Kültürpark örne inde, enerji tasarrufu, do al ve kültürel 
kaynaklar  koruma ve biyo konforun desteklenmesini hedefleyen bir ekolojik iyile tirme 
modeli geli tirmek ve  yap lmas  önerilen ek düzenlemelerle kentin kazan mlar n n
art r lmas d r.

Anahtar Kelimeler; Ekolojik iyile tirme, Ekolojik peyzaj tasar m ,  Enerji etkin peyzaj 
tasar m ,  Biyo konfor. 

G R

Teknolojik alanda sa lanan h zl  geli im ve yay lma, insanlar n etki alanlar n  da geni letmi
ve ekosistem üzerinde daha yo un insan kaynakl  bask  olu mu tur (Aklano lu, 2009). Söz 
konusu bask lar n en yo un gözlendi i alanlar ise insanlar taraf ndan ekosistemi neredeyse 
tamamen de i tirilen kentsel alanlard r. Kentlerde özellikle son y llarda ya anan nüfus art
ve yo un yap la ma kent içi aç k ye il alanlar için ciddi bir tehdit olu turmaktad r. Bu duruma 
kar  önlem al nmas , kentsel do al ve kültürel kaynaklar n sürdürülebilirli i aç s ndan
zorunlu hale gelmi tir. Ekolojik peyzaj tasar m , kentlerin daha ya anabilir yerler haline 
gelmesi, enerji kullan m n n minimize edilmesi, minimum kaynak kullan m  ile maksimum 
fayda elde edilmesi aç s ndan önemli bir kavram olarak kar m za ç kmaktad r. 

Sürdürülebilirli in mekansal boyutu farkl  alan kullan mlar , ekosistemler, farkl  ölçekteki 
biyotoplar ve zamanla ili kili bir süreçle geli im gösterir. Bu nedenle sürdürülebilir planlama 
ve tasar m için ekolojik fark ndal k esast r. Ekolojik tasar m peyzajlar n mevcut 
potansiyellerinin kullan m düzeyini artt rmak ve zamansal de i imini olumlu yönde kontrol 
alt na almak için önemlidir (Leitão and Ahern, 2002). 
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“Ken Yeang’a (2008) göre ekolojik tasar m; Dünya üzerinde ekosistemdeki her eyin zincir 
olu turdu unun ve bu zincir içindeki müdahalenin hem yerel hem de küresel anlamda 
ekosistemi etkiledi inin fark nda olarak tasar m  geli tirmektir. Ekolojik tasar m, insan eliyle 
yap lan ortam n ya da tasar m sistemlerinin do al çevreyle en uyumlu ve iyi bir ekilde 
bütünle mesini sa lamak için vard r’’ (Yeang, 2008; Aklano lu, 2009). 

Ekolojik tasar m; i levselci tasar m n limitlerini ortaya koyan, insan yap s  çevrenin, kentin, 
konutun, peyzaj n sadece ki isel, sosyal ve kültürel farkl l klar sonucu de il ayn  zamanda 
ekosistemin bir ürünü olmas  gerekti ini vurgulayan bir post-modern paradigmad r. Ekolojik 
tasar m sosyal ve psikolojik faktörler içerikli, kültürel tercihleri ön plana ç karan, yerelli i ve 
simgeselli i vurgulayan, do al verilerin iç dinamiklerini anlay p onunla uyum içinde olu an
bütünsel bir tasar m sürecidir (Girginer, 2006). 

Cranz (2000) taraf ndan, insan kullan mlar  ön planda tutularak düzenlenmi  günümüz kentsel 
ye il alanlar nda, var olan tasar m anlay n n de i mesi ve kentin ekolojik sorunlar na çözüm 
üreten ve insan do a ili kilerini ön plana ç karan bir yakla m geli tirilmesinin gereklili ini 
vurgulamaktad r. Bu ba lamda; ekolojik tasar m n çok yönlü bak  aç s n n, kentsel ye il
alanlar n tasar m ve yönetim uygulamalar  ile bütünle tirilmesinin, günümüzün tehdit 
alt ndaki kaynaklar n  korumak ve sonraki nesillere aktarmak aç s ndan zorunluluk oldu u
belirtilmektedir. 

Türkiye’de, kentsel ye il alanlar n büyük k sm , do adan ve genel döngüsünden kopuk, 
ekolojik kayg lardan uzak, bulunduklar  alan n fiziksel artlar  ve kültürel altyap s  ile 
uyumsuz, yapay alanlar olarak düzenlenmektedir. Ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik 
amac  güdülmeden olu turulan bu alanlar, görkemli manzaralar yaratmak u runa, kaynaklar
h zla tükenen dünyada farkl  bir bilinçsiz tüketim alan  olarak kar m za ç km t r (Onur, 
2012).

Bu çal mada, ekolojik peyzaj tasar m n n amaçlar ; enerji tasarrufu, do al kaynak koruma ve 
biyo konfor ba l klar  alt nda incelenmi tir. Türkiye’nin nüfus aç s ndan üçüncü büyük kenti 
olan zmir’in kent merkezinde yer alan zmir Kültürpark ekolojik tasar m kriterleri ve 
ekolojik peyzaj tasar m n n belirlenen amaçlar  ba lam nda ele al nm , saptanan eksiklikler 
do rultusunda çal ma alan n n söz konusu amaçlara hizmet eder duruma getirilebilmesi için 
öneriler ve mevcut durum üzerinden bir örnek ekolojik iyile tirme modeli geli tirilmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Çal man n ana materyali, örnek alan olarak seçilen zmir Kültürpark’t r. Kültürpark; 
yüzölçümü 420.000m2 olup, zmir kent merkezindeki en geni  ye il alan olma özelli inin yan
s ra birçok kültürel aktiviteye de ev sahipli i yapan önemli bir kent park d r. 

Çal man n di er materyalleri ise, konu ile ilgili daha önce yap lan bilimsel çal malar, bu 
çal malardan elde edilen verilerin analizi ve çal ma alan na uygulanmas  sürecinde 
kullan lan birtak m bilgisayar yaz l mlar d r. Kültürpark ve ekolojik tasar m ile ilgili elde 
edilen veriler do rultusunda olu turulacak iyile tirme modelinin i lenmesinde Autocad ve 
Photoshop yaz l mlar  kullan lacakt r. 
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Yöntem 

Çal man n yöntemi 4 a amadan olu maktad r. lk a amada; konu ile ilgili farkl  disiplinlerin 
yapm  olduklar  çal malar  içeren literatür taramas   ve bu çal malarda belirlenen ekolojik 
tasar m kriterlerinin incelenmesi gerçekle tirilmi tir. kinci a amada; ekolojik tasar m 
kriterlerinden yola ç karak belirlenen ekolojik tasar m hedefleri do rultusunda uygulanmas
gereken faaliyetler belirlenmi tir. Sonraki a amada eldeki tüm veriler kullan larak örnek alan 
üzerinde belirlenen hedefleri sa layacak bir iyile tirme modeli olu turulmu tur. Son a amada 
ise olu turulan örnek tasar m modeli üzerinden ekolojik yakla m ile tasarlanan bir kent 
park n n kent için kazan mlar n n neler olabilece i tart lm t r. 

ekil 1. Yöntem ak emas

BULGULAR

Mevcut Durum ve Çevre Analizi 

Kültürpark zmir kent merkezinde bulunmaktad r. Semtler aras  ula m akslar  üzerinde 
bulunan Kültürpark’a tren, vapur ve otobüs gibi çe itli toplu ta ma araçlar  ile ula m 
olas d r. Bu özelli i ile geni  kullan c  kitlesine hitap eden alanda rekreasyonel aktiviteler ile 
birlikte kapal  ve aç k fuar alanlar  da yer almaktad r. Kültürpark zmir kent halk n n yan  s ra 
çe itli fuar organizasyonlar  ile yerli ve yabanc  kullan c lar taraf ndan da ziyaret 
edilmektedir. 

Çevresinde yer alan yo un yap la man n aksine Kültürpark, kent merkezindeki en geni  ye il
alan niteli indedir ve bünyesinde birçok bitki türü yer almaktad r. Toplam 420.000m2 yüz 
ölçümüne sahip Kültürpark, sahip oldu u geni  ye il alan varl  ile özellikle yak n
çevresinde yer alan yo un yap la man n olumsuz çevresel etkilerini azaltmaktad r.

ekil 2’de görüldü ü üzere, zmir’in hâkim rüzgâr yönü Güney-Güneydo u, mevsimsel 
de i imlere ba l  olarak ikincil derece hâkim rüzgâr yönü Bat -Kuzeybat d r (Anonim, 
2013a). Dolay s  ile sahile dik uzanan yollar ve yap lar, rüzgar koridoru olu turarak sahilden 
gelen bat , kuzeybat  hakim rüzgarlar n  Kültürpark’a ula t rmaktad r ( ekil 2). 

•Literatür
Tarama/Ekolojik
tasar m kriterlerinin 
belirlenmesi.

1. A AMA

•Ekolojik tasar m
hedeflerinin ve 
gerekli faaliyetlerin 
ortaya konulmas .

2. A AMA
•Örnek tasar m

modelinin 
olu turulmas .

3. A AMA

•Önerilen tasar m
modelinin kente 
kazan mlar n n
tart lmas .

4. A AMA
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ekil 2. zmir hakim rüzgar yönleri(Anonim,2013a). 

Kültürpark’  ta t yollar  çevrelemekte, toplam be  farkl  noktadan parka yaya giri i 
bulunmaktad r ( ekil 3). 

ekil 3. zmir Kültürpark çevre analizi. 
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Ekolojik yile tirme Hedefleri 

Ekolojik peyzaj tasar m  bir alanda enerji etkinli i, do al kaynak koruma, biyo konforun 
sa lanmas  hedeflerini gözetmelidir. Bu ba lamda çal ma kapsam nda ele al nan örnek alan 
için geli tirilen ekolojik iyile tirme modeli ayn  hedefler do rultusunda ortaya ç km t r. Bu 
hedeflere ula mak için, alana yönelik uygulama faaliyetleri belirlenmi tir. Söz konusu 
faaliyetler yap sal uygulamalar, bitkisel uygulamalar, sulama ve ayd nlatma ba l klar  alt nda
grupland r lm t r (Çizelge.1). 

Çizelge 1. Ekolojik iyile tirme faaliyet hedefleri. 

Enerji Etkin Peyzaj Tasar m

Sanayi devrimi ile ba lay p günümüze kadar ya anan süreçte, insan çevre ili kileri do rudan
etkilenmi , ba lang çta kas gücüne dayal  üretim biçimi yerini mekanik güce b rakm , bunun 
sonucu olarak da daha fazla enerji gereksinimi ve dolay s yla daha fazla kaynak kullan m
kaç n lmaz hale gelmi tir. Günümüzde, insan faaliyetlerinin neredeyse her a amas nda enerji 
kaynaklar n n kullan m  söz konusudur (Karaca ve Varol, 2012).

Kentler enerji tüketimi ve kaynak kullan m n n en yo un ya and  alanlard r. Özellikle nüfus 
yo unlu u fazla olan kentlerde yerle im alanlar  ve konutlar enerji tüketimi aç s ndan yüksek 
potansiyele sahip alanlard r. Nüfus ve yap  yo unlu una ba l  olarak enerji kullan m oran
de i se de, iklimsel özellikler kentlerde enerji kullan m n  en çok etkileyen faktörler olarak 
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kar m za ç kmaktad r. Yap  ve d  ortam hava artlar ndaki kar l kl  etkile imin, güne
n m , s cakl k, nem, ya  rejimi, hava hareket h z  ve rüzgar gibi bile enlerin tasar m

sürecinde göz önüne al nmas  enerji etkinli i aç s ndan önem ta maktad r (Karaca ve Varol, 
2012).

Kentsel peyzaj alanlar nda ekolojik yakla mla yap lacak peyzaj tasar mlar  gerek söz konusu 
alanlarda, gerekse yap  içlerinde enerji tüketimini, dolay s yla kaynak kullan m n  önemli 
ölçüde azaltabilecek potansiyele sahiptir. Örne in; kent parklar nda i letme sürecine dayal
enerji tüketimi, yap lardaki enerji tüketimine k yasla çok kayda de er olmamas na kar n, 
park n ölçe ine ba l  olarak, bu alanlarda yarat lacak olumlu mikroklimatik etkiler, çevre 
yap larda kullan lan enerji kullan m miktar n  dolayl  olarak dü ürebilmektedir. 

Peyzaj tasar m  ile özellikle yap  içlerinde kolay bir ekilde enerji tasarrufu sa lanabilir, yap
ve çevresinin estetik de eri yükseltilebilir ve istenen alanlarda gizlilik sa lanabilir. Seçilen 
bitkiler yap  etraf nda belirli bir strateji do rultusunda yerle tirilirse, yap ; sert k
rüzgarlar ndan ve yak c  yaz güne inden korunabilir. Böylelikle hem yap  içinde hem de yap
d nda biyo konfor geli tirilerek, s tma ve so utma için harcanan enerji miktar  da azalt lm
olur (Anonim, 2013e). 

Yaprak döken a aç ve sar l c  bitkiler, iç mekan ve d  mekan ya am alanlar nda yaz aylar nda
gölgeleme için kullan labilirken, k  aylar nda ise yapra n  dökmü  dallar  aras ndan güne

klar n n geçmesini sa layabilirler. Yap  çevresinde alçak boylu çal  ve yer örtücü bitki 
kullan m  ile yap ya s  ve güne n  yans mas  engellenebilir. S k dokulu a aç ve çal lar 
güçlü rüzgarlar için perdeleme ve hafif yaz esintilerinden faydalanmak için koridor 
olu turmada kullan labilirler (Biri çi ve ark., 2012). 

Bir alanda peyzaj tasar m  ile yap  içi ve çevresinde s cakl k de i tirilebilir. Çat , duvar ve 
pencerelere a açlarla yap lan gölgelendirme yaz n iç mekan s cakl n  6-12oC de i tirebilir. 
Buna kar n uygun bitki seçimi ile k  güne inin pencerelerden içeri girmesi s tma için 
kullan lan enerjinin önemli ölçüde azalt lmas n  sa lar. Yap  d ndaki hissedilen s cakl k
zemin kaplama yerine yer örtücü bitki yada çim kullan m  ile 6oC’ye kadar dü ürülebilir. Bu 
s cakl k de i imleri hem biyo konforu geli tirip hem de s tma ve so utma için kullan lacak 
enerji miktar n  azalt r. Yap  çevresinde peyzaj tasar m  ile enerji etkinli inin sa lanmas

ekil 4’de gösterilmi tir (Anonim, 2013e). Biri çi ve ark. (2012), bir alanda tamamen güne
nlar n n etkisinde kalan beton yüzeyin s cakl n n 42 oC, çim yüzeyin 36 oC oldu unu, ayn

alanda gölgede yap lan ölçümlerde ise beton yüzeyin 38 oC, çim yüzeyin s cakl n n ise 34
oC'ye kadar dü tü ünü belirtmi lerdir.   
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ekil 4. Bitkilendirme ile yap larda enerji tüketiminin azalt lmas  (Anonim, 2013e). 

Alan ve Mikroklima Analizi 

Peyzaj tasar m sürecinde bölgesel iklim özelliklerinin yan s ra tasarlanan alana ait 
mikroklimatik özelliklerin de dikkate al nmas  gerekmektedir. Mikroklimatik analiz alanda 
yap lar n yerle imi, ne tip peyzaj ö elerinin kullan lmas  gerekti i gibi konularda tasar mc
için bilgi sa lar. Bu analiz a a dakileri içermelidir: 

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

Mevsimsel hakim rüzgarlar, 

S cakl k ve nem, 

Yaz ve k  için güne lenme ve gölge durumu, 

Mevcut bitki örtüsü, 

Çevredeki di er yap  ve s n rlay c lar n konumu, 

Araç ve yaya yollar ,

Arazi esteti i ve manzaralar, 

Yerel yap  yönetmelikleri, 

Di er arazi ko ullar .

Taban suyu ve ya  miktar  (Anonim, 2013e). 

Güne  Kontrolü 

Yaz s caklar n n kontrolü, birçok iklim ku a nda tasar m a amas nda önceliklidir. Güney, 
do u ve bat  yönlerindeki pencere ve duvarlar için s cak yaz güne inden korunmaya yönelik 
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önlemler gerekebilir. Peyzaj tasar m  ile bu koruman n ço unlu u ekonomik ve estetik bir 
ekilde sa lanabilir.

Güne  kontrolünü sa lamak için bitki seçiminde dikkat edilmesi gereken baz  noktalar vard r:

Yaprak döken a aç ve çal lar yaz n gölge sa larken k n güne n  geçirir, 

Yar  gölgeye k yasla yo un gölgenin serinletici etkisi daha fazla oldu u için geni  yaprakl
ve s k dokulu a açlar kullan labilir, 

Uzun boylu ve yüksekten taçlanan a açlar; çat , duvar ve pencereleri gölgeleyebilir, 

Kuzeye bakan pencereler için yatay gölgeleme daha uygundur, bunun için sar l c  bitkiler 
kullan labilir,

Do u ve bat  yönleri için dikey gölgeleme daha uygundur, s k dokulu a açlar, çal lar ve 
yaprak döken sar l c  bitkiler bir arada kullan labilir. 

T rman c  bitkilerle duvarlar için hem gölge hem de yal t m sa lanabilir (Anonim, 2013e). 

Yans ma ve Zemin S cakl n  Dü ürme  

Zemin kaplamalar nda koyu renk tercihi, s n n daha çok emilimine ve yüzey s cakl n n
artmas na neden olmaktad r. Bu durum s  adas  etkisini artt rd ndan zemin kaplamalar nda
aç k renkli ve s  emilim kapasitesi dü ük malzeme seçimi daha uygundur. Ancak yap n n
yak n çevresinde aç k renkli zemin kaplama malzemesi kullan m , yans tma kapasitesi yüksek 
oldu u için özellikle yaz n güne nlar n n yap ya daha fazla etki etmesine neden 
olmaktad r. Bu nedenle yap n n yak n çevresinde mümkün oldu u kadar çim ve/veya yer 
örtücü bitkiler kullan labilir. Yap dan yeterince uzak zemin kaplama gerektiren alanlarda ise 
güne nlar n  atmosfere geri yans tma kapasitesi yüksek olan aç k renkli malzemelerin 
kullan m s  adas  etkisini azaltabilir. (Anonim, 2013e). 

Mevcut zemin kaplamas  bulunan alanlar bitkisel ve yap sal materyal ile gölgelendirilerek 
yans ma veya s  emilimi engellenir. 

Rüzgar kontrolü 

Mevsimsel hakim rüzgar yönleri dikkate al narak, uygun bitki türü ve  yer seçimi ile 
istenmeyen so uk k  rüzgarlar  engellenirken, yaz esintilerinin serinletici etkisinden 
yönlendirme sa lanarak faydalan labilir. Genel olarak bitkilerin rüzgar perdesi ve koridoru 
olarak kullan m  ile yap lar n etraf nda hava ak m  kontrol alt na al nabilir (Anonim, 2013e). 

Rüzgar Perdeleme ve Rüzgar Koridorlar

Rüzgar perdeleri, rüzgara 90o aç  yapacak ekilde yerle tirildi inde maksimum düzeyde 
etkili olurlar. 

Dikey konumda k smen geçirgen %50-60 yo unlu a sahip bir rüzgar perdesi genel olarak 
geçirimsiz bir perdeden daha etkilidir. Çünkü geçirimsiz perdeler türbülansa neden olabilir. 

Rüzgar perdeleri ile rüzgar h z  hem esi  yönünde hem de di er yönünde azalt labilir. 

Rüzgar perdesinin rüzgar h z n  dü ürme oran  bitkisel perdenin yüksekli ine ve korunmak 
istenen alan n rüzgar perdesine olan uzakl na ba l d r. Maksimum verim için bitkisel 
perde , korunmak istenen alana perde yüksekli inin 3 ila 7 kat  kadar uzakl kta
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konumland r lmal d r. Örne in 6 metrelik bir rüzgar perdesi korunacak alandan yakla k
18-42 metre uzakl kta olmal d r.

Tümsekler, tepecikler ve engeller rüzgar yönünü sapt rmak için kullan labilir. 

S k dokulu çal lar güneybat  yönünde k n rüzgar perdesi, yaz n ise rüzgar koridoru olarak 
kullan labilirler. 

Çit bitkisi olacak ekilde birbirlerine ve yap ya yak n dikilen çal  ve a açlar rüzgar perdesi 
olu turup rüzgar yal t m  sa larken, ayn  zamanda yeterli yüksekli e ula t klar nda yap
duvar n  gölgeleyerek s  yal t m  sa lar. 

Rüzgar n bitkisel perdeler ile yönünü de i tirmek sureti ile yaz aylar nda yap  içerisine 
do al havaland rma sa layacak rüzgar koridorlar  olu turulabilir. 

Rüzgar perdeleri aras nda mevsimsel hakim rüzgar yönleri dikkate al narak b rak lacak
bo luklar, yaz aylar nda istenen serin esintilerin alana giri ine imkan verebilir. 

Alçak boylu çal lar, çim alanlar ve göletler s cak yaz rüzgarlar  yönünde yerle tirilirse, 
rüzgar n s cakl n  azaltabilir (Anonim, 2013e). 

Do al Kaynak Koruma 

Daha fazla üretim ve tüketimi gerçekle tiren piyasa ekonomisinin ba ar s , do al kaynaklar n
a r  ve yanl  kullan ld  gerçe inin görmezlikten gelinmesine neden olmu tur. Ortaya ç kan
çevre sorunlar na yönelik bu duyars zl n di er nedeni de çevre kirlili inin s n rs z bir 
kapasiteye sahip do a taraf ndan ortadan kald r labilinece i gibi yanl  bir dü üncedir ( lkin, 
1991).

Do al kaynak koruma, ekolojik tasar m yakla m n n en önemli hedeflerinden biridir. 
nsanlar n do a tahribinin en yo un oldu u yerler kentlerdir. Bu alanlarda do al kaynaklar, 

insan gereksinimlerini kar lamak amac  ile bilinçsiz tüketilmekte ve zarar görmektedir. 
Özellikle hava, su ve toprak kalitesinin dü mesi çevre sa l , dolayl  olarak da insan sa l
için ciddi bir tehdit olu turmaktad r (Hassan ve Mahmoud, 2011). 

Son y llarda meydana gelen çevre kaynakl  sorunlar, bu konuda bir fark ndal k olu mas na 
neden olmu , planlama ve tasar m çal malar nda do al kaynaklardan koruma-kullan m
dengesi içinde  faydalanmay  ve sürdürülebilirliklerini sa lamay  ön gören yakla mlar 
geli tirilmi tir (Hassan ve Mahmoud, 2011). 

Kent parklar  kentlilerin kent içinde do a ile bütünle ebildikleri nadir alanlard r. Bu alanlarda 
do al kaynak korumaya yönelik planlama ve tasar m çal malar , hem park n ölçe ine ba l
olarak do al kaynaklar n sürdürülebilirli i aç s ndan hem de çevre konusunda fark ndal k
olu turma aç s ndan önemli bir potansiyele sahiptir (Hassan ve Mahmoud, 2011). 

Kent parklar nda;

Suyun etkin kullan m ,
Hava kalitesinin korunmas  ve artt r lmas ,
Toprak kalitesinin korunmas  ve artt r lmas ,
Biyolojik çe itlili in korunmas  ve artt r lmas ,
At k kontrolü ile do al kaynak koruma sa lanabilir. 
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Do al kaynak koruma hedefli tasar mda, su tüketimini azaltmaya yönelik çal malara ek 
olarak yüzey ak  sular n n depolanarak sulamada kullan lmas  ve at k sular n ar t larak 
yeniden de erlendirilmesi gibi tedbirler su etkinli ini artt rabilmektedir (Calkins, 2005). 

Kat  at k ayr t rarak yeniden kullan m n n sa lanmas  sonucu i letme sürecindeki at klar n
yol açt  ekolojik ayak izleri azalt labilmektedir. Evsel at k ve bahçe at klar  gibi organik 
at klar n kompost gübre olarak de erlendirilmesi ile geri kazan m sa lan rken ayn  zamanda 
kimyasal gübre kullan m  önlendi i için toprak kalitesi de korunabilmektedir (Calkins, 2005). 

Biyo Konfor 

Rahat ve sa l kl  mikroklimatik ko ullar tüm ekosistemler için gereklidir. nsanlar kentsel 
çevrede birçok farkl  tipte strese maruz kalmaktad r. Bunlardan en etkili olan  k rsal alandan 
büyük ölçüde fark gösteren mikroklimatik ko ullard r. 

Yap  yo unlu u kentsel iklimi s  adas  etkisi ve radyasyon ak mlar n n de i imi gibi 
nedenlerle etkilemektedir. Son y llarda yap lan çal malar d  mekan hava s cakl , rüzgar 
h z , ba l nem ve solar radyasyon gibi özellikleri içeren termal çevresel faktörlerin, 
kullan c lar n biyo konfor, alg  ve memnuniyetini etkiledi ini göstermi tir. nsanlar s kl kla
d  mekan rekreatif aktiviteleri süresince aç k havaya maruz kalmaktad r. Dolay s yla kent 
parklar nda biyo konforun sa lanmas  bu alanlardan edinilecek memnuniyeti önemli derecede 
etkilemektedir. 

Kent parklar  spesifik mikroklimatik niteliklere sahip bir çevre yaratan kompleks yüzey ve 
yap lara sahiptirler. Bu nitelikler insan vücudunun enerji dengesini etkiler ve bireysel biyo 
konfor alg s n  de i tirebilir. Özellikle s cak ve kurak iklimlerde biyo konforun sa lanma 
olana  bu alanlar n kullan m tercihi üzerinde etkilidir. 

Yap l  fiziksel çevrenin tasar m nda öncelikle iklimi anlamak ve termal rahatl k olarak 
tan mlanan, insanlar n kendilerini rahat hissettikleri s  ortam n  sa lamak üzere tasar mlar 
geli tirmek, iklim ve havaland rmay  do ru biçimde kullanmakla mümkündür (Roaf et al, 
2003).

Burada dikkat edilmesi gereken nokta biyo konforun bütünsel ekolojik tasar m yakla m nda
istenen niteli e ula abilmesi için insanla birlikte flora ve faunay  da içeren tüm canl lar n
konforunu sa layacak nitelikte olmas d r. 
Konu ile ilgili daha önce yap lan çal malar, kent parklar n n gölge ve evapotranspirasyon 
yolu ile havay  serinletmede etkili oldu unu göstermi tir. Hava s cakl n  dü ürme etkisi 
park n ölçe ine, niteli ine ve kent merkezine uzakl na ba l d r. 
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ÖNER Y LE T RME MODEL

  
ekil 5. Kültürpark ekolojik iyile tirme modeli. 

zmir Kültürpark için önerilen ekolojik iyile tirme modeli ( ekil 5) kapsam nda park n ana 
arterlerini izleyen bir bisiklet yolu ve 11 ayr  noktada bulunmak üzere bisiklet parklar
önerilmi tir. Böylelikle Kültürpark'a yeni bir rekreatif i lev kazand rman n yan  s ra  kent 
halk  çevre dostu bir ula m arac  olan bisiklet kullan m na te vik edilmi  olacakt r.

Biyolojik göletler, kimyasal bir uygulama yap lmaks z n, suyun bitkiler ve ortamdaki 
bakteriler yoluyla temizlenmesini sa layan ekolojik olu umlard r. Biyolojik göleti 
olu tururken amaç; do adaki dengeyi bozmadan sudaki yosun konsantrasyonunu mikro-
organizmalar yolu ile azaltmak ve fosforu su içinde dengelemektir. Genelde at k su ar tma
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amac yla da kullan lan biyolojik gölet uygulamas , Kültürpark içinde yer alan gölet ve yak n
çevresinde koku kirlili ine neden olmamak için yaln zca gölet içindeki suyu do al yolla 
temizleme amac yla öngörülmü tür.

Güne ndan do rudan faydalanamayan yer alt  otopark n n iç mekan alanlar nda
ayd nlatma alternatifi olarak güne  tünellerine yer verilmesi ön görülmü tür. Çat n n üzerine 
monte edilen kubbe formundaki cam d  ünite güne n  içeriye alarak çat  betonarmesinin 
içinden geçen yüksek yans t c l  borular ile içeriye aktar r ( ekil 6). Do al gün n  %98’e 
kadar iç mekana yans tarak ayd nlatmadan enerji tasarrufu sa lamaktad r.

ekil 6. Güne  tüneli kesiti (Anonim, 2013d) 

Yaya, bisiklet yollar n n ve geni  yap sal zeminlerin gölgelenmesi ekolojik iyile tirme modeli 
içinde ele al nm t r. Böylelikle yürüyü  yollar n n özellikle yaz aylar nda kullan m nda biyo 
konfor sa lanabilmektedir. Kültürpark içerisinde servis araçlar  için olu turulmu  otoparklar 
ve sergi alanlar  geni  ve geçirimsiz yüzeyler olarak göze çarpmaktad r. Bu alanlarda öncelikli 
olarak bitkisel gölgeleme yap lmal d r, ancak bitkisel gölgelemenin olas  olmad  alanlarda 
güne nlar n  yans tma özelli i olan materyaller ile yap lacak zemin kaplamas  yap sal
zeminin tutaca s  miktar n , dolay s yla s  adas  etkisini azaltacakt r. Parkta yer alan 
yap lar n ise yo un güne  alan cephelerinde yaprak döken bitkiler ile olu turulacak gölgeleme 
ile hem s  adas  etkisi azalt labilecek hem de iç mekanlardaki so utma amaçl  enerji 
tüketiminden tasarruf sa lanacakt r. 
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ekil 7. Ön görülen yaya ve bisiklet yolu kesiti (Anonim, 2013c). 

Park genelinde enerji tasarruflu d  mekan ayd nlatma elemanlar  ve do ru planlama ile 
i letme sürecindeki enerji tüketimi azalt l rken ayn  zamanda k kirlili i önlenerek flora ve 
fauna üzerindeki ayd nlatma kaynakl  bask  azalt labilir. Bu amaç do rultusunda;

Gereksiz alanlar n ayd nlat lmamas ,

Sadece güvenlik ve gece görü ü sa layan minimum güçte k kaynaklar  kullan lmas ,

Alçak ayd nlatma elemanlar n n tercih edilmesi, 

Üst yar  uzaya k gönderilmemesi, 

Ayd nlat lan yüzeylerden yans man n önlenmesi, 

Güç kontrolü için güne  sensörleri ve zaman ayarl arteller kullan lmas ,

Güne  enerji sistemlerinin kullan lmas  gibi önlemler al nabilir (Biri çi, 2012). 

Ayd nlatma ile ilgili yap lacak planlamada, bilgisayar yaz l mlar  kullan larak model 
olu turuldu u takdirde, yukar da belirtilen kriterlere uygun ayd nlatma plan  haz rlanabilir. 
Günümüz teknolojileri ile üretilen d  mekan donat  elemanlar ,  kullan ld klar  alanlarda 
farkl  birçok amaca hizmet edebilmektedir. Örne in; gölgeleme elemanlar  üzerine güne
panelleri monte edilerek enerji üretimi mümkündür ( ekil 8). Ayr ca donat  elemanlar
arac l  ile ya mur suyu depolama ve depolanan suyun alan içerisinde kullan m  da 
sa lanabilmektedir. Donat  elemanlar , fonksiyonel özelliklerinin yan  s ra dönü üm yada 
do al malzemeden üretilmi  olmas , dayan kl l k, h zl  yenilenebilirlik gibi özellikleri ile de 
ekolojik nitelikte olabilmektedir. Bu ve benzeri uygulamalar zmir Kültürpark'ta da 
geli tirilebilir.
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ekil 8. Güne  panelli gölgeleme eleman  örne i (Anonim, 2013b). 

SONUÇ VE ÖNER LER

zmir Kültürpark konumu ve kullan m yo unlu u aç s ndan son derece önemli bir aland r.
Burada yap lacak ekolojik iyile tirme çal malar , çevresel katk lar n n yan  s ra konu ile ilgili 
fark ndal n artt r lmas  aç s ndan parka e itici bir misyon yükleyebilir. Kültürpark' n tarihsel 
geli imi ve günümüzdeki popülerli i dü ünüldü ünde, bu alanda yap lacak ekolojik temelli 
bütüncül bir çal ma farkl  alanlar için de örnek te kil edecektir. 

Yakla k 420.000m2 gibi geni  bir yüzölçümüne sahip Kültürpark, içerdi i çok say da faaliyet 
çe idi ve alanlar dolay s  ile yüksek i letme giderlerine sahiptir. Önerilen iyile tirme modeli, 
uzun vadede i letme giderlerini dü ürecek ve alan n ekolojik ayak izini azaltabilecektir. Bu 
ba lamda, Kültürpark’ n kazanaca  ekolojik niteliklerin çevresel, ekonomik, kültürel ve 
sosyolojik aç dan say s z fayda sa layaca  söylenilebilir. 

Enerji etkinli i sa lamak amac  ile al nacak çe itli önlemler yüksek maliyetli olsa dahi 
i letme sürecinde enerji tasarrufu sa lad  için yat r m masraf n  kar layabilecek niteliktedir.  
Böylece küresel s nman n öncelikli sebeplerinden biri olan enerji tüketimi azalt l rken ayn
zamanda yeni ayd nlatma plan  sayesinde k kirlili inin sebep oldu u flora ve fauna 
üzerindeki bask  da azalt labilecektir. 

Geli tirilen iyile tirme modeli sonucunda do al kaynaklar n tüketiminin azalt lmas  ve 
mevcut kaynaklar n niteliklerinin korunmas  olas d r. Örne in, organik at klar n ayr t r lmas
sonucu at k bertaraf ndan kaynaklanan çevre kirlili i önlenebilmektedir. Ayr t r lan organik 
at klar n kompost gübre olarak de erlendirilmesi sonucu toprak kalitesi artt r l rken, kimyasal 
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gübre kullan m n n önlenmesi sonucu flora ve fauna üzerindeki zararl  etkiler de 
engellenebilmektedir. 

Ekolojik temelli iyile tirme çal malar  asl nda dolayl  olarak biyo konforun sa lanmas na da 
hizmet etmektedir. Çünkü  kentlerde insanlar gereksinim duyduklar  biyo konforu 
sa layabilmek ad na geli tirdikleri yapay yöntemler ile çevreye zarar vermektedir. Örne in;
s nmak ya da serinlemek için yap larda harcanan enerji çevre kirlili inin önemli 

sebeplerinden birisidir. Biyo konforun sa lanamad  ya am alanlar nda ekolojik yap la ma 
ve çevre duyarl l  olas  de ildir. Do al yollarla sa lanan biyo konfor ile ekolojik bask  ters 
orant l  bir ili ki içerisindedir. Biyo konfor yaln zca insanlar  de il, tüm canl lar  kapsayan 
genel bir kavramd r. Dolay s  ile biyo konforun sa lanmas  çal malar  s ras nda yaln zca 
insan odakl  bir çözümden öte di er canl lar n gereksinim duydu u ya am artlar  da göz 
önünde bulundurulmal d r. 

Görüldü ü üzere çal madaki ekolojik iyile tirme faaliyet hedeflerinin ana ba l klar n
olu turan ‘’enerji etkin peyzaj tasar m ’’, ‘’do al kaynak koruma’’ ve ‘’biyo konfor’’ 
hedefleri birbirinden ba ms z dü ünülmemelidir. Çizelge 1’de yer alan uygulama önerilerine 
de bak lacak olursa, ekolojik hedefli yap lacak bir uygulama birden fazla hedefe hizmet 
edebilmektedir. Örne in; rüzgar koridoru ve rüzgar perdeleri enerji etkinli i sa larken ayn
zamanda biyo konfor sa layabilmektedir. Sonuç olarak, gerek kaynak tüketimini azaltma, 
gerekse ya am ko ullar n  iyile tirme için ekolojik uygulamalar gerekmektedir. Kültürpark 
gibi hem konumu hem de i levleri aç s ndan oldukça önemli bir alanda yap lacak ekolojik 
iyile tirmeler hem alan hem de kentin bütünü için say s z kazan mlar sa layacakt r. 
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Günümüz Türkiye’si planlama i leyi i, meslek e itimi verilen üniversitelerde 
planlama/ ehircilik ilkeleri olarak tariflenen e itlik, adalet, kamu yarar  gibi kavramlardan 
giderek uzakla maktad r. Eskiden kent topra nda özel mülkiyete son verilmesini savunanlar, 
havada, suda mülkiyeti kabul etmiyorsak, toprakta neden ediyorsunuz diye sorarlarm , ancak 
bugünlerde sudaki mülkiyeti bile yasalarla belirler hale gelmi  bulunmaktay z. Planlama 
alan n  ilgilendiren yasal düzenlemelerin “kamu yarar ” ba lam nda irdelenmesi ve söz 
konusu yasal altyap  kullan larak zmir kentinde gerçekle tirilen neoliberal kentle me 
uygulamalar n n yasal mevzuatla ili kilendirilmesi amaçlanmaktad r. 

Kamu Yarar  Kavram , Neoliberalizm ve Planlama 

“Kamu yarar ”, üzerinde tam bir uzla maya var lamam , farkl  bak  aç lar  ile de i ik
anlamlar yüklenen, dönemlere ve hâkim politikalara göre farkl  kavramsalla t rmalara sahip, 
belirsizli i ile dikkat çekici bir kavramd r. Son y llarda kamunun geleneksel olarak varl n
sürdürdü ü alanlara özel sektörün özelle tirme ve yap-i let-devret uygulamalar  ile girmesi 
bütün ülkelerde yayg nl k kazanm t r. Ülkemizde de 1980‘li y llardan itibaren kamunun 
büyük finansman ihtiyac  gösteren yat r mlar n n önemli bir bölümü yap-i let-devret modeli 
çerçevesinde finanse edilmesi ve kamu varl klar n n ço u özelle tirme yoluyla özel sektöre 
devredilmesi gerçekle mektedir. Yani kamu mülkiyeti çe itli ekillerle özel mülkiyete 
aktar lmaktad r. “Özel” yasal düzenleme ve yanl  kurumsal giri imlerle planlama ve 
dolay s yla kentlerimiz ç kmaza sürüklenmektedir. Ne yaz k ki, yap lan düzenlemelerin büyük 
bölümü kamu yarar na de il, kentsel rant n haks z el de i tirmesine yöneliktir. Ülkemiz 
kentlerinde, giderek artan kentsel toprak rantlar yla oynaman n çekicili i, kent topraklar nda
rantlar n yönlendirilmesinin temel arac  olarak görülen planlaman n yetkilerinin el 
de i tirmesini de h zland rm t r. 

Türkiye’nin özelle tirme süreci üç döneme ayr labilir: 1980’li y llar, 1990’l  y llar, 2000 
sonras . 1980’li y llarda sat  için gerekli hukuki altyap  olu turulmu tur. K T yat r mlar
önemli ölçüde daralt larak, 1990’l  y llarda yo un bir ideolojik ko ulland rma kampanyas  ile 
sat lar artt r lm t r. Özellikle “Büyük Sermaye”, bu ihanet yar n n hep ön saf ndad r. Bu 
a ama 2002 y l  sonunda tamamlanm t r. Özelle tirme as l “alt n dönem”ini bu tarihten sonra 
ya am , kamu i letmelerinin elden ç kar lmas  korkunç boyutlara ula m t r. 1980 öncesi 
dönemde kentlerde eme in yeniden üretimi süreci ön planda iken, 1980 sonras nda kentlerin 
sermaye birikimi aç s ndan önem kazand  görülmektedir. 1980 öncesi dönemlerde küçük 
ölçekli sanayinin mekân  olan kentler, 1980 dönemi sonras nda büyük ölçekli sermaye ve 
yat r mlar n mekân  olmaya ba lam lard r. Bu do rultuda, planlama alan nda yetki sahibi 
olan yerel ve merkezi düzeydeki birimler, sermaye birikim süreçlerini ve bu do rultudaki
ihtiyaçlar  ön planda tutan, piyasa dinamiklerini gözeten, sermaye odakl  bir planlama anlay
benimsemi tir. 
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Son y llarda, aslen bir bütün olmas  gereken planlama yetkileri, al nan her yeni kararla 
parçalanm , kamu yarar  kavram  her parçalanmayla bir ad m daha gerilemi tir. Sanayiciler 
ve turizmcilerle ba layan “yetki kapma” aray , zaman içinde özelle tirmeye konu alanlara, 
toplu konut alanlar na, maden i letmelerine, k y  alanlar na, kamu arazilerine, gecekondu 
alanlar na, demir yollar na ve kara yollar na kadar ula m t r. Böylesi yetki çe itlenmesinden 
kaynaklanan parçalanma, planlama kararlar nda ve uygulamada önemli olumsuzluklara, geri 
dönü ü olanaks z zararlar n ortaya ç kmas na neden olur hale gelmi tir.

Sürekli olarak gündeme gelen yani imar kanunu ve kanun hükmündeki kararnamelerle 
getirilen düzenlemelerle mülkiyet haklar n  zedeleyici ve küresel ve yerel dinamiklerin 
birlikte ekillendirdi i yeni dinamikler üzerinden tariflenen projeci sisteme dayal  öneriler 
bilimsel ve ak lc  çözümlerden ne kadar uzakla t m z  göstermektedir. Söz konusu yasal 
düzenlemelerle desteklenen neoliberal politikalar ile kamuya ait ya da kamusal de erler
olarak niteleyebilece imiz karayollar  ve köprüler, limanlar, fabrikalar, k y  alanlar , ye il
alanlar, ormanlar, kent merkezlerindeki tarihi alanlar, e itim, sa l k ve spor tesisleri; 
Özelle tirme, Dönü üm (Afet), Yenileme, Turizmi Te vik, K y , Orman, Belediye Kanunu ile 
yasal dayanaklar  olu turularak kamusal özelliklerinden ç kart lmakta ve al veri  merkezi, 
otel, rezidans, ticari alanlar gibi özel mülkiyet kapsam nda de erlendirilebilecek 
fonksiyonlara dönü türülmektedir. Kamuya ait de erlerin özel mülkiyet kapsam na
dönü türülmesinin yan nda dönü üm ve yenileme uygulamalar  ile özel mülkiyete müdahale 
edilerek, mülkiyet hakk  güvencesizle tirilmekte ve mülkiyetin ayr cal kl  kesimler lehine el 
de i tirmesinin yolu aç lmaktad r.

 “Tarih, do a ve kültürel de erler, ehircilik ilkeleri, bilimsel raporlar, toplum tepkileri 
dikkate al nmadan sadece ‘rant h rs ’ ile hareket edilen bu süreçte ‘hukuk ve demokrasi’ 
ayaklar alt na al nm t r. Tüm plan de i ikliklerinde görülebilece i gibi asl nda plan 
de i ikli i, mevzuatta tan mlanan ekli ile plan ana kararlar n , süreklili ini, bütünlü ünü,
teknik ve sosyal donat  dengesini bozmayacak, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere 
dayanarak kamu yarar n n zorunlulu u durumunda yap labilir. Tüm plan de i ikliklerinde ise 
hem kald r lan kullan m kararlar na hemde yeni getirilen kararlar na ili kin böylesi bir 
çal ma bulunmamakla birlikte, birçok örnekte görüldü ü gibi resmi kullan m alan , kentin 
ortak kullan m alanlar n , dolay s yla kamusal i levleri tariflerken, getirilen i  merkezi ve 
ticaret kararlar  özel biri i levi yani özel mülkiyeti, kar amaçl  ranta yönelik kararlar  ile kamu 
yarar n  yok saymaktad r. Bir ba ka sorun da gere inden fazla yarat lan al veri
merkezlerinin kentin di er ticari bölgeleri üzerinde yaratt  bask , onlar n olumsuz 
etkilenmesidir. Tüm bu kararlarla planlaman n sa lamakla yükümlü oldu u ki i ve kamu 
yarar  aras ndaki dengeler sürekli kamu yarar  aleyhine i lemektedir. 

Neoliberal Politikalar ile Planlama Alan ndaki Yasal Düzenlemeler 

Neoliberal politikalar çerçevesinde sermaye ile birlikte hareket eden neoliberal devlet, kentsel 
alanlarda sürekli bir büyüme hedeflemektedir. Söz konusu büyüme hedefine ula mada 
özellikle uluslar aras  yat r mc lar olmak üzere proje geli tiricileri büyük önem ta maktad r.
Projelerin gerçekle tirilmesi sürecinde proje geli tiricileri aleyhine ortaya ç kabilecek her 
türlü hukuki sorunun önüne geçilmesi kolayla t r c  durumlar n yarat lmas  merkezi 
yönetimlerin sorumlulu undad r. Bu do rultuda mevcut yasalarda, planlarda de i iklikler 
ve/veya yeni yasal düzenlemeler, planlar devreye girmektedir.  
Hukuku zorlayan neoliberal kentle me uygulamalar nda,  yerel yönetimler yerine üst düzey 
kararlar belirleyici olmaktad r. Bu noktada mevcut planlar adeta yok say larak, planlama ilke 
ve yöntemleri ad m ad m a nd r lmaktad r.
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Ülkemizde neoliberal kentle me politikalar na ba l  olarak ehircilik alan  ile ilgili yasal 
mevzuatta yap lan de i iklikler özellikle 2000 y l  sonras nda yo unluk kazanm t r. Bu 
çerçevede, 2634 say l  Turizmi Te vik Kanunu, 2985 say l  Toplu Konut Kanunu, 3194 say l
mar Kanunu, 3621 say l  K y  Kanunu ve 5393 say l  Belediye Kanunu neoliberal politikalar

desteklerken, ehircilik ilkeleri ve kamu yarar  aç s ndan “olumsuz” olarak 
nitelendirilebilecek de i iklikler ba lam nda incelenmi tir. Bunun yan nda, neoliberal 
uygulamalar için yasal dayanak olu turan en önemli yasalardan biri 4046 say l  Özelle tirme 
Uygulamalar  Hakk nda Kanun’dur. Yenileme Kanunu olarak da bilinen 5366 say l  Y pranan 
Tarihi ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n Yenilenerek Korunmas  ve Ya at larak Kullan lmas
Hakk nda Kanun ve k saca Dönü üm ya da Afet Kanunu diye adland r lan 6306 say l  Afet 
Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun da özellikle stanbul ve Ankara 
ba ta olmak üzere neoliberal kentle me uygulamalar nda s kça ba vurulan yasal müdahale 
araçlar d r. 

2634 say l  Turizmi Te vik Kanunu 

2634 say l  Turizmi Te vik Kanunu 16.03.1982 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanarak 
yürürlü e girmi tir. Kanunun amac ; “turizm sektörünü düzenleyecek, geli tirecek, dinamik 
bir yap  ve i leyi e kavu turacak tertip ve tedbirlerin al nmas n  sa lamak”t r. Resmi 
Gazete’de yay mland  tarihten bugüne kadar Kanuna farkl  tarihlerde, farkl  kanunlarla ek 
maddeler getirilmi , baz  maddelerinde de i iklikler yap lm  ve baz  maddeleri yürürlükten 
kald r lm t r. Buna göre, Kanunda yap lan de i ikliklerin, yürürlükten kald r lan maddeler ve 
getirilen ek maddelerin y llar  ve say lar  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 Te vik Kanunu’nda 2000 y l  sonras nda gerçekle tirilen, ehircilik ilkeleri 
ve kamu yarar  aç s ndan “olumsuz” olarak nitelendirilebilecek de i ikliklere a a da yer 
verilmektedir.  

24.07.2003 tarihli 4957 say l  Kanunun 1. Maddesi ile Turizmi Te vik Kanunu’nun 3. 
Maddesinde yap lan de i iklikle, Kanunda yer alan  “turizm bölgeleri” ve/veya “turizm 
alanlar ” ve/veya “turizm merkezleri” tan mlar  Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im 
Bölgeleri ve Turizm Merkezleri olarak de i tirilmi  ve Kanuna Kültür ve Turizm Koruma ve 
Geli im Alt Bölgesi tan m  eklenmi tir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im Bölgeleri: Tarihî ve kültürel de erlerin yo un olarak yer 
ald  ve/veya turizm potansiyelinin yüksek oldu u yöreleri korumak, kullanmak, sektörel 
kalk nmay  ve plânl  geli imi sa lamak amac yla de erlendirmek üzere s n rlar  Bakanl n önerisi 
ve Bakanlar Kurulu karar yla tespit ve ilân edilen bölgeleri, 
Turizm Merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve geli im bölgeleri içinde veya d nda, öncelikle 
geli tirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve s n rlar  Bakanl n önerisi ve Bakanlar Kurulu karar yla 
tespit ve ilân edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem ta yan yerleri veya 
bölümlerini, 
Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im 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 yap  alanlar ndan bir veya daha fazlas n  kapsayan, kendi içinde alt alanlara 
ayr t r labilen arazileri tan mlamaktad r.

Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im Bölgeleri tan m nda yer alan “tarihi ve kültürel 
de erlerin yo un olarak yer ald ” ibaresi her türlü tarihi ve kültürel de erin turizm amaçl
kullan ma aç lmas  anlam n  ta maktad r. Bunun yan nda as l önemli olan de i iklik söz 
konusu tan mlara yeni eklenen, Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im Alt Bölgesi’dir. Buna 
göre, s n rlar  Bakanl n önerisi ve Bakanlar Kurulu Karar  ile tespit edilen yeni planlama 
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alanlar  olu turulmakta, bütüncül plan anlay ndan uzak parçac  planlaman n önü 
aç lmaktad r.

Yine 24.07.2003 tarihli 4957 say l  Kanunun 2. Maddesi ile Turizmi Te vik Kanunu’nun 7. 
Maddesinde yap lan de i iklikle Kültür ve Turizm Bakanl ; kültür ve turizm koruma ve 
geli im bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plan  yapmak, yapt rmak, 
onaylamak ve tadil etmekle yetkilendirilmi tir. Bunun yan nda,  de i iklik ile söz konusu 
alanlarda tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanl  olarak tariflenmektedir. Bu durum 
planlaman n giderek merkezile tirilmesi ve yerel yönetimlerin plan kararlar ndaki yetkisinin 
ortadan kald rmas  aç s ndan olumsuz bir nitelik ta maktad r.  

07.05.2008 tarihli 5761 say l  Kanunun 2. Maddesi ile Turizmi Te vik Kanunu’nun 8. 
Maddesinde yap lan de i iklik ile Hazineye ait olan yerlerin ve Hazine mülkiyetinde yeterli 
alan n bulunmad  hallerde, Orman Kanunu’na göre orman say lan yerlerin, sa l k turizmi, 
termal turizm, k  turizmi, eko-turizm, golf turizmi, k y  turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, 
uluslar aras  yar malar n yap labilece i spor tesisleri vb. gibi sebeplerle en geç bir ay 
içerisinde, Orman Bakanl ’ndan Kültür ve Turizm Bakanl ’na tahsisine, yat r mc ya
intikal ettirilmek üzere, imkân sa layan düzenlemeler yap lm t r. Bu de i iklik ile Hazine’ye 
ait kamu arazilerinin ve yeri geldi inde orman alanlar n n bile turizm amaçl  olarak sermaye 
kesimine kulland r lmas n n önü aç lmaktad r. De i iklik ile k y  turizmi ad  alt nda,
“kamuyarar ”na kullan lmas  esas olan ve herkesin e it ve serbest yararlanmas na aç k olan 
k y lar n “özelle tirilerek”, ayr cal kl  kesimlerin kullan m na sunulmas na imkân 
sa lanmaktad r. Bunun yan nda, ta nmazlar n Kültür ve Turizm Bakanl nca yat r mc lara 
tahsisi, kiralanmas  ve bunlar üzerinde irtifak hakk  tesisine ili kin esaslar ile süreler, bedeller, 
haklar n sona ermesi ve di er artlar,  08.09.1983 tarihli ve 2886 say l  Devlet hale Kanunu 
ile 31.08.1956 tarihli ve 6831 say l  Orman Kanunu hükümlerinden muaf tutulmaktad r. 

Kanun’un 8. Maddesine 24.07.2003 tarihli 4957 say l  Kanunun 3. Maddesi ile getirilen ek J 
bendinde, kültür ve turizm koruma ve geli im bölgeleri içinde kalan özel mülkiyet konusu 
arazi ve arsalar n turizm yat r mlar na tahsisi amac yla, 2942 say l  Kamula t rma Kanununun 
27. Maddesi hükümlerine göre acele kamula t rma yap lmas na izin verilmektedir. Bu ek 
madde, yat r mc lar n talepleri do rultusunda, kamu mallar n n yan  s ra her türlü özel 
mülkiyete ait ta nmaz n da rant amaçl  olarak el de i tirmesinin Bakanlar Kurulu karar  ile 
garanti alt na al nmas  anlam na gelmektedir. 

-28.05.2009 tarih ve 27241 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak s n rlar  geni letilen, zmir-
Seferihisar Do anbey Termal Turizm Merkezi’ne ili kin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan ;
4957/2634 say l  Turizmi Te vik Kanunu’nun 7. maddesi uyar nca Kültür ve Turizm 
Bakanl  Plan nceleme ve De erlendirme Kurulu’nun 18.05.2011 tarih, 110/11 say l  karar
do rultusunda, 23.06.2011 tarihinde onaylanarak zmir Büyük ehir Belediyesi ask
panosunda 18.07.2011 ask ya ç kar lan “ zmir Seferihisar Do anbey Termal Turizm 
Merkezi Çevre Düzeni Plan ” bu ölçek ve kapsamda sahip olmas  gereken bilimsel bilgiden 
yoksun ve yetersiz düzeyde olmas , 3194 say l mar Kanunu’na, Plan Yap m na Ait Esaslara 
Dair Yönetmeli e, planlama esaslar na ve ehircilik ilkelerine aç kça ayk r l  nedeniyle 
yarg ya ta nm t r. 

-05.01.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan onaylanan 1/25000 ölçekli 
zmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im Bölgesi Çevre Düzeni Plan na

öncelikle verimli tar m alanlar  bulunan Dikili ilçesinde tar m alan n n kald r larak turizm 
tesis alan  olarak ayr lmas , kamu yarar  ve ehircilik ilke ve esaslar na ayk r l ,planla
verilen bu emsal de erleri ile turizmin bölgede geli mesi halinde, büyük bir k sm  bu güne 
kadar do al yap s n  korumu  bu alanlar n do al yap s n n önemli ölçüde bozulaca ,
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sözkonusu bölge s n rlar n n hangi kriterlere dayan larak verildi i belli olmayan, koruma-
kullanma dengesini nas l sa layaca  plan aç klama raporu ve plan notlar  ile aç kl k
getirilmeyen ve yetersiz mekansal çal malara dayal  olarak haz rlanan bu planlara öncelikle 
yürütmesinin durdurulmas na ve ard ndan iptaline ili kin dava aç lm t r. 

-14.07.2009 tarihinde l Özel daresi panosunda ask ya ç kar lan zmir Bergama Allianoi 
Manisa Soma Mente e Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geli im Bölgesi Çevre 
Düzeni Plan na Turizm Koruma ve Geli im Bölgesi s n rlar  içerisinde bulunmas na ra men 
Allianoi Antik Kentinin plan onama s n rlar  d nda b rak lmas , Plan aç klama raporunda 
jeolojik durum, hidrojeolojik durum, kaynak koruma alanlar , tar m alanlar , tar msal arazi 
kullan m , korunmas  gerekli kültür ve tabiat varl klar  ve alanlar  ile ilgili ara t rmalar  yer 
verilmemesi, çok büyük alanlar n yüksek yap la ma de erleri ile turizme aç lmas  nedenleri 
ile dava aç lm t r.

2985 say l  Toplu Konut Kanunu 

2985 say l  Toplu Konut Kanunu, 17.03.1984 tarihinde Resmi Gazete’de yay nlanarak
yürürlü e girmi tir. Kanunun amac  ve kapsam nda; “konut ihtiyac n n kar lanmas , konut 
in aat n  yapanlar n tabi olaca  usul ve esaslar n düzenlenmesi, memleket art ve 
malzemelerine uygun endüstriyel in aat teknikleri ile araç ve gereçlerin geli tirilmesi ve 
Devletin yapaca  desteklemeler bu Kanun hükümlerine tabidir” denmektedir. Kanunda 
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yap lan de i iklikler, yürürlükten kald r lan maddeler ve getirilen ek maddelerin y llar  ve 
say lar  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. Ba bakanl a ba l  kamu tüzel ki ili ine sahip Toplu 
Konut daresi Ba kanl , Toplu Konut Kanunu’nda son y llarda yap lan de i ikliklerle görev 
alan  oldukça geni letilmi  bir kuruma dönü mü tür

Yap lan de i iklikler, Toplu Konut daresi Ba kanl ’n n görev alan n  geni letmekte, 
TOK ’yi Ba bakanl a ba l  proje uygulamaya dönük bir irket konumuna getirmektedir. Söz 
konusu projeler, köylerde, gecekondu alanlar nda, tarihi ve yöresel mimariye sahip yerlerde, 
do al afet meydana gelen bölgelerde yap labildi i gibi yaln zca yurt içinde de il, yurt d nda
da yap labilmektedir ve kar amaçl  uygulamalar olabilmektedir. Planlar  onaylama yetkisi 
belediyelere ve valiliklere b rak lm  olsa da, üç ay içinde onaylanmad  takdirde Toplu 
Konut daresi Ba kanl  taraf ndan onaylanmaktad r. Bununla birlikte, planlarla ilgili ask ,
ilan, itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere belediyeler ve ilgili kamu kurumlar  taraf ndan 
yap lacak tüm i lemler Ba kanl k taraf ndan yap larak yürürlü e konmaktad r. Söz konusu 
alanlarda kamula t rma yetkisi de Ba kanl a verilmektedir. Daha sonra Toplu Konut daresi
Ba kanl  gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyile tirilerek yeniden kazan m na yönelik 
gecekondu dönü üm projeleri geli tirmekle yetkilendirilmi tir.  

zmir’de ise bu kapsamda Çe me, Mavi ehir TOK  planlar n n onay süreçleri tamamlanm
bunun yan  s ra Alsancak ve Kar yaka statlar  bir dönem kent gündemine gelmi tir. 

-Ba bakanl k Toplu Konut daresi Ba kanl  taraf ndan haz rlanan ve 644 say l  Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri uyar nca uygun görülerek Bakanl k Makam ’n n
09.05.2013 tarih ve 7136 say l  Olur’lar  ile onaylanan ve 3194 say l mar Kanunun 8/b 
Maddesi gere ince 06/06/2013 tarihinde zmir Çevre ve ehircilik l Müdürlü ü’nde ask ya
ç kar lan zmir li, Çe me lçesi, Reisdere Mahallesi, mülkiyeti TOK  Ba kanl na ait 
olan parselleri kapsayacak ekilde yap lan 1/5000 ölçekli lave Naz m mar Plan  ve 
1/1000 ölçekli lave Uygulama mar Plan ’n n  yürütmesinin durdurulmas  takiben iptaline 
karar verilmesi istenmi tir.

Mevcut imar planlar n n hemen biti i inde önerilen dava konusu ilave imar plan  plan onama 
s n r  mülkiyet esasl  olu turulmas  ilave ile mevcut imar planlar  aras ndan anlams z ve 
tan ms z bo luklar ortaya ç karm t r. Bu durum plan bütünlü ünü bozmakta ve mülkiyet 
durumuna göre plan s n rlar n n belirlenmesi 3194 say l mar Kanunu’na, ehircilik ilkeleri, 
planlama esaslar  ve hakkaniyetine ayk r d r. 

Kar yaka lçesi, Bostanl  - Mavi ehir Mevkiinde, “Toplu Konut Alan ” ilan edilen alana 
ili kin 1/25.000 ölçekli Kentsel Bölge Naz m mar Plan  Revizyonu, 1/5000 ölçekli Naz m
mar Plan  ve 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan ; 644 say l  Çevre ve ehircilik

Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 
3194 say l mar Kanunu’nun 9. maddesi uyar nca tadilen re’sen Bakanl k Makam n n
17.05.2012 tarih ve 7748 say l  Olur’lar  ile onaylanan ve 3194 say l mar Kanunun 8/b 
Maddesi gere ince 11.06.2012- 10.07.2012 tarihleri aras nda ilan panonuzda ask ya ç kar lan
planlara ili kin yürütmesinin durdurulmas  takiben iptaline karar verilmesi istenmi tir.
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Plan s n r n n büyük bir bölümü zmir Valilik Makam n n 25.11.2011 tarih ve 3/9563 say l
Olurlar  ile 2985 say l  Toplu Konut Kanunu’nun 4. Maddesi uyar nca “toplu konut alan ” ilan 
edilmesi söz konusu kanunun amac  ile çeli mesi ve sözkonusu plan kararlar  ile yo unlu un
artt r lmas , sosyal donat  alanlar n n azalt lmas  ve plan tekni i ve planlama hiyerar isine 
ayk r l klar  nedeniyle dava süreci devam etmektedir. 

-Toplu Konut daresi Ba kanl  taraf ndan haz rlanan ve Bakanl k Makam ’n n 05.12.2012 
tarih ve 18688 say l  Olur’ ile 644 say l  Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n Te kilat ve 
Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 say l mar 
Kanunu’nun 9. Maddesi uyar nca onaylanan zmir li, Menemen lçesi, Gazi Mustafa Kemal 
Mahallesi, 281 ada, 1 parsel üst ölçekli Manisa-Kütahya- zmir Planlama Bölgesi 1/100.000 
ölçekli Çevre Düzeni Plan ’nda tar m alan  kullan m nda kalmakta iken bölgenin plan yap m
ilkelerine ayk r  olarak haz rlanmas  vb. nedenlerle Üniversite Alan  belirlenmesine yönelik 
1/5000 ölçekli Naz m mar Plan  ve 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan ’naöncelikle 
yürütmesinin durdurulmas  takiben iptaline karar verilmesi amac yla dava aç lm t r. 

3194 say l mar Kanunu 

3194 say l mar Kanunu, 09.05.1985 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e
girmi tir. Kanunun amac ; “yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k
ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak”t r. 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 yap larak baz  maddeler yürürlükten kald r lm , baz lar  de i tirilmi  ve ek 



352

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.

maddeler getirilmi tir. Neoliberal politikalar kapsam nda de erlendirilebilecek ve ehircilik 
ilkeleri ve “kamu yarar ” aç s ndan olumsuz nitelikte kabul edilebilecek düzenlemeler a a da
verilmektedir. 

- zmir Büyük ehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2012 tarih ve 05/695 say l  karar  ile 
onaylanarak 03.09.2012 – 03.10.2012 tarihleri aras nda ilan panonuzda ask ya ç kar lan Buca 
ilçesinde 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan nda “Özel Proje Alan ”, “Rekreasyon Alan ” ve 
“Sosyal ve Kültürel Tesisler Alan ” kullan m karar ndaki irinyer Park ’n n bulundu u alanda 
yeniden düzenleme yap lmas na yönelik haz rlanan plan de i ikli i ile üst ölçekli planlarda 
“Kentsel Ye il Alan” olarak belirlenen ve hiçbir ekilde bu alanlar  azalt c  plan de i ikli i
yap lamaz hükmüne ra men,  irinyer Park  üst ölçekli planla uyumsuz olarak özel proje 
alan  karar  getirilerek ticaretin önünü açan plan de i ikli i de yarg ya ta nmak zorunda 
kalm t r. 

4046 say l  Özelle tirme Uygulamalar  Hakk nda Kanun 

27.11.1994 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 4046 say l  Özelle tirme 
Uygulamalar  Hakk nda Kanun, neoliberal politikalar çerçevesinde düzenlenen ve 
uygulamalar aç s ndan yasal dayanak olu turan temel nitelikte bir Kanun olma özelli i
ta maktad r. Özelle tirme daresi Ba kanl ’nca tan mlanan özelle tirmenin ana felsefesi, 
neoliberal devlet yakla m n  ve çal ma alanlar n  özetlemektedir. Buna göre “özelle tirmenin 
ana felsefesi, devletin, asli görevleri olan adalet ve güvenli in sa lanmas  yolundaki 
harcamalar ile özel sektör taraf ndan yüklenilemeyecek altyap  yat r mlar na yönelmesi, 
ekonominin ise pazar mekanizmalar  taraf ndan yönlendirilmesidir”
(http://www.oib.gov.tr/baskanlik/felsefe.htm). Özetle, Anayasa’da tan mlanan sosyal devlet 
ilkesi, Özelle tirme daresi Ba kanl  taraf ndan belirlenen özelle tirmenin ana felsefesi ile 
yok say lmaktad r. Devletin, adalet ve güvenli i sa lamak d nda özel sektör taraf ndan
yüklenilemeyecek altyap  yat r mlar  için kaynak sa lamas  görevi, sermaye ile devlet 
aras ndaki ili kiyi aç kça ifade etmektedir. Özellikle 2000 y l  sonras nda kamuya ait 
ta nmazlar n özelle tirilmesi yoluyla kentlerde rant odakl  projelerin say s  artmaya 
ba lam t r. ZM R de söz konusu projelerin gerçekle tirildi i kentlerin ba nda gelmektedir.  
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-Özelle tirme Yüksek Kurulunun 04/01/2012 tarihli ve 2012/01 say l  karar  ile; zmir Liman
alan n n “yolcu liman ” ve “yük liman ” olarak faaliyet gösterecek ekilde yeniden 
yap land r lmas na ili kin Özelle tirme Yüksek Kurulu’nun 25/10/2010 tarih ve 2010/89 say l
karar na istinaden Özelle tirme daresi Ba kanl nca haz rlanan Kruvaziyer Liman Alan
belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan  De i ikli i”ne ili kin dava süreci 
ba lat lm t r.

Alsancak Liman  Plan  ile liman ve kruvaziyer turizm ihtiyac n n çok üstünde ve AVM 
niteli inde ticaret birimi önerisi getirilmesi plan n temel amac  ile çeli mektedir. Plan ile 
zmir’in en büyük al veri  merkezlerinden biri getirilmektedir. Kentin merkezi i  alan nda bu 

tür ve ölçekte AVM önerilmesi kent ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Plan, 
AVM’lerin yer seçiminde önemli görülen kriterleri de erlendirmemi , kent ekonomisine, 
ula m na ve makroformuna etkisini incelememi tir.Plan ile, yap la man n gerçekle mesi 
mümkün olmayan alanlar dahi (iskele ve yak n çevresi) emsal hesaplar na dahil edilmi tir. 
Böylelikle, yap la maya müsait alanlarda, plan üzerinde verilen de erden daha yüksek 
yo unlukta yap la man n önü aç lm t r. E:1,35 yo unluklu Kruvaziyer Liman Alan ’nda
yo unluk, iskeleler ve yak n bölgesi ç kar larak belirlenmelidir.

-Özelle tirme daresi Ba kanl  taraf ndan 11.03.2008 gün ve 2008/20 say l  karar ile 
onaylanan Konak Belediye Ba kanl  taraf ndan ask ya ç kar lan Alsancak 1823 ada, 17 
parseldeki 1/1000 ölçekli imar plan  de i ikli inin öncelikle yürütmesinin durdurulmas na ve 
ard ndan iptaline karar verilmesi talebi ile aç lan dava sonucu verilen karar ile sözkonusu 
parselin Resmi Tesis Alan ndan ç kar larak 0.40/3.50 yap la ma ko ullu Tali  Merkezi 
Alan na dönü türülmesine ili kin imar plan  de i ikli i iptal edilmi tir. 

- zmir Kent gündeminin Karayollar  olarak bildi i alana ili kin Özelle tirme daresi
Ba kanl nca haz rlanarak Özelle tirme Yüksek Kurulu’nun 03.10.2012 tarih ve 2012/144 
say l  karar  ile onaylanan 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan  ve 1/5000 ölçekli naz m imar 
plan  de i ikli i ve 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan  De i ikli i ile üst ölçekli planlarda 
Kentsel Ye il Alan olarak belirlenen söz konusu parsellerin, E:2.00 ve Hmax: 10 yap la ma 
ko ullu yüksek yo unluklu ticaret alan na dönü türülmesi ve arazi kullan m kararlar
itibar yla, söz konusu bölgede yap , nüfus ve trafik yo unlu unu artt rmakta, emsal te kil
edici ve plan bütünlü ünü bozucu bir nitelik ta mas  aç kça hukuka, kamu yarar na, ehircilik 
ilkelerine ve planlama esaslar na ayk r l klar  nedeniyle yarg ya ta nm t r.



354

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.

5366 say l  Y pranan Tarihi ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n Yenilenerek Korunmas
ve Ya at larak Kullan lmas  Hakk nda Kanun 

05.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren Kanun’un amac ,
“büyük ehir belediyeleri, büyük ehir belediyeleri s n rlar  içindeki ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerce ve bu 
belediyelerin yetki alan  d nda il özel idarelerince, y pranan ve özelli ini kaybetmeye yüz 
tutmu ; kültür ve tabiat varl klar n  koruma kurullar nca sit alan  olarak tescil ve ilan edilen 
bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlar n n, bölgenin geli imine uygun olarak yeniden 
in a ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donat  alanlar
olu turulmas , tabii afet risklerine kar  tedbirler al nmas , tarihi ve kültürel ta nmaz
varl klar n yenilenerek korunmas  ve ya at larak kullan lmas ”d r. Kanun ile özellikle tarihi 
kent merkezlerinde bulunan sit alan  olarak tescil edilmi  alanlar, imar planlar nda belirlenen 
kararlara uygunlu u aranmaks z n, s n rlar  Bakanlar Kurulunca belirlenen “yenileme alan ”
ilan edilerek parçac l olarak projelendirilmektedir. Yasan n yürütülmesi ile ilgili i lemler tüm 
sit alanlar nda oldu u üzere yine Kültür ve Turizm Bakanl  taraf ndan üstlenilmi  ve tüm 
Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kurullar ndaki i leyi in yenileme alanlar ndan sorumlu 
olan kurullarda da i letilmesi geçerlilik kazanm t r. Bu kapsamda en temel tart ma konusu 
yenileme alan  ilan edilen bölgelerde yer alan ve ta nmaz kültür varl  olarak tescil edilmi
eserlere yap lacak müdahaleler konusunda ortaya ç kmaktad r. Bu konuda Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 5.11.1999 tarih ve 660 say l  ‘Ta nmaz Kültür Varl klar n n Grupland r lmas ,
Bak m ve Onar mlar  hakk ndaki lke Karar ’ba lay c  bir belgedir. 5366 say l  yasan n
idarelere getirdi i re’sen karar verme yetkisiyle bölgede ya ayan nüfusun mülkiyet haklar n n
ihlal edildi i ve uygulama sonunda bölgede mülk sahipleri ve di er kullan c lar n kaç n lmaz 
bir biçimde de i ece i tehdidi vard r.Yenileme alan  ilan  ve projelendirilmelerinin bölgenin 
planlama süreçlerinin d nda tutulmas n n yaratt  sorunlar n yan  s ra bir di er problem de 
yenileme alan  projelerinin tümüyle fiziki mekân n düzenlenmesine yönelik olarak tarif 
edilmesidir. 
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Bu kapsamda zmir Kemeralt  bölgesinde planlama çal malar  devam ederken 2007 y l nda
Kentsel Yenileme Alan  ilan edilmi tir.

Bugünün planc lar  ve tüm meslek uzmanlar  ve kentliler olarak kentlerimizde gerçekle tirilen 
y k m, i levsizle tirme ve yok etmeye do ru giden sürecin fark nda olmal  ve bu do rultuda 
kentlerimizin gelece ine ve ya am alanlar m za yönelik al nan kararlara müdahil olmak için 
çabalamaktan vazgeçmemeliyiz. Kentlerimizde gerçekle tirilen rant odakl  uygulamalar n
fark nda olmak, bu konularda bilinçlenmek ve kentli olma bilincinin bir parças  olarak 
kentlerimize sahip ç kmak için harekete geçmeliyiz. Mevcut neoliberal sistem kurallar na
kar , kent mekân n  ya amaya elveri li hale getirmek, kentlerimizde kullan m de erini 
de i im de erinden üstün tutan bir anlay la karar verme süreçlerine dâhil olmak için 
çal mak içinde ya ad m z dönemde bugünün planc lar n n ve kentlilerin 
sorumlulu undad r. 

Bu kapsamda TMMOB ehir Planc lar  Odas zmir ubesi’nce 2000’li y llardan sonra h z
kazanan neoliberal kentle me uygulamalar na kar  aç lan baz  dava örnekleri a a da
gösterilmektedir. 



356

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.



357

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.



358

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.



359

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.



360

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.

Kaynakça: 

Balamir, M. (2007) “Küresel Geli meler, Neoliberal Politikalar, Risk Toplumu ve Planlama Alan ”, 8 Kas m
Dünya ehircilik Günü 31. Kolokyumu, Planlama Meslek Alan  Geçmi ten Gelece e, 7-9 Kas m, Ankara. 

Ersoy, M. (1995) “Özelle tirme ve Planlama”, Planlama Dergisi 1-2, say : 12, s:48-52, Ocak-Haziran. 

Keskinok, H.Ç.(2006) Kentle me Siyasalar , Kaynak Yay nlar , stanbul 

Resmi Gazete Tarihi:16.03.1982 Say s : 17635 2634 say l  Turizmi Te vik Kanunu 

Resmi Gazete Tarihi:17.03.1984 Say s : 18344 2985 say l  Toplu Konut Kanunu 

Resmi Gazete Tarihi:09.05.1985 Say s : 18749 3194 say l mar Kanunu 

Resmi Gazete Tarihi:17.04.1990 Say s : 20495 3621 say l  K y  Kanunu 

Resmi Gazete Tarihi:27.11.1994 Say s : 22124 4046 say l  Özelle tirme Uygulamalar  Hakk nda Kanun 

Resmi Gazete Tarihi:05.07.2005 Say s : 25866 5366 say l  Y pranan Tarihi ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n
Yenilenerek Korunmas  ve Ya at larak Kullan lmas  Hakk nda Kanun 

Resmi Gazete Tarihi:13.07.2005 Say s : 25874 5393 say l  Belediye Kanunu 

Resmi Gazete Tarihi:04.07.2011 No: 27984 Mük. 644 say l  Çevre ve ehircilik Bakanl n n Te kilat ve 
Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname 

Resmi Gazete Tarihi:31.05.2012 Say s : 28309 6306 say l  Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi 
Hakk nda Kanun 

Saraç, O. (2002) “Kamu Yarar  Kavram ”, Maliye Dergisi, say :139, Ocak-Nisan. 

engül, T. (2007) “Planlama Meslek Alan  ve Dönü ümü: Bir Çerçeve Önerisi”, 8 Kas m Dünya ehircilik Günü 
31. Kolokyumu, Planlama Meslek Alan  Geçmi ten Gelece e, 7-9 Kas m, Ankara. 

PO Özelle tirme ve Kamu Arazileri Komisyonu, (1995) “Kent Planlamas nda Kamu Arazileri”, Planlama 
Dergisi 1-2, say : 12, s:44-47, Ocak-Haziran. 

nternet Kaynaklar   

www.tdk.gov.tr Eri im tarihi: 25.07.2013 
http://www.oib.gov.tr/baskanlik/felsefe.htm Eri im tarihi: 16.01.2012   

Mimarlar Odas , (2011) “Ülkemizde Mimarl k / Kentle me Politika ve Uygulamalar , 
De erlendirme ve Öneriler” 
http://www.izmimod.org.tr/index.php?sayfa=270511&bolum=haber&kat=dev, Eri im Tarihi: 
30.06.2011 



361

* Bu bildiri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

MAR PLANI UYGULAMALARI VE YAPILA MA POL T KALARI

M. Kubilay YILDIRIM 
Harita Mühendisi  

mk_yildirim@hotmail.com

Nilüfer BARI CAN
Harita Mühendisi  

niluferbariscan@hotmail.com

G R

mar planlar  ve imar uygulamalar ; kentlerin planl  geli mesini engelleyen sorunlar  tespit 
ederek çözen, dinamik, de i en ko ullara uyum sa layan ve süreklilik arz eden, mevcut ve 
olas  mekansal, kurumsal ili kileri yans tan, sektörel ve sektörler aras  ili kilerde gelece e
yönelik kavramlar üreten, gelecek ku aklar n ihtiyaçlar n  kar lamay  hedefleyen, 
ta nmazlarda meydana gelen de er art lar n  tekrar topluma kazand ran ve bu enerjiyi 
üretime dönü türen çal malard r. 

Bu tan mdan hareketle; imar plan  ve imar plan  uygulamas  çal malar n n, kentin vizyonunu 
belirleyen teknik, sosyal ve hukuksal nitelikli i lemler olmakla birlikte ayn  zamanda düzenli 
kentlerin olu turulmas n n da yol haritas  oldu u söylenebilir. 

Ancak sa l kl  ve ya anabilir bir kent için ba ta merkezi hükümet olmak üzere kenti 
yönetenlerin (özellikle yerel yönetimlerin) çarp k kentle me ve yasal olmayan yap la maya 
kar  dik bir duru  sergilemeleri gerekmektedir. Oysa gelinen noktada çarp k ve yasal 
olmayan yap la ma, ç kar lan imar aflar  ve yanl  uygulamalar, kentlerin planl  geli mesi için 
üretilecek çözüm yollar n n bulunmas n  zorla t rmakta, hatta konuyu içinden ç k lmaz bir 
duruma getirmektedir. 

K saca, düzenli kentle ebilmenin en önemli kriteri, imar planlar nda belirlenen hedeflerin 
tutturulabilmesi, yani imar planlar n n uygulanarak hayata geçirilebilmesidir. Bu konudaki 
ba ar m z n irdelenebilmesi ise, ülkemizde kentle me olgusunun imar kavram  ile birlikte ele 
al nd  günlerden ba lay p günümüze kadar olan süreçte imar plan  uygulamalar na ili kin 
yasal düzenlemelerin kronolojik olarak de erlendirilmesi ve bu düzenlemelere göre yap lan 
uygulamalar n kentlere olumlu ya da olumsuz etkilerinin ortaya konulmas  ile mümkündür. 
Öte yandan, kentle me süreci tart l rken imar plan  uygulamalar n n teknik ve hukuksal 
i lemler olmakla birlikte insan odakl  çözümler üretmesi gerekti i fikri de skalanmamal d r. 

Bu çal man n amac ; ba ta 3194 say l mar Kanununun 18. Maddesi kapsam nda (genellikle 
Belediyelerce) yürütülen uygulamalar olmak üzere ülkemizde imar plan  uygulamalar na
yakla m n dönemin ihtiyaçlar  do rultusunda ele al narak tart lmas  ve çözüm önerileri 
üretilmesidir.  

MAR PLANI UYGULAMALARININ YASAL ÖYKÜSÜ 

Osmanl  Dönemi 

Osmanl mparatorlu u dönemindeki imar çal malar , günümüzdeki yasal düzenlemelerin 
de erlendirilebilmesi aç s ndan çok önemlidir.  
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Ebniye Nizamnamesi (1848) 

Osmanl  döneminde imarla ilgili yap lan ilk kapsaml  düzenleme 1848 tarihli Ebniye 
Nizamnamesidir. Bu tüzük ile kamula t rma, binalara ruhsat verilmesi, in aatlar n denetimi, 
yol ve sokaklar n geni likleri çerçevesinde yap lacak binalar n yükseklikleri üzerine kurallar 
getirilmi tir. Tüzükte bedelsiz terkle ilgili olarak, geni letilecek yollar için gereken arazinin 
yolun iki taraf ndaki arsalardan e it miktarlarda bedelsiz olarak sa lanaca  hükme 
ba lanmaktad r. Ayn  tüzükte yang n alanlar nda idareye re'sen ay rma ve birle tirme yetkisi 
veren maddeler de bulunmaktad r. stanbul'un imar  ile s n rl  tutulan 1848 tarihli Ebniye 
Nizamnamesi 1864 y l na kadar yürürlükte kalm t r. (Ersoy, M.) 

Turuk ve Ebniye Nizamnamesi (1864)  

1864 y l nda tüm mparatorlukta uygulanmak üzere yürürlü e giren Turuk ve Ebniye 
Nizamnamesi'nde harita yap m na, kamula t rmaya, parsellemeye, yol geni liklerine, bina 
yüksekliklerine ili kin hükümler getirilmi tir. Bu nizamnamede yollar n geni letilmesi için 
yap lacak bedelsiz terk ve iste e ba l  olmayan parselasyon i lemlerine ili kin hükümler ile 
birlikte ilk kez “harita” kavram na da yer verilmektedir. 1882 y l nda yürürlükten kald r lan
bu nizamname hükümleri Hoca Pa a yang n yerinin planlanmas nda uygulanm t r. Ayr ca 
belirli bir oran arazinin bedelsiz olarak al nmas  hususu da yine ilk kez bu nizamnamede dile 
getirilmi tir.(Ersoy, M.) 

Ebniye Kanunu (1882) 

1882 tarihinde yürürlü e giren Ebniye Kanunu Osmanl lar n ilk mar Kanunudur. Bu yasa, 
mahalle ölçe inde yap lacak iste e ba l  parselasyonlarda, karakol ve okul binas  için 
bedelsiz olarak yer terk edilmesini, yol geni letmelerinde ise ta nmaz sahiplerinin arsalar n n
en çok %25'ini kamuya b rakmalar n  hükme ba lamaktad r. Bu yasa ile yol istikamet plan
anlay  kurumsalla t r lm , re'sen parselasyon ve bedelsiz terk özellikleri de imar hukukuna 
ve imar uygulamalar na yerle tirilerek son dönem mar Kanunlar n n (6785 ve yürürlükteki 
3194 say l  kanun) tarihsel kökenleri olu turulmu tur. (Ersoy, M.)  

Cumhuriyet Dönemi 

Ülkemiz imar tarihinde hamur kural n n salt yang n alanlar  ile s n rland r lmay p tüm kentsel 
alana yayg nla t r lmas  1928 y l nda ç kar lan Ankara ehri mar Müdürlü ünün kurulu
yasas na 1930 y l nda 1663 say l  yasayla yap lan ekler ile gerçekle tirilmi tir. Ancak, bu yasa 
ile Ebniye Kanununun %25 oran na kadar yükseltilebilen bedelsiz terk oran n n önemli 
ölçüde dü ürülerek en çok %15 olarak belirlendi i görülmektedir. Bu uygulama 1933 
tarihinde yürürlü e giren 2290 say l  Belediye Yap  ve Yollar Kanunu ile ülkedeki tüm 
belediyeler için geçerli k l nm  ve 1957 tarihli 6785 say l  yasa ç kart l ncaya kadar da 
yürürlükte kalm t r (Ersoy, M.) 

6785 Say l mar Kanunu (1957) 

1957 y l  ba nda yürürlü e giren ve 28 y l ülkemizdeki imar faaliyetlerini düzenleyen 6785 
say l mar Yasas n n re'sen parselasyonla ilgili en önemli maddesi 42. Maddedir. Bu madde 
ile belediyelere, planlanan alandaki ta nmazlar , sahiplerinin onaylar n  almadan birle tirip 
yeniden parsellemeye ve bu i lem s ras nda o alandaki yol, meydan, park, otopark, çocuk 
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bahçesi ve ye il saha gibi “umumi hizmetler” için kullan lmak üzere, ta nmazlar n en çok 
yüzde yirmi be ine kadar bir alan  bedelsiz olarak alabilme yetkisi verilmi tir. (Ersoy, M.) 

1963 y l nda Anayasa Mahkemesi mar Yasas n n 42. Maddesinin bedelsiz terkle ilgili 
hükmünü “kar l  ödenmeyen bir kamula t rma” i lemi olarak yorumlayarak iyelik hakk n n
özünü zedeledi i gerekçesi ile iptal etmi tir. Mahkemenin bu karar  nedeniyle, 1972 y l nda 
1605 say l  yasa ile yap lan de i ikli e kadar, 9 y l süre ile, belediyeler 42. Maddenin bedelsiz 
terke ili kin hükümlerini uygulayamam lard r. mar Yasas nda an lan y lda yap lan de i iklik 
ile 42. Madde yeniden düzenlenerek, imar düzenlemesi yap lan alanlarda ta nmaz 
sahiplerinden %25 oran nda bedelsiz terk yap labilece i konusu hükme ba lanm t r. Ancak 
bu kez bedelsiz olarak al nan bu arazilere "düzenleme ortakl k pay " denilmi tir. Buna göre 
yeniden yaz lan 42. Madde 6785/1605 say l  yasada son biçimini alm t r. (Ersoy, M.)  

Ayr ca 6785 say l  yasan n üçüncü bölümünde de talebe ba l  imar uygulamalar  “Tevhit ve 
fraz leri” ba l  alt nda (madde 39) düzenlenmi tir.

3194 Say l mar Kanunu (1985)  

Ülkemizde 1985 y l ndan beri 3194 say l mar Kanunu uygulanmakta olup 6785/1605 say l
yasan n 42. Maddesi, yürürlükteki 3194 say l mar Yasas n n 18. Maddesine çok temel bir 
de i iklik olmadan aktar lm , talebe ba l  uygulamalar ise 15. ve 16. Maddelerde yer 
alm t r. 

Söz konusu yasa maddeleri bildirimizin “ mar Uygulamas  Yöntemleri” ba l  alt ndaki
k sm nda ayr nt l  olarak irdelenecektir. 

Islah mar Plan  Uygulamalar

2981 Say l  Yasa  

Tarihimizdeki imar kavram  irdelenirken 2981 say l  yasaya göre yap lan slah imar plan
uygulamalar  ile ilgili bir parantez açmak ve bu uygulamalar n günümüzdeki etkilerini iyi 
anlamak gereklidir. 

Çünkü ülkemizde 1950'lerle birlikte h zlanan toplumsal ve ekonomik dönü üm sürecinde ortaya 
ç kan içgöç olgusu ile kent nüfuslar  do al nüfus oran n n iki kat  oran nda büyümeye ba lam ,
ancak k rsal alanlardan akan i gücünü istihdam edecek sanayi ayn  h zla geli medi inden ve 
kentsel alanlar gelen nüfusu bar nd racak konut olu umunu sa layamad ndan henüz serpilen 
sa l kl  kent dokular  sa l ks z gecekondu dokular  taraf ndan tehdit edilmeye ba lam t r.
Bunun d nda kendine kentten bir arsa edinen malikler de bu yerlere mevzuata uygun yap
yapmay p kaçak yap la m  ve kentler h zla çarp k yap la ma sürecine girmi tir.

Sonras nda gecekondu ve kaçak yap  gerçekli i yasa koyucular taraf ndan siyasi bir yakla mla  
izlenmi  ve ortaya günümüzün dört bir yan  gecekondu ve kaçak yap larla sar l  mega kentleri 
ç km t r.

te bu noktada 1984 tarihli “2981 say l mar ve Gecekondu Mevzuat na Ayk r  Yap lara 
Uygulanacak Baz lemler ve 6785 Say l mar Kanununun Bir Maddesinin De i tirilmesi 
Hakk nda Kanun” devreye girmi tir. 1986 y l nda ç kar lan 3290 say l  yasa ve 1987 y l nda
ç kar lan 3366 say l  yasa ile 2981 say l  yasan n baz  maddelerinde de i iklik yap lm , baz
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maddeler ise yasaya eklenmi tir. Örne in; 1986 y l nda 2981 say l  yasaya eklenen Ek. 1 
Maddesi ile, bu kanundan önce özel parselasyona dayal  veya hisse kar l  sat n al nan 
yerlerin de da t m yap l rken dikkate al nmas , yani hisse ayr t rmas  yap lmas  olana
getirilmi tir. 

Bu yasaya istinaden imar ve gecekondu mevzuat na ayk r  olarak in a edilen yap lar n
bulundu u alanlarda önce slah imar planlar , sonra da bu planlara göre uygulamalar yap lm
ve i lem kapsam ndaki parsellerden/hisselerden fiili kullan m durumuna göre uygulama 
tarihindeki yasal üst s n r olan %35'e kadar de i ik oranlarda ve genellikle küçük miktarlarda 
düzenleme ortakl k pay  kesintisi yap lm t r. Daha sonra slah uygulamas na tabi tutulan 
bölgelerin ço unda revizyon imar planlar haz rlanarak onaylanm t r.

Ancak konu ile ilgili al nan baz  mahkeme kararlar  sonucu “ slah imar” parselleri “imar” 
parseli olarak kabul gördü ünden ve 3194 say l  yasan n 18. Maddesinin 6. f kras na göre bir 
parselden ikinci kez DOP al namad ndan, 2981 say l  yasaya tabi tutulan yerlerde imar 
uygulamas  yap lmas  oldukça zorla maktad r.

Öte yandan 2012 y l nda ç kart lan 6306 say l  Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi 
Hakk nda Kanunun 23. ve 24. Maddesi ile 2981 say l  yasan n (6306 say l  kanunun yay m
tarihinden itibaren) 3 y l içerisinde kald r lmas  hükmü getirilmi  olup an lan yasan n
kald r lmas , özellikle çok hisseli kadastral parsellerin veya slah imar parsellerinin bulundu u
yerlerde yap lacak uygulamalarda yeni sorunlara (örne in, hisse çözümünün yap lamamas  gibi) 
yol açacakt r.

MAR PLANI UYGULAMASI YÖNTEMLER

mar uygulamas  denilince akla hemen 3194 say l mar Kanununun 18. Madde uygulamas
gelmektedir. Ancak gerek konu ile ilgili (say sal ve niteliksel) personel yetersizli i, gerekse 
daha önce yap lan imar plan  uygulamalar  nedeniyle imar parseli üretimi ve kamuya 
kazand r lmas  gereken alanlar için 3194 say l mar Kanununun 15. ve 16. Maddesi 
çerçevesinde talebe ba l  olarak yap lan ay rma, birle tirme, yola terk ve yoldan ihdas 
i lemlerinden olu an imar plan  uygulamalar  ülkemizde yayg n ekilde devam etmektedir.  

Üstelik birçok Belediyemizde imar plan  uygulamas  sadece mar Kanununun 15. ve 16. 
Maddesi çerçevesinde yürütülmekte olup kamu eline geçmesi gereken alanlar için 
kamula t rma yöntemine ba vurulmaktad r.

Sonuç olarak imar plan  uygulamas  yöntemlerini 3 ana ba l kta incelemek mümkündür. 

1- 3194 say l  yasan n 15. ve 16. Maddelerine göre yap lan iste e ba l  uygulamalar. 

2- 3194 say l  yasan n 18. Maddesine göre Belediyesince re'sen yap lan uygulamalar. 

3- Kamula t rma (uygulama yap lamad  durumlarda kamu eline geçmesi gereken alanlar 
için) 

Bildirimizde iste e ba l  imar uygulamas  ve kamula t rma yönteminden k saca söz edilecek 
imar uygulamas n n ana konusu olarak ise 3194 say l mar Kanununun 18. Maddesi ele 
al nacakt r.
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1- ste e Ba l  Uygulamalar 

3194 say l mar Kanununun 15. ve 16. Maddesi do rultusunda talebe ba l  olarak 
gerçekle tirilen imar uygulamalar d r. Bay nd rl k ve skan Bakanl  Teknik Ara t rma ve 
Uygulama Genel Müdürlü ünün 05/04/2004 tarihli genelgesinde yer alan “ ..... 3194 say l
mar Kanununun 18. Maddesinin uygulanmas  gereken alanlarda 18. Madde hükümleri yerine 

getirilmeden 3194 say l mar Kanunu hükümleri do rultusunda 15. ve 16. Maddelere göre 
parselasyon planlar  kesinlikle yap lmamal d r......” ibaresi ile mar Kanununun 15. ve 16. 
Maddelerine göre yap lacak imar plan  uygulamas n n hangi durumlarda ve nas l yap laca
belirtilmi tir. Ayr ca Planl  Alanlar Tip mar Yönetmeli inin “Parselasyon plan , ifraz-tevhid 
ve istisnalar” ba l  alt ndaki 19. Maddesinde de konuya de inilmi  olup Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlü ünün 1994/5 say l  genelgesi gibi birçok genelgesinde bu i lemlerle ilgili  
kontrol ve tescil hizmetinin nas l yürütülece i tariflenmi tir. 

Belediyelerce ço unlukla parsel baz nda ve talebe ba l  olarak verilen imar durumu belgesine 
istinaden 15. ve 16. maddeye göre yap lan imar plan  uygulamalar  sonucu imar parseli 
üretilmesi ve bunun yan nda yol, ye il alan, park gibi alanlar n kamunun eline geçmesi 
sa lanmas na ra men ayn  bölgede yap lan bu tür uygulamalar sonucu ta nmazlardan e it
zaiyat al namamakta ve uygulama süresi uzamakta olup zorunluluk halinde kamula t rma
devreye girmektedir. 

2- Kamula t rma 

Kamula t rma; 2942 say l  Kanunda belirtildi i üzere bir idarenin, kamu yarar  dü üncesi ile 
gerçek ve hukuk tüzel ki ilerinin mülkiyetinde bulunan ve  muvafakat na bak lmaks z n zor 
al ml  mal edinmesidir. 

08/11/1983 tarih 18215 say l  Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren 2942 say l
Kamula t rma Kanununun 24/04/2001 kabul tarihli 4650 say l  kanun ile baz  maddeleri 
yürürlükten kald r lm , birçok maddesinde de de i iklikler yap larak 05/05/2001 tarih 24393 
say l  Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmi tir. 

Daha sonraki süreçte yine de i ik tarihlerde yürürlü e giren kanunlarla (örne in, 5177, 5999 
vs.) Kamula t rma Kanununun baz  maddeleri de i tirilmi tir.

Belediyelerin imar plan  uygulamas  yöntemi olarak kamula t rma yöntemine ba vurmas na
neden olan durumlar a a daki ekilde s ralanabilir. 

mar plan n n bütününde: 

1- Ana arterler esas al nmadan yap lan imar uygulamalar

2- Parsel baz nda yap lan imar uygulamalar

3- Düzenleme sahalar n n birbirine yak n D.O.P oran  esas al nmadan çevrilmesi  

4- Önceden yap lan uygulamalar  

5- mar plan  uygulamas  s ras nda D.O.P.O’nun %40’ n üzerinde olmas

6- Mevcut yap la malar 

Ayr ca imar planlar  ve ilgili yasalardaki de i iklikler ile mahkemelerce verilen konuya 
ili kin kararlar nedeniyle de baz  meskun alanlarda imar uygulamas  yap lamad ndan
kamula t rma i lemi zorunlu hale gelmektedir.  
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Öte yandan imar planlar nda Belediye Hizmet Alan , Sosyal Tesis vs. olarak ayr lan ve kamu 
eline geçmesi gereken di er alanlar için de kamula t rma bir imar plan  uygulama arac  olarak 
devreye girmektedir. Bu süreç belediyelerde imar program  çerçevesinde yürütülmektedir. 

2- mar Kanununun 18. Madde Uygulamas

3194 say l mar Kanununun 10. Maddesine göre Belediyelerce 5 y ll k imar programlar
haz rlanmakta olup bu programlar n özünde “kentin in aat ihtiyac n  kar layacak kadar imar 
parseli yan nda ye il alan, park, otopark, okul, ibadet yeri, karakol, resmi tesis gibi alanlar n
kentliye kazand r larak sa l kl  ya anabilir kentler kurma” hedefi yer almaktad r. 

5 y ll k imar program  çerçevesinde 18. madde uygulama yönetmeli inin 5. Maddesine göre  
düzenleme sahalar n  belirlemek ve bu alanlarda imar plan  uygulamalar  yaparak imar parseli 
yani “arsa” üretmek Belediyelerin en önemli görevlerindendir. 

darelerce, imar uygulamas n n altl n  olu turan düzenleme sahalar  3194 say l mar 
Kanununun 18. Maddesine ait uygulama yönetmeli inin 5. ve 6. Maddesinde belirtilen 
kriterler esas al narak DOP oran  %40'a yak n olacak ekilde belirlenmelidir. Sahan n en az 
bir imar adas n  kapsamas na özen gösterilmeli, e er k smi saha belirlenecekse de mevzuat 
gere i düzenleme d nda b rak labilecek parseller do ru tespit edilmelidir. Çünkü her ne 
kadar seçili düzenleme sahalar n n iptali istemiyle aç lan davalarda mahkemeler düzenleme 
sahalar n  yürütülmesi zorunlu olmayan i lem olarak de erlendirse de seçili sahadaki 
parselasyonun onanmas  sonras nda aç lan davalarda imar plan  uygulamas , düzenleme 
sahas  seçimi ba ta olmak üzere tüm a amalar  ile birlikte incelenmektedir. 

18. Maddenin 3. f kras  “Düzenleme ortakl k paylar , düzenlemeye tabi tutulan yerlerin 
ihtiyac  olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, ye il saha, cami ve karakol gibi 
umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden ba ka maksatlarla kullan lamaz.” 
eklinde iken “cami” ibaresi 15/07/2003 tarihli 4928 say l  kanunun 9. maddesi ile “ibadet 

yeri” olarak de i tirilmi , yasada %35 olan DOP oran  üst s n r  da 03/12/2003 tarih 5006 
say l  kanunla %40'a ç kart larak Milli E itim Bakanl na ba l  ilk ve ortaö retim kurumlar
DOP'tan kar lanacak alanlara dahil edilmi tir. 

18. Maddeye ait uygulama yönetmeli inin 12. Maddesi ise “Düzenleme sahas nda bulunan 
hastane, kre , belediye hizmet veya di er resmi tesis alan  gibi umumi tesislere ayr lan 
alanlar n parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanlar  oran nda pay verilmek suretiyle 
hisselendirilir.” eklindedir. 

Bu hükümler do rultusunda 18. madde uygulamalar nda yol, ye il alan, park, otopark, okul, 
karakol, ibadet yeri gibi alanlar Düzenleme Ortakl k Pay ndan (DOP) kar lanarak, di er
kamu hizmetlerinin yürütülece i yap lar n üzerinde yer alaca  alanlar da Kamu Ortakl k
Pay ndan (KOP) kar lanarak üretilmektedir.  

Ancak imar planlar nda kamusal alanlar için belirlenen lejantlar çok çe itli olmas na (örne in, 
Rekreasyon Alan , Park ve Piknik Alan , Mesire Yeri vs.) kar n 18. Madde yönetmeli inin
12. Maddesinde KOP'tan kar lanacak alanlar ayr nt l  olarak say lmad  için imar plan
uygulamalar  haz rlan rken yap lacak i lem hakk nda tereddüte dü ülmektedir. Bu ve benzer 
alanlarda i lemin sorunsuz yürütülebilmesi amac yla öncelikle (varsa) mahkeme kararlar
incelenmekte olup emsal al nabilecek bir yarg  karar n n bulunmamas  halinde ise konu 
mevzuat çerçevesinde de erlendirilmektedir.  
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MAR PLANI UYGULAMALARINDA KAR ILA ILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNER LER

mar uygulamalar nda en s k kar la lan sorunlar  4 ana ba l kta s ralamak mümkündür. 

1- Tapu-Kadastro Verilerinden Kaynaklanan ve/veya Tescil A amas nda Ç kan Sorunlar  

Arsa ve arazi düzenleme çal malar  için ilk ihtiyaç duyulan ve geçmi te grafik ve 
klasik yöntemle yap lan mülkiyet haritalar nda ölçüm, çizim ve hesaptan kaynaklanan 
alan ve geometrik ekil hatalar n n bulunmas .

 (22/02/2005 tarihinde yürürlü e giren 5304 say l  kanunla 3402 say l  Kadastro 
 Kanununun konuya ili kin 22. ve 41. Maddesi de i tirilmi tir. Bu de i iklik 
 kadastrodan kaynakl  baz  hatalar n daha kolay giderilebilmesine olanak sa lasa da 
 sorun halen devam etmektedir.)  

Kadastral parsellerin tecvizi a an alan hatalar n n giderilmesinin Tapu Sicil ve 
Kadastro mevzuat  aç s ndan büyük zaman ve kaynak kayb na neden olmas .

Seçili düzenleme sahas nda bulunan kadastro parsellerinin 1984 y l  öncesi hisseli 
sat  s ras nda yap lan hatalar nedeniyle hisse toplamlar n n parsel alan ndan farkl
ç kmas  durumunda bu hatan n ilgilisinden onay al nmak suretiyle veya dava aç larak 
düzeltilmesi nedeniyle uygulaman n gecikmesi.  

ptal edilen 18. Madde uygulamalar n n mahkeme karar na göre yap lan geri dönü üm 
i leminin, yeni uygulama ile ayn  anda yap lmas  gerekti inden bahisle tescil 
edilmemesi. 

 (Ancak mahkemelerce iptal edilen imar plan  uygulamalar na ait düzenleme 
 sahalar nda ilk uygulama tarihindeki kriterlerin zaman içerisinde de i mesi nedeniyle 
 yeni ko ullara göre (geri dönü üm sonras ) i lem yap labilmesi bazen mümkün 
 olamamaktad r.)

DOP oran n n %40'  a an k sm n n ilgilisinin muvafakat  ile kar lanmas  durumunda 
izlenecek yolun tescil a amas nda sorun olmas  vs. 

2- Uygulama mar Plan ndan Kaynaklanan Sorunlar 

Uygulama imar planlar  yap l rken genellikle DOP yasal üst s n r n n dikkate 
al nmamas .

Uygulama imar planlar n n ço u zaman güncel mülkiyet ve halihaz r veri üzerine 
çizilmemesi. 

Ayn  imar adas nda birden fazla arazi kullan m karar  bulunmas .

mar adalar n n geometrik ekli nedeniyle parsel üretiminde sorun ya anmas .
(örne in, imar adas  derinli inin yönetmelikte belirtilen mimimum derinlik ölçülerinin 
alt nda olmas  gibi) 

mar plan  de i ikliklerinin kimi zaman zorunlu haller d nda da yap lmas , yap lan
de i iklikte DOP ve KOP oranlar n n korunmamas .

mar plan nda benzer amaca hizmet etmek üzere ayr lan alanlar n de i ik lejandlarla 
adland r lmas

mar plan  uygulama sahas n n “Birlikte Hareket Edilecek Alan” lejand  ile imar plan
üzerine i lendi i ve/veya imar uygulamas nda izlenecek yöntemin plan notlar nda
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ayr nt land r ld  durumlarda uygulaman n belediyeler ve di er kurumlardaki 
kontrolü s ras nda ç kan problemlerin çözülmesi için yeniden bir plan tadilat
yap lmas  gerekmesi, dolay s yla sürecin uzamas  vs. 

3-Uygulama A amas nda dareden Kaynaklanan Sorunlar 

Düzenleme sahas  tespit edilirken 5 y ll k imar programlar na öncelik verilmemesi. 

Sadece kamu hizmetine ayr lan parsellerin düzenleme sahas  olarak belirlenmesi ya da 
18. Maddenin kamuya ta nmaz kazand rmak amac yla uygulanmas .

K smi düzenleme sahalar n n mevzuatta belirtilen kriterleri sa layacak ekilde 
seçilmemesi. 

darelerin sadece ba ka parsellerdeki kendi hisselerini birle tirmek ve ba ms z parsel 
olu turmak sureti ile imar uygulamas  yapmas .

Uygulama s ras nda, düzenlemeye giren parsellerin önceki terkin i lemlerinin dikkate 
al nmamas .

Mutlak surette 18. Maddenin uygulanmas  gereken alanlarda 15. ve 16. Maddeye göre 
iste e ba l  uygulama yapt r lmas

Uygulama yap l rken (varsa) benzer i lemlere ili kin yerle mi  ve emsal al nabilecek 
mahkeme kararlar ndaki iptal gerekçeleri dikkate al nmadan i lem tesis edilmesi 
(örne in, ihdaslar n zaiyata verilmesi konusu) 

Maliklerin ask  a amas nda bilgilendirilmemesi. 

Özel parselasyon ile belirlenmi  bulunan umumi hizmet alanlar n n kar l  olarak 
tapuda ana parsel maliki ad na kay tl  olarak kalm  hisselerin slah imar plan
uygulamas  s ras nda tapu sicilinden bedelsiz olarak terkin edilmeyerek ana mal sahibi 
lehine ipotekle bedele dönü türülmesi  vs. 

4- Yasa ve Yönetmeliklerden Kaynaklanan Sorunlar 

2981 say l  yasaya göre yap lan slah imar plan  uygulamas  sonucu olu an
parsellerden 2. kez (tamamlayan oranda) DOP al namamas .

hdas alanlar n n uygulama kapsam nda nas l de erlendirilece inin yasada 
tariflenmemesi. 

Üzerindeki yap  nedeniyle tescillenen veya ruhsata ba lanan parsellerden uygulama 
s ras nda DOP kesilmesi nedeniyle bu parsellere uyuland rma yap lmak zorunda 
kal nmas

Seçili düzenleme sahas  içerisinde yer alan ve yasa gere i Maliye Hazinesi ad na tescil 
edilmesi gereken tapulama ve kadastro harici kalan yerler (cebel) ile dere vasf n
kaybetmi  yerlerin, imar plan nda yol ve ye il alan gibi kamu alanlar na isabet etmesi 
durumunda, konu ile ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü genelgelerine istinaden 
tamamen düzenleme ortakl k pay  olarak terk edilmesi gerekirken yine 3194 say l
mar Kanununun 18. Maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeli inde bu konularla 

ilgili aç klay c  bölümlerin bulunmamas .

DOP oran  %40'  a an alanlarda fazla miktar n nas l kar lanaca na ili kin 18. Madde 
uygulama yönetmeli inin 32. Maddesinin çok aç k olmamas  nedeniyle i letilememesi 
vs.
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Bu ve benzer sorunlar nedeniyle imar plan  uygulamalar n n tamamlanmas  uzun y llar
sürebildi i gibi bazen de uygulaman n tescili sonras nda aç lan davalar sonucu mahkemelerce 
iptal kararlar  verilmekte olup bu da do al olarak imar hizmetinden yararlanacak olan 
vatanda lar n ve kamunun aleyhine bir durum olu turmaktad r. 

Bu çerçevede; imar uygulamas  sürecine yönelik baz  çözüm önerileri a a da belirtilmi tir.

Çevrili düzenleme sahas  kapsam nda farkl  arazi kullan m karar  veya yap  yo unlu u
getirilmi  imar adalar n n bulunmas  durumunda, tahsis i leminin uygulama ile olu an 
de er art na kar l k e it oranda DOP al nmas  sonras  yap lmas  yeterli 
olmamaktad r. Bu nedenle imar parsellerine tahsis i leminde, yeni hukuksal sorunlara 
neden olunmadan, in aat alan  üzerinden de e itli in sa lanabilece i, arada fark 
ç kmas  durumunda ise de er faktörünün devreye girece i yol ve yöntemlerin 
geli tirilmesinin art k kaç n lmaz oldu u aç kça görülmektedir. 

mar uygulamalar  ask  a amas nda iken maliklerce en çok itiraz edilen ve uygulama 
aleyhine dava aç lmas na en çok neden olan konu parselasyon i lemi ile yap lan
uyuland rmalard r. Konunun çözümüne yönelik olarak; 

- 3194 say l  Kanunun 18. Madde uygulama yönetmeli inin 8. maddesinde, üzerinde 
korunacak yap  bulunan parselin (imar, kadastro) yol, meydan, otopark ve ye il saha  gibi 
yerlere giren k s mlar  ile biti i inde düzgün imar parseli te kil etmek için bahçelerinden 
gerekli miktar ifraz edilerek düzenleme ortakl k pay  al nabilece i,  ancak bu pay n
düzenleme ortakl k pay ndan fazla olamayaca ,
- 10/b maddesinde, plan ve mevzuata göre korunmas  mümkün olan yap lar n tam ve hissesiz 
bir imar parseline intibak ettirilmesinin sa lanmas ,
- 10/c maddesi düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yap n n
özelli i itibari ile DOP al nmayan hallerde ilgilisinin muvafakat  ile DOP miktar n n bedele 
dönü türülebilece i belirtilmi  ise de bu maddelerin yeterince aç k olmamas  nedeniyle 
meskun sahalarda yap lan imar plan  uygulamalar  öngörülen sürede  bitirilememektedir. 

Konuya ili kin yap lacak yasal düzenlemelerde bu maddelerin i lerlik kazanmas
hedeflenmelidir. 

Ayr ca ihdas alanlar n n, 18. madde uygulamalar  kapsam nda mahkeme kararlar na
istinaden düzenleme ortakl k pay  olarak de erlendirilmesi mümkünse de düzenleme 
sahas na ait DOP oran n n yasal üst s n r n alt nda kalmas  ve uygulama kapsam nda
Belediye Hizmet Alan , Resmi Tesis Alan , Sosyal ve Kültürel Tesis Alan  gibi 18. 
Madde uygulama yönetmeli inin 12. Maddesi hükmüne göre KOP'tan kar lanan 
kamusal alanlar n bulunmas  durumunda ihdas alanlar n n öncelikle bu adalara tahsis 
edilmesi, imar planlar nda kamu kullan m na ayr lan alanlar n kamu eline geçmesi 
sürecinin h zland r lmas  yönünden uygun olacakt r. Ayr ca ihdas alanlar  için önerilen 
bu yol, imar plan nda DOP'tan (okul, ibadet yeri, karakol) ya da KOP'tan kar lanan 
bir kamusal alana isabet eden kamu mülkiyetindeki parseller için de (örne in, imar 
plan nda okul alan na isabet eden Hazine mülkiyetindeki bir parselin alan ndan DOP 
kesilmeden bu adaya verilmesi gibi) izlenebilir.  

mar planlar nda belirlenen ve farkl  lejandl  olmas na ra men ayn  hizmet için ayr lan
alanlar n sadele tirilerek tekle tirilmesi ile bir kamusal alan n DOP'tan m , KOP'tan m
kar lanaca  hususunun uygulama s ras nda problem olu turmamas  için mevzuattaki 
ilgili maddelerin detayland r lmas  önemlidir. 
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Ayr ca 2981 say l  yasaya tabi tutulan bölgelerde yap lacak imar plan
uygulamalar n n önünün aç labilmesi için 3194 say l  yasan n 18. maddesinde, 2981 
say l  yasaya göre olu an parsellerden düzenleme ortakl k pay  üst s n r na
tamamlanacak kadar DOP al nabilece i yönünde yasal düzenleme yap lmal d r. Hatta 
bu düzenleme, uygulama görmü , ancak imar plan  de i ikli i sonras  kullan m karar
de i en veya yap  yo unlu unda art  meydana gelen parsellerin tümü için 
geni letilmelidir.   

3194 say l mar Kanununun 18. Maddesi kapsam nda yap lan imar plan  uygulamalar
nedeniyle aç lan davalar sonucu verilen iptal kararlar , uygulamalar s ras nda tespit edilen 
eksiklikler, mevcut durum ve kentlerin ihtiyaçlar  bir bütün olarak de erlendirildi inde;
uygulama sürecinin daha sa l kl  yürütülebilmesi için öncelikle idarelerce mevzuata ve 
mahkeme kararlar na uygun i lem tesis edilmesinin gerekti i ve merkezi hükümet taraf ndan
da imar mevzuat n n ilgili k s mlar n n, konuya ili kin sorunlar /tereddütleri giderecek ekilde 
yeniden düzenlemesinin uygun olaca  anla lmaktad r. 

SONUÇ

mar uygulamalar na altl k te kil eden imar planlar , arazi kullan m kararlar n  da içeren plan, 
rapor ve plan notlar ndan olu maktad r. Ülkemizde imar uygulamas na imar planlar n n
yap m ndan sonra gündeme gelen bir süreç olarak bak lmaktad r. Halbuki imar uygulamas
halihaz r haritalar n de erlendirilmesiyle ba lamakta, önce parsel üretilmesi sonra parsel 
ölçe inde yap lan i lemlerle devam etmekte olup kat mülkiyeti yasas na göre (cins tashihi vs.) 
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince yap lan i lemle tamamlanmaktad r.

Demek ki; imar planlar  disiplinler aras  bir ortakl k projesidir. 

Bu nedenle klasik planlama anlay na göre haz rlanan imar planlar n n yerine kentin planl
geli imine olanak sa layan imar planlar  üretmek ise art k gerekli ve zorunlu bir eylemdir. 

htiyaç duyulan ekonomik kaynaklar n olu turulmas , plana uygun yerle im alanlar n n tespit 
edilerek ya ama kazand r lmas  da, ancak kararl  uygulamalarla, planlama ve planlar n etkili 
uygulanmas n  sa lamakla mümkün olabilecektir. 

Bu çerçevede; Belediyelerce kentlerde, plans z bir alan b rak lmayarak uygulanabilir imar 
planlar n n yap lmas  ve ödünsüz olarak hayata geçirilmesi sa lanmal d r. Uygulama zorlu u
çekilen sa l ks z kent dokular n n bulundu u alanlarda ise bütüncül planlama çerçevesinde 
kentsel dönü üm ve geli im projelerinin devreye sokulmas  gerekmektedir. Ancak bugünlerde 
her ne kadar kentin tüm sorunlar n n ilac  olarak kentsel dönü üm uygulamalar  görünse de; 
i in sosyal, ekonomik ve toplumsal ili kiler bölümü de göz ard  edilmemelidir. Çünkü olay 
sadece iyi ve çok katl  konut yapmak de ildir. 

Öte yandan imar mevzuat n n günümüzün ihtiyaçlar  do rultusunda ele al narak yeniden 
düzenlenmesi, üphesiz ki imar uygulamalar na bir ivme kazand racak, imar plan
uygulamalar  hem vatanda lar hem de kamu kurumlar  için daha pratik çözümler sunabilecektir. 
Nitekim Çevre ve ehircilik Bakanl nca aralar nda 3194 say l mar Kanununun da 
bulundu u baz  kanunlarda de i iklik yap lmas na dair kanun çal mas  haz rlanmaktad r.
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mar plan  uygulamas n n, zaman a m n n bulunmad  hallerde y llar sonra bile iptal 
edilebilece i dikkate al narak mutlak suretle yasa ve yönetmeliklere, tereddüte dü ülen
konularda (varsa) mahkeme kararlar na uygun olarak haz rlanmas  gerekmektedir. 

mar plan  uygulamalar n n sosyal aç dan gerçekli e kavu abilmesi, uygulama kapsam ndaki 
parsel maliklerinin ask  a amas nda ayr nt l  olarak bilgilendirilmesi ile mümkündür. Her ne 
kadar 18 uygulamalar  Belediyelerce re'sen yürütülen i lemler de olsa düzenleme alan nda
yeri olan insanlar n bu i lemden do rudan etkilendi i unutulmamal d r.

Bir çe it kamu hizmeti say lan 18. Madde uygulamas  sürecinde yer alan tüm kurumlar n
koordinasyon ve i birli i içerisinde çal mas  ve mevcut sorunlar n tart larak çözüm 
önerilerinin üretilebilece i platformlar n olu turulmas  ile uygulamadaki problemlerin bir 
k sm n n do rudan ortadan kalkaca  aç kça görülmektedir.  

Son olarak; idarelerin kentin vizyonunu belirlerken, ayn  zamanda kentlinin ya am eklini ve 
al kanl klar n  da etkiledi ini farkederek “ben yapt m, oldu” anlay n  terketmesi ile imar 
plan  ve imar uygulamas  i lemlerini, halk n kentle me sürecine kat lmas  için bir f rsat olarak 
görmesi ça da  bir yakla m olacakt r.
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G R

Kent Bilgi Sistemi günümüz teknolojisinde kimsenin yabanc  olmad  hatta bir sebeple 
içerisinde yer ald  sistemler bütünüdür. Bu tan mlamay  Co rafi Bilgi Sistemi ve Yönetim 
Bilgi Sisteminin uzman bir ekip ve yeterli personeller yard m  ile bütünle mesi olarak da 
destekleyebiliriz. Ba ka bir deyi le Kent Bilgi Sistemleri (KBS), kentsel faaliyetlerin yerine 
getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyap , mühendislik, 
temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri h zl  ve sa l kl  bir ekilde irdelemek amac yla
olu turulan, konumsal bilgi sistemlerinden biridir (Yomral o lu, 2000). 

Bu tan mlardan anla laca  üzere Kent Bilgi Sistemi olu turmak ciddi bir yaz l m ve 
donan m altyap s  ile ciddi bir veri deposunun varl  sayesinde gerçekle tirilebilir. 
Ülkemizde son y llarda bu konu ile ilgili  ad mlar at lmaktad r. Bunlardan birisi de T.C. Çevre 
ve ehircilik Bakanl na ba l  kurulan Co rafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlü üdür. Bu 
kurum; Ulusal Co rafi Bilgi Sisteminin kurulmas na, kullan lmas na ve geli tirilmesine dair i
ve i lemleri yapmak, yapt rmak, yerel yönetimlerin planlama, harita, altyap  ve üstyap ya 
ili kin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin standartlar n n belirlenmesi ve yayg n bir 
ekilde kullan lmas n  te vik ve Ulusal Co rafi Bilgi Portal ’n  i letmekle görevlidir 

(http://www.csb.gov.tr/gm/cbs/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=ustmenu&Id=62). 

Kent Bilgi Sistemi ile neler yap labilir? Bu soruyu örneklere aç klayabiliriz. Büyük ehir
Belediyeleri, kanunun kendilerine verdi i yetki ile “Co rafi ve Kent Bilgi Sistemlerini 
Kurmak” ile yükümlüdürler. Bu sayede yerel yönetimlerde Adres Bilgi Sistemi olu turularak 
(ilçe, mahalle, sokak, bina, numarataj ve mülkiyet bilgileri) bunu her türlü yönetimsel veri ile 
ili kilendirip her türlü sorgu ve analizler yap l p grafiksel gösterimler gerçekle tirilebilir.  
Ruhsatl  veya ruhsats z binalar n takibi, altyap  bilgilerinin konumsal olarak izlenmesi ve kaz
ruhsatlar  için altl k te kil etmesi, mahallede ya ayan nüfus, ilçe veya mahallelerdeki 
hastal k/sa l k da l m , 2/3 boyutlu kent rehberleri uygulamalar  ve kentin izlenmesi gibi çok 
çe itli temalarda Kent Bilgi Sistemleri olu turulabilmekte ve yöneticilerin karar a amalar nda
çok h zl  ve do ru karar vermelerine yard mc  olmaktad r.

Kentlerin yönetiminde etkin olarak rol almaya ba layan kent bilgi sistemlerini olu turabilmek 
için Yaz l m, Donan m, Yeti mi  Personel, Do ru ve Güncel Veriler gibi birçok bile enin bir 
araya gelmesi gereklidir. Yaz l m, Donan m bile enleri k smen de olsa baz  standartlar 
olu mas na ra men verilerle ilgili çok büyük eksiklikler oldu u gibi standartlar da 
olu mam t r.

Bu sebepten kent bilgi sistemleri kurulurken bu sistemin en önemli k sm  olan veri boyutunu 
çok detayl  olarak irdelemek gerekiyor. 
Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal mas n n toplam maliyetine bakt m zda;
bu çal malar n temel bile enleri içerisinde veri maliyetin %70 veya %80 lik k sm n
olu turmaktad r. 
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Kadastral veriler, halihaz r haritalar, imar planlar , hava foto raflar  gibi birçok veriye 
ula mak, projeyi gerçekle tirecek ki iler için en büyük sorunlardan birini te kil etmektedir.  
Her kurumun sorumlu oldu u, üretmesi ve güncellemesi gereken konumsal ya da konumsal 
olmayan veriler bulunmaktad r. 

Her iki sistemin olmazsa olmaz  olan bu verileri; harita verileri, imar verileri, tapu ve kadastro 
verileri, uydu görüntüleri, uzaktan alg lama esas veriler ile adres ve numaralamaya esas 
sistemi olu turan di er toplam veriler olarak grupland rmak mümkündür. 

Ayr ca bu verilerin bu sistemler içerisinde kullan labilirli inin sa lanmas  da konuyu en az bu 
verilerin varl  kadar önemli hale getirmektedir. Bu gün için bu verileri;.mevcut durumu, 
güncelli i, üretim esaslar  ve standard  aç s ndan ve hangi ihtiyaç ve nas l üretilip kullan ma 
sunuldu unun bu verilerin maliyeti ile de ili kilendirilerek irdelenmesi gerekmektedir.  

Bu temel verilerden haritalar n üretimi, 2005 y l ndan beri Bakanlar Kurulu Karar  ile 
yay mlanan 2005/9070 say l Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeli ine  göre yap lmaktad r. Bu yönetmeli e göre haritalar  üreten ba l ca kurumlar 
ise; 

Harita Genel Komutanl

ller Bankas  ( lbank A. .)

Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü

Belediyeler

Orman Genel Müdürlü ü

Devlet Su leri Genel Müdürlü ü

Karayollar  Genel Müdürlü ü

Özel sektör 

Di erleri olarak gruplamak mümkündür. 

Burada as l üzerinde durulmas  gereken üretilen ve maliyeti çok yüksek olan bir verinin 
birçok alanda kullan la bilirli inin sa lanmas d r. Bunun olabilmesi içinde hem yasal anlamda 
hem de veri standard  anlam nda ortakla may  sa lamaya yönelik süreci do ru yönetmek 
gerekmektedir. 

Uzak geçmi teki verilerin irdelenmesinde bunlar n bu tür sistemlerde kullan lmas n n çok da 
mümkün olmad n  yak n geçmi te üretilenlerin ise yine çok maliyetli ve zaman isteyen bir 
çal mayla k smen kullan la bilece ini zorda olsa söyleye biliriz. 

As l üzerinde durulmas  gereken ise, bugün için üretilen haritalar n da  yine Co rafi Bilgi 
Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal malar n n veri yap s na uyumlu olmamas d r.

Yukar da bahsedildi i gibi merkezi idarece genel müdürlük düzeyinde bir kurumsal 
yap lanmaya gidilirken, yine  mevcut durumun analizinin çok sa l kl  yap lamad  ve yap lan 
analizlerin ise yeterince kamuoyunca payla larak çözüme yönelik payda lar n
olu turulamad n  görmekteyiz. 

E er bir sistemi olu turmak ve i leyi i de kurumsalla t rmak istiyorsak her konuda aç k, effaf
ve mevcut durumu net olarak ortaya koymam z gerekiyor.  
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Önerimiz; Çevre ve ehircilik Bakanl na ba l  Co rafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlü ünün mevcut haritalara ili ki çal malar na esas durumu ve mevcut verilerin bu 
sistem içinde kullan l p  kullan lamayaca n  ve bundan sonraki sürece ili kin yol haritas n n
ne oldu unu kamuoyu ile   hemen payla mal d r. 

Benzer ekilde Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal malar n n di er önemli bir 
verisini olu turan Tapu ve Kadastro verilerine bakt m zda da benzer eyleri görmekteyiz. 

Mutlaka bu kurumun çok uzun bir geçmi i ve bu süreleri kapsayan çal malar  vard r.
Dolay s  ile kuruma ait ve bir çok disiplini ilgilendiren bu verilerin olu turulma nedenleri ve 
zamanlar n  do ru okumak gerekiyor. Ancak bugün için de mevcut duruma ve kurumdan 
beklentilere bakt m zda da çok ciddi ele tirel yönlerinin oldu u da görülecektir. 

Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal malar n n olmazsa olmaz verilerinden 
biride bu kurumun üretti i veriler olu turuyor  ve  buna da ihtiyaç duyuluyorsa, bununda 
kurumca do ru de erlendirilip kendisini buna göre dönü türmeye de i tirmeye  ve 
beklentilere cevap verecek yap y  olu turmaya çaba harcamal d r.

Bu gün için kamuoyunda Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi olarak bilinen (TAKB S) sistem 
içerisindeki verilerin payla lmas  veya payla lamamas  tart malar  art k bir netlik 
kazanmal d r. E er yukar da bahsedilen bir yap lanma ve Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent 
Bilgi Sistemi çal malar nda bir yol al nacaksa, bu alandaki s k nt  ve t kan kl nda a lmas
önem arz etmektedir. 

 Burada olu turulan verilerin standard  ve bu verilerin bir Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent 
Bilgi Sistemi çal malar nda kullan la bilecek nitelikte olmas na esas yasal ve teknik sürecin 
ba lat lmas  tart lmas  ve sonuç olarak ihtiyaca uygun verinin payla m  sa lanmal d r.

Yine yukar da bahsetti imiz gibi Çevre ve ehircilik Bakanl na ba l  Co rafi Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlü ünün mevcut Tapu ve Kadastro bilgilerinin Co rafi Bilgi Sistemi 
veya Kent Bilgi Sistemi çal malar nda mevcut verilerin bu sistem içinde kullan l p
kullan lamayaca n  ve bundan sonraki sürece ili kin yol haritas n n ne oldu unu kamuoyu ile   
hemen payla mal d r. 

Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal malar n n yine en önemli verilerinden 
birisini de mar Bilgileri olu turmaktad r. mar ve planlamaya ili kin verileri ise daha çok 
yerelde her belediyedeki mevcut durumu aç s ndan de erlendirmek gerekiyor. Mutlaka her 
meslek diplini veya uygulamaya ili kin yasal mevzuat ve buna ili kin belli bir standart  ve 
esaslar vard r. Ancak bunlar n her belediyede benzerlikler göstermedi ini de bilmekteyiz. 
K sacas  tam anlam  ile standartlar ve çerçevesi net de ildir. Dolay s  ile de üretilen verilerde 
de bu verilerin Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal malar nda kullan la 
bilirli inde de çok ciddi sorunlar mevcuttur. 

Ülkemizde daha çok bu veriler üretildikten sonra yap lan ilave ve maliyetli bir çal ma 
sonras nda bu verilerin Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal malar nda kullan la 
bilirli i sa lanmaktad r.

E er Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal malar n  belli bir noktaya ta mak 
istiyorsak bu alanda da yasal ve standartlar n belirlenmesine yönelik çal ma ve düzenlemeler 
yap lmal d r. Bu düzenleme ve çal malar yap lmadan olu turulacak bir yap n n sa l kl
olmayaca  ortadad r. 
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Yukar da ba l klar halinde verdi imiz bir Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi 
çal malar n n en önemli k sm n  olu turan verilerden bir di eri olan uydu görüntüleri için ise 
eri iminin daha kolay olaca  ve bununda yasal altl n n do ru tan mlanmas  gerekti ini 
söyleye biliriz. 

Sonuç olarak Co rafi Bilgi Sistemi veya Kent Bilgi Sistemi çal malar n n önemli bir k sm n
olu turan veriler ile ilgili bölümün çok daha detayl  ve yeterli tart ma ortamlar n n
yarat lmas ndan sonra veri üretim ve payla lmas   esaslar  belirlenmelidir. 

Bu sa lanamad  sürece da hem maliyet aç s ndan hem de verilerin standard n n belirli 
olmamas ndan dolay , bu sistemlerin hayata geçirilmesinde farkl  durumlar n olu aca  da 
önümüzde bir gerçek olarak durmaktad r. 

E er Bakanl k ve buna ba l  Genel Müdürlükler düzeyinde  bir kurumsalla ma ve bu 
kurumsalla man n da yasal altl klarla desteklenmesi planlan yor ve Co rafi Bilgi Sistemi veya 
Kent Bilgi Sistemi çal malar nda bir sonuç almak istiyorsak, mutlaka ve mutlaka bu sürecin 
bile enleriyle ortakla lmas  gerekmektedir.  

Bu sürece en çok ve önemli katk n n da Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli inden
(TMMOB)  gelece inin  unutulmamas  dile i ile, sürecinde ülke kaynaklar n n heba 
edilmeden kullan lmas  için yak ndan takip edilece inin de bilinmesinde fayda vard r.

.
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ZM R L NDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNE  ENERJ S  NEDEN B R
GEREKS N M?

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

ÖZET 

Ülkemizin güne  enerjisi potansiyeli aç s ndan bulundu u enlemler aç s ndan uygun yeri, 
zmir ili için de geçerlidir. zmir il ve ilçelerinin güne  enerjisi potansiyeli vurgulanacak ve 

tablolar verilecektir. Bu potansiyel termal uygulamalarda nerelerde kullanabilir. S cak su 
s tma, buhar üretimi ve di er çal ma ak kanlar  ile ula labilecek s cakl klar tart lacakt r. 

Evsel bu enerjinin s tma ve so utma uygulamalar ndaki kullan m olanaklar  verilecektir. 
Endüstriyel termal uygulama olanaklar  tart lacakt r. Bu kullan mlar n çevresel kirlenme 
etkilerine katk lar  verilecektir. Di er s tma yöntemleri ile çarp c  kar la t rmalar
verilecektir. zmir ilinde güne  enerjisi kullan c lar n n ehre çevresel katk lar  verilecektir. 
Yerel yönetimlerin güne  enerjisi kullan m n n yayg nla t r lmas ndaki görevleri ve olmas
gereken bak  aç lar  tart lacakt r.

G R

Güne  enerjisinin uygulama alanlar na bak ld nda özellikle evsel uygulamalarda s cak su 
haz rlama, s tma, serinletmede ba ar l  uygulamalar gerçekle tirilebilmektedir. Buna kar l k
Ülkemizdeki yayg n kullan m n yaln zca su s tmaya yönelik oldu u aç kt r. 

Son zamanlarda özellikle güne  enerjili foto voltaik (PV) sistemlerle elektrik üretimi 
gerçekle tiren sistem uygulamalar  tüm Dünya’da oldu u gibi Ülkemizde ve zmir’de de 
yayg nla ma e ilimindedir. Bu sunumda önemli güne  enerjisi uygulamalar ndan PV 
sistemler üzerinde çok fazla durulmayacakt r. Umar m bu konudaki sunumlarda di er
konu mac lar taraf ndan yap lacakt r. zmir’de az msanmayacak PV sistem uygulamas  gerek 
yerel yönetimler, gerekse özel kullan c lar, ZKA 2013 destekleri ve baz  toplu konut 
uygulamalar nda bile projelere de uygulama biçiminde yayg nla maktad r. Bu proje ve 
uygulamalar n ba ar lar n n yayg nla maya önemli katk lar  da olacakt r. 

Günümüz üretim teknolojilerine yerli ve yabanc  firmalar olarak bak ld nda gerek toplay c
çe itlili inde ve gerekse de selektif yüzey özellikleriyle çok verimli toplay c lar 
bulunabilmektedir. Örne in de i ik tip ve özeliklerde toplay c lar n baz  tipik özellikleri 
Tablo.1’de verilmi tir. Tablo 2.’de de de i ik baz  selektif yüzeyler ve özellikleri 
belirtilmi tir. 

Güne  enerjisinin s l uygulamalar nda s kl kla düzlemsel s v l  ve haval  toplay c lar 
kullan l r. Ülkemizde s v l  toplay c lar çok yayg n üretilmekle birlikte, haval  toplay c
üretimine yeterince a rl k verilmemi tir. Baz  haval  toplay c  ak  biçimleri ekil 1.’de ekil
2.’de ve ekil 3.’de gösterilmi tir.
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Tablo 1. Güne  Enerjisi Toplay c lar  ve Kullan m Çal ma S cakl k Aral klar .

Toplay c  tipi Güne n m n  yo unla t rma 
(konsantrasyon) oran

Çal ma s cakl k aral
oC

Düzlemsel toplay c  1 70
Yüksek verimli düzlemsel toplay c  1 60 120 
Sabit yo unla t r c  2 5 100 150 
Parabolik oluk tipi yans t c l  toplay c  10 50 150 350 
Parabolik çanak tipi yans t c l  toplay c l  200 2000 250 700 
Merkezi al c l  kule tipi toplay c  200 2000 400 1000 

Tablo 2. Çok Uygulanan Selektif Yüzeylerin Yutma (Absorpsiyon) ve Yayma (Emisyon) 
Katsay lar .

Yüzey Yutma (absorpsiyon) katsay s  Yayma (emisyon) katsay s
Siyah krom 0,95 0,1 
Siyah nikel 0,9 0,08 
Bak r oksit 0,9 0,17 
Kur un sülfit 0,89 0,2 
Normal siyah boya 0,98 0,98 

ekil 1. Baz  Haval  Güne  Enerjisi Toplay c  Örnekleri. 

Son y llarda yayg nla an cams z güne  enerjili hava toplay c lar  veya hava s zd rmal  güne
toplay c lar  ise ekil 2, (f)’de ve ekil 3.’te gösterilmi tir. Genel olarak ticari binalarda, 
sanayide, hayvanc l k ve tar m sektöründe ve endüstriyel proseslerde ihtiyaç duyulan d
havan n s t lmas nda kullan lmaktad r. 
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Güne le hava s tma sistemi bir metal duvar sistemi olup yeni veya eski binalar n iç 
hacimlerini havaland rmak ve s tmak için güne  enerjisini kullan r. Bu sistemin temel 
eleman  güne  enerjisini emen panelleridir. Panellerin üzerinde, y llarca süren ara t rmalar 
sonucu geli tirilmi  delikler mevcuttur; panellerin arkas nda olu turulan negatif bas nç
sayesinde deliklerden s zan d  hava, paneller taraf ndan so urulan güne  enerjisi sayesinde 
s t l r. Binalar n güney, güney-do u, güney-bat , do u, bat  cepheleri paneller için uygundur. 

Is t lan hava, binan n mevcut havaland rma sistemine ba lant  yap larak veya ayr  bir fan 
kanal sistemiyle binaya gönderilir. Böylece binan n mevcut s tma sistemi daha az çal r;
önemli oranda yak t ve para tasarrufu yap labilir. Bu tür sistemlerin özellikle güne li uygun 
bölgelerimizde fabrika ortamlar n n s t lmas nda ve havaland r lmas nda yayg nla mas
olanakl d r (Mançuhan C. ve  Shukla A. v.a.) 

ekil 2. De i ik haval  güne  enerjisi toplay c lar  ve hava ak  biçimleri (Shukla A. v.d.). 
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S v l  toplay c  tipleri de ekil 4.’de gösterilmi tir. S v l  toplay c lar basit kaynakl
olabilece i gibi, sürekli diki  kaynakl , ekstrüzyon, roll-bond, s  borulu, vakumlu v.b. 
teknolojilerle üretilebilmektedir. Kullan lan teknoloji ve kaplamalarla de i ik amaçl  s cakl k
uygulamalar  için üretilen toplay c lar ürün çe itlili i olarak bulunabilmektedir.  

ekil 3. Hava s zd rmal  güne  enerjisi toplay c s  ve hava ak  (Shukla A. v.d.). 

ekil 4. Baz  S v l  Güne  Enerjisi Toplay c s  Absorber, Ak  Kanallar  Yerle imi ve Tipleri 
(Duffie And Beckman). 
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Gerek haval  güne  enerjisi toplay c lar  ve gerekse s v l  güne  enerjisi toplay c lar  farkl
verimlilik ve özelliklerde üretimleri gerçekle tirilebilmektedir.  Uygulama özelliklerine uygun 
tiplerin seçimi ile s cak su s tma, hacim s tma ve so utma için ekonomik proje tasar mlar
gerçekle tirilebilmektedir. Bunlara ilaveten parabolik oluk tipi yans t c l  odakl  toplay c lar n
kullan m  ile yüksek s cakl klara ula labilmektedir. Bu ise özellikle merkezi s  etkili çal an 
absorpsiyonlu veya adsorpsiyonlu su so utma gruplar n n çok ba ar l  çal t r labilmelerini 
olanakl  k lmaktad r.

Güne  enerjisinin kesikli karakterine ra men, dünyam z n büyük bir k sm nda yararlanabilme 
potansiyeli ve di er enerji rezervlerinin katlarca miktar n n bir y lda dünyam za geldi ini

ekil 5. aç klamaktad r. Bu enerjiden yapay sistemlerle daha çok yararlan lmas  gereklidir. 
Ülkelerin Güne  Enerjisinden yüksek oranlarda yararlan laca n  enerji politikalar nda
belirtmeleri, ve bu amaca ula mak için uygulamalar  gerçekle tirmeleri gerekli ve zorunludur. 

ekil 5. Dünya enerji kaynaklar n n ölçekli bir ekilde kar la t r lmas .

Ülkemizin büyük bir bölümü gerek güne n m  ve gerekse güne lenme süreleri yönünden 
çok uygun de erlere sahiptir. Devlet Meteoroloji leri ve Elektrik leri Etüt daresi
taraf ndan gerçekle tirilen ölçüm ve de erlendirmelerde de bu potansiyel belirlenmi tir.
Özellikle E E taraf ndan haz rlanan GEPA (Güne  Enerjisi Potansiyeli Atlas ) tüm il ve 
ilçelerimizin bu potansiyellerini ayr nt l  göstermektedir. Bu atlas ve tablolardan yararlanarak 
haz rlanan Tablo 3.’te gösterildi i gibi, zmir ili de güne  enerjisi potansiyeli olarak uygun 
de erlere sahip olup, güne  enerjili de i ik uygulamalar n gerçekle tirilmesine uygundur.  

zmir ili yenilenebilir enerji kaynaklar  olarak çok iyi bir potansiyele sahip bölgededir. Rüzgar 
enerjisi uygulamalar n n ilk gerçekle tirildi i bölge zmir-Çe me bu potansiyelini çok iyi 
de erlendirmektedir. Balçova, Dikili bölgesi ba ta olmak üzere jeotermal enerji potansiyelini 
de erlendirmekte ve geli tirmektedir. Önümüzdeki y llarda Seferihisar bölgesinin 
potansiyelinin de kullan ma sunulaca  çal malar ba lat lm t r. Bunlara ilave olarak bu çok 
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uygun güne  enerjisi potansiyelinin de erlendirilmesi ile, zmir’in özellikle s tma amaçl
enerji gereksiniminin çok önemli bir bölümünün güne  enerjisi destekli proje 
uygulamalar ndan sa lanmas  olanakl d r.

Tablo 3. zmir ve lçelerinin Güne  Enerjisi Potansiyeli (Ayl k Ortalama Günlük Yatay Yüzey 
Toplam I n m De erleri kWh/(m2·Gün)), (E E, GEPA). 

Yerle im  
Yeri

Ocak  ubat Mart Nisan May s Haz. Tem. A us. Eylül Ekim Kas. Aral. 

zmir li
genel 
ortalama 

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 1,83 2,19 3,79 5,00 5,93 6,49 6,30 5,77 4,63 3,56 2,20 1,61 
Urla 1,72 2,14 3,81 5,08 5,98 6,62 6,33 5,82 4,66 3,59 2,20 1,63 
Ödemi  1,90 2,27 3,90 5,06 6,01 6,53 6,38 5,84 4,75 3,63 2,29 1,70 
Bergama 1,74 2,13 3,65 4,88 5,89 6,40 6,10 5,62 4,48 3,33 2,05 1,49 
Çe me 2,03 2,12 3,71 4,50 5,94 6,42 6,40 5,73 4,47 3,17 1,97 1,47 
Dikili 1,70 2,09 3,65 4,87 5,87 6,41 6,08 5,62 4,46 3,35 2,09 1,49 
Karaburun 1,56 2,18 3,81 4,94 6,00 6,59 6,35 5,72 4,61 3,44 2,12 1,56 
Selçuk 1,92 2,21 3,90 5,09 5,95 6,55 6,28 5,86 4,75 3,70 2,30 1,72 
Kemalpa a 1,82 2,17 3,82 5,02 5,97 6,52 6,35 5,77 4,66 3,59 2,21 1,63 
Seferihisar 1,82 2,15 3,81 5,07 5,94 6,58 6,30 5,84 4,69 3,60 2,26 1,67 
Torbal  1,90 2,13 3,83 5,03 5,92 6,51 6,28 5,83 4,69 3,65 2,28 1,70 
K n k 1,73 2,05 3,65 4,87 5,88 6,39 6,10 5,63 4,48 3,38 2,09 1,50 
Foça 1,74 2,11 3,71 4,96 5,90 6,48 6,23 5,67 4,56 3,49 2,18 1,57 
Alia a 1,78 2,10 3,70 4,90 5,88 6,42 6,24 5,67 4,52 3,44 2,11 1,54 
Menemen 1,80 2,13 3,73 4,97 5,91 6,47 6,26 5,71 4,58 3,50 2,20 1,59 
Çi li 1,80 2,13 3,79 4,99 5,90 6,49 6,24 5,71 4,60 3,50 2,20 1,60 
Kar yaka 1,87 2,30 3,81 5,02 5,96 6,51 6,29 5,78 4,66 3,50 2,20 1,61 
Konak 1,83 2,09 3,79 5,01 5,96 6,54 6,33 5,80 4,62 3,60 2,20 1,62 
Güzelbahçe 1,62 2,07 3,78 5,02 5,94 6,54 6,31 5,80 4,63 3,60 2,20 1,61 
Narl dere 1,79 1,94 3,74 5,00 5,88 6,51 6,24 5,74 4,56 3,60 2,20 1,60 
Kiraz 1,92 2,38 3,93 5,10 6,06 6,55 6,46 5,87 4,80 3,60 2,29 1,70 
Tire 1,91 2,14 3,89 5,06 5,97 6,54 6,31 5,83 4,72 3,69 2,30 1,71 
Beyda  1,89 2,08 3,89 5,07 6,00 6,54 6,39 5,83 4,72 3,67 2,30 1,69 
Bay nd r 1,89 2,25 3,86 5,04 5,96 6,51 6,30 5,82 4,72 3,61 2,27 1,70 
Buca 1,90 2,22 3,82 5,02 5,95 6,52 6,32 5,83 4,67 3,60 2,21 1,66 
Balçova 1,80 1,99 3,76 5,00 5,90 6,50 6,24 5,76 4,58 3,60 2,20 1,60 
Gaziemir 1,90 2,15 3,80 5,00 5,91 6,50 6,30 5,82 4,64 3,60 2,20 1,67 

Güne lenme süreleri yönünden de zmir, güne  enerjisi uygulamalar na uygun illerimizdendir. 
Tablo 4.’te de zmir ilinin ve ilçelerinin güne lenme süreleri (saat/gün) olarak 
belirtilmektedir. 

Güne  enerjisinin s v l  ve haval  toplay c lar kullan m  ile s cak su ve hava üretiminin ba ar l
bir biçimde gerçekle tirilmesi sa lanabilmektedir. Kullan m amac na uygun olarak de i ik 
verimlilik ve s cakl klarda üretimler gerçekle tiren toplay c lar seçilerek tasar mlar 
gerçekle tirilebilmektedir. Güne  enerjisi uygulamalar na uygun ilimizde ne tür uygulamalara 
a rl k verilebilir, bu teknolojilere k saca sonraki bölümlerde Tablolarla de inilmi tir.   
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Tablo 4. zmir ve lçelerinin Güne lenme Süreleri (Ayl k Ortalama Günlük saat/gün), (E E,
GEPA). 

zmir ilinin D E enerji istatistikleri 1998 y l  verileri incelendi inde evsel kullan mlarda enerji 
kaynaklar  da l m  Tablo 5.’te verilmi tir. zmir’de yeni yayg nla an do al gaz ve jeotermal 
enerji kullan m  bu istatistiklerde yer almamaktad r. Enerji giderlerinin artmas , konumlar
uygun olan evlerde özellikle su s t lmas nda güne  enerjisi kullan m n  özendirmi tir. Her 
kullan lan konutta dört ki ilik bir aile için kurulu sistem (iki toplay c l  s cak su haz rlama 
sistemi) y lda 2500 kWh mertebelerinde enerji kazanc  sa lamaktad r.

zmir ilinde güne  enerjisi kullan m n n s cak su s tma yan nda s tma uygulamalar  için 
kullan labilirli i yayg nla t r l rsa, özellikle, kömür, elektrik, fuel-oil, motorin, LPG, odun, 
do al gaz, tala  gibi tüketimlerde önemli azalmalar sa lanabilir. Bu da özellikle k  aylar nda
yo un hissedilen hava kirlili i problemlerine de önemli yararlar sa lar. 

Yerle im  
Yeri

Ocak  ubat Mart Nisan May. Haz. Tem. A us. Eylül Ek. Kas. Ar. 

zmir li
genel 
ortalama 

4,86 5,86 6,96 8,03 9,77 11,89 12,20 11,48 9,67 7,61 5,55 4,21 

Bornova 4,84 5,89 7,03 8,06 9,77 11,97 12,26 11,57 9,65 7,70 5,59 4,26 
Urla 4,97 6,13 7,32 8,36 10,09 12,11 12,31 11,58 10,07 7,84 5,75 4,53 
Ödemi  4,96 5,78 6,85 7,89 9,60 11,68 12,06 11,41 9,63 7,51 5,52 4,20 
Bergama 4,59 5,62 6,58 7,78 9,63 11,73 12,01 11,27 9,31 7,34 5,27 4,07 
Çe me 4,92 6,21 7,39 8,50 10,26 12,22 12,34 11,60 10,25 8,04 5,74 4,61 
Dikili 4,80 5,75 6,89 8,04 9,74 11,89 12,15 11,40 9,47 7,45 5,38 4,19 
Karaburun 4,86 6,04 7,27 8,29 10,05 12,06 12,21 11,50 10,01 7,76 5,60 4,47 
Selçuk 5,03 6,08 7,17 8,21 9,85 12,01 12,31 11,64 9,90 7,88 5,83 4,46 
Kemalpa a 4,74 5,77 6,92 7,95 9,71 11,86 12,10 11,41 9,61 7,56 5,52 4,15 
Seferihisar 5,07 6,11 7,29 8,31 10,06 12,08 12,37 11,63 9,98 7,85 5,82 4,55 
Torbal  4,97 6,01 7,12 8,15 9,79 12,03 12,35 11,65 9,82 7,77 5,71 4,36 
K n k 4,48 5,59 6,51 7,70 9,57 11,73 12,09 11,33 9,26 7,31 5,27 3,98 
Foça 4,90 5,95 7,16 8,20 9,87 12,06 12,32 11,59 9,75 7,67 5,59 4,36 
Alia a 4,84 5,84 7,00 8,07 9,76 11,99 12,29 11,55 9,57 7,59 5,50 4,22 
Menemen 4,87 5,91 7,08 8,11 9,80 12,02 12,34 11,58 9,67 7,67 5,59 4,28 
Çi li 4,98 5,99 7,17 8,19 9,88 12,07 12,38 11,60 9,80 7,78 5,69 4,39 
Kar yaka 4,89 5,91 7,05 8,06 9,75 11,94 12,26 11,56 9,65 7,70 5,61 4,29 
Konak 4,99 5,97 7,16 8,19 10,04 12,06 12,42 11,66 9,83 7,76 5,69 4,40 
Güzelbahçe 5,01 6,03 7,25 8,27 10,05 12,08 12,37 11,62 9,91 7,78 5,72 4,44 
Narl dere 4,94 5,92 7,15 8,17 10,00 12,04 12,38 11,63 9,79 7,71 5,63 4,33 
Kiraz 4,98 5,69 6,82 7,82 9,54 11,46 11,89 11,27 9,58 7,39 5,45 4,18 
Tire 4,98 5,92 6,98 8,04 9,74 11,92 12,27 11,57 9,75 7,67 5,63 4,28 
Beyda  4,99 5,71 6,84 7,90 9,64 11,66 12,07 11,39 9,65 7,45 5,47 4,13 
Bay nd r 4,86 5,88 6,94 7,96 9,65 11,83 12,19 11,53 9,68 7,60 5,61 4,25 
Buca 4,94 5,96 7,07 8,09 9,83 11,99 12,32 11,61 9,71 7,76 5,68 4,36 
Balçova 4,99 5,97 7,15 8,19 10,01 12,09 12,44 11,68 9,79 7,77 5,68 4,38 
Gaziemir 5,01 6,03 7,17 8,20 10,00 12,02 12,40 11,69 9,81 7,81 5,75 4,44 
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Tablo 5. zmir li D E Konutlar n Is tma ve Ayd nlatmada Yak t Tüketimleri (1998) 

Elektrik, (kWh) 824 238 178 
Do al gaz (m3)
LPG (ton) 4 778 
Ta kömür (ton) 165 056 
ithal kömür (ton) 74 459 
Kok (ton) 4 712 
Kömür (ton) 32 374 
Linyit (ton) 269 201 
Odun (ton) 461 550 
Tala  (ton) 447
Fuel-oil  (ton) 22 735 
Gazya  (ton) 6 017 
Mazot (ton) 26 862 
Bitkisel ve hayvansal at k (kabuk) (ton) 370 
Bitkisel ve hayvansal at k (tezek) (ton) 370 
Di er 6 358 

Kullan m yerlerine göre Türkiye geneli ve zmir için elektrik tüketimi Tablo 6.’da verilmi tir. 

Tablo 6. Türkiye geneli ve zmir için y llara göre elektrik tüketimi (TÜ K).
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ekil 7. Türkiye’nin de i ik illerinin ve zmir’in ki i ba na 2011 y l  toplam elektrik tüketimi 
(kWh). 

ekil 7.’de Türkiye’nin de i ik illerinin ve zmir’in ki i ba na 2011 y l  toplam elektrik 
tüketimi verilmektedir, bu de er zmir için 4147 kWh ve Türkiye ortalamas  ise 2490 
kWh’tir. zmir ilinde 2011 istatistiklerine göre konutlar n yüzde 9,7’si kat kaloriferlidir. 

Binalarda güne  enerjisinin kullan m  Ülkemizde s cak su haz rlama sistemleri olarak çok 
yayg nla m t r. E E kaynaklar nda Ülkemizde kurulu güne  enerjisi toplay c lar n n toplam 
potansiyeli 18-20 milyon m2 ve y ll k üretim kapasitesi ise 1-1,5 milyon m2 olarak 
belirtilmektedir. Türkiye ortalamas  olarak 1311 kWh/(y l m2) veya 3,6 kWh/(gün m2)
de erleri verilmektedir. Bu kullan m n Ülkemiz enerji kullan m na katk s  ise 2007 y l  için 
420 bin TEP olarak belirlenmi tir. Konutlarda 2006 verileriyle toplam enerji tüketimi 23860 
bin TEP oldu u belirtilirse bu potansiyelin önemi daha iyi anla lacakt r. Bu de erlerle s cak 
su kullan m nda güne  enerjisi toplay c lar n n kullan m n n yarar  tart lamaz. 

Günümüzde evrensel çevre bilinci öylesine geli mektedir ki, güne  enerjisi sistemlerinin 
negatif çevresel etkileri de sorgulanmaktad r. Örne in bu konuda talya’da yap lan bir 
ara t rmada (Ardente F. v.d.) evsel kullan lan bir güne li s cak su haz rlama sistemi, 
bile enlerinin üretiminde, ta nmas nda, montaj nda, bak m nda enerji ve hammadde 
kullan mlar  çevre emisyonlar  aç s ndan irdelenmi tir. Güne  enerjili sistemin yapm  oldu u
enerji tasarruflar  ve dolay s yla konvansiyonel yak t tüketimlerindeki azalmayla, ömür boyu 
kullan m a amalar nda (20 y l mertebelerinde) üretebilece i CO2 emisyonunu (Bir normal 
toplay c l  160 lt s cak su depolu sistem için hesaplanan global s nma etkisi 721 kg-CO2
e de eri olarak belirlenmi tir.), 2 y ldaki tasarruflar yla sa layabildi i belirlenmi tir.  

B NALARDA GÜNE  ENERJ S N N TERMAL ISITMA ve SO UTMA AMAÇLI 
KULLANIMI

Güne  enerjisinin binalar n s t lmas  amac yla kullan m teknolojileri ve uygulamalar  da 
geli tirilmi tir. Bu tür uygulamalar n ise günümüzde ülkemizde ve zmir’de çok fazla oldu u
söylenemez. Bu uygulama potansiyelleri ekil 8.’de gösterilmi tir. ekil 8. incelenecek olursa 
hacim s tma amaçl  kullan labilecek birçok seçenek oldu u gözlenebilir. Do ald r ki her 
projede bu uygulamalardan ancak en uygun olan birkaç n n gerçekle tirilmesi yeterli 



386

* Bu bildiri Makina Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

olabilmektedir. Böylesi çe itlilik, mühendislere ve mimarlara do ru analizlerle, güne  evleri 
olu turmalar na olanak sa lar. Bu nedenle güne  evleri uygulamalar  incelendi inde, her 
birinde özgün ko ullar na göre çözümler içerdi i görülür. 

Enerji krizi, sera etkileri, global s nma yeniden ya ad m z y llar  “güne  ve yenilenebilir 
enerjiler ça ” konumuna getirmi tir. Yenilenebilir enerji konular nda ara t rmalara da a rl k
verilmesi zorunlulu u ortadad r.   

ekil 8. Bina Is t lmas nda Güne  Enerjisi Kullan m Teknolojileri. 

Güne  enerjisinin so utma, serinletme veya havaland rma amaçl  evsel kullan m teknolojileri 
de geli tirilmi tir ve geli tirilmektedir. ekil 9.’da bu teknolojiler gösterilmi tir. Bu ekilde en 
koyu renklerde gösterilen teknolojiler ticari olarak uygulamas  gerçekle tirilenleri, az koyu 
olan ticari potansiyele ula abilecek teknolojileri göstermektedir. Di er teknolojiler laboratuar 
ve deneysel olarak çal lan geli tirilmekte olan teknolojileri göstermektedir. Bu 
teknolojilerden adsorpsiyonlu su so utma gruplar  nispeten dü ük s cakl klarda (50 80oC
aral ) çal malar  nedeniyle, güne  enerjisi ile çal t r lmalar  ve binalar n iklimlendirilme 
uygulamalar nda yayg nla mas  beklenmektedir. Bu teknolojilerin uygulamalar  ve sistem 
özellikleri ilgili kaynaklarda kapsaml  olarak bulunabilir. Dünya genelinde bu tür belirtilen 
s tma ve so utma teknolojilerini kullanan on binlerce farkl  uygulama gerçekle tirilmi tir. Bu 

uygulamalar tek katl , iki katl  binalara uygulanabildi i gibi çok katl  yap larda da 
gerçekle tirilebilmektedir. 

B NA ISITILMASINDA GÜNE  ENERJ S  KULLANIM TEKNOLOJ LER

PAS F S STEMLER AKT F S STEMLER H BR T S STEMLER 

Direkt kazanç yöntemi  

Toplay c -depolama duvar
uygulamas  (Trombe duvar
veya Trombe-Michel 
duvar )
Biti ik sera uygulamas  (sun 
space)  

Hareketli yal t m ve 
kontrollar
Gölgeleme elmanlar

Geçirgen yal t m
uygulamalar  (transparent 
i l ti )Do al dola ml  haval
toplay c lar  
Is  borulu konvektör 
kullan m

S cak Haval

Fanl  haval  toplay c lar

 Haval  toplay c lar ve kanal 
sistemi ile çevresel s tma
 Enerji depolamal
uygulamalar 

     S cak Sulu 

Dö emeden s tma

Konvektörlü s tma

klimlendirme 
ünitesi hava s tma
serpantinine s
sa lama

Belirtilen pasif veya 
aktif sistemlerin bir 
kaç n n birlikte 
uyguland  sistemler 

 Enerji depolamal
uygulamalar (çak l –dolgulu 
i t l )
Faz de i tiren
malzemelerde enerji 
depolamal  sistemler

Akümülatör (s cak 
su) depolu 
i t l

S cak su kazan , 
kombi ile birlikte 
s v l  güne  enerjisi 
toplay c lar n n
kullan mIs  pompal , güne
enerjili hibrit 
sistemle s cak su 
üretimi ve hacim 
s t lmas

Yüzme havuzu 
s tma teknolojileri  
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ekil 9. Binalar n So utulmas nda Kullan labilecek So utma Teknolojileri. 

GÜNE  ENERJ S  TERMAL UYGULAMALARINDA BAZI YEN  TEKNOLOJ LER

Güne  enerjili s cak su haz rlama sistemlerinde sürekli yeni geli meler olmaktad r. Bu tür 
sistemlerin izlenmesi, teknolojilerinin ve uygulamalar n n ö renilmesi, yeni sistem ve 
teknoloji üretim düzeylerine yerel firmalar m z n da getirilmesinin sa lanmas
gerçekle tirilmelidir. A a da bu yeni uygulama ve teknolojilerden bir kaç  verilmi tir.

ekil 10.’da PV-T olarak adland r lan s cak su ve elektrik üretimini birlikte gerçekle tiren
sistem gösterilmektedir. Bu tür üretimler yerli firmalar m z ar-ge çal malar  sonras nda da 
ülkemizde de yap lmaktad r. 

Güne  Enerjisi Kullan m  ile So utma Teknolojileri  

Mekanik enerji veya Elektrik enerjisi Üretimi Is  etkilerini kullanan teknolojiler

Buhar s k t rmal  so utma çevrimi Is  dönü üm prosesi Buhar Üretimi 
ve Buhar Jeti 
Ç i iAç k çevrimler, nem almal Kapal çevrimler

S v sorbent

Ters ak l  absorber

Kat sorbent

Su-Lityumbromid

Ters ak l rotor

Sabit yatakl

S v sorbent

Amonyak-Su

Kat sorbent

Adsorpsiyon 

Örne in

Kuru 
Absorpsiyon

Yeniden dola ml

Tamam yla taze haval

Hibrit sistem  

-Tamam yla taze 
haval  ve 

Do al
Havaland rma

Güne  bacal
havaland rma

Do u ve bat
cephelerine 
Trombe duvar

Gece mas
ile so utma
teknolojisi
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ekil 10. Foto voltaik-termal (PV-T) s cak su ve elektrik üretim sistemi (Oussama Ibrahim 
v.a).

ekil 11.’de toplay c lardaki s cak su s cakl n  düzenli hale getirmek amaçl  geli tirilen bir 
güne  enerjisi toplay c s  gösterilmektedir. 

ekil 11. Faz de i tiren malzemeli (PCM) güne  enerjisi toplay c s  (Oussama Ibrahim v.a). 

ekil 12.’de ise s  borulu cephelere uygulanabilen bir s cak su haz rlama sistemi ve çal ma 
prensibi gösterilmektedir. 
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ekil 12. Is  Borulu s cak su haz rlama sistemi çal ma prensibi için. 
(a) Dola ml s  borulu s cak su haz rlama sistemi 
(b) Is  borusu ak  mekanizmas  için büyütülmü  kesit görünü ü (Oussama Ibrahim v.a).  

ekil 13.(a) ve (b)’de ise s  pompal  bir sistemle çift evaporatörlü ve çift kondenserli bir 
birle ik sistem görülmektedir. Bu sistemle PV elektrik üretim verimi art r labildi i gibi, so uk
hava, l k hava, s cak su üretimi de gerçekle tirilebilir.

ekil 13. (a) Is  pompal  hibrit bir elektrik- s tma ve so utma üreten sistem (Oussama Ibrahim 
v.a)..
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ekil 13. (b) Is  pompal  hibrit bir elektrik- s tma ve so utma üreten sistemin evaporatör 
güne  enerjisi toplay c s  (Oussama Ibrahim v.a).. 

Ara t r ld nda Ülkemizde az uygulanan güne  enerjili s cak su haz rlama alan nda bir çok 
yeni teknoloji bulunabilir. Bunlar  bulup prati e aktarmada Üniversitelerimize, Firmalar m za,
Ar-ge birimlerine, ilgili oda ve kurumlar m za görev dü mektedir. Ayr ca ve önemle bu 
teknoloji ve uygulamalara s cak bakan gerçek yenilenebilir enerji politikalar na sahip yerel 
yönetimlerimize gereksinim var. Do ald r ki ülke genel yönetimleri de Ülkemiz gelece i
ba lam nda ayn  politikada olmal d r. 

SONUÇ VE ÖNER LER

Güne  enerjisinin toplay c larda çal ma ak kanlar n  bina s t lmas nda kullan labilecek 
s cakl klara ula t rabilmesi kullan m potansiyelini art rmaktad r. Günümüzde s cak su s tma 
yan nda güne  enerjisinin yo un kullan ld  ve de i ik isimlerle an lan “güne  evleri”, “s f r
enerjili bina”, “ye il evler” örnekleri çok say da gerçekle tirilmi tir. Baz  illerimizde kamu ve 
üniversite giri imleriyle, proje destekleriyle gerçekle tirilen örnek ba ar l  uygulamalar 
gerçekle tirilmi tir. zmir ilinde bu uygulamalar n art r lmas na ve örnek uygulamalar n
özellikle Kültürpark v.b ortamlarda gerçekle tirilerek halk n bilinçlendirilmesine katk da 
bulunulmas  gerekir. 

Günümüzde gelinen enerji darbo az , global s nma etkilerinin yo un hissedilmesi, tüm 
ülkelerin yenilenebilir enerji uygulamalar na daha çok a rl k vermelerini zorunlu 
k lmaktad r. Bu zorunluluk güne  enerjisi teknolojilerinin geli tirilmesini de gerektirmektedir. 
Ülkemizde henüz çok verimli s tma amaçl  haval  toplay c lar n geli tirilmesine yönelik 
firmalar n giri imde bulunmamas a rt c d r. Yine ülkemizde henüz üretimleri 
gerçekle tirilmeyen birçok yeni teknoloji mevcuttur. Sanayicilerimizin do ru yöneli lerle bu 
gereksinimleri kar lamalar  da gereklidir. Ülkemizde de ç kar lan enerji verimlili i kanunu, 
yenilenebilir enerji kullan m  kanunu, enerji kaynaklar n n ve enerjinin kullan m nda 
verimlili in art r lmas na dair yönetmelik, binalarda enerji kullan mlar nda yenilenebilir 
enerjilere gerekli a rl n verilmesini zorunlu k lmaktad r. Ülkemizde de bu konudaki 
yat r m ve uygulamalar n te vik görmesi de kaç n lmaz hale gelmektedir.

Mühendislerin ve Mimarlar ’nda bu tür teknolojileri ö renmesi, projelerinde de erlendirmesi 
ve uygulamas  gereklidir. Bu kapsamda odalar m za, üniversitelerimize, ilgili kamu 
kurulu lar m za da yenilenebilir enerji teknolojilerinin izlenmesi, yayg nla t r lmas ,
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tart lmas  kapsam nda kurslar, konferanslar, kongreler, çal taylar düzenlemesi, yay nlar
ç karmas  ve böylelikle e itim çal malar na katk lar na devam etme görevi dü mektedir. 
l yönetimlerinin, yerel yönetimlerimizin ve üniversitelerimizin de yenilenebilir enerji, enerji 

verimlili i konular nda halk n özellikle de genç ö rencilerimizin yeti melerini, 
bilgilenmelerini sa lamaya yönelik, ba ar l  örnek güne  evlerini gerçekle tirerek kullan lan
ve içerisinde ya an lan örnek yap lar olu turmalar  ve bilinçlenmelerini sa lamalar  gereklidir. 
Unutulmamal d r ki güne  enerjili s tma ve so utma uygulamalar  gerçekle tirilen yap lar n
ayn  zamanda çok iyi yal t lm  binalar olmas  gerekir. Sistemleri hibrit sistemler olarak 
tasar mlamak, mevcut sistemlerle güne  enerjisi sistemlerini çok iyi koordine ederek kullanan 
projeler gerçekle tirmek, konfordan ödün vermeden “enerji etkin” binalar olu turabilmek 
olanakl d r. Bu binalarda enerji yönetimi aç s ndan en uygun iklimlendirme sistemi seçildi i
gibi, güne  enerjisi, serbest so utma v.b. tasarruf uygulamalar  ile birlikte ba ar l  çözümler 
gerçekle tirilebilmektedir. 

Mühendislerimizin geçmi i ve gelece i görerek gerçekle tirece i projelerde enerji 
kullan mlar nda güne  enerjisi potansiyelinin de erlendirmesine özen göstermesi zorunludur. 
Burada belirtilmemekle birlikte yine güne  enerjisi uygulamalar ndan güne  pili teknolojileri
geli im ve uygulamalar  ile yayg nla acak teknolojilerdendir. 

Yenilenebilir enerjilerden olan güne  enerjisi teknolojileri konular ndaki ara t rmalar 
desteklenmelidir. Uygulamalarda kullan labilecek ürün çe itlili i art r lmak ve geli tirilmek 
zorundad r. 

Güne  enerjisi sistemleri çevresel etkileri ile ara t r ld nda (Kalogirou), çevre dostu ve 
çevreyi koruyan bir yap dad r. Güne  enerjisi kullan m n n önemli üstünlü ü sera gazlar
kirleticili ini azaltmas d r. Bu nedenle sürdürülebilir bir gelecek için nerede olanakl ysa
güne  enerjisi sistemleri uygulanmal d r. 

Amerika’da DOE Güne ehirleri olu turma amaçl  bir güne  enerjisi uygulamalar n n
geli tirilmesi projesi ba latm  ve 25 ehir bu amaçla seçilmi tir. Bu projeden beklenen amaç, 
sürdürülebilir bir geli me sa lamak, global s nmaya engel olmak, örnek ehirler yaratarak bu 
uygulamalar n yayg nla mas n  sa lamak, yeni ekonomik geli meler sa lamakt r.

Ülkemizde de Antalya Güne  Evi, Diyarbak r Güne  Evi ba ta olmak üzere, de i ik 
illerimizde e itime ve dolay s  ile yayg nla maya yönelik uygulamalarda da art  vard r. 
Ancak bu alanda zmir ilimizde geri kal nd n  söylemek gerekir. Geçti imiz y llarda baz
belediyelerin mimari ve estetik kayg larla güne  enerjili su s t c lar n  yasaklad na tan k
olduk. Bunun yerine estetik tasar mlar ve uygulamalar projelendirilip, desteklenip 
yayg nla t r lamaz m  yerel yönetimlerce ve ilgili kurulu lar m zca?  

Belirtmek gerekir ki yenilenebilir enerji uygulamalar  yaln zca gösteri amaçl  uygulamalar 
olmaktan ç kar lmal d r. ehrimizin özünde temiz enerji uygulamalar  kenti olabilme 
potansiyeli vard r ve bu de erlendirilmelidir. 

Rifkin ve Howard, entropi, dünyaya yeni bir bak  kitab nda “güne  ça  için yeni bir alt 
yap ” ba l nda unlar  söylüyor:  Ekonomik hakikatler, dünyan n geri dönülmez bir biçimde 
Güne  Ça ’na ilerledi ini teyit ediyor. Güne  enerjisi uygulamalar n n giderek art
e iliminde olmas na kar l k, mevcut sanayi ve ehirle me yap m z bu kullan mlar
s n rlamaktad r. Küçük yerle imlerde tek katl  iki katl  evleri kolayl kla güne  enerjisi ile 
s t p so utabilirsiniz ancak çok katl  bir yap da mevcut yüzeyleriyle bunu gerçekle tirmek
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çok zordur. Bunun için güne  ça na geçi le ilgili ehirle me planlar n n da bu bak  alt nda
yenilenmesi gerekmektedir.  

Bu tür güne  enerjisi uygulamalar n n uzun dönemli planlamalarla ve geç kalmadan hedefler 
konularak gerçekle tirilmesi de gerekir. Örne in ülkemiz için y ll k üretim kapasitesi 1-1,5 
milyon m2 oldu u belirtilen toplay c  uygulamalar nda zorlamalarla belki 2 milyon m2’lere 
ç kabilirsiniz ancak daha çok uygulama ans  yoktur. Y llara yay lm  bilinçli uygulamalarla 
güne  enerjisi uygulamalar n n termal katk s n n yüzde 10’lar mertebelerine çekilmesi gerekir. 
Bunun için geç kal nmamal d r.

Ülkemizde de bu tür do ru seçim, karar ve yöneli lerin uygulanmas nda zmir öncülük 
edebilme potansiyeline sahiptir. Örnek güne ehirlerinden biri olmas  amaçlanmal d r. 

Diyojen’inçok bilinen hikayesine atfen, güne  enerjili sistemlerin sa l kl  yayg nla mas  için 
gölge etmeyin ba ka ihsan istenmez. Neler halen bir gölgedir bunun da netle tirilmesi gerek, 
güne  enerjisi toplay c lar ndaki KDV oran n n halen yüzde 18 olmas ndan ba layarak…

zmir ilinin güne  enerjisi potansiyeli olarak bu özgün konumu çok iyi de erlendirilmelidir. 
Bu konuda tüm kurum ve kurulu lar m za görevler dü mektedir.  
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ÖZET 

Yenilenebilir enerji kaynaklar  aras nda maliyet ve verim parametreleri dikkate al nd nda
%92’lik deneyim e risi de erine sahip rüzgar enerjisi sistemleri ara t rma geli tirme 
a amas n  tamamlam  bir ticari ürün olarak di erlerinden bir ad m öndedir. Küresel ölçekte 
2012 y l  içinde 44.711 MW yeni rüzgar enerjisi santrali (RES) i letmeye al nm  ve 2012 y l
sonu itibariyle küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 282.430 MW’ ta yükselmi tir.

Türkiye 48.000 MW’l k rüzgar enerjisi potansiyeli ile Avrupa’daki önemli rüzgar enerjisi 
potansiyeline sahip ülkeler aras nda yer almaktad r. Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyeli ve 
gerçekle tirilen yat r mlar n da l m  incelendi inde Ege Bölgesi dikkat çekici bir ekilde ön 
plana ç kmaktad r. Temmuz 2013 itibariyle Türkiye’deki kurulu rüzgar gücü 2.619 MW 
düzeyine ula m t r ve 970 MW devam eden RES projesi bulunmaktad r. Türkiye’deki 
i letmede olan RES’lerin %40’  ve in a halindeki RES’lerin %35’i Ege Bölgesinde yer 
almaktad r. Ege Bölgesinde de zmir RES yat r mlar  aç s ndan önemli bir merkez haline 
gelmi  durumdad r. zmir’de kurulu 498 MW RES ve in a halinde olan 165 MW RES projesi 
bulunmaktad r. zmir’de i letmede olan ve in as  devam eden RES’lerin toplam yat r m de eri
665 milyon Euro civar ndad r. 

Bu bildirinin amac  küresel rüzgar enerji pazar ndaki geli melerden ve zmir merkezli olarak 
Türkiye’deki rüzgar enerjisi pazar nda son y llarda ya anan geli melerin aç klanmas d r.

G R

Enerji ekonomik ve sosyal kalk nman n temel kaynaklar n n ba nda gelmektedir. Global ve 
ulusal düzeyde ülkelerin enerji talepleri gün geçtikçe artmaktad r. Hali haz rda fosil yak tlara
dayal  bir teknoloji sarmal  içinde ya amaktay z ancak fosil kaynak rezervleri gün geçtikçe 
azalarak tükeni  noktas na do ru ilerlemektedir. Fosil kaynaklar tükeni  noktas na do ru 
ilerlerken sera emisyonu kaynakl  ba ta h zl  iklim de i ikli i olmak üzere çe itli çevre 
sorunlar n n da temel kayna n  olu turmaktad r. Bu noktada günümüzde yenilenebilir enerji 
kaynaklar n kullan mlar n n yayg nla t r lmas  pek çok dünya ulusunun gündeminde yer 
almaktad r. 

Yenilenebilir enerji kaynaklar  aras nda maliyet ve verim parametreleri dikkate al nd nda
%92’lik deneyim e risi de erine sahip rüzgar enerjisi sistemleri ara t rma geli tirme 
a amas n  tamamlam  bir ticari ürün olarak di erlerinden bir ad m öndedir 

2012 y lsonu itibariyle Dünya birincil enerji tüketimi yakla k 12 milyar TEP düzeyinde 
gerçekle mi tir. 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’n n di er yenilenebilir 
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enerji kaynaklar ndan elde edildi i görülmektedir. Bu da l ma göre birincil enerji 
tüketiminde %87 ile 3 fosil enerji kayna n n bask n olu u dikkat çekmektedir. Dünya 
elektrik enerjisi üretimi de erlendirildi inde enerjinin % 40’  kömürden, % 20’si do al
gazdan, %7’si petrolden, %15’i nükleer enerjiden, %16’s  hidrolik enerjiden %2’si de di er
yenilenebilir enerji kaynaklar ndan (rüzgar, jeotermal, güne  vb.) kar land  görülmektedir. 
Söz konusu fosil enerji kaynaklar n n neden oldu u sera gaz  sal mlar  dikkate al nd nda
yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelinmesi insano lunun gelece i aç s ndan ya amsal bir 
zorunluluk halini almaktad r.

ekil 1.Dünya Birincil Enerji Tüketimi [1] 

1970’li y llarda OECD ülkeleri küresel enerji tüketiminin 2/3’nü gerçekle tirirken günümüzde 
bu de er küresel enerji tüketiminin 1/3’ne do ru ilerlemektedir. Di er taraftan ba ta Çin, 
Hindistan ve Ortado u ülkeleri olmak üzere OECD d  ülkelerin enerji tüketimleri büyük bir 
h zla artmaktad r. Bu geli melerin  alt nda küresel enerji tüketim ekseninin do uya
kayd  söylenebilir. klim de i ikli i tehlike s n r nda bir e ilim göstermektedir. 2017 y l na 
kadar CO2 emisyonlar  ba ta olmak üzere di er sera gazlar n n emisyonunun k s tlanmas
konusunda uluslararas  ba lay c l  olan bir anla ma olu turulamamas  halinde 2 oC’lik üst 
s cakl k art  limiti a lacakt r[2]. Bunun sonucunda 2030’a kadar dünyadaki küresel 
s cakl n 3,5-4,5 oC’lik bir art  gösterebilece i öngörülmektedir. Ancak ya anmakta olan 
finansal krizin gölgesinde iklim de i ikli i sorunu ülkelerin gündeminden dü mektedir. 

RÜZGAR ENERJ S

1970’li y llardaki petrol krizlerinin ve 1990’lardan sonra iklim de i ikli i merkezli olarak 
küresel ölçekte çevresel duyarl l n n artmas  sonucu yenilenebilir enerji teknolojilerine olan 
ilgi de artm t r. Yenilenebilir enerji teknolojileri aras nda %92’lik deneyim e risiyle rüzgar 
enerji teknolojileri di er alternatiflerine göre günümüzde ön plana ç kmaktad r.

Geli en teknolojiye paralel olarak dü en yat r m maliyetleriyle rüzgar enerjisi teknolojisi 
k smen de olsa konvansiyonel enerji teknolojileri ile rekabet edebilir noktaya yakla m t r
(Tablo 1). 
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Tablo1. Enerji Teknolojileri Maliyet Kar la t rmas  [3] 

Teknoloji Yat r m
Maliyeti 

Yak t
Maliyeti 

letme-
Bak m

Maliyeti 

Karbon
Maliyeti 

Sosyal
Maliyetler 

Rüzgar Orta-
Yüksek Yok Dü ük Yok Çok Dü ük 

Kömür Dü ük Orta Dü ük Yüksek Yüksek 

Nükleer Yüksek Orta Orta Dü ük Yüksek 

Do al Gaz Dü ük Yüksek Orta Orta Orta 

Rüzgar santralleri projelerinde ortalama yat r m maliyeti 1000-1250 € /kW civar ndad r. Söz 
konusu yat r m maliyetinin yakla k %78’ni rüzgar türbini olu turmaktad r.   

KÜRESEL RÜZGAR ENERJ S  PAZARI 

1996’dan beri kümülatif rüzgar kurulu gücü logaritmik olarak art  göstermektedir. 2012 
y l nda 44.711 MW gücünde rüzgâr enerjisi santral n n (RES) devreye al nmas yla küresel 
rüzgar enerjisi kurulu gücü 282.430 MW düzeyine ula m t r. ( ekil 2. ve ekil 3.). 2012 y l
sonu itibariyle global rüzgar enerjisi pazar nda %18’lik büyüme görülmü tür. 

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

ekil 3.  Küresel Y ll k Kurulan Rüzgâr Kurulu Gücü (1996-2012) [4] 
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Dünya’da ki RES yat r mlar  Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da yo unla m  durumdad r. 
2012 y l nda eklenen en büyük kurulu güç 13.200 MW ile Çin’de olmu  ve Çin’deki rüzgâr 
enerjisi pazar  % 21 oran nda bir büyüme sergilemi tir. Çin’i 13.124. MW ile ABD ve 11.566 
MW ile de Avrupa bölgesindeki yat r mlar izlemi tir. 2012 y l  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 Pazar ndaki lk On Ülke (2012) [4] 

TÜRK YE’ DE VE ZM R’ DE RÜZGAR ENERJ S

Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlas na göre Türkiye’deki teorik rüzgâr enerjisi potansiyeli 
yakla k 48.000 MW civar ndad r. Söz konusu potansiyelin 38.000 MW’ t  karasal bölgelerde 
ve 10.000 MW’ da deniz üzerinde yer almaktad r.  

2013’in ilk alt  ay nda Türkiye’de 307 MW’l k yeni RES yat r m  devreye al nm  ve 
Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü 2.619 MW’ta ula m t r ( ekil 4).  

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

Küresel Pazar 
Pay
(%)

2012 kapasite art

Çin 75.564 26,8 13.200
ABD 60.007 21,2 13.124

Almanya 31.332 11,1 2.439
spanya 22.736 8,1 1.122

Hindistan 18.421 6,5 2.336
ngiltere 8.445 3 1.897

talya 8.144 2,9 1.273
Fransa 7.196 2,5 404
Kanada 6.200 2,2 935
Portekiz 4.525 1,6 145

Di er Ülkeler 39.853 14,1 7.836
Toplam 282.485 100 44.711
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2013 y l n n ilk alt  ay  itibariyle 2.619 MW olan kurulu rüzgar gücünün bölgelere göre 
da l m  %40,68 Ege Bölgesi, %37,19 Marmara Bölgesi, %16,32 Akdeniz Bölgesi, %3,05 
Karadeniz Bölgesi, %2,75 ç Anadolu Bölgesi eklinde gerçekle mi tir ( ekil 5).  

ekil 5. letme’de Olan RES’lerin Kurulu Güç Bak m ndan Bölgelere Göre Da l m
(Temmuz 2013) [5] 

Temmuz 2013 itibariyle i letmede olan 2.619 MW RES’in 498 MW’l k bölümü zmir’de 
bulunmaktad r bu kurulu güç de eri Türkiye’deki kurulu rüzgar gücünün yakla k %19’na 
kar l k gelmektedir ( ekil 6). Bugüne kadar zmir’de yap lan RES’lerin yat r m de eri de 
yakla k 500 milyon Euro civar ndad r. 

ekil 6. letme’de Olan RES’lerin Kurulu Güç Bak m ndan llere Göre Da l m  (Temmuz 
2013) [5] 

2012 y l  sonu itibariyle Türkiye rüzgar enerjisi pazar nda %28’lik büyüme görülmü tür
(Tablo 3). 2012 y l sonu itibariyle Türkiye’deki enerji kompozisyonunda kurulu güç aç s ndan
rüzgar enerjisinin pay  %4 seviyesindedir.
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Tablo 3. Y llara Göre Türkiye’deki Rüzgar Kurulu Gücünün Geli imi (1999-2012) 

Y l
Kurulu

Güç
(MW)

Y ll k Eklenen 
Yeni Kapasite 

(MW)

Y ll k Kurulu Güç 
Art  Oran  (%) 

2000 18,9 10,2 117
2001 18,9 0,0 0,0
2002 18,9 0,0 0,0
2003 20,1 1,2 6,3
2004 20,1 0,0 0,0
2005 20,1 0,0 0,0
2006 65,0 44,9 223,4
2007 207,0 142,0 218,5
2008 333,0 126,0 60,9
2009 801,0 468,0 140,5
2010 1.329,0 528,0 65,9
2011 1.800 476 35
2012 2.312 512 28

n as  devam eden rüzgar enerjisi projelerinin bölgelere göre da l m %36,43 Marmara 
Bölgesi,  %34,2 Ege Bölgesi, %15,46 ç Anadolu Bölgesi, %11,08 Akdeniz Bölgesi, %2,83 
Güneydo u Anadolu Bölgesi eklinde gerçekle mi tir ( ekil 7). n as  devam eden bu 
projelerin tamamlanmas yla Türkiye’deki kurulu rüzgar gücüne 970 MW daha RES eklenmi
olacakt r. Ayr ca 6.160 MW lisans alm  RES projesi bulunmaktad r.

ekil 7. n a Halinde RES’lerin Kurulu Güç Bak m ndan Bölgelere Göre Da l m  (Temmuz 
2013) [5] 

Temmuz 2013 itibariyle in as  devam eden 970 MW RES projesinin 165 MW’l k bölümü 
zmir’de bulunmaktad r. zmir’de yat r m  devam eden RES projeleri Türkiye’deki devam 

eden RES projelerinin yakla k %17’ne kar l k gelmektedir ( ekil 8). zmir’de in as  devam 
eden RES projelerinin yat r m de eri de yakla k 165 milyon Euro civar ndad r.
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ekil 8. n a Halinde RES’lerin Kurulu Güç Bak m ndan llere Göre Da l m  (Temmuz 
2013) [5] 

SONUÇ

Gelecekte rüzgar enerji teknolojisinde dört temel konu önemli ba l klar  olu turmaktad r.
Bunlar, offshore rüzgar enerji santralleri, repowering uygulamalar , direct drive teknolojisine 
yönelim ve daha büyük nominal güce sahip rüzgar türbinlerinin üretimidir. Offshore rüzgar 
enerji santraller uygulamalar nda in aat maliyetini dü ürebilecek konseptler üzerinde ve derin 
deniz offshore RES’leri konular nda çal malar sürmektedir. Repowering uygulamalar  da 
ba ta Almanya olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerinde yayg n ekilde uygulanmaya 
ba lanm  durumdad r. 2011 sonras  küresel rüzgar enerji pazar nda teknik avantajlar
nedeniyle direct drive teknolojinin kullan ld  RES’lerin yayg nla mas  beklenmektedir. 
Günümüzde RES yat r mlar nda en çok tercih edilen rüzgar türbinleri 2-3 MW aral nda yer 
almakta olan rüzgar türbinleri olmaktad r bununla birlikte kullan m alan  kurulu güç oran n
optimize edebilmek için ba ka bir ifadeyle minimum alanda maksimum gücü elde edebilmek 
için daha büyük nominal güce sahip rüzgar türbinlerinin üretimi için ara t rma çal malar
sürmektedir. Söz konusu çal malar kapsam nda özellikle rüzgar türbinlerinde kullan lan
malzeme teknolojisinde önemli geli meler beklenmektedir [6]. 

Haziran 2013 itibariyle Türkiye’de ki kurulu güç 60.000 MW düzeyindedir. Son dönemlere 
ait e ilimler incelenerek Türkiye’nin önümüzdeki 10 y ll k dönemde elektrik talebinin y ll k
ölçekte %6-8 aras nda artaca  öngörülmektedir. 2023 y l na kadar kurulu gücün 100.000 
MW civar na ç kmas  hedeflenmektedir. Gerek elektrik talep art  projeksiyonlar  ve gerekse 
kurulu güç hedefine göre Türkiye’de her y l 8-10 milyar dolar civar nda yeni yat r m
gereksinimi bulunmaktad r. 

Mevcut elektrik ebeke alt yap s  dikkate al nd nda ise elektrik ebekesine ba lanabilir 
rüzgar enerjisi potansiyeli 10.000 MW düzeyinde hesaplanm t r. Ayr ca elektrik ebekesinde 
yap labilecek olas  revizyon çal malar  sonucu orta vadede elektrik ebekesine ba lanabilir 
rüzgar enerjisi potansiyelinin 20.000 MW seviyesine yükselmesi olas  gözükmektedir ki 2023 
y l na kadar Türkiye’de rüzgar kurulu gücünde 20.000 MW seviyelerine ula lmas
öngörülmektedir.  
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Türkiye’deki reel rüzgar enerjisi pazar  8-10 milyar Euro aras nda ve potansiyel rüzgar 
enerjisi pazar  da 18-20 milyar Euro aras nda de ere sahiptir [7]. zmir’de i letmede olan ve 
in as  devam eden RES’lerin toplam yat r m de eri 665 milyon Euro civar ndad r. Söz konusu 
bu yat r m de erleri dikkate al nd nda zmir’in rüzgar enerjisi aç s ndan önemli bir merkez 
haline geldi i ortadad r. Türkiye’deki rüzgar enerjisi yat r mlar n n süreklili inin 
sa lanabilmesi için rüzgar potansiyeli yüksek bölgelerdeki zay f ebekelerin güçlendirilmesi 
ve enerjinin güçlü tüketim noktalar na ta nmas  için gereken yeni iletim hatlar n n yap lmas
bir zorunluluktur.  

Türkiye’nin Avrupa ülkeleri aras nda spanya’dan sonra en büyük rüzgar enerjisi 
potansiyeline sahip oldu u dü ünüldü ünde, Türkiye’nin bu potansiyelini do ru yat r m ve 
politikalarla kullanabilmesi halinde global rüzgar enerjisi pazar nda önemli bir oyuncu haline 
gelmesi olas d r.
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ÖZET 

Kentimizde nüfus art na ba l  olarak dikey yap la madaki art , bina içi insan 
ta mac l n n önemini art rm t r. Kullan c lar n güvenli ini sa lamak amac yla asansörlerin 
montaj  yap ld ktan ve i letmeye al nd ktan sonra düzenli periyodik muayenelerinin ve ayl k
bak mlar n yap lmas  gerekmektedir. Bu bildiride, zmir ve Manisa il s n rlar  içerisinde 1996 
y l ndan itibaren merkez ve metropol ilçe belediyeleri ile yap lan protokoller sonras nda
gerçekle tirilen periyodik muayene çal malar n mevcut asansörlerin iyile tirilmesine ve 
güvenlik artlar n n yükseltilmesine katk s  anlat lmaya çal lm t r.

1. ASANSÖR PER YOD K MUAYENE SÜREC

Çal malar k saca 6 ana a amada gerçekle tirilmektedir.  

Bu a amalar incelendi inde;

1. Protokolün mzalanmas .
2. Haz rl k Çal malar .

a) Yöneticilerin Bilgilendirilmesi. 
b) Doküman Çal malar .
c) E itim Semineri. 
d) Bölgelere ay rma çal malar .

3. Asansör Denetimleri 
4. Asansör Takip Denetimleri 
5. Sonuçlar n De erlendirilmesi 
6. Kay tlar n Saklanmas

Protokol imzalanmas  ve haz rl k çal malar ndan sonra asansör denetimlerinde yetkili 
mühendisler öncelikle bina sorumlusu ile temasa geçerek asansörün periyodik muayenesi için 
ilk onay  al r. Onay n ard ndan asansörün periyodik muayenesi ba lar. Periyodik 
muayenelerde asansörlerde olmas  muhtemel çe itli kazalarla ilgili güvenli i sa lanacak 
ki iler olarak; 

a. Kullan c lar n,
b. Asansör Servis ve Bak m Personelinin, 
c. Asansör Kuyusu, Makine Dairesi veya Makara Dairesi D ndaki Ki ilerin,

güvenli i gözetilmektedir. 
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Muayenelerde kullan lan kontrol formu 111 maddeden olu makta, can ve mal güvenli i
yönünden ‘**’ l 50 maddeden birinin dahi uygun olmamas  durumunda asansöre k rm z
etiket yap t r lmaktad r. Eksik ve hatalar n giderilmesi yönünde ‘*’ l 51 maddeden birinin 
uygunsuzlu u durumunda asansöre sar etiket yap t r lmaktad r. Asansörde hiçbir 
uygunsuzluk olmamas  durumunda veya ‘**’ ve ‘*’ l  maddelerin d nda kalan maddelerde 
olan uygunsuzluklar öneri olarak de erlendirilmekte ve öneriler k sm na yaz larak asansöre 
ye il etiket yap t r lmaktad r. 

Muayeneler sonras  asansöre yap t r lan güvenlik seviyesini gösteren K rm z , Sar  ve Ye il
etiketlerin içeri i;

K rm z  Etiket: Kullan lmas nda can ve mal güvenli i aç s ndan tehlike içeren
Sar  Etiket: Eksik ve hatalar olmas na ra men kullan c n n can ve mal güvenli i için 
risk te kil etmeyen fakat bak m personeli için riskler olu turan
Ye il Etiket: Tamamen uygun, hiçbir eksik ve hatas  olmayan eklindedir. 

Asansör muayene raporunu almaya gelen bina yöneticilerine “Asansör ve Yürüyen 
Merdivenleri Güvenli Kullanma Esaslar ”n içeren bro ürler ücretsiz verilmektedir. Bu bro ür
ile yöneticilerin hukuki sorumluluklar , asansör ve yürüyen merdivenler ile ilgili yanl
bilinenler, kullan m ile ilgili dikkat edilecek hususlar ve güvenlik kurallar  hakk nda bina 
yöneticilerinin ve kullan c lar n bilinçlendirilmesi sa lanmaktad r. Birinci kontrol 
çal malar ndan sonra ücret kar l nda muayene raporlar n  alan ve k rm z  etiket alm
asansörlere belirlenmi  bir süre sonras nda eksikliklerin giderilip giderilmedi inin tespiti için 
bina yöneticilerinin ba vurusu ile takip muayene yap lmakta, yeniden bir muayene asansör 
raporu düzenlenmekte ve bunun için binadan herhangi bir ilave ücret talep edilmemektedir. 
Muayene çal malar n n sonunda k rm z  etiketli can ve mal güvenli ini tehdit eden asansörler 
kapat lmas  için ilgili belediyelere bildirilmektedir. Bildirim sonras nda asansörlerin 
kapat lmas  beklenmektedir. 

2. ZM R ve MAN SA’DA ASANSÖR PER YOD K MUAYENELER N TAR HSEL
SÜREC

Türkiye’de ilk olarak çal malar zmir’de 06 Aral k 1992 y l nda Kar yaka Belediyesi ile 
yap lan protokol ile ba lat lm t r. Ancak bu sürecin çe itli nedenlerle fiili olarak ba lat lmas
1996 y l nda olmu tur. Daha sonra di er Belediyelerinde konuya hassasiyet göstermesiyle 
geli erek süreklilik arz eden duruma gelmi tir. Bu Muayeneler halen de i en mevzuat artlar
ile sürdürülmektedir. 
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Tablo 1. zmir ve Manisa l S n rlar ndaki Belediyelere Ait Etiket Durum Raporu* 

BELED YE ADI 

KONTROL SAYILARI ET KET DURUMU 

Kontrol 
Edilen

Asansör Say s

2. ve 3. 
Kontrol 
Say s

KIRMIZI SARI YE L
Say

(Adet) 
Oran 
(%) 

Say
(Adet) 

Oran 
(%) 

Say
(Adet) 

Oran 
(%) 

AL A A 259 23 214 82,6% 26 10,0% 19 7,3% 

BALÇOVA  380 116 281 73,9% 26 6,8% 73 19,2% 

Ç L   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% 

KAR IYAKA  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% 

SEFER H SAR 52 9 46 88,5% 2 3,8% 4 7,7% 

GAZ EM R  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% 

SAL HL   368 5 349 94,8% 11 3,0% 8 2,2% 

MAN SA  1516 252 1314 86,7% 19 1,3% 183 12,1% 

TORBALI 557 153 475 85,3% 11 2,0% 71 12,7% 

ÖDEM   374 7 360 96,3% 12 3,2% 2 0,5% 

BERGAMA  76 12 62 81,6% 3 3,9% 11 14,5% 

D K L   30 15 15 50,0% 0 0,0% 15 50,0% 

ALA EH R 37 0 37 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

GÖRDES  6 0 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

GENEL 12594 2764 10135 80,5% 706 5,6% 1753 13,9% 

*Elde edilen veriler Mart 2012-Kas m 2013 tarihleri aras nda MMO OBYS program nda al nm t r.
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Tablo 2. zmir ve Manisa l S n rlar ndaki Asansörlerin Rapor Al m Oran  Durum Raporu* 

BELED YE ADI 

RAPOR ALIM ORANI 

Raporu Al nan Asansör 
Say s

Raporu Al nmayan 
Asansör Say s

Say
(Adet) 

Oran 
(%) 

Say
(Adet) 

Oran 
(%) 

AL A A 184 71,0% 75 29,0% 

BALÇOVA  306 80,5% 74 19,5% 

Ç L   1010 83,7% 196 16,3% 

GÜZELBAHÇE  34 75,6% 11 24,4% 

SELÇUK 51 85,0% 9 15,0% 

KAR IYAKA  2180 75,8% 697 24,2% 

MENDERES  120 70,2% 51 29,8% 

BAYRAKLI  1109 74,0% 389 26,0% 

SEFER H SAR 29 55,8% 23 44,2% 

GAZ EM R  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% 

SAL HL   277 75,3% 91 24,7% 

MAN SA  1050 69,3% 466 30,7% 

TORBALI 507 91,0% 50 9,0% 

ÖDEM   324 86,6% 50 13,4% 

BERGAMA  42 55,3% 34 44,7% 

D K L   25 83,3% 5 16,7% 

ALA EH R 30 81,1% 7 18,9% 

GÖRDES  6 100,0% 0 0,0% 

GENEL 9585 76,1% 3009 23,9% 

*Elde edilen veriler Mart 2012-Kas m 2013 tarihleri aras nda MMO OBYS program nda al nm t r.
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Tablo 3. zmir ve Manisa l S n rlar ndaki Asansör Yetkili Servis Durum Raporu* 

BELED YE ADI 

BAKIM YAPAN F RMALAR 

Yetkili Firmalar n Bakt
Asansör Say s

Yetkili Olmayan Firmalar n
Bakt  Asansör Say s

Say
(Adet) 

Oran 
(%) 

Say
(Adet) 

Oran 
(%) 

AL A A 212 81,9% 43 16,6% 

BALÇOVA  264 69,5% 107 28,2% 

Ç L   1079 89,5% 95 7,9% 

GÜZELBAHÇE  39 86,7% 6 13,3% 

SELÇUK 46 76,7% 2 3,3% 

KAR IYAKA  2649 92,1% 209 7,3% 

MENDERES  150 87,7% 14 8,2% 

BAYRAKLI  1141 76,2% 351 23,4% 

SEFER H SAR 42 80,8% 9 17,3% 

GAZ EM R  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% 

SAL HL   321 87,2% 42 11,4% 

MAN SA  1193 78,7% 272 17,9% 

TORBALI 538 96,6% 18 3,2% 

ÖDEM   216 57,8% 154 41,2% 

BERGAMA  76 100,0% 0 0,0% 

D K L   30 100,0% 0 0,0% 

ALA EH R 22 59,5% 11 29,7% 

GÖRDES  6 100,0% 0 0,0% 

GENEL 10711 85,0% 1883 15,0% 

*Elde edilen veriler Mart 2012 Kas m 2013 tarihleri aras nda MMO OBYS program nda al nm t r. 

3. ZM R L  ASANSÖRLER N N DE ERLEND RMES

zmir ve Manisa illerinde yap lan 12594 asansör muayenelerinde %80,5 oran nda k rm z
etiketli, %5,6 oran nda sar  etiketli ve %13,9 oran nda ye il etiketli asansör muayene 
sonuçlar  ile kar la lm t r. 

Bina yöneticileri %76,1 oran nda asansör muayene raporlar n  al rken, %23,9 oran nda
raporlar al nmam t r.

%85 oran nda Yetkili Servis asansör bak m  hizmeti verir iken, %15 oran nda yetkisiz 
firmalar bak m hizmeti sunmaktad r. 
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4. GENEL OLARAK PER YOD K KONTROLDE KAR ILA ILAN 
UYGUNSUZLUKLARIN SINIFLANDIRILMASI 

5. SONUÇ 

Bu çal malar, zmir ve Manisa illerimizde Belediyelerin kentsel hizmetlerin yerine 
getirilmesinde Meslek Odalar yla yapt  i birli i ve dayan man n güzel bir örne ini
olu turmu , ayn  zamanda Odalara mühendislik mesle inin toplum yarar na sunulmas
aç s ndan son derece önemli bir deneyim sa lam t r. 

zmir ve Manisa’da yap lan muayenelerde asansörlerin güvenli inde ciddi art  sa lam t r.
Muayene sonucu düzenlenen raporlar n al nmas  ve takip edilmesinde yöneticilerin 
duyarl l klar  önemli rol oynam t r. Belediye ad na uyar  yaz lar  yaz lmas na ra men 
raporlar n  almayan veya eksiklerini gidermeyen yöneticiler de bulunmaktad r. Raporlar n
al nmamas  nedeni ile var olan olumsuzluklar n giderilmemesi sonucu, can ve mal 
güvenli inin tehlikeye at ld  asansörler halen kullan lmaktad r. Bu tehlikenin ortadan 
kald r lmas  için belediyelerin ivedi olarak yapt r mlar n  artt rmalar  gerekmektedir. 

Muayeneler kamu yarar na yap lmaktad r. Çal malar n kar amac  gütmemesi ve ticari 
kayg lardan uzak olmas  kamu aç s ndan büyük öneme sahiptir. Bu sebeple ticari kayg lar
bulunmayan meslek odalar  gibi ba ms z kurumlarca muayeneler yayg nla t r lmal  ve 
süreklili i sa lanmal d r. 

Asansör periyodik muayenelerde görülmü tür ki, asansörlerin say sal de erleri (tip, kapasite, 
h z vb.) ve güvenlik seviyeleri ile ilgili kesin veriler sa lamaktad r. Ayr ca yap lan 
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muayeneler ve muayene raporlar n n yöneticiler arac l  ile da t lmas , kullan c  bilincini 
yükseltmi  ve toplumsal duyarl l n artmas na neden olmu tur.

KAYNAKLAR 

Asansör Bak m ve letme Yönetmeli i 18/11/2011 tarih ve 26420 say l  R.G. 

MMO OBYS program
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BÜYÜK EH R YASASININ ZM R KIRSALI ÜZER NE OLASI ETK LER

Ferdan Ç FTÇ
Ziraat Yüksek Mühendisi 
ferdanciftci@gmail.com                          

Ahmet TOMAR 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
tomarahmet@yahoo.com

G R

AKP iktidar  11 y ll k iktidarlar  döneminde neoliberal piyasac  siyasetlerini kusursuz 
uygulayabilmek için yo un mevzuat de i ikliklerine gitmi tir. Özellikle 2010 12 Eylül 
Referandumu sonras nda bu yöndeki çal malar n  h zland rm t r. Torba Yasa, Kanun 
Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu karar  gibi enstrümanlarla rant yaratmak için ihtiyaç 
duyduklar  yasal düzenlemeleri yapm lard r. 

Türkiye'nin Merkezi ve idari olarak ikiye ayr lan idari yap lanmas nda önemli de i iklikler 
getiren ve bu incelemenin konusunu olu turan ve Kamu da Yeni Büyük ehir yasas  ve 
Bütün ehir Yasas  olarak bilinen yasa da böyle bir anlay n ürünüdür. Ç kar lma a amas ndan
itibaren sorunlarla dolu olan bu yas ile yerelle me iddialar  ortadan kalkm  ve merkezile me 
otoriterle meye do ru bir büyük ad m daha at lm t r.

6360 Say l  Yasa ve 3,5 ay sonra ç kar lan ve bu yasada de i iklik yapan yasa ile 16 olan 
Büyük ehir 30'a ç kar lm  ve 30 ildeki il özel idareleri kald r lm , 1076's  büyük ehirlerde 
olmak üzere 1579 belde belediyesi kapat lm , büyük ehir olan  30 ilde 16577 köy
kapat lm t r. Görülece i gibi bu düzenlemeden en fazla etkilenecek kesim k rsalda ya ayan 
yurtta lar m z olmakla birlikte kentte ve k rda ya ayan üm halk m z yeni yasa yükümlülükler 
ve vergi yükleri ile kar la acakt r. 

Bu inceleme yasa ç k  sürecinden itibaren hukuki, siyasal ve teknik aç dan de erlendirilecek 
ve olas  sonuçlar  ortaya konmaya çal lacakt r.

Son olarak zmir özelinde nas l de i iklikler olacak ve k rsalda ya ayan ve bir gecede kentli 
yap lan yurtta lar m z nas l etkilenecektir ve ne yap lmal d r sorular n n yan tlar  bulunmaya 
çal lacakt r.

YEN  BÜYÜK EH R YASASI N YE ÇIKARILDI VE OLASI ETK LER
NELERD R?

Onüç ilde Büyük ehir Belediyesi ve Yirmialt lçe kurulmas le Baz  Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair 6360 say l  Kanun 6 Aral k 2012 
tarih 28489 say l  Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Böylece 13 ilde 
Büyük ehir Belediyesi kurulmu tur.

Kanunda yap lan de i iklikler ise 22 Mart 2013 tarih ve 28595 say l  Resmi Gazetede 
yay mlanarak yürürlü e ghil edilerek irmi  ve yeni Büyük ehir yap lan 13 ile Ordu li'de dahil 
edilerek yeni büyük ehir say s  14'e toplamda otuza ç kar lm t r.
6360 Say l  yasa ile ( Yeni Büyük ehir Yasas )  Büyük ehir yap lan iller Ayd n Bal kesir,
Denizli Hatay Malatya, Manisa, Mardin, Mu la Tekirda , Trabzon anl urfa Van ve Ordu 
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illerinde büyük ehir belediyesi kurulmu  ve belediye s n rlar  il mülki s n rlar  olmu tur. Yani 
yine kamuda yayg n kullan l  ile bütün ehir olmu tur.

Türkiye Büyük ehir ile yeni tan mamaktad r. Anayasan n 127. maddesinde yer alan büyük 
yerle im yerlerinde özel yönetim biçimleri olu turulabilece i hükmünden hareketle, lk olarak 
1984 y l nda stanbul Ankara ve zmir ile ba layana bu sürece 1986'da Adana, 1987
y l nda Bursa Gaziantep ve Konya, 1988 Kayseri 1993 y l nda ise Antalya, Diyarbak r , 
Eski ehir, Erzurum, Mersin, zmit, Sakarya ve Samsun büyük ehir olmu lard r.

Resim-1 Türkiye l Haritas

Bu büyük ehirler zmit ve stanbul hariç nüfus say lar na göre 20, 30, 50 km yar çapl  alanlar 
ile belediye s n rlar  belirlenmi tir. Bu nedenle önceki yasalar Pergel yasas  olarak an l rlar. 
zmit ve stanbul 2004'te yap lan de i iklikle bütün ehir yap lm t r. 6360 Say l  yasa ile tüm 

büyük ehirler bütün ehire dönü türülmü tür.

AKP iktidar  6360 Say l  yasay  niye ç karm  ve 3,5 ay gibi bir sürede neden de i tirmi tir 
sorusu cevaplanmas  gereken bir soru olarak kar m zda durmaktad r. AKP sözcülerine göre 
bunun sebebi belediyelerdeki bütçe uygulamalar nda ve hizmette verimlili i art rmak ve 
yerelle meyi güçlendirmektir. 

Peki yasan n ç kar l  biçimi ve uygulamada yarataca  sonuçlar bunu do ruluyor mu? Buna 
cevap verebilmek için yas n ç kar l  biçimini ve içeri ini irdelemek gerekir. 

6360 Say l  Kanunun haz rlanma a amas nda ve sonras nda ne toplumda tart lm  ne de 
Mecliste görev yapan iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinin haberi olmu tur. 
AKP'nin kozmik mutfa nda tek adam zihniyeti ve isteklerine göre haz rlanan ve demokrasi 
kat l mc l k yerelle me gibi kavramlar  yerle bir eden bir yasa olarak meclisten h zla
geçirilmi tir. Türkiye'nin idari yap s nda büyük de i iklik yapan en önemli idari ve yasal 
tasarruflardan olan Yeni Büyük ehir Yasas n n haz rlan ekli ile asla demokratik de ildir ve 
Türkiye'nin imza koydu u Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik art n n 5. 
maddesinin ''Yerel Yönetimlerin s n rlar nda mevzuat n elverdi i durumlarda ve mümkünse 
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bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara dan lmadan de i iklik yap lamaz'' hükmüne 
ayk r d r. Ülkemiz mevzuatlar  ve demokrasi gelene i aç s ndan referandum yapmaya uygun 
olmas na ra men referandum yap lmam t r. Ancak Ana Muhalefet partisi Cumhuriyet Halk 
Partisi taraf ndan 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 sand k kurarak halka beldelerinin kapat lmas n  isteyip istemedi ini
sormu  ve tamam nda büyük oy oranlar yla (%95-99'lar düzeyinde) hay r oyu ç km t r. 

Yasan n ç kar lmas  a amas ndaki antidemokratikli in en önemli göstergelerinden biri de 
çi leri Bakan dris Naim ahin'in yasan n yürürlü e giri  tarihinden ( 6 Aral k 2012)  8 ay 

önce 24.04.2012 tarihinde gönderdi i bir genelgeyle seçilmi  belediye ba kan  ve muhtarlar n
yetkilerini kullanmas  vali ve kaymakam onay na b rak lm  yani engellenmi tir. 

Haz rlan  itibariyle sorunlu oldu u görülen yasa neler getirmektedir?

Yeni Büyük ehir Yasas  ile 

-Büyük ehir say s  30'a ç km  ve büyük ehirlerin s n r  il mülki s n rlar  olmu tur. Belediye 
s n rlar n n il mülki s n r olmas  hizmetlerde aksamaya neden olacakt r. Örne in Antalya 
ilinin 5216'ya göre 1,381 km2 olan Büyük ehir yüzölçümü, yeni yasa ile birlikte 20,909 
km2'ye ç kacak yakla k 20 kat artacakt r. 

-Büyük ehir olan 30 ilde il özel idareleri kald r lm t r.Büyük ehir olmayan di er 51 ilde ise il 
özel idareleri görev yapmaya devam edecektir. Bu da ülkenin idari yap s nda ikili bir yap n n
olu mas na neden olacakt r. l özel idareleri yerine Valinin sevk ve idaresi alt nda Yat r m
zleme ve Koordinasyon Ba kanl  kurulmu tur Böylece seçilmi  belediye ba kan  ile yetki 

çat mas na girecek bir yap  olu turulmu tur.

l Özel idareleri ile ilgili di er önemli bir konu ise varl klar n n devir ve tasfiyesine ili kin
ya anacak s k nt lard r. Burada yetki Valinin ba kanl nda kurulacak Devir ve Tasfiye 
Komisyonuna b rak lm t r. Komisyon l özel idarelerinin varl klar n  üstlendi i görev ve 
sorumluluklarla birlikte bakanl klar ve ta ra te kilatlar na valili e, büyük ehir belediyelerine 
ba l  kurulu lar na ve ilçe belediyelerine devri söz konusu olacakt r

-1579 Belde Belediyesi kapat lm t r. Belde belediyeleri kapat larak yerelle me yok 
edilmi tir. Ayr ca tarih, kültürel de erler ve turizm aç s ndan önemli ve uluslararas  tan n rl
olan Alaçat , Birgi, Ölüdeniz gibi beldelerin kapat lmas  bu beldelerin bu kimliklerine 
vurulmu  en büyük darbe olmu tur.

-Büyük ehirlerde 16.577 köy kapat larak tüzel ki ili ini kaybetmi  ve mahalleye 
dönü türülmü tür. lçe belediyelerinin s n rlar  da ilçe mülki s n rlar  olmu tur. 

K rsal nüfusumuz bir gecede %23.2 den %9,4'e inmi  Kent Nüfusumuz ise %76;8 den 
%90,6'ya ç km t r. Yani bir gecede kentle tik.
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Grafik-1 Köy Nüfusundaki   De i im
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Yeni Büyük ehir yasas ndan en fazla etkilenecek kesim k rda ya aya ve tar ma u ra an kesim 
olacakt r. Çünkü k rsal n en önemli geçim kayna  olan tar msal üretimin yap ld  tar m
alanlar  art k yap la maya  ve ranta daha fazla aç k hale gelecektir. Bu yasa ç kmadan önce 
5403 Say l  Toprak Kanunu'na ra men-dayan larak tar m alanlar  h zl  bir ekilde tar m d na
ç kar lm t r. 2001-2010 Y llar  aras nda Tar m d na ç kar lmas na izin verilen 827.007 
ha'd r.(Tar m Bakanl  verileri) 

Bu yasadan sonra k rsaldan ç k p kent arazileri haline gelen tar m alanlar  daha fazla bask
alt nda olacakt r. Köyde ya ayan ve görece daha yoksul bir kesim olan köy halk  bu güne 
kadar kar la mad  yeni vergi yükü ve hizmeterin ücretlendirilmesi ile kar  kar ya
kalacakt r. Bunun getirdi i siyasi sonuçlardan çekinen AKP iktidar  5 y ll k bir geçi  süreci 
öngörmü  1319 say l  emlak vergisi ve 2464 Say l  Belediye Gelirleri Yasas  uyar nca  
al nmas  gereken vergi ve harçlar  5 y l süreyle al nmaz hükmünü getirmi tir. Ancak 
yurtta lar m z n 5 y l sonra bu vergilerle kar  kar ya kalacakt r. Bu nedenle  uygulanan tar m
politikalar  ile yüksek maliyet dü ük gelir k skac  alt nda ya amlar n  ekonomik zorlukla 
sürdürmeye çal rken ekonomik olarak daha da zorlanacak ve arazilerini elden ç karmak gibi 
bir sonuçla kar la acaklad r.

Yine k rsal ili kin önemli sorunlardan bir tanesi de bugüne kadar içme ve kullanma suyuna 
para ödemeyen köylülerimiz sular n ücretlendirilmesi ile kar la acakt r. AKP'nin ç karm
oldu u bu yasan n Geçici 1. maddesi 15.f kras na kapat lan ve mahalle yap lan köylerde içme 
ve kullanma sular  için al nacak ücret5 y l süreyle en dü ük tarifenin %25'ini geçemeyecek 
hükmünü getirmi tir. Yurtta lar m z unu bilmelilerdir ki 5 y l sonra birden bire %75 fazla 
ücret ödemeye ba layacaklard r.  AKP iktidar  bu ücretlendirmeler an nda tar msal sulamada 
kullan lan kuyulara da sayaç zorunlulu u getirmi  ve köylü üretici üzerindeki bask y  biraz 
daha art rm t r. 

6360 SAYILI YASADAN ZM R KIRSALI NASIL ETK LENECEK?
6360 Say l  yasan n etkilerini yukar da ayr nt l  olarak inceledik. Yukar daki saptamalar zmir 
içinde geçerli olan de erlendirmelerdir. Ancak zmir özelinde ayr nt ya girdi imizde 
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Büyük ehir'e yeni kat lan 11 lçe ili zmir Büyük ehir Belediyesinin sorumlu oldu u ilçe 
say s  30'a ç km t r. 

Resim-2- zmir lçeler Haritas

zmir'e yeni kat lan 9 ilçeye ( Karaburun, Çe me, Bergama, Dikili, K n k, Tire Ödemi ,
Beyda , Kiraz) bakt m zda k rsal nitelikleri a r basan tar msal faaliyetlerin yo un oldu u
yerle melerdir.  

Büyük ehir s n rlar n n il mülki s n rlar na yükselmesi ile birlikte tar msal aç dan önemli iki 
havzam z Küçük Menderes ve Bak rçay Havzalar 'da Büyük ehir Belediyesi s n rlar  içersine 
girmi tir.

zmir bir liman kenti olmas n n yan nda bunu besleyen bir tar m kentidir ayn  zamanda zmir 
y ll k a a daki tablodan da görülece i gibi 2012 y l  itibariyle zmir'in y ll k tar msal has las
7.751.171.520 Tl'dir. 
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Tablo-1  ZM R L  2012 YILI TARIMSAL ÜRET M DE ER

Ü r ü n     G r u p l a r Üretim  De eri      
( TL ) 

Toplam 
Üretim

çindeki Pay
(%) 

TARLA ÜRÜNLER 1.064.236.807  13,73

SEBZELER 1.210.237.377 15,61

MEYVELER 1.567.088.740 20,22
SÜS B TK LER  (Kesme 
Çiçekçilik) 98.851.949 1,28

B TK SEL ÜRET M TOPLAMI 3.940.414.873 50,84

ET (K rm z  et+Beyaz et) 1.835.487.110 23,68

SÜT (S r+Koyun+Keçi) 1.350.480.072 17,42

YUMURTA 292.366.375 3,77

BAL+BALMUMU 52.157.475 0,67

YAPA I+KIL 2.026.252 0,03
HAYVANSAL ÜRET M 
TOPLAMI 3.532.517.284 45,57

DEN Z BALIKLARI 11.582.857 0,15

D ER DEN Z ÜRÜNLER  22.074.864 0,28

Ç SU BALIKLARI (Avc l k) 0 0,00

KÜLTÜR BALIKLARI 244.581.642 3,16
SU URÜNLER  ÜRET M
TOPLAMI 278.239.363 3,59

TOPLAM TARIMSAL 
ÜRET M 7.751.171.520 100

ki önemli havza dedi imiz Bak rçay ve Küçük Menderes Havzalar  bu üretimin 
merkezleridir. Bak çay'da Bergama ve Küçük Menderes'te Ödemi  ilçeleri de havzalar
önemli ilçelerindedir. Ayr ca 114 Köy ve 5 Beldesi ile Bergama, 79 Köy ve 4 Beldesi ile 
Ödemi , 63 köyü ile Tire ilçeler aras nda öne ç kmaktad r.

zmir Büyük ehir Belediyesi bünyesinde kurmu  oldu u Türkiye'nin ilk Tar m Park ve 
Bahçeler Daire Ba kanl  ile Yasan n kendisine yükledi i tar mla ilgili görevlere daha 
haz rl kl  bir durumdad r. Ancak yeni sorumluluk alan na giren ilçelerin tar msal niteli ini göz 
önüne alarak master planlar n  revize etmeli Küçük Menderes ve Bak rçay havzalar  Büyük 
Ova Statüsüne ald rarak koruma alt na al nmal  tar msal üretimi öncelikli sektör olarak 
belirleyip planlar n  buna göre yapmal d r. Tar m alanlar  imar bask s na kurban 
edilmemelidir.  
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Tablo-2 zmir li Genel Arazi da l m  (2012) 

LÇELER Yüzölçümü 
(da)

Tar m Alan    
( da) 

Oran
(%) 

Orman ve 
Fundal k
Alan ( da) 

Oran
(%) 

Çay r
Mera 

Alan  (da) 

Oran
(%) 

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 
 Bay nd r 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 
 Çe me 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 
 Kemalpa a 655.000 229.227 35,0 322.030 49,2 2.600 0,4 101.143 15,4 
 K n k 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 
 Ödemi 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 
 Torbal 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 zmir li Köy Bucak Say s  ve Nüfus Da l m (2012)

lçeler 
Köy Say s Belde Say s Nüfus 

lçe Köy ve 
Toplam 

Belediyli
 Belediye-
siz Toplam Belediyeli  Belediyesiz Toplam Merkezi Bucak 

Balçova           77.941   77.941 

Bayrakl           309.147   309.147 

Bornova   12 12     411.910 6.927 418.837 

Buca   4 4     433.541 3.448 436.989 

Çi li           163.774   163.774 

Gaziemir           126.737   126.737 

Güzelbahçe   3 3     23.838 1.497 25.335 

Kar yaka   2 2     311.931 282 312.213 

Karaba lar   2 2     462.368 911 463.279 

Konak           397.201   397.201 

Narl dere           65.478   65.478 

Merkez top.   23 23     2.783.866 13.065 2.796.931 

Alia a 1 18 19     56.440 11.992 68.432 

Bay nd r 1 36 37     21.701 19.404 41.105 

Bergama 3 111 114 2 3 5 60.559 40.599 101.158 

Beyda   21 21     5.640 7.169 12.809 

Çe me   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 1 1 2 2.728 6.120 8.848 

Kemalpa a   29 29     73.423 20.008 93.431 

K n k 2 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 

Menemen   20 20     122.722 12.167 134.889 

Ödemi 5 74 79 4 4 75.299 54.669 129.968 

Seferihisar   8 8     27.422 3.468 30.890 

Selçuk 1 8 9     28.158 6.485 34.643 

Tire   63 63 1 1 2 52.620 26.355 78.975 

Torbal   21 21   1 1 121.984 11.105 133.089 

Urla   14 14   1 1 45.034 8.383 53.417 

Toplam 13 590 603 10 7 17 3.623.540 341.692 3.965.232 

SONUÇ

Yasa le, 

Büyük ehir Belediyesi olgusu, merkezi  politikalar n en küçük birimlere kadar yay lmas n n
arac na dönü mekte, merkezi idarenin gücünü yerel düzeyde etkinle tirmenin mekanizmas
olarak etkili bir araç konumuna gelmi tir. 

Yasa yönetimin tek elde toplanmas n  sa layan, yereldeki farkl l klar  görmeyen, 
özgünlüklerini göz ard  eden bir düzenlemeyi getiriyor. K rsal ya am n kendine özgü 
niteliklerini, de erlerini a nd r yor.
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Yasa ile köylere yönelik yürütülecek hizmetler kentin öncelikleri içinde geri planda 
kalacakt r.

Kent-k r ayr m n  ortadan kald ran yasa ile geni leyen belediyenin hizmet alan n n büyük bir 
k sm n , yerle im bölgesi olmayan tar m arazileri, meralar, orman alanlar  ve ekolojik 
hassasiyeti bulunan bölgeler olu turacakt r.

K r n planlanmas , temel olarak tar msal üretimin planlanmas n  da beraberinde ta mas
gerekti i için imar mevzuat  ve planlama prati i yetersiz ve belirsiz kalacakt r. G da, Tar m ve 
Hayvanc l k Bakanl ’n n, belediyenin planlama yetkisi olan ve tar msal faaliyet yürütülen 
arazilerde nas l etkin olaca n n tart lmas  ve geli tirilmesi gereklidir. 

Yasa, üretim için kullan lmas  gereken verimli tar m arazilerinin, kentsel alan kapsam na
al n p arsaya dönü türülmesinin yolunu açm t r.

Yasa ile tüzel ki ili i sona eren köylerde rantç lar n gözünü dikti i k y  alanlar  ve meralar, 
tüzel ki ilikler taraf ndan korunamayaca  için “amaç d  kullan ma” aç lacak ve böylece 
do al varl klar ve k r ya am , ekosistem dengesi gözetilmeksizin tahribata u rayacakt r.

Yasa ile Türkiye’de yeni bir göç dalgas  ile olu acakt r. Üretim kaynaklar  s n rlanan, ya am 
biçimine müdahale edilen k rsaldaki yurtta  kentlerde daha zor ko ullarda ya amaya, i
bulmaya ve bar nmaya zorlanacakt r. 

Köylerde ya ayan vatanda lar m z yeni vergi yükü ve ücretlendirmelerle kar  kar ya
kalacakt r. 

Bu yasa bir politika setinin parças d r. AKP iktidar n n uygulaya geldi i neoliberal piyasac
rantç  politikalar n uygulama araçlar ndand r.

Bu yasa, 
Çevre ve ehircilik Bakanl  kurulu  ve görevleri,  
Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu’nun de i tirilmesi, 
Milli parklar Kanunu’nun kald r larak Çevre ve ehircilik Bakanl 'na ba l  Ulusal Biyolojik 
Çe itlilik Kurulu olu turulmas  giri imi,  
Kentsel dönü üm yasas  olarak da bilinen Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi 
Hakk nda Kanun,
K y  Kanunu’nda yap lan de i iklikler,  
 ‘2B Yasas ’ olarak bilinen "Orman Köylülerinin Kalk nmalar n n Desteklenmesi ve Hazine 
Ad na Orman S n rlar  D na Ç kar lan Yerlerin De erlendirilmesi ile Hazineye ait Tar m
Arazilerinin Sat  Hakk nda Kanun’ 
TMMOB Yasas  de i ikli i giri imi,
gibi yasal düzenlemeler ve giri imlerle birlikte de erlendirilmelidir. Ancak böyle foto raf n
tamam n  görebilir ve buna göre bir tutum geli tirebiliriz.  



418



419

* Bu bildiri TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Kad n Çal ma Grubu ad na düzenlenmi tir.

KENTLERDE YOKSULLUK VE ATIKLARIN DE ERLEND R LMES NDE
KENTSEL TARIM 

Ahmet TOMAR 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
tomarahmet@yahoo.com

1. G R

Kentle me, günümüz toplumlar n n ba l ca özelliklerinden birini olu turmakta ve toplumlar n
kentle me oranlar  geli mi lik düzeyinin önemli bir göstergesi olarak görülmektedir. Çünkü 
sanayi devrimi sonras  kentle me, sanayile menin sonuçlar ndan biri hatta en önemli 
sonuçlar ndan biri olarak ortaya ç kmaktad r. Bu ba lamda da kentle me ve sanayile me
birbiriyle yak ndan ili kili iki olgu olarak kabul edilmektedir. Kentle me sorunu, sadece 
teknik boyutu fiziksel çevredeki de i im ile gündeme gelmemektedir. Kentle me sadece 
fiziksel çevrenin ve nüfusun büyümesi de ildir. Dolay s yla kentle me ve göç insan hayat nda
köklü ve derin de i imler meydana getirmektedir. Bu de i imlerin ba nda yoksulluk olgusu 
gelmektedir.  

Sanayile me ve  kentle menin planl  geli ti i toplumlarda kentlere olan göçün s k nt lar  daha 
sorunsuz atlat l rken, toplumsal planlaman n sonradan gerçekle ti i ve kentle menin 
kendili inden geli ti i toplumlarda büyük sorunlar ya anmaktad r. Kentsel yoksullu un ve 
do urdu u parçalanm l n giderilmesi öncelikli olarak bir sosyal planlama konusudur. 
Temel altyap  sorunlar  a ld ktan sonra kentle bütünle emeyenlerin kentsel toplumsal 
sistemle bütünle tirilerek, her alanda üretken, kendine yeten, dolay s yla her türlü sosyal 
iddet ve y k mdan ar nm  bir kimli e büründürmeleri için kat l mc  ve demokratik bir sosyal 

planlaman n k sa ve uzun dönemli olarak gerçekle tirilmesi gerekmektir.

Kentlerin k rsal alanlar ndan ayr m  bugün dünyada kar  kar ya kald m z çok say da
sorunun temel kayna n  olu turmaktad r. Çevre sorunlar , iklim de i iklikleri, afetler, enerji 
sorunu, güvenlik sorunu, yoksulluk ve sa l k sorunlar  bunlar ndan baz lar d r. Mevcut 
endüstriyel besin üretim sistemlerinde do al çevrenin zarar görmesi, tar msal ürünlerin dü ük 
besin kalitesi ve g da ta mac l nda kat edilen uzun mesafelerden dolay  yüksek oranda 
enerji tüketimi bu sistemlere yönelik endi elere ve ele tirilere neden olmaktad r. Besin  
üretimini giderek zorla t , üretimin pahal  oldu u ve ta mac l k yöntemlerinin çevreye 
zarar verdi inden dolay  yerel üretim sistemlerinin desteklenmesi, kentlerin beslenme 
sorunlar na ve krizlere kar  kalmalar n  önlemektedir. 

2. GEÇM TEN GÜNÜMÜZE KENTSEL TARIM 

Geçmi ten günümüze bak ld nda, kentsel tar m n yüzy llarca kentler ile bütünle mi  bir 
biçimde uyguland , hatta ilk ehirlerin tar mdan gelen üretim fazlas  ve pazar 
ekonomisinden dolay  ortaya ç kt  görülmektedir. Sanayile me ile kent içi arazi de erinin 
artmas  ve tar m n ekonomik olarak dü ük gelir sa lamas , kent merkezi ve kent 
kenarlar ndaki arazilerin daha yüksek ekonomik getirisi olan faaliyetlere tahsis edilmesine 
neden olmu tur. Sonuç olarak tar msal araz  günümüzde kent kenarlar nda ve hatta yüzlerce 
kilometre uzakl kta olan alanlara kayarak, kent merkezlerinde ya ayanlar n sa l kl  ve taze 
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besinlere eri imini zorla t rmakta, ekonomik olarak da yüksek maliyet ta maktad r. Bugün 
metropollerde ya ayan dü ük gelirli aileler ise sa l kl  beslenmekten mahrum kalm  olarak, 
çevresel ve fiziksel aç dan dü ük standartlar ta yan ortamlarda ya amaya mahkum kald klar
bilinmektedir. 
Oysa, kent kenarlar nda, kentin varo lar nda ya ayan ve yoksullukla kar  kar ya olan 
kesimlerin kentsel at klar  kullanarak tar msal faaliyetlerde bulunabileceklerini ve bu yolla 
öncelikle kendi ihtiyaçlar n  kar layacaklar  gibi gelir elde ederek yoksullu u biraz olsun 
azaltabilecekleri, bu yolla çevrenin korunmas na da katk  koyacaklar  görülmektedir. 

Günümüzde özellikle geli mekte olan ülkelerde yerel yönetimlerin gündemlerine al nan 
kentsel tar m, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da uzun y llardan beri desteklenerek 
çe itli uygulama ve ara t rmalara konu olmaktad r. Ülkemiz ve ilimiz  ko ullar  itibariyle 
kentsel tar m n yeni bir anlay la ele al nmas  kaç n lmaz görünürken, hangi yöntemler ile ve 
ne ölçüde kentlerle yeniden bütünle tirilmesi sorusu akla gelmekte, tart larak projelere  konu 
edilmesi, desteklenmesi gerekmektedir.  

Tar m tarihine bak ld nda, tar m n 20. yüzy ldan itibaren kentlerde kaybolmaya ba lam  ve 
küçük tar msal faaliyetler kentliler taraf ndan göz ard  edilerek kent d na ta nm t r. Büyük 
kent merkezlerinin en yo un bölgelerinde bile çok say da kentsel tar m faaliyetleri için 
potansiyel alanlar n bulunmas na ra men, taze besinlerin yüzlerce ve hatta binlerce kilometre 
yol kat ederek tüketicilere ula mas , tazeli ini ve besin de erinin yitirilmesine neden 
olmaktad r. 

G da eri ilebilirli i insan yerle iminde her zaman en önemli etkenlerden biri olmu tur ve 
bundan dolay  g da kaynaklar  ilkel yerle imlerde kentsel yap yla do rudan ba lant l  olarak 
yer alm t r. Endüstriyel geli meler, tar m ticareti, ucuz ta mac l k ve g da koruma 
teknolojilerinin ortaya ç kmas yla birlikte tar msal arazi ve pazarlar aras ndaki mesafe h zla
artarak bugün mevcut yap la m  çevrenin biçiminden dolay , g da üretim sistemlerine kentsel 
alan içinde yer verilmemektedir (Gorgolewski ve di erleri, 2011). 

nsan yerle imlerinde tar msal ürünlere eri mek yan nda suya eri imde önemli bir rol 
oynam t r. Eski medeniyetlerin su kenarlar nda ve verimli ve geni  tar m alanlar n n
bulundu u yerlerde Mezopotamya örne inde görüldü ü gibi kuruldu u görülmektedir. 

Kentsel planlama tarihine bak ld nda, say lar  azda olsa haz rlanan ak lc  ve modern 
planlamalarda besin üretimi yani kentsel tar m n sorguland  görülmektedir. Yap lan bu 
yöndeki planlamalarda arazinin 5/6’i tar msal faaliyetlere ayr lm  oldu u, bahçe ehir
tan mlamalar n n yap ld  görülmektedir. Kent / ehir ve tar m n kar m ndan olu an bir 
kent ideal kent olarak gösterilmektedir. Arazi kullan m  yakla mlar nda, üretim alanlar  ve 
ehir merkezlerinin ili kisine aç kl k getirmek amac yla çe itli teorilerin  geli tirildi i

görülmektedir.  

3. KENTLERDE YOKSULLUK 

Son y llarda gerek Dünyada gerekse ülkemizde yoksulluk çok konu ulmaya ba lanm , hatta 
giderilmesine yönelikte birbiriyle tutarl  olmayan yakla mlar ortaya at lmaktad r. Bu 
yakla mlar n ba nda ülkemizde ortaya at lan mikro proje yakla m d r. Yoksulluk 
kavram na, yoksullu un nedenlerini ve giderilmesine yönelik yakla mlara de inmeden önce 
yoksullu a neden olanlar n yoksullu u daha çok gündeme getirmeleri gerçe ini ifade etmek 
gerekir.
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Birle mi  Milletler Kalk nma Program  UNDP'nin haz rlam  oldu u nsanî Geli me 
Raporlar nda yoksulluk geni  bir ekilde yer almakla birlikte, net bir tan ma sahip de ildir. 
Bu, yoksullu un zaman ve mekân görelili inin getirdi i bir ola an durumdur. Ayr ca, kavram 
çok boyutlulu u da içermektedir. Yaln zca ki i ba na millî gelire göre var lacak bir yarg
desteksiz olacakt r. Dolay s yla, kalk nma kavram n n niteliksel boyutuna ili kin birtak m
göstergeler de yoksullu un anlam n  vurgulamaktad r. Buna göre yoksulluk; "dü ük gelir 
düzeyi", "yetersiz ve dengesiz beslenme ile sa l ks zl k", "psikolojik ve ekonomik bireysel 
güvensizlik", " oklara aç kl k ve risk ve belirsizli e cevap verememe", "do al çevrenin 
bozulmas  ve sosyal çevrede k s r döngü" gibi baz  aksakl klar n bir bütün olarak alg lanmas
gere ine i aret etmektedir. Ne var ki; bu gibi bak  aç lar  ülkeden ülkeye, hatta ayn  ülkenin 
farkl  dönemlere ili kin analizlerinde de farkl l klar ta yabilmektedir. 

Bu noktada, yoksullukla ilgili birtak m kavramlar ba lam nda yoksullu un türlerine 
de inmekte yarar vard r:
Mutlak yoksulluk-Göreli yoksulluk,Objektif yoksulluk-Sübjektif yoksulluk, Gelir
yoksullu u- nsanî yoksulluk, Sosyo-ekonomik Güçsüzlük, K rsal yoksulluk-Kentsel 
Yoksulluk,
K rsal yoksulluk daha çok, ba ms zl k, güvenlik, öz-sayg , sosyal kimlik, sosyal ili kilerin
s kl  ve sa laml , karar alma özgürlü ü, hukukî ve siyasî haklar gibi niteliksel beklentiler 
ve yoksunluklar üzerine odaklan rken; kentsel yoksulluk, gelir ve tüketim eklinde niceliksel 
beklentiler ve yoksunluklar konusuna e ilmektedir.  

Yoksulluk, belirgin bir tan mlamaya sahip olmayan bir kavram olarak çe itli göstergelerle ele 
al nd nda üzerindeki belirsizlik perdesi kalkan bir olgudur: 

Bir ülkede yoksulluk s n r n n ne düzeyde oldu u ile ilgili göstergeler, daha çok gelir düzeyi 
ile tüketim düzeyini ili kilendiren göstergelerdir: "Temel ihtiyaçlar yakla m ", "g da-gelir
oran  yakla m ", "ortalama gelirin yüzdesi yakla m " ve "yüzdelik dilimler yakla m " gibi 
yöntemler, yoksulluk s n r n n belirlenmesinde kullan lmaktad r.

Yoksulluk s n r ile ilgili çal malarda genelde, ki inin ya am n  sürdürebilmesi için gereken 
en dü ük standart geçinme düzeyi belirlenmektedir. Ya , cinsiyet ve ya an lan yerle im yerine 
göre bu tür gereksinimlerin belirlenmesinde, ki inin günlük almas  gereken en dü ük kalori 
miktar  ve bu kaloriyi alabilmesi için yapmas  gereken harcama dikkate al nmaktad r. 
Yoksullukla ilgili olarak birçok kavram kullan lmaktad r.

“Mutlak yoksulluk, bir insan n ya am n  en dü ük düzeyde sürdürebilmesine, yani biyolojik 
olarak gerekli kalori ve di er besin bile enlerini sa layacak beslenmeyi gerçekle tirmesine 
dayal  olarak tan mlanmaktad r. Ayni ve nakdi gelirleri bu temel gereksinimleri kar lamakta 
yetersiz olanlar mutlak yoksulluk s n r n n alt nda kalmaktad r. Dünya Bankas nca günlük 
geliri bir insan n hayatta kalabilmesi için gerekli en dü ük kalori miktar  olan 2400 kkal 
besini almaya yetmeyen insanlar “mutlak yoksul” olarak tan mlanm t r.

Yoksullu un çözümünde diyalektik dü ünmek gerekir. Bu bak mdan da önce yoksullu un 
nedenleri, sonra da bu nedenlerin hangi araçlarla giderilebilece i belirtilmelidir.  

Yoksullu un Nedenleri; Yolsuzluk, Küreselle me-Özelle tirme-Üretimsizle tirme, Sosyal 
Devlet lkesinden Uzakla ma, Yüksek Nüfus Art  – Dü ük Tar msal Üretim, Sanayide Geri 
Kalm l k, Gelir Da l m nda Adaletsizlik, stihdam Yetersizli i “i sizlik”, Topraks z
Köylülük, Göç oldu u belirtilmektedir.  
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TÜ K (Türkiye statistik Kurumu) taraf ndan yap lan Gelir ve Ya am Ko ullar  Ara t rmas ,
(2012) sonuçlar na göre En zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 8 kat  oldu u
ortaya konmu tur. Yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam 
gelirden ald  pay %46,6 iken, en dü ük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden ald
pay %5,9’d r. Buna göre, son yüzde 20’lik grubun toplam gelirden ald  pay, ilk yüzde 20’lik 
gruba göre (P80/P20 göstergesi) 8 kat oldu. P80/P20 göstergesi hem kentsel yerler hem de 
k rsal yerler için 7,2 olarak hesapland .

Tablo.1- Hanehalk  Kullan labilir Gelire Göre S ral  Yüzde 20’lik Gruplar, 2011-2012 

Not: Gelir referans dönemi bir önceki takvim y l d r. 

Tablolardaki say lar yuvarlamadan dolay  toplam  vermeyebilir. 

(*) Fertler e de er hanehalk  kullan labilir gelirine göre küçükten büyü e s ralanarak 5 gruba ayr ld nda; “ lk yüzde 20’lik grup” geliri en dü ük olan grubu, “Son yüzde 

20’lik grup” ise geliri en yüksek olan grubu tan mlamaktad r. 

Toplam gelir içinde maa -ücret gelirleri en fazla pay  ald Maa -ücret gelirleri %46,5’lik 
oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahip oldu. Bunu %20,4 ile müte ebbis gelirleri ve 
%20 ile sosyal transferler izledi. Sosyal transferlerin %92’sini emekli ve dul-yetim ayl klar
olu turdu. Emekli ve dul-yetim ayl klar  toplam gelir içinde %18,4’lük paya sahip iken, di er
sosyal transferlerin pay  %1,6 olarak belirlendi. Müte ebbis gelirlerinin ise %66,7’si tar m-
d  gelirlerden olu tu. Nüfusun %16,3’ü yoksulluk s n r n n alt nda kald  ifade 
edilmektedir.
E de er hanehalk  kullan labilir medyan gelirin %50’si dikkate al narak belirlenen yoksulluk 
s n r na göre nüfusun %16,3’ü yoksulluk riski alt nda kald , kentsel ve k rsal yerler için 
hesaplanan yoksulluk s n rlar na göre, kentsel yerlerde bu oran %13,8 iken, k rsal yerlerde 
%16,3 oldu. Sürekli yoksulluk riski alt nda bulunanlar n oran  %16 olarak 
hesaplanm t r.

4.ATIKLARIN DE ERLEND R LMES NDE KENTSEL TARIM 

Kentsel tar m n ilk modern örnekleri, bu bildirinin sunulmas ndaki amaçta oldu u gibi 
yoksullara g da üretimi için kamu deste i ile arazi sa lanmas , kentsel tar m konusunda 
e itilmesi ve öneminin anlat lmas  biçiminde ortaya ç km t r. 

Kentsel tar m, at klar, çevre ve yoksulluk dü ünüldü ünde söz konusu bu üç bile enin de 
ya am kalitesini olumlu etkilemesi ve desteklemesi için kaynaklar  yok etmeden, kaynaklar n
geri dönü ümlü olarak de erlendirilmesi gerekmektedir. Kentle me. Sanayile me ve 
tar mdaki geli melerin beraberinde do al kaynaklar  korunmas  için, do adaki en temel kural 
olan madde ak  döngüsünün, dengeli bir ekilde sürdürülmesidir. Bu amaca yönelik olarak 
gerek sanayi at klar n n, gerekse evsel ve tar msal at klar n yeniden de erlendirilmesi için 
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kullan lacak yöntemlerden birisi organik at klardan kompost üretilmesi ve üretilen bu 
kompostun  tar msal üretimde kullan lmas d r.

Kompost; organik at klar n ayr mas  sonucu toprak benzeri bir maddeye dönü mesi olarak 
tan mlanabilir. Kompostla t rma ise organik at klar n biyolojik olarak parçalanabilen k sm n n
geri kazan lmas  ve yeniden de erlendirilmesidir. Kompostla t rma ile toprak iyile tirici 
özelli i ve gübre de eri yüksek olan bir ürün elde edilir.
 Bugün ABD’de yap lan kentsel tar m faaliyetleri genellikle yerel ve ehir ölçekli olarak, 
vergiden muaf ve kar amac  gütmeyen örgütler taraf ndan yürütülmektedir. Söz konusu 
örgütler ehir çap nda tar m  destekleyen programlar yürütmenin yan  s ra, gerekli araç ve 
malzemenin sa lanmas , gençler için özel e itim programlar n n sunulmas , yerel tar m ticaret 
a n n yayg nla mas  ve göçmenlere yönelik tar msal ve pazarlama becerilerinin geli tirilmesi 
gibi alanlarda faaliyet göstermektedirler. Kentsel tar m bugün özel bahçeler ve toplum 
bahçelerini kapsaman n d nda, daha geni  çapl  bir alan olarak tan mlanmakta, genellikle 
yerel tüketim ve sat  amaçl  meyve, sebze, hayvan ve bal k yeti tirme faaliyetlerini 
içermektedir. Sistemin daha bütünsel bir yakla m çerçevesinde ele al nmas n n temel nedeni, 
kentsel tar m n büyük bir g da a  ile ili i i ve çe itli ekonomik, sosyal ve çevresel 
kaynaklarla etkile imidir. Kentsel tar m; “Kent içinde ve kent çeperlerinde yap lan tar msal 
faaliyetleri, metropollerin merkezi alanlar nda g da ve di er ilgili ürünlerin üretim, da t m ve 
pazarlamas n  kapsamaktad r. Geni  çapl  bir bak ta ise, söz konusu çal malar toplumsal 
g da güvenli ini, mahalle ve kom uluk geli imini, çevresel sürdürülebilirli i, arazi kullan m
planlamas n , tar m ticaret a lar  ve g da a lar n , tar msal arazilerin korunmas n  ve di er
ilgili konular  içermektedir.” (Community Food Security Coalition, 2007) 

Kentsel tar m çe itli ekillerde yap labilmektedir. Bu çal ma kapsam nda kentsel tar m ticari, 
ticari olmayan ve hibrit /hobi uygulamalar olmak üzere üç grupta ele al nmaktad r. Hibrit 
uygulamalar ise g dan n üretimi, i lenmesi, da t m  ve pazarlamas ndan olu an sosyal 
faaliyetler, ayr ca sosyal, ekonomik veya çevresel amaçlara yönelik çe itli kurumlar 
taraf ndan yap lan ücretsiz e itim faaliyetlerini kapsamaktad r. 

Kentsel tar m yerel ölçekte toplumun besin ihtiyaçlar n  kar laman n yan  s ra, çevresel 
sürdürülebilirlik, sa l k, beslenme ve sosyal etkile im gibi farkl  boyutlarda da artt r c
etkilere sahiptir. Ayr ca yerel ölçekte g da üretim faaliyetleriyle ilgili i  olanaklar  sa layarak,
ekonomik geli imi, toplumsal kat l m , bütünle meyi ve güçlenmeyi desteklemektedir. 

Son y llarda WHO, FAO, UNICEF ve APA gibi çe itli örgüt ve kurulu lar taraf ndan
yürütülen ara t rmalar, kentsel tar m n, taze sebze ve meyvelere eri ilebilirli i artt rarak, 
özellikle besin eri iminin s n rl  oldu u dü ük gelirli aile ve ki iler için, sa l kl  ve maddi 
olarak kar lanabilir g dan n sa lad n  göstermektedir. Kentsel tar m sa l k programlar  ve 
beslenme konular nda bilinçlendirme uygulamalar  vas tas yla ayr ca toplumsal fark ndal k
olu turmaktad r (Bellows ve di erleri, 2004).  

Kentsel tar m ayr ca terepatik aç dan da de er ta maktad r. Örne in Manhattan’a 80km 
uzakl kta New York’un kuzeyinde Garrison bölgesinde bulunan “Renewal Farm” bir kent 
çeperi bahçesi olarak, uyu turucu ba ml lar  ve alkolik ki ilere yönelik iyile tirme 
programlar  sunman n yan  s ra, etrafta bulunan restoranlara da g da sa lamak amac yla çe itli
sebzeler yeti tirmektedir. 

Kentsel tar m, do rudan pazarlama stratejileri ve toplum bahçeleri ile farkl  etnik kökenler ve 
ya  gruplar  aras nda bulunan ili kileri, toplumsal kat l m , sosyal etkile imi güçlendirerek, 
sa l k ve çevre konular nda da sa lad  e itimler ile pozitif etkiler yaratabilmektedir 
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(Hodgson ve di erleri, 2011). Öte yandan do rudan pazarlama stratejileri, çiftçiler ve 
tüketiciler aras nda ileti im kurarak, toplumsal ölçekte ekonomik güvence sa lamaktad r. 
Kentsel  tar m toplumsal geli meye yönelik kar l kl  sorumluluk, güven, payla m, huzur ve 
dostluk sa layarak, ayr ca bo  arazilerin yeniden kullan lmas  aç s ndan da bir alternatif 
olu turmakta ve bundan dolay  suç i leme, yasad  çöp y ma, yang n ve benzeri gibi 
toplumda tehlike olu turan olas l klar  azaltmaktad r (Lyson, 2005; Teig ve di erleri, 2009; 
Bellows ve di erleri, 2004; Kaufman ve Bailkey, 2000; Veenhuizen, 2006). 
Kentsel tar mla zmir için gündeme getirilerek tart lmakta olan Avrupa Ye il Ba kent
ödülüne hak kazanmas nda önemli bir rol oynayacakt r. . Haritadan da görülece i gibi zmir 
kenti içinde ve kenar nda bu yönde de erlendirilecek bo  alanlar n bulunmas  yan  s ra, 
kooperatif siteleri ve toplu konut alanlar nda ye il alan olarak ayr l p, de erlendirilemeyen 
alanlar n öncelikle bu amaçla planlanmas  yararl  olacakt r

Harita .1- zmir Büyük ehir Belediyesi S n rlar nda Arazi Kullan m
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A a da verilen foto raflardan da görülece i gibi kentsel tar m ayn  zamanda kentin 
görünümünde de pozitif bir de er kazand rmaktad r.

Foto raf .1 Dakar'da Bir Hastahane Çat s

Foto raf.2 - Caracas' ta mikro bahçeler
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Tablo.2-Kentsel Tar m ekilleri
T

C
A

R
 O

L
M

A
Y

A
N

Ö
ze

l
B

ah
çe

le
r Tek veya çok aile konutlar n n ön veya arka bahçe, çat , balkon, duvar kenar , cam

kenar  ve bodrumlar nda g da üretimi veya ki isel çal ma olarak yap lan
faaliyetlerdir. Üretilen ürünler genellikle ki isel tüketim için kullan lmaktad r. 

T
op

lu
m

B
ah

çe
le

ri Küçük veya orta ölçekli g da üretme ve süs bitkileri yeti tirme bahçeleri olarak,
biti ik veya ayr k parseller halinde konut bölgeleri, kamu veya özel araziler
üzerinde gruplar taraf ndan ekilip, biçilmekte ve yönetilmektedir. 

K
ur

um
sa

l 
B

ah
çe

le
r

Küçük, orta veya büyük g da üretme, süs bitkileri veya meyve bahçeleri olarak özel
veya kamuya ait kurumlar n arazilerinde kurum veya i yeri taraf ndan ekilip, biçilip
ve yönetilmektedir. Çal malar e itim, terepatik veya kamusal hizmet amac yla
yap l p, üretilen ürünler ba  ve ki isel tüketim için kullan lmaktad r. Yerel
yönetimin yasalar na ba l  olarak sat  do rudan bahçe içinde, pazarlarda veya
kuruma ait ma azalarda yap lmaktad r. 

G
ös

te
ri

 
B

ah
çe

le
r

i

Küçük g da üretim bahçeleri olarak özel veya kamusal alanlarda topluma gösteri
için yerel hükümet, kurum veya i yerleri taraf ndan yap lmaktad r. Üretilen ürünler
genel olarak ba  için toplan lmaktad r. 

Y
en

ile
bi

lir
Pe

yz
aj

 
T

as
ar

m Konut, ticaret ve karma kullan ml  alanlarda g da üretim çal malar  d  mekanlar n
tasar m nda ah slar veya i yerleri taraf ndan peyzaj objeleri olarak
kullan lmaktad r. Üretilen ürünler genel olarak ki iler taraf ndan tüketilmektedir. 

G
er

ill
a 

B
ah

çe
le

ri Ki i veya gruplar taraf ndan izinsiz olarak, terkedilmi  veya bo  alanlarda g da 
üretimi veya süs bitkileri yeti tirme faaliyetleridir. Üretilen ürünler genellikle
mahallenin yeniden canland rmas na yönelik kullan lmaktad r. 

H
ob

i 
A

m
aç

l
A

r
c

lk

Ki isel kullan m için ufak boyutta özel bahçe, arsa, parklarda veya çat larda 
yap lmaktad r. Üretilen ürünler ki isel tüketim, e itim veya ba  için
kullan lmaktad r. 

T
C

A
R

Pa
za

ra
 

Y
ön

el
ik

T
ar

m

Özel veya kamusal arazilerde toprak içi, topraks z, konteyn r ve hidroponik
sistemler gibi çe itli üretim tekniklerini kullanarak ticaret amaçl  küçük, orta ve
büyük ölçekli g da üretimi veya süs bitkileri yeti tirme, ar c l k, su ürünleri, kümes
hayvanc l  ve büyükba  hayvanc l k olarak yap lmaktad r. Üretilen ürünler alan
içi, pazarlarda veya ma azalarda sat lmaktad r. 

K
en

t Ç
ift

li
i

Genellikle Pazar çiftliklerinden daha büyük ölçekte g da üretiminin yan  s ra süs
bitkilerinin yeti tirildi i, ar c l k, su ürünleri üretimi, kümes ve küçük/orta
büyüklükte haynac l n da yap ld  ve ürünlerin ticaret amac yla üretildi i
alanlard r. Üretim teknikleri çe itli yatay ve dikey sistemlerden olu arak toprakta,
topraks z, konteyn r ve hidroponik yeti tirme sistemleri içermektedir. Üretilen
ürünler genel olarak çiftlikte veya çiftlik d  tezgahlarda, pazarlarda veya 
ma azalarda sat lmaktad r. Çiftliklerin yeterli büyüklükte olduklar nda ise da t m
modeli için, “Community Supported Agriculture’ (CSA) veya Toplum Destekli
Tar m yap labilmektedir. Söz konusu modelde tar msal faaliyetler tüketicilerce 
tar m sezonunda yap lmakta ve bu ki ilerin tar m n n içerdi i risklerede de ortak
olmalar  gerekmektedir. 

2011 APA Raporu verileri kapsam nda düzenlenmi tir. 
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Kentsel tar m birçok ekonomik f rsat sunabilmektedir. Kamusal alanlar n bak m giderlerinin 
azalt lmas , yerel istihdam ve gelir sa lay c  f rsatlar n artmas , kullan lmayan kaynaklar n
i lenmesi (örne in; çat lar, yol kenarlar , kamu hizmetlerine ayr lan yerler ve bo  araziler), 
mülk de erlerinin artmas  gibi konularda etkin olmakta, ayr ca i letme tesisleri, restoranlar, 
çiftçi pazarlar , ula m ve da t m teçhizatlar  gibi unsurlar vas tas yla ço alt c  etkiler 
yaratabilmektedir (Veenhuizen, 2006; Kaufman ve Bailkey, 2000). Tüketime yönelik üretimin 
yap lmas , hane için g da masraflar n  azaltarak, gelirin farkl ekillerde harcanmas na izin 
verebilmektedir. Ayr ca çevrelerindeki ta nmazlar n de erini artt rmaktad r. New York 
kentindeki bahçelerle ilgili olarak yap lan bir ara t rma, bahçelerin kurulmas ndan yani kent 
kenar  tar mdan sonra 5 y l içerisinde, çevredeki ta nmazlar n de erinin % 9.4’e kadar 
artt n  ve artmaya devam etti ini göstermektedir. 

Kentsel tar m çevre yönetimi aç s ndan, özellikle kirlenmi  arazilerin üretken bir biçimde 
yeniden kazand r lmas nda katk da bulunabilmektedir. Artan bitki örtüsü sayesinde, kentsel 
tar m ya mur suyu ak nt lar  ve hava kirlili inin azalt lmas na katk da bulunurken, kentsel 
biyo çe itlili i art rmakta olup, türlerin korunmas na yard mc  olmaktad r (Kaufman ve 
Bailkey 2000; Veenhuizen 2006).

Birçok kentlerde do al ürünlere eri im ve aile bütçesine katk  amac  ile kentsel tar m n
yap ld  görülmektedir. Kentlerde ya ayanlar n kentsel tar ma yönelmeleri için yaz l  ve görsel 
bas nda, sosyal medyada konu sürekli i lenmektedir.   

Do an n y k m, kentsel ye il alanlar n kentsel geli im projelerine kurban edilmesi toplumda 
ekolojik duyarl l n geli mesine neden olmaktad r. Gezi Park direni i günlerinde parkta
d ik i len  Gezl Bostan geçici olsa da kentte g dam z  üreterek kendimize yetebiliriz 
mesaj n vermi tir. Kentte do al besinlere ula mada yeni bir kavram: Topluluk destekli 
tar m, Bir topluluk olu turularak ve tüketti iniz ürünlerin, nerede ve kimler taraf ndan
üretildi ini bilerek, üretenleri destekleyerek, üreticilerde tüketiciler destekleyerek, ya da
say lar  her geçen gün artan kent bahçelerinde bizzat tüketiciler bu ürünleri yeti tirmektedir.  

Günümüzde kentsel tar ma olan ilgi her geçen gün artmaya devam etmekle birlikte, yerel 
yönetimler söz konusu faydalar n belgelendirilmesinde üniversitelerle i birli i yaparak, konu 
ile ilgili ara t rmalar n ilerlemesinde etkin rol alabilmektedirler. Türkiye’nin pek çok ehrinde
hobi bahçeleri var art k. Genellikle belediylerin alt yap s n  haz rlay p küçük parçalara 
böldü ü alanda kiralad n z yerlerde sebze, çiçek hatta meyve yeti tirip serbest zamanlar n z
do an n içinde ho ça geçirebiliyorsunuz.  

Foto raf.3- 3 Gezi Park  direni günlerinde bostan Fot.4-Bir Kent Bahçesi ve Kentsel Tar m
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limizde bu alanda sevindirici uygulamalar n 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 
ki ilerin olu turup kiralad  hobi bahçeleri bu kapsamda olumlu geli meler olarak 
de erlendirilmektedir.  

Kentlerde  ya ayan ve bahçesi olmayan ki iler , balkonlar nda hatta pencerelerinin önünde de 
saks larla küçük bahçeler kurabilirler. Kendi yeti tirdikleri bitkileriyle u ra arak, geli me / 

Foto raf.3 – Buca Göletteki hobi bahçesi

Foto raf.5-Evde   Tar m/ Balkondaki Tarla

K rsal alanlarda 
ya ayanlar ansl ;
kendi g dalar n
kendileri 
yeti tirebilirler.
Apartmanlarda
ya ayan ehirliler 
için durum daha 
zor ama imkans z
de il. 
Balkonlar n
küçük bir tarla 
gibi tasarlay p
i leyebilirler.
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büyümelerini seyreterek, dal ndan toplayarak, ne yaz k ki ehirlerde bulamad klar  stresten 
uzak huzuru, streslerini alan ve onlar  sizi mutlu edebilen tatl  bir heyecan yaratarak hem 
bütçelerine katk da bulunmalar na olanak yaratmak kentsel tar mla mümkündür. 

5. SONUÇ ve ÖNER LER M Z

Tar m ve tar ma ba l  faaliyetler günümüzde büyük ölçüde kentlerden uzak tutuldu undan 
dolay , özellikle yüksek yo unluklu kent merkezleri ve banliyöler, tar msal g da üretimi 
alanlar ndan yoksun kalm t r. Söz konusu kentsel alanlar n en yo un bölgelerinde bile belirli 
say  ve çe itli ölçülerde kentsel tar m faaliyetleri aç s ndan potansiyel bo  arazilerin 
bulunmas na ra men, kentlilerin günlük g da tüketim ihtiyaçlar , kimyasal, koruyucu, i leme 
ve ta ma gibi çe itli nedenlerden dolay  besin de eri ve tazeli ini yitirmi ekilde uzak 
mesafelerden kentlere ula t r lmaktad r. 

Kentsel tar m toplumsal g da sisteminin bir parças  olarak k rsal alanlar, kent çeperleri, 
banliyöler ve kentsel alanlar n bütünle tirilmesinde önemli role sahip olmaktad r. Topluma 
dayal  besin sistemleri toplum içinde besin güvenli i, toplumsal sa l k ve e itlik, çevresel 
sa l k ve iyile tirmenin yan  s ra ekonomik olarak da verimli ve dayan kl  ekonomik faaliyet 
olanaklar  sa lamaktad r. Kentsel tar m n mekana dayal  olmas , ekolojik aç dan duyarl l ,
ekonomik olarak verimlili i, sosyal aç dan bütünle tiricili i ve besin üretimi ve eri imi 
konusunda güven sa lamas , söz konusu yakla m n çe itli yönlerini ortaya ç karmaktad r.
Kentsel tar m n arazi kullan m planlamas  gibi çe itli uzmanl k alanlar  ile bulunan güçlü 
ba lant lar  kentsel tar m n sosyo-ekonomik ve mekansal boyutlar n  bütüncül biçimde 
destekleyerek, sa l kl  ve kar lanabilir besin eri imi gibi sa l k konular nda de erli bir araç 
ve yenilikçi bir yakla m olarak görülmeli ve çe itli fiziksel, mekansal, sosyal, ekonomik ve 
çevresel boyutlar  planc , tasar mc  ve besin üreticileri için ortak faaliyet alanlar  sa layarak,
etkin bir planlama ve tasar m arac  olarak de erlendirilmelidir. 
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ÖZET 

1927 y l nda gerçekle tirilen ilk nüfus say m verisine göre; Türkiye’de ya ayan 13 milyon 
648 bin 270 ki inin %75’i köylerde ya amaktayd . Türkiye’de de i en sosyo-ekonomik 
ko ullar ve sanayile meyle birlikte kentsel alandaki i gücü ihtiyac  köy-kent dengesini tersine 
çevirdi. Bugün Türkiye’de ya ayan nüfusun %70’i kentlerde ya amaktad r. 1924 y l nda
ç kar lan 442 Say l  Köy Kanunu; 1930 y l nda Belediyelerle ilgili ilk yasal düzenleme olan 
1580 Say l  Belediye Kanunu, 1984 y l nda 3030 Say l  Büyük ehir Belediyeleri Kanunu ile 2 
kademeli belediyecilik anlay na geçi  ve ilk üç büyük ehrin kurulu u ve son olarak 2004 
y l nda 5216 Say l  Büyük ehir Belediyeleri Kanununun ard ndan 8 Ekim 2012’de 
Büyük ehir Belediyelerinin sorumluluk sahas n  il mülki s n rlar na geni leten ve Büyük ehir
Belediyelerinin yetki alan  ile hizmet götürmesi gereken alan  artt ran yeni bir düzenleme 
meclise sunuldu. 

12.11.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yürürlü e giren 6360 Say l  “On üç ilde 
büyük ehir belediyesi ve yirmi alt  ilçe kurulmas  ile baz  kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde de i iklik yap lmas na dair kanun”la birlikte Büyük ehir Belediyesi ilan 
edilen kentlerde; köylerin tüzel ki ili inin ortadan kald r lmas  ve Büyük ehir Belediye 
s n rlar n n l mülki s n rlar  olarak kabul edilmesi gündeme geldi. 
Kanunun genel gerekçesi; “(1) yerel yönetimlerin küçük ölçekli planlar yapabilmesine 
ra men; Büyük ehir Belediyeleri’nde yerle im merkezlerinin fazla olmas n n tüm bölgeye 
bütüncül bak  ihtiyaç haline getirmesi; (2) yeterli mali kaynaktan yoksun küçük ölçekli 
mahalli idarelerce sanayile me, çevre ve ula m gibi problemlere çözüm üretilememesi, (3) 
nüfus yo unluklar  ve co rafik ko ullar  dikkate al narak 5216 Say l  Yasa ile s n rlar  il 
mülki s n rlar  olan stanbul ve Kocaeli lleri’nde imar, planlama, ula m ve itfaiye vb. 
hizmetlerde görülen etkinlik” olarak ifade edildi. Dolay s yla yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi hedeflenerek büyük ehir belediye s n rlar n n il mülki s n rlar  olmas
önerildi. 

Büyük ehir Belediyeleri’nin yetki ve sorumluluk alanlar n  geni leten bu yasayla birlikte pek 
çok yeni düzenleme de birarada gelmekte olup; bu çal man n amac ; (1) söz konusu yasayla 
birlikte Büyük ehir olarak tan mlanan illerde tüzel ki ili i kald r lan ve yasa öncesinde “köy” 
olarak tan mlad m z alanlar n üstlenece i kavram  ve bu alanlara kar  geli tirilmesi gereken 
planlama dilinin yeterlili ini tart mak ve (2) 2004 y l nda onaylanarak yürürlü e giren 5216 
Say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu’yla birlikte say s  9’dan 21’e ç kan Büyük ehir
Belediyesi’nin sorumlulu undaki ilçelerle ilgili olarak bugüne kadar planlama çal malar  ve 
planlaman n bütünselli inin sa lanmas  ba lam nda yap lanlar  ve 2014 y l n n Mart ay na 
kadar Büyük ehir Belediyesi’nin yapmas  gerekenleri zmir prati i üzerinden 
de erlendirmektir.  
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Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk sahas nda meydana gelen de i ikliklere 
gerçekle tirilmesi 30-40 y llar  bulan ve üzerindeki her karar n yap ld  dönemin ko ullar na
uygun hesaplarla elde edilmi  oldu u planlama çal malar n n ne ekilde adapte 
edilebilece iyle ilgili de erlendirmeler bu çal man n bilime katk s n  olu turacakt r.

1.G R

Literatürde pek çok farkl  k s t  ve bak  aç s  olmas n n yan s ra genel olarak s n rlar  içinde 
ya ayan nüfusun geçim kaynaklar n  tar m ve hayvanc l k d  u ra lar n olu turdu u, 
toplumsal ili kiler, kültürel alanlar, nüfus yo unlu u vb. birçok yönden k rsal alanlardan 
farkl  olan yerler “kent” olarak tan mlanmaktad r (Kaya, 2005). 

Kentin ve kentlinin ortak ihtiyaçlar n  kar lamak üzere yerel bazda kamu yönetimi 
organizasyonlar  arac l yla yürütülen i lere ise “kent yönetimi” ad  verilmektedir. 
Kentle me ise sanayile me ve ekonomik geli meyle birlikte toplum yap s nda örgütlenmenin, 
i bölümü ve uzmanla man n artt  bir nüfus birikim sürecidir (Kaya, 2005). 

Kentle menin bir sonucu olarak “sa l kl  kentle me” aray lar na girilmi  olup; kentte 
ya ayan insanlara huzur, güven ve umut veren, insan olman n gerektirdi i ihtiyaçlar n
kar layabilecekleri kentlere sa l kl  kentler ad  verilmi tir (Kaya, 2005). 

ehir Planlama disiplini pek çok farkl  bile enden meydana gelen kent sistemlerinin her bir 
eleman  için analizler ve modelleme çal malar  yaparak; kentleri mevcut problemlerini 
çözerken eksik ya da geli tirilebilecek yönlerini tan mlayarak gelece e ta may  hedefler. 
Dolay s yla kent olarak tan mlanan mekânsal örüntünün çerçevesini çizmek amac yla 
kullan lacak her bir k stas; ehir planlama sürecinde dikkate al nacak temel veriyi olu turmas
aç s ndan; yap lan hesaplar n güvenilirli ini ve geçerlili ini artt racakt r. Planlama 
çal malar n n baz ald  veri gerçe e ne kadar yak n olursa; plan  yap lan kentin projekte 
edilen tarihteki izdü ümü geçmi te yap lan plana o kadar uygun olacakt r. 

Ancak; Türkiye’de h zla de i en yasal/yönetsel çerçeveye paralel olarak kurumlar n dönü en 
ve de i en yetki alanlar ndaki belirsiz ortam; ehir planlama çal malar n n kaygan bir zemin 
üzerinde gerçekle tirilmesine neden olmaktad r. 

Türkiye’nin idari sisteminde kanunlarla gerçekle tirilen de i imi incelemek gerekirse;  1924 
y l nda ç kar lan 442 Say l  Köy Kanunu ile ba layan süreç; 1930 y l nda Belediyelerle ilgili 
ilk yasal düzenleme olan 1580 Say l  Belediye Kanunu, 1984 y l nda 3030 Say l  Büyük ehir
Belediyeleri Kanunu ile 2 kademeli belediyecilik anlay na geçi  ve ilk üç büyük ehrin
kurulu u ve son olarak 2004 y l nda 5216 Say l  Büyük ehir Belediyeleri Kanunu ile 
sürmektedir. 8 Ekim 2012’de Büyük ehir Belediyelerinin sorumluluk sahas n  il mülki 
s n rlar na geni leten ve Büyük ehir Belediyelerinin yetki alan  ile hizmet götürmesi gereken 
alan  artt ran yeni düzenleme ise Büyük ehir Belediye say s n  artt r rken; büyük ehirlerdeki
yönetim birimlerinde de önemli de i iklikleri beraberinde getirmektedir. 

12.11.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yürürlü e giren 6360 Say l  “On üç ilde 
büyük ehir belediyesi ve yirmi alt  ilçe kurulmas  ile baz  kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde de i iklik yap lmas na dair kanun”la birlikte Büyük ehir Belediyesi ilan 
edilen kentlerde; köylerin tüzel ki ili inin ortadan kald r lmas  ve Büyük ehir Belediye 
s n rlar n n l mülki s n rlar  olarak kabul edilmesi gündeme gelmi tir. 



433

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.

Kanunun genel gerekçesi; “(1) yerel yönetimlerin küçük ölçekli planlar yapabilmesine 
ra men; Büyük ehir Belediyeleri’nde yerle im merkezlerinin fazla olmas n n tüm bölgeye 
bütüncül bak  ihtiyaç haline getirmesi; (2) yeterli mali kaynaktan yoksun küçük ölçekli 
mahalli idarelerce sanayile me, çevre ve ula m gibi problemlere çözüm üretilememesi, (3) 
nüfus yo unluklar  ve co rafik ko ullar  dikkate al narak 5216 Say l  Yasa ile s n rlar  il 
mülki s n rlar  olan stanbul ve Kocaeli lleri’nde imar, planlama, ula m ve itfaiye vb. 
hizmetlerde görülen etkinlik” olarak ifade edilmi tir. Dolay s yla yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi hedeflenerek büyük ehir belediye s n rlar n n il mülki s n rlar  olmas
önerilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmi tir.

Büyük ehir Belediyeleri’nin yetki ve sorumluluk alanlar n  geni leten bu yasayla birlikte pek 
çok yeni düzenleme de birarada gelmekte olup; bu çal man n amac ; (1) sözkonusu yasayla 
birlikte Büyük ehir olarak tan mlanan illerde tüzel ki ili i kald r lan ve yasa öncesinde “köy” 
olarak tan mlad m z alanlar n üstlenece i kavram  ve bu alanlara kar  geli tirilmesi gereken 
planlama dilinin yeterlili ini tart mak ve (2) 2004 y l nda onaylanarak yürürlü e giren 5216 
Say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu’yla birlikte say s  9’dan 21’e ç kan Büyük ehir
Belediyesi’nin sorumlulu undaki ilçelerle ilgili olarak bugüne kadar planlama çal malar  ve 
planlaman n bütünselli inin sa lanmas  ba lam nda yap lanlar  ve 2014 y l n n Mart ay na 
kadar Büyük ehir Belediyesi’nin yapmas  gerekenleri zmir prati i üzerinden 
de erlendirmektir.  

Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk sahas nda meydana gelen de i ikliklere 
gerçekle tirilmesi 30-40 y llar  bulan ve üzerindeki her karar n yap ld  dönemin ko ullar na
uygun hesaplarla elde edilmi  oldu u planlama çal malar n n ne ekilde adapte 
edilebilece iyle ilgili de erlendirmeler bu çal man n bilime katk s n  olu turacakt r. 
Çal ma kapsam nda öncelikle Türk dari Sistemi’nin geçirdi i evreler incelenecek, 6360 
say l  kanunun 5216 say l  yasayla aras ndaki farklara dikkat çekilecek, yasan n ba lay c
oldu u di er yasalardan bahsedilecek ve zmir Büyük ehir Belediyesi’nin 5216 say l  yasan n
yürürlü e girmesiyle birlikte yapamad klar  ile 6360 say l  yasa nedeniyle Mart ay na kadar 
yapmas  gerekenler tart lacakt r.   

Kaya’n n (2005) çal mas nda da belirtti i üzere ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi 
ülkelerde ba layan “Yeni Kamu Yönetimi” anlay  bugün Türkiye’de de varl n
hissettirmekte olup; yeni anlay la birlikte kat l mc , performans esasl , stratejik planlara 
dayal , vatanda  memnuniyetini esas alan bir yap  öngörülürken; effaf ve hesap verebilir bir 
yönetim anlay  önemsenmektedir. 6360 say l  kanunla birlikte s n rlar  ve do al olarak 
sorumluluk alanlar  geni leyen Büyük ehir Belediyeleri’nden zmir’de sözkonusu kat l mc ,
performans esasl , stratejik planlara dayal , vatanda  memnuniyetini esas alan, effaf ve hesap 
verebilir bir kent yönetiminin, nas l bir kontrol mekanizmas yla sa lanabilece i bu çal ma 
kapsam nda ele al nacak konulardan bir di eridir.  

2. TÜRK DAR  S STEM ’N N GEÇ RD  EVRELER VE 6360 SAYILI KANUNUN 
GET RD KLER

Merkezi ve yerel yönetimlerden olu an sistemin en temel birimi olan köylere ili kin
hükümler ilk defa vilayet nizamnamesinde; belediyecilik kavram  ise K r m Sava
sonras nda ortaya ç km t r (Öner, 2008:1). 

1855 y l nda ilk belediye örgütü (mahalli idare birimi) olan stanbul ehremaneti (Öner, 
2008:1); 1857 y l nda ise kurulmas  tasarlanan on dört daireden ilki olan Galata-Beyo lu’nda 
Alt nc  Belediye-i Daire (Seyitdanl o lu; 1996) ve ard ndan 1864 y l nda büyük ölçüde 
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Fransa’n n uygulamalar n  esas alan “Vilayet Nizamnamesi” ile vilayetten (eyalet), sancak 
(il), kaza (ilçe), nahiye ve kariyeye (k rsal topluluk) kadar inen düzen benimsenmi tir 
(Zürcher, 1993). Bununla birlikte bugünkü kanun ile Büyük ehir Belediyeleri’nde 
kald r lmas  planlanan “ l Özel dareleri” de bu nizamname ile kurulmu tur. 1913 y l nda
idare-i umumiye-i vilayette il özel idareleriyle ilgili genel hükümlere yer verilmi tir (Öner, 
2008:1).  

1924 y l nda 442 Say l  Köy Kanunu; 1930 y l nda Belediyelerle ilgili ilk yasal düzenleme 
1580 Say l  Belediye Kanunu ve hemen arkas ndan Umumi H fz s hha; Belediyeler Yap  ve 
Yollar; ller Bankas ’n n kurulmas  ve Belediye stimlak Kanunu ve 1960 y l nda ise Devlet 
Planlama Te kilat  kurulmu tur (Urhan, V. F.; 2008). 

1984 y l nda 3030 Say l  Büyük ehir Belediyeleri Kanunu ile 2 kademeli belediyecilik
anlay na geçi  ve ilk üç büyük ehrin kurulu u ( stanbul, Ankara, zmir) gerçekle mi .
1987 y l nda il özel idareleriyle ilgili hükümler 3360 Say l l Özel daresi Kanunu ile yeniden 
düzenlenmi  ve son olarak 2004 y l nda bugünkü 5216 Say l  Büyük ehir Belediyeleri 
Kanunu, l Özel dare Kanunu ve Belediye Kanunu kabul edilmi tir (Urhan, V. F.; 2008). 
Avrupa Birli i’ne (AB) uyum sürecine yönelik olarak; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

art  (1985) imzalanarak; “Atanm lar; Seçilmi ler kar s nda Bir Ad m Geri Çekilmi ”;
5393 Say l  Belediye Kanunu ile belediye olabilmek için nüfus art  2000’den 5000’e 
ç kar larak büyük yerle imler özendirilmi  (Urhan, V. F.; 2008); mülki idare amirlerine 
tan nan haklar ise daha da azalt lm t r. 

5216 Say l  Büyük ehir Belediyeleri Kanunu ile ise;

Nüfusu 750.000 olan belediyelerin büyük ehir olmas na;  
stanbul ve Kocaeli lleri’nin nüfus yo unluklar n n yüksek; co rafik alanlar n n

yo unlu a göre küçük olmas  nedeniyle s n rlar n n il mülki s n rlar  olarak 
kabulüne; 
Di er büyük ehirler için Valilik Binas  Merkezli belirlenen 50 km.lik yar çap
içerisinde kalan alan n s n r olarak kabulüne karar verilmi tir.

Bu yasayla birlikte; bütçe dahil Büyük ehir Belediye Meclisi kararlar n n Vali taraf ndan
onay na son verilmesine ve yaz malar n mülki idare amirine u ramaks z n do rudan
Büyük ehir Belediyesi kanal yla yap lmas na karar verilmi tir. Dolay s yla Büyük ehir
Belediyeleri üzerindeki “ dari Vesayet” yani hükümet denetimi hafiflemi tir (Urhan, V. F.; 
2008).
5216 S 
ay l  Büyük ehir Belediye Yasas yla birlikte; ilk sekiz Büyük ehir’de bulunan ( stanbul, 
zmir, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri) çi leri örgütleri (kaymakaml klar)

ikinci sekiz büyük ehirde (Antalya, Diyarbak r, Eski ehir, Erzurum, Mersin, Kocaeli ( zmit), 
Samsun) bulunmad ndan; bu belediyeler ilk kademe belediyesi ilan edilmi tir. 2008 y l nda 
ise 5747 Say l  Yasa (Büyük ehir Belediyesi S n rlar çerisinde lçe Kurulmas  ve Baz
Kanunlarda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun) ile sekiz ilçede kaymakaml klar
kurularak ilk kademe belediyeleri ilçe belediyelerine dönü türülmü tür 
(http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye'de_b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_bele
diyeleri ). 

Bu yasayla birlikte yetki ve sorumluluk alanlar  geni leyen Büyük ehir Belediyeleri; 
hizmetleri kar layabilmek için çok ciddi çal malar içerisine girmi tir. Bugünse; ba ta 5216 
Say l  Büyük ehir Belediye Yasas  olmak üzere; 5393 Say l  Belediye Yasas , 5302 Say l l
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Özel daresi Kanunu, 5779 Say l l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk nda Kanun, 2464 Say l  Belediye Gelirleri Kanunu, 5682 
Say l  Pasaport Kanunu, 197 Say l  Motorlu Ta tlar Vergisi Kanunu ve 2972 Say l  Mahalli 
dareler ile Mahalle Muhtarl klar  ve htiyar Heyeti Seçimiyle ilgili Kanunda da baz

de i ikliklere neden olacak “6360 Say l  On Üç lde Büyük ehir Belediyesi Ve Yirmi Alt
lçe Kurulmas le Baz  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik 

Yap lmas na Dair Kanun” tart ma konusudur. 

6360 Say l  Kanunun genel gerekçesi;  

yerel yönetimlerin küçük ölçekli planlar yapabilse de; Büyük ehir Belediyeleri’nde 
yerle im merkezlerinin fazla olmas n n tüm bölgeye bütüncül bir bak  ihtiyaç haline 
getirmesi ve, 
sanayile me, çevre ve ula m gibi artan sorunlara hizmet üretimi vb. problemlere; 
yeterli mali kaynaktan yoksun küçük ölçekli mahalli idarelerce çözüm üretilememesi 
olarak sunulmu tur.
5216 Say l  Yasa ile s n rlar  il mülki s n rlar  olan stanbul ve Kocaeli lleri’nde imar, 
planlama, ula m ve itfaiye vb. hizmetlerde görülen etkinlik ifade edilen di er bir 
husustur.

Bu nedenle; daha güçlü yerel yönetimler için büyük ehir belediye s n rlar n n il mülki s n rlar
olmas  önerilerek kabul edilmi tir. 

elli alt  milyon ki inin Büyük ehir Belediyesi s n rlar  içerisinde ya ayacak olmas ;
büyük ehir belediye s n rlar  içerisindeki belde belediyeleri ve orman köyleri dahil 
köylerin tüzel ki ili inin kald r lmas ;
büyük ehir belediyelerinde en az bir ilçe kurulmas ;
büyük ehir belediyesi olmayan elli iki ilde nüfusu 2000’in alt ndaki belde 
belediyelerinin tüzel ki ili inin kald r lmas ;
düzenleyici üst imar planlar  çerçevesinde il çap nda uyumlu imar planlar
gerçekle tirilmesi ise 

bu yasa kapsam nda kar la lan di er düzenlemelerdir. 

Bu yasayla birlikte Türkiye’deki büyük ehir say s ; on dört büyük ehir belediyesi önceden 
olmak üzere; iki tane de 5216 Say l  Yasa ile il s n r  büyük ehir s n r  olan stanbul ve 
Kocaeli lleri’ne ek olarak; on üç adet daha (Bal kesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, 
Kahramanmara , Mardin, Mu la, Tekirda , Trabzon, anl urfa, Van) büyük ehir
eklenerek; yirmi dokuza yükselmi tir. 

5216 Say l  Yasa kapsam nda valilik binas  merkez olmak üzere çizilen büyük ehir
belediyesi s n rlar n n (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbak r, Eski ehir, Erzurum, 
Gaziantep, zmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun) iptali ve büyük ehir
belediye s n r n n il mülki s n r  olmas  gündeme gelmi tir. 
Yirmi dokuz ildeki il özel idarelerinin kald r lmas ; köylerin tüzel ki ili i kald r larak 
mahallelere dönü türmesi; belde belediyelerinin mahalleleriyle birlikte ba l  bulunduklar
ilçe belediyelerine aktar lmas ; bucak ve bucak te kilatlar n n kald r lmas  ifade edilen 
de i iklikler aras ndad r. 
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Merkez ilçe statüsü kalmakla birlikte; merkez ilçede yer al p; köy iken mahalleye dönü en 
yerler ve mahalleleriyle birlikte ilçe belediyelerine devrolunan belde belediyelerinden 
olu an yeni bir ilçenin kurulmas na karar verilmi tir.

6360 Say l  Kanunla birlikte; 

Anakent Belediyesi ad yla yeni bir kavram ortaya ç kmakta; 
Eski yasadaki (5216) ilk kademe belediyeleri ifadeleri kald r larak; yerini ilçe 
belediyeleri almakta; 
Mücavir alan kavram ; orman köylerinin varl n  sürdürmesi durumunda 
varl n  sürdürmekte; 
Belediye meclisi; ilçe belediyelerine devretti i görevleri; kayna yla birlikte 
devretmek durumunda kalmaktad r.
Köy korucular ; mahalleye dönü en köylerde görevlerini sürdürmeye devam 
etmekte; 
Özel Bütçeli Yat r m zleme ve Koordinasyon Merkezleri kurulmakta; 
Büyük ehir Belediye Ba kanlar n n seçiminde; seçim çevresi Büyük ehir
Belediye S n r ndan olu makta; 
Fazla personelin kurumlara yerle tirilene kadar mali vb. her türlü ihtiyac
kar lanmakta; 
Mahalli idarelerin ta tlar na; 197 say l  Motorlu Ta tlar Vergisi Kanunu’nda 
yap lan de i iklikle vergi muafiyeti getirilmektedir. 
lçe Belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmesi durumunda Büyük ehir

Belediyeleri; bu kanunla tüzel ki ili i kald r larak mahalleye dönü en köylerde 
yap lacak ticari amaç ta mayan yap lar için yürürlükteki imar mevzuat
do rultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip 
mimari projeler yapmakta/yapt rmakta; 
Bu kanunla mahalleye dönü en köylerde; ulusal adres bilgi sistemine kay tl  konut, 
entegre tesis niteli inde olmayan ve imar plan  gerektirmeyen tar m ve hayvanc l k
amaçl  yap lar ile bu yerlerde oturanlar n ihtiyaçlar n  kar layacak bakkal, manav, 
berber, f r n, kahve, lokanta, tan t m ve te hir büfeleri ve yerle im yeri halk
taraf ndan kurulan ve i letilen kooperatiflerin i letme binas  gibi yap lar; usulüne
göre ruhsatland r lm  say lmakta; 
Tüzel ki ili i kald r lan köylerde; 2464 Say l  Belediye Gelirleri Kanunu uyar nca
al nmas  gereken vergi, harç ve kat l m paylar  be  y l süreyle al nmamakta;
içme ve kullanma suyu için al nacak ücret ise be  y l süreyle en dü ük
tarifelerin %25’ini geçememekte; 
stanbul ve Kocaeli hariç; büyük ehir, büyük ehir ilçe belediyeleri ve ba l

idareler yat r m bütçelerinin en az %10’unu 10 y l süre ile bu kanun 
kapsam nda belediye s n rlar na dahil olan yerle im yerlerinin altyap
hizmetleri için ay rmakta/kullanmakta;
Özel dare Te kilat  kald r lan illerde 3212 Say l  Maden Kanununda köylere 
hizmet götürme birliklerine yap lan at flar ilgili ilçe belediyesine yap lm
say lmakta;
2011 nüfus say m nda nüfusu 2000’in alt nda kalan belediyeler ilk mahalli idare 
seçiminde köye dönü türülmekte;
Belediye s n r n n il mülki idare s n r  olmas n n bir sonucu olarak 5216 say l
yasadaki belediye ve köylerin büyük ehir belediyesine kat lma talebiyle ilgili 6. 
madde yürürlükten kald r lmakta;
g) bendindeki büyük ehir belediyesinin yetki alan ndaki mahallelerin ilçe 
merkezine ba lanmas yla ilgili ifadenin maddeye eklenmesi ise; belediyelerin 
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hizmet götürmekle yükümlü olduklar  alan s n rlar n n geni lemesiyle birlikte; yol 
özellikleri vb. nedeniyle yerle melerin hizmet al m nda kar la labilecek 
sorunlar n önlenmesi olup; bununla birlikte yollar n temizlenmesi, karla mücadele 
çal malar  ile kentsel tasar m kavram  da eklenen di er ifadeler aras nda
yeralmakta;
Madencilik faaliyetleri için i yeri açma ve çal ma ruhsatlar  düzenlemek;  
Ula mla ilgili hizmetlerin koordinasyonuna ili kin yap lan toplant lara ula mla 
ilgili kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar n n davet edilmesi; 
Büyük ehir belediyelerinin ilçe belediyelerine afet riski ta yan alanlarla ilgili 
yard m talep etmesi durumunda her türlü deste i sa lamakla yükümlü olmas ;
Mabetlerin yap m , onar m , bak m  ve içme ve kullanma suyundan 
indirimli/ücretsiz yararlanmas na ili kin maddeler; 
Büyük ehir Belediyelerin Co rafi Bilgi Sistemlerinin yan  s ra elektronik 
haberle me altyap s  olu turmas ;
Otopark gelirlerinin kamula t rma ve bölge ve genel otoparklar n in as nda
kullan lmak üzere Büyük ehir Belediyeleri’nde toplanmas ;
5393 Say l  Belediye Kanunu’nda yap lan de i iklikle nüfusu 500’ün alt nda 
mahalle kurulamamas  ilkesi; nüfusu 100.000’in üzerindeki yerle melerde 
kad nlar ve çocuklar için konukevi açma art ; elektronik haberle me tesislerine 
yerseçim belgesi verilmesi ve özürlü dernek ve vak flar ibaresi yerine kamu 
yarar na çal an dernekler ibaresinin getirilmesi; 
Son olarak; 2464 say l  belediye gelirleri kanunu ile ise yeni yol aç lmas ,
kanalizasyon ve su tesislerine ili kin olarak eski yasada “katk  pay  al n r”
ibaresinin “katk  pay  al nabilir” eklinde de i tirilmesi hükme ba lanan
ifadelerdir. 

4. DE EN YASA/YÖNETMEL KLER VE YETK  ALANLARINA ST NADEN
ZM R L  PLANLAMA SÜREC N N NCELENMES

zmir ili planlama sürecini irdelemek gerekirse; öncelikle zmir’in Büyük ehir Belediyesi ilan 
edildi i tarihten ba lamak gerekecektir. zmir Büyük ehir Belediyesi 3030 say l  Büyük ehir
Belediyesi Kanunuyla birlikte 1984 y l nda Büyük ehir Belediyesi ilan edilmi tir. O dönemde 
zmir’de kuzeyden güneye do ru s ralamak gerekirse Çi li, Kar yaka, Bornova, Buca, 

Konak, Gaziemir, Balçova, Narl dere ve Güzelbahçe olmak üzere zmir Körfezi’nin çevresini 
saran ve Büyük ehir Belediyesi’nin sorumlulu unda olan 9 tane ilçe bulunmakta olup; 
bunlara merkez ilçeler ad  verilmi tir.

zmir li Büyük ehir ilan edildikten sonra 1985 y l nda 3194 say l  imar kanununun yürürlü e
girmesiyle birlikte; üst ölçekli naz m imar plan  çal malar  yap lmas  gerekmi tir. Ancak 
1985-1987 y llar  aras nda kalan süreçte a rl kta olmak üzere henüz 1/5000 ölçekli naz m
imar planlar  ve imar planlar na esas jeolojik-jeoteknik etüdler yap lmadan merkez ilçelerin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planlar  gerçekle tirilmi tir. Sözkonusu planlar n bir k sm n n
2981 say l  kanuna göre düzenlenen slah planlar n n üzerine yap lm  olmas zmir 
Büyük ehir Belediyesi’nin 1990’l  y llara gelindi inde üst ölçekli bir ana plan  olmayan, 
uygulama s k nt lar n n had safhada oldu u uygulama imar planlar yla ba  ba a kalmas na
neden olmu ; dolay s yla bu durum zmir’i plans z geli en ve kaçak yap la man n giderek 
artt  bir yerle me haline getirmi tir. 
Bu süreç 90’l  y llar ve 2000’li y llar nda ba nda da devam etmi ; öyle ki mahkemeler 
taraf ndan talep edilen 1/5000 imar planlar  olmad  için 1/1000 imar planlar  küçültülüp, 
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birle tirilerek 1/5000 naz m imar plan  gibi sunulmak durumunda kalm t r. Bununla birlikte 
sözkonusu planlar n hukuki bir geçerlili i olmad  mahkeme süreçlerinde ortaya ç km t r.
2004 y l na gelindi inde; 5216 say l  büyük ehir yasas yla birlikte büyük ehir belediyesi 
s n rlar  50 km’lik bir yar çap zmir Büyük ehir Belediyesi s n rlar n  belirlemi ; zmir 
Büyük ehir Belediyesi’nin sorumluluk sahas ndaki ilçe  say s  zaman içerisinde 21’e (Çi li, 
Kar yaka, Bornova, Buca, Konak, Gaziemir, Balçova, Narl dere, Güzelbahçe’ye ek olarak 
Bayrakl , Karaba lar, Urla, Selçuk, Tire, Kemalpa a, Seferihisar, Torbal , Menemen, Foça, 
Alia a ve Menderes) yükselmi tir. Her ne kadar 5216 say l  yasa kamuoyunda daha önceden 
tart lmaya ba lansa da zmir Büyük ehir Belediyesi’ne ba lanacak ilçelerle ilgili herhangi 
bir planlama çal mas  yap lamam t r. 

Özellikle sonradan ba lanan ilçelerin ve belde belediyelerinin planlama kararlar nda ba ms z
olmalar  ve denetim eksikli inden dolay zmir Büyük ehir Belediyesi planlama 
çal malar n n entegrasyonunda ciddi s k nt lar ortaya ç km t r. Örne in Koyundere’de 
bulunan 4 adet imar paftas ndan hangisinin geçerli oldu u tart ma yarat rken; Yelki 
Belediyesi’nde imar plan tadilatlar n n büyük ço unlu unun imar paftalar na i lenmedi i
görülmü tür.

En önemli sorun yasal ama yasal dayanaklar  eksik olan imar uygulamalar  konusunda karar 
vermek olup; en zoru ise bu bilgiler ve kararlar neticesinde zmir Büyük ehir Belediyesi 
s n rlar  içerisinde 1973 y l ndan sonra ilk kez üst ölçekli ana plan  yapmakt r.

5216 say l  yasan n geçici 1. maddesinde “Büyük ehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlü e
girdi i tarihten itibaren en geç iki y l içinde büyük ehrin 1/25.000 ölçekli naz m imar 
plânlar n  yapar veya yapt r r” denilmektedir. zmir Büyük ehir Belediyesi ( B B) bu 
kapsamda çal malar na ba lam  ve 1/25000 ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan n
2007 y l nda geç de olsa onaylam t r. Ancak bu plan pek çok tart may  da beraberinde 
getirmi , zmir li üst ölçekli planlara al k olmad  için herkes plan  kendi aç s ndan
ele tirmi  ve de i tirilmesini istemi tir. De i ikli in temel gerekçesi ise alt ölçekli planlara 
uygun üst ölçekli bir plan istenmesidir. 

2009 y l nda yeni kurulan ilçelerde dikkate al narak 1/25000 ölçekli zmir Kentsel Bölge 
Naz m mar Plan  Revizyonu onaylanm  olup; üst ölçekli plan tart malar  halen daha 
sürmektedir. Üst ölçekli bir plandan beklenen ehrin bütünü için bir vizyon ve hedefler ortaya 
koymakken; bu plan vizyon ve hedefler ortaya koyulmadan aceleyle tamamlanm t r.  

ehir Planc lar  Odas zmir ubesi’nin açt  dava ile iptal edilen planla ilgili ehir Planc lar
Odas zmir ubesi’nin bas n aç klamas  ise u ekildedir; 

“TMMOB örgütlülü ünün bir parças  olan zmir ehir Planc lar  Odas , meslek alan nda
ya anan sorunlara kar , Anayasal görev bilinciyle hareket etmekte ve zmir’de ya am n
sürdüren geni  halk kesimleri ad na çaba harcamakta ve kentin sa l kl  ve düzenli geli mesi 
için gerekli uyar lar  yapmaktad r.”

Kamu ad na görev yürüten, alan nda tek meslek odas  olan, ya anacak olumsuz geli melerden 
etkilenme olas l  nedeniyle vatanda lar  bilgilendirme sorumlulu u bulunan, geri dönü ü
olanaks z yanl lara kar , kamu yarar ndan yana tav r alan, bu amaçla hukuk s n rlar  içinde 
mücadele yürüten Odam z n, zmir’in gelece ini yönlendiren temel stratejilerin ve mekansal 
da l m n belirlendi i ve yarg ya ta nmak zorunda kald KN P plan n n iptali ile yarg
taraf ndan da hakl l  bir kez daha kan tlanm t r. 
Yarg  Karar n da ‘Hangi ölçekte olursa olsun planlama gelece e dönük öneri, önlem ve 
kararlar dizisidir. Bir tak m varsay m ve kestirimlere dayan r. Planlaman n do ru
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olmas  ve ihtiyaçlara cevap vermesi için yörenin bugünkü durumunun, ihtiyaçlar n n
tespiti ve ileride ki geli mesinin gerçe e en yak n bir biçimde saptanmas  gerekir. Plan n
en belirleyici verilerinin ba nda ise nüfus tahminleri gelir. Çünkü, bir kentin imar plan
haz rlan rken 20-25 y ll k bir gelecek için orada ya ayacak nüfus ve bu nüfusun ya ama,
çal ma, dinlenme ve ula m ihtiyaçlar  tahmin ve hesap edilerek konut, sanayi, ticaret, 
ye il ve sosyo-kültürel alanlar, ula m için gerekli yol, otopark ve di er sosyal ve teknik 
altyap  olu turacak alan ve tesislere plan üzerinde yer verilir.’ denmekte ve davaya konu 
etti imiz, bir anlamda gelece imizi ipotek alt na alan belge olmas  niteli iyle ya anabilir bir 
zmir için  KN P’n n önemi vurgulanmaktad r.

zmir Büyük ehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 gün ve 01.904 say l  karar yla onanan 
1/25000 ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan  Revizyonuna ili kin yapt m z
itirazlar n dikkate al nmamas  sonucunda açmak zorunda kald m z dava sonucunda, zmir 1. 
Idare Mahkemesi’nin 2012/743 say l  karar yla, olumsuzluklar n bir k sm n n plan bütününde, 
bir k sm n n ise lokal bazda oldu unu, lokal bazda tespit edilen bir k s m eksikliklerin ve 
yanl  planlama kararlar n n, revizyon imar plan n n yeniden ele al narak düzeltilip, 
giderilmesi mümkün olmakla birlikte, kararda ayr nt l  olarak aç klanan ve a a da belirtilen 
eksiklik ve yanl l klar n ise plan n bütünüyle yeniden gözden geçirilmesi gereklili ini
do urdu u saptanm t r:

1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan nda zmir Büyük ehir Belediyesi s n rlar  içinde 
2025 y l nda olu acak kentsel nüfus yakla k 4.449.200 ki i olarak kabul edilmi tir.  
zmir Kentsel, Bölge Naz m mar Plan nda öngörülen kapasite nüfus ise 2030 y l  için 

5.764.314 ki i olarak belirlenmi tir. Aradaki bu fark n nedeni “projeksiyon nüfusu” ile 
“kapasite nüfusu” kavramlar n n iç içe kullan lmas ndan kaynaklanmaktad r.
Söz konusu plan n neden birincisini de il de ikincisini yani kapasite nüfusu temel 
ald n n bilimsel bir aç klamas n n yap lmad , plan n en belirleyici verilerinin 
ba nda gelen nüfus tahminlerinin veri olarak al nan planlarda öngörülen ve ço u kez 
gerçek d  abart l  nüfus verileri ile buna göre abart l  olarak belirlenen 
kullan m alanlar n n; tart mas z üst ölçekli naz m plana aktar lmas ; dava 
konusu plan n bu konuda hiçbir politika ve hedefinin olmad  anlam na gelir ki; 
1/25.000 ölçekli bir naz m plan için bunun kabul edilebilir bir durum olmad
ortadad r. 

2. 1/25000 ölçekli plan n Alia a’daki mevcut sanayi kapasitesini, istihdam  ve nüfusu 
çok daha art rarak planlad , buna göre 2005 y l nda 45.000 olan Alia a
yerle mesinin 2030 y l  için 246.847 gibi son derece yüksek bir düzeye ula t
gözlenmektedir. Di er bir deyi le, dava konusu plan ile 25 y l gibi bir sürede zmir 
kentsel bölge bütününde 1,85 kat, merkez kentte 1,5 kat nüfus art  beklenirken; 
Alia a için bu oran 5,5 katt r. Böyle bir nüfus yüklemesi ku kusuz sanayi alanlar n n
büyük oranlarda geni letilmesini de beraberinde getirecek; plan raporunda da 
belirtildi i üzere hakim rüzgar yönlerinin de etkisiyle Alia a ve güneyindeki mevcut 
sanayi tesisleri zmir kentini h zla kirletecektir. Planla öngörülen ve mevcut nüfusu 5,5 
kat na ç kartan bununla birlikte yeni sanayi yüklemelerini öneren plan n neden 
olaca  hava, su ve toprak kirlili inin zmir kent bütünü ve Gediz Ovas  ve 
Menemen’deki tar m topraklar n  büyük ölçüde tar msal kullan m n d na
itece i aç kt r. 

3. Yeni Foça Beldesi’nin bulundu u alanda yeni geli me alan  olarak öngörülen bölgenin 
yap la mas  durumunda kuzeyindeki do al karakteri korunacak alan ile güney ve 
bat s ndaki mera alanlar  üzerinde ciddi bir yap la ma bask s  yarataca  ve zaman 
içinde bu alanlar n yitirilmesine yol açaca , bu nedenle, nüfus verilerinin yeniden 
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gözden geçirilmesi gerekti i tespit edilmi tir. Yeni Foça’n n güneyindeki yeni 
geli me alan n n gereklili inin yeniden ayr nt l  bir çal ma ile irdelenmesinde 
yarar görülmektedir. Ayr ca Maltepe Serbest Bölgesi ve Villakent Mahallesi 
aras nda kalan alan naz m plan ilke ve temel kararlar n  olumsuz yönde 
etkilemeyecek biçimde yeniden yap lmal  ve yo unluk de erlerinin dü ürülmesi 
gerekmektedir.

4. zmir metropol kentini kuzeyde zmir- stanbul Otoyolu ve Ankara- zmir Karayolu ile; 
güneyde zmir-Ayd n Otoyolu’na ba layacak olan bu önemli ve gerekli kuzey–güney 
ba lant s n n Kunduz Baraj  bölgesinde mevcut yolun geni letilerek tar m topraklar na
verece i zarar n önlenmesi gerekmektedir. Sözkonusu ba lant n n; bat da Dereköy, 
Gökkaya, Ye ilköy köylerinin de bulundu u orman s n r ndan geçirilmesi durumunda 
maliyet k smen yükselse de ileriye yönelik olarak tar m topraklar n n korunmas
bak m ndan son derece olumlu bir düzeltme olaca  ortadad r. 

5. zmir kentsel alan  tümüyle 1. derece deprem bölgesinde kalmaktad r. Uluslararas
ara t rmalara göre dünyada deprem riski ta yan kentler aras nda zmir kentinin de 
bulundu u ortadad r. zmir’de tehlike arz eden 3 fay bulunmakta olup; bunlar zmir, 
Seferihisar ve Foça faylar d r.

a. Do al afetlerle ilgili olarak risklerin azalt lmas na yönelik planlama önlem ve 
kararlar n n a rl kl  olarak alt ölçekli planlara b rak ld ,

b. ku kusuz alt ölçekli planlar düzeyinde, yer temelli olarak al nacak kararlarda 
haz rlanacak jeolojik/jeoteknik ve jeofizik etüt raporlar n n ada ve parsel 
baz nda hassas de erlendirme yap labilmesi için son derece önemli oldu u,

c. ancak üst ölçekli bir naz m plan n da bu planlama kademesinde yerine 
getirmesi gereken daha üst ölçekli, makro düzeyde planlama kararlar  olmas
gerekti i,

i. örne in, kent ölçe inde yerleri belirlenmi  olan aktif fay hatlar n n
yap la ma d nda tutulmas ,

ii. kentsel altyap n n alma klar n n olu turulmas ,
iii. kent içinde aç k alanlar n da l m n n, bu alanlar n do al afetlerin 

ya anmas  durumunda toplanma alanlar  olarak kullan laca  öngörüsü 
ile yap lmas ,

iv. okul ve hastane gibi kamusal yap lar n kent içindeki mekansal 
da l m n n dengeli olmas n n gözetilmesi gerekmektedir. 

6. Dava konusu planla kentin gelecek on y llardaki temel stratejilerinin belirlenmesi 
amaçlanm t r. Bu temel stratejilerin en önemlilerinden biri Alsancak Liman ’na 
ili kin benimsenen stratejidir. Alsancak Liman ’n n hangi döneme dek bugünkü 
i levini sürdürece i, hangi dönemden itibaren Manisa-Kütahya- zmir Planlama 
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan  ile de belirlenmi  olan Çandarl
Liman ’n n devreye girece i, Alsancak Liman ’n n geni letilip geni letilmeyece ine
ili kin kararlar bu planda verilmeli iken planda bu konuya ili kin kararlar 
üretilmemi tir. 

7. Urla ve Seferihisar'da gere inden fazla yap la ma alan  aç lmakta olup; her ne 
kadar tar m alanlar  konusunda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ili kin olarak 
ayk r  uygulamalar mevzuat aç s ndan olanakl  olmasa da parsel ve ada düzeyinde bu 
mevzuata ayk r  alt ölçekli uygulamalar naz m plan düzeyinde tersi gösterilmi  dahi 
olsa tekrar dava konusu olabilecektir. 
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8. Planlama çal mas nda metropolitan alan bütününde kapsaml  bir sanayi inceleme ve 
ara t rmas  yap lmamas  nedeniyle; dava konusu naz m imar plan n n kentsel sanayi 
alanlar n n niteli i, büyüklü ü, yön ve mekansal da l m na ili kin sistemli bir 
planlama tutumu olmad ndan; plan n sanayi ile ilgili bölümünün yeniden gözden 
geçirilerek planlama kararlar n n kapsaml  çal ma verilerine göre yeniden 
de erlendirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 1/25.000 ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan  Revizyonunda 
ehircilik ilkeleri, planlama esaslar  ve kamu yarar  yönlerinden hukuka uyarl k

bulunmad n ve dava konusu plan n iptaline karar verilme nedenini aç klamaktad r. 

zmir Büyük ehir Belediyesince, zmir kentinin lehine olacak, mevzuata, bilime, kamu 
yarar na uygun, kat l mc  bir yakla mla odam z n itirazlar  ve yarg  kararlar
do rultusunda en k sa sürede yeni bir plan haz rlama sürecine destek vermeyi 
sürdürece imizi, ancak kamu yarar na ve zmir'in lehine olmayan tüm düzenlemelere kar
duraca m z , zmir’in korunacak de erlerine, hukuka, kamu yarar na uygun hareket 
etme konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.” 

Bu arada Çevre ve Orman Bakanl nca haz rlanan 1/100.000 Ölçekli Manisa–Kütahya– zmir 
Çevre Düzeni Plan na ehir Planc lar  Odas zmir ubesi 2009 y l nda dava açm  ve 2011 
y l nda yürütmeyi durdurma karar  al nm t r. Dava süreci hala devam etmektedir. Bakanl k

ehir Planc lar  Odas zmir ubesi'nin itiraz na konu olan sebepleri ortadan kald racak bir 
çal ma içerisine girmemi , yasal sürecin sonunu beklemeye ba lam t r. Bu da zmir’in bir 
bölge plan  ve strateji plan  olmaks z n üst ölçekli plan çal malar na ba lamas na sebep 
olmu tur.

Büyük ehir belediyesi, 1/25000 ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan  Revizyonu 
iptal edilince 644 say l  K.H.K’n n 3-a maddesine istinaden zmir Büyük ehir Belediyesi 
s n rlar  içerisinde haz rlanan 1/25000 ölçekli zmir Büyük ehir Bütünü Çevre Düzeni 
Plan ’n  haz rlayarak 12.09.2012 gün ve 05/843say l  meclis karar yla onaylam t r. Ne yaz k
ki KN PR dava gerekçesi konular aynen devam etmektedir. Dolay s yla ehir Planc lar
Odas zmir ubesi itiraz etmi  ancak itiraz reddedilince 2013 y l nda dava aç lm t r. Dava 
halen devam etmektedir.  

5. SONUÇ 

zmir planlama konusunda ciddi talihsizlikler ya am , öngörülen, planlama ilkeleri ve 
esaslar na göre geli mesi gereken bir kent, plans z olarak geli mi tir. yi niyetle yap lan üst 
ölçekli planlara ise eksikliklerinden dolay  uzman meslek odas  olan ehir Planc lar  Odas
zmir ubesi taraf ndan dava aç lm t r. zmir’in üst ölçekli planlar  olsun istenmekte, ancak 

daha büyük problemlere yol açaca  görülerek dava aç lmas  planlama alan nda ciddi 
s k nt lara sebep olmaktad r. 

Bütün bu süreçle birlikte 6360 say l  Kanunla birlikte yeni tart ma konular  gündeme 
gelmi tir. Bunlar aras nda; 

Yeni olu an s n rlara göre acilen üst ölçekli planlar n haz rlanmas  konusu, 
Üst ölçekli planlar onayland ktan sonra üst ölçekli plana uygun olarak 1/5000 ölçekli 
naz m imar planlar n  yap lmas , ilçe belediyelerin ise 1/5000 ölçekli naz m imar 
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planlar na uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar n  revize ederek 
uygulama sorunlar n  çözme konusu, 
Alan ve sorumlulu un artmas ndan dolay , imar planlar n n h zl  haz rlanabilmesi ve 
sorgulanabilir olmas  için co rafi bilgi sistemine geçilmesi konusu, 
Tüm planlar n yeni olu turulan s n rlar dikkate al narak hukuki olarak gözden 
geçirilmesi ve idari yap lanmaya uygun olarak düzenlenmesi, revize edilmesi konusu,  
Mahalleye dönü en köylerin kentsel alanlarla ayn  kategoride dü ünülmesi; bu 
alanlarda mevzuatta belirtilen donat  alanlar na ili kin standartlar n kar lanmas
konusu,
Yeniden planlanmas  sonucunda mahalleye dönü en köylerde at l durumda 
kalabilecek donat  alanlar n n kanunun gerekçesinde sunulan kamu yat r mlar n n daha 
etkin kullan m  ilkesiyle çeli memesi konusu, 
Köyken mahalle olacak yerle melerde haz rlanacak tip projeler, 
mar aff n  ak llara getiren köylerdeki baz  birimlerin ruhsatland r lmas  konusu

yer almaktad r. 
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma haklar yla ilgili olarak anayasan n 67. 
maddesinde; “seçim kanunlar nda yap lan de i iklikler; yürürlü e girdi i tarihten 
itibaren bir y l içinde yap lacak seçimlerde uygulanmaz” denilerek yerel ve merkezi 
yönetimlere bir haz rl k süreci verilmektedir. 1984 y l nda ve 2004 y l nda zmir Büyük ehir
Belediyesi’nin sorumluluk alan n n büyümesiyle birlikte ya anan s k nt lar n benzer ekilde 
6360 say l  yasan n hayata geçece i 2014 y l nda tekrar ya anmamas  için çal malara 
imdiden ba lanmas  gerekmektedir. Üst ölçekli plan, büyümeyi f rsata dönü türerek 

ele tirileri dikkate alarak h zl ca yeniden haz rlanmal d r.
Yerel yönetimlerin topra a s k  s k ya ba land  böyle bir sistem; en uzak yerle im biriminin 
dahi yönetimde temsil olana  bulmas  aç s ndan; mesafeleri k saltan hatta önemsiz hale 
getiren çok güçlü bir organizasyon yap s  ve yine çok güçlü ileti im kanallar  gerektirecektir. 
Bununla birlikte her bir yerel yönetim aras nda olu turulacak ili kilerde; Türkiye’de her 
belediyenin kendine özgü ve birbirinden çok farkl , e itsiz, adaletsiz düzenlemelere (vergi, 
harç vb.) sahip bir yap ya neden olmas n n önüne geçecek olmas  ve yerel yönetimler 
aras ndaki ili kileri güçlendirmesi aç s ndan önemlidir. 
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1. G R

Ortaya ç k lar ndan itibaren yenileme ve dönü üm içerisinde olan kentler, son y llarda 
planlamadan tasar ma, depremden çevre sorunlar na uzanan karma k ve çok boyutlu 
sorunlar  bar nd rmakta, ba ta planlama ve imar olmak üzere uygulamaya konulan rant temelli 
yanl  kentsel politikalar n, artan yoksullu un ve kutupla man n dayatt  birçok konu ile 
birlikte ‘Kentsel Dönü üm’ 1990’lar n ba ndan itibaren, h zla büyüyen kentlerin çok yönlü 
ve karma k problemlerini çözecek sihirli bir politika olarak gösterilmekte  

Kentsel dönü üm, “fiziksel/tasar m, sosyal, ekonomik ve yasal/yönetsel boyut” olmak 
üzere birbirini tamamlayan dört boyutu içinde bar nd ran bir kavram ve gerekli oldu u yerde 
kullan lacak bir mekanizmad r. Asl nda kentsel dönü üm ekonomik, toplumsal ve mekansal 
pek çok planlama eylemini, yasalar , politikalar , ekonomik karar ve tercihleri içeren çok 
çe itli aktörlerin yer alabildi i bir eylemler bütünüdür. Kamu sektörü, Merkezi yönetim, Yerel 
yönetim, Özel sektör, Sivil toplum kurulu lar  ve yerel halk n kentsel dönü üm sürecinde 
kat l mc  olmas  beklenmektedir. Kentsel yenileme ana ba l  alt na toplanabilecek olan bu 
müdahaleler aras nda, kentsel dönü üm de dahil olmak üzere, farkl  kentsel sorunlar n
çözümüne yönelik “kentsel iyile tirme, sa l kla t rma, koruma, canland rma, mutenala t rma 
(soylula t rma), tasfiye, önleme, yeniden i levlendirme, sak n m, geli im, vb” müdahale 
biçimleri bulunmaktad r.  

Her projenin kendine özgü özellikleri bulunmaktad r. Süreçler benzerlik gösterse de her yerin, 
zaman n ve aktörlerin farkl l , her kentsel dönü üm projesini farkl  k lmaktad r. Dolay s yla 
tek bir proje üzerinden dü ünmek de il, o bölgenin analizinin çok iyi yap lmas  ve ihtiyaçlar n
belirlenmesi gerekmektedir.  Bunu da, çok büyük bir effafl kla, orada ya ayanlarla, 
kullan c larla birlikte tart arak, onlar  da ikna ederek olu turulan bir modelle yani yerel 
potansiyelleri göz önüne alarak, sadece fiziki çevrenin de il sosyal ve kültürel çevrenin ya am 
kalitesinin yükseltilmesi eklinde yap lmal d r.   

Günümüz örneklerinde ise, arsa de eri artan kentsel yerle imlerin kentsel dönü üme konu 
edilmesi, büyük oranda ekonomik rant ortaya ç karmaktad r. Kentsel dönü ümün bugünkü 
biçiminde temel sorun alan , ortaya ç kan bu rant n kamuya ve kente dönü ünü sa lamakt r.
Oysa, örnekler göstermektedir ki, ortaya ç kan rant büyük oranda gayrimenkul sektörüne 
aktar lmakta, adil bir bölü üm siyaseti uygulanamamaktad r. 
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2. KENTSEL DÖNÜ ÜM

2.1. KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TANIMI 

Dönü üm (TDK Sözlü ü); Oldu undan ba ka bir biçime girme, ba ka bir durum alma. 
Kentsel Dönü üm; Kentsel mekanlar n var olan durumundan ba ka bir durum almas .
Bu kapsamda; Kentsel mekanda olumlu ya da olumsuz her tür de i im, yap sal de i im, 
i levsel de i im dönü üme kar l k gelmektedir. 

“Kentsel sorunlar n çözümünü sa layan ve de i ime u rayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, 
sosyal ve çevresel ko ullar na kal c  bir çözüm sa lamaya çal an kapsaml  bir vizyon ve 
eylem” (Thomas, 2003).  

Kentsel Dönü üm kentsel bozulma süreçlerini daha iyi anlama ihtiyac ndan do an ve 
gerçekle tirilecek dönü ümde elde edilecek sonuçlar n üzerinde bir uzla mad r. Bir ba ka
de i le, yitirilen bir ekonomik etkinli in yeniden geli tirilmesi ve canland r lmas , i lemeyen 
bir toplumsal i levin i ler hale getirilmesi; toplumsal d lanma olan alanlarda, toplumsal 
bütünle menin sa lanmas ; çevresel kalitenin veya çevresel dengenin bozuldu u anlarda, bu 
dengenin tekrar sa lanmas d r. (Roberts, 2000) 

Fiziksel çevrede gerçekle ecek bir dönü ümden çok daha geni  kapsaml  bir eylem 
alan d r.BM Habitat programlar n n temel ilkeleri etraf nda ekillenmesi ve sosyal geli im, 
ekonomik kalk nma ve çevre koruma ile birlikte bütüncül bir biçimde ele al nmas  gerekir.  
Kentsel dönü üm esas nda ehir planlama biliminin müdahale araçlar ndan bir tanesidir. 
Kentsel yenileme ana ba l  alt na toplanabilecek olan bu müdahaleler aras nda, kentsel 
dönü üm de dahil olmak üzere, farkl  kentsel sorunlar n çözümüne yönelik “kentsel 
iyile tirme, sa l kla t rma, koruma, canland rma, mutenala t rma (soylula t rma), tasfiye, 
önleme, yeniden i levlendirme, sak n m, geli im, vb” müdahale biçimleri bulunmaktad r.
Genel olarak kentsel dönü üm; bozulma ve çökme olan kentsel alanlar n, sorunlar n n
çözümünü sa laman n yan  s ra, de i me u rayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve 
çevresel ko ullar n n kapsaml  ve bütünle ik yakla mlarla iyile tirilmesine yönelik kal c  bir 
çözüm sa lamaya çal an kapsaml  strateji ve eylemlerin bütünü olarak tan mlanmaktad r. 
Kentsel Dönü üm, günümüzde Kent planlamas n n en önemli sorunu haline getirilmi  ve son 
y llarda bir dizi özel yasalara konu olarak gerçekle tirilen ya da gerçekle tirilmeye çal lan
projeler ile, kentlerimizin tarihi, kültürel ve kimliksel dokular n  bozan, ehircilik bilimi 
aç s ndan tan mland  gerçek içeri e ve yasada yer verilmi  olan yap l  amac na ayk r ,
sermaye ve rant odakl  konut üreterek halk n kat l m n  d layan kavramlardan biri olarak 
gerçekle mektedir.  

2.2. TÜRK YEDE KENTSEL DÖNÜ ÜM SÜREÇLER

Türkiye’deki kentle me süreçlerini dönemlere ay rd m zda, kar m za 1923 -1950, 1950-
1980 ve 1980 sonras  olarak üç temel dönem ortaya ç kmaktad r.

-1950’lerle ba layan süreçte göçlere haz rl ks z yakaland . Kente yönelen göçler, kentsel 
mekanda önemli ve kapsaml  bir dönü üme neden oldu. Yoksul, emekçi kesimlerin bar nma 
sorununun devlet eliyle çözülmemesi, gecekondula ma kavram n  ve gecekondulu kente 
dönü ümü gündeme ta d . Gecekondular ve hisseli parsel sat  yap lan alanlarda kaçak 
yap la malarla kentler yeni bir biçim ald .
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-1980’lerde gündeme gelen imar aff  uygulamalar  ve slah imar planlar  ile gecekondu 
alanlar nda ve hisseli alanlarda yo unla ma ile yeni bir dönü üm gerçekle ti.

-Kentsel mekanda ya anan de i im, 2000’li y llarla birlikte boyut de i tirmi , “imar rant ”
kavram “deprem korkusu” ile birle tirilerek yeni düzenlemelerin gerekçesi olu turulmu ,
-Kent içinde olu an rantlara el koyma aray nda olanlar n var olan kullan c lar   tasfiye etmek 
için ba latt klar  aray  “Kentsel Dönü üm” kavram   ile somutla m  ve  “Kuzey Ankara 
Giri i Kentsel Dönü üm Projesi Kanunu”   4 Mart 2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmi ,
-Kentsel Dönü üm “Belediye Kanunu” (5272 ve 5393) içinde 24 Aral k 2004 tarihinden 
ba layarak yer alm ,

- 16.6.2005 tarihinde 5366 Say l  Y pranan Tarihi Ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n
Yenilenerek Korunmas  Ve Ya at larak Kullan lmas  Hakk nda Kanun ile tarihi alanlarda 
koruma amac ndan uzakla lm ,

-“Dönü üm Alanlar  Hakk nda Kanun Tasar s ” 22 Kas m 2006 tarihinde Komisyonda kabul 
edildi i halde yasala mam ,

-Ba layan ve yasal dayanaktan yoksun olan “kentsel dönü üm” giri imlerinin yarg da
bozulmas , engellenmesi, alan içinde ya anan direni ler iktidar  yeni aray lara yöneltmi  ve 
Dönü üm Alanlar  Hakk nda Kanun, yasala t r lmazken, 2010 y l  içinde Belediye 
Kanunu’nun 73. maddesinde de i iklik yap lm  ve “Kentsel Dönü üme “Anayasaya ayk r ”
içerikte geni letilmi  biçimde yasal dayanak (!) olu turulmu ,

-6306 say l  Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun, 16.05.2012 
tarihinde kabul edilerek yasala m t r.

2.3. DE EN YASALAR VE UYGULAYICI KURUMLARIN ARTAN GÜCÜ 

Siyasi alanda yasama yetkisinin hiçbir engele tak lmadan ve tart lmadan kullan lmas yla 
birlikte, tehlikeli bir güç yo unla mas  ve merkezile mesi. Me ruiyet çerçevesi yap lanlar n
yasal oldu u gerekçesiyle kurulmaktad r.  Birbirini tamamlamas  en az ndan birbirine 
yakla mas  beklenen yasall k ve me ruiyet çerçeveleri aras nda ciddi bir uçurum ortaya 
ç km  durumdad r

Toplu Konut daresi (TOK ) ve Özelle tirme daresi Ba kanl  gibi önemli kamu kurumlar
5273 say l  “Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanunu'nda De i iklik Yap lmas  ile Arsa 
Ofisi Genel Müdürlü ü'nün Kald r lmas  Hakk nda Kanun ve 5609 say l  “Gecekondu 
Kanunu’nda De i iklik Yap lmas na Dair Kanunlar n da ç kart lmas yla çok ciddi yetki 
aktar mlar  gerçekle tirilmi tir. 

• 5393 say l  “Belediye Yasas ”n n 73. maddesi: nüfusu 50.000’in üzerindeki 
belediyelere kentsel dönü üm proje alanlar n  ilan etme ve uygulama yetkisi, 

• 5366 say l  “Y pranan Tarihi ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n Yenilenerek 
Korunmas  ve Ya at larak Kullan lmas  Hakk ndaki Kanun” (5 Temmuz 2005)  acele 
kamula t rma yetkisi ve yenileme kurullar ,

• 5793 say l  “Baz  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik 
Yap lmas na Dair Kanun”  (24. Temmuz 2008): Büyük ehir Belediyelerine yetki, 
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• 5393 say l Belediye Yasas ’n n 73. maddesinde de i lik yap lmas n  sa layan 5998 
say l Belediye Kanununda De i iklik Yap lmas na li kin Kanun (24 Haziran 2010) 

• 644 say l Çevre ve ehircilik Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 
Hükmünde Kararname (4 Temmuz 2011) 

• 648 say l Çevre ve ehircilik Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 
Hükmünde Kararname le Baz  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Hükmünde Kararname (17 A ustos 2011) 

• 6306 say l  Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun: Çevre
ve ehircilik Bakanl  ve TOK  gibi birçok kurum ve kurulu a yetkiler verildi. 

2.4. ZM R’DE KENTSEL DÖNÜ ÜM UYGULAMALARI 

zmir’de kentsel dönü üm projeleri zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan 2006 y l nda
ba lat lm t r. Bu projeler a a daki tablolarda gösterildi i üzere; Afet Riskini Azaltma 
Amac yla Tamamlanan Kentsel Yenileme Projeleri ve Yerinde Dönü üm Amac yla
Sürdürülen Kentsel Dönü üm ve Geli im Projeleri eklinde ikiye ayr lmaktad r. 

Afet Riskini Azaltma Amac yla Tamamlanan Kentsel Yenileme Projeler; 

Kadifekale 42 Hektar 
Ye ildere 2 Hektar 
Gürçe me 2 Hektar 
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Yerinde Dönü üm Amac yla Sürdürülen Kentsel Dönü üm ve Geli im Projeler; 

Bayrakl  60 Hektar 
Uzundere 32 Hektar 
Ege Mahallesi 7 Hektar 
Ball kuyu 48 Hektar 
Aktepe – Emrez 122 Hektar 
Örnekköy 18 Hektar 
Torbal  6 Hektar 
Bay nd r 13 Hektar 

zmir’in ilk kentsel dönü üm uygulamalar ndan biri olan Kadifekale Türkiye’deki kentsel 
dönü ümün uygulamalar  bak m ndan önem arz etmektedir.  Türkiye’nin de, afet risklerini 
ta yan geli mekte olan bir ülke olmas  sebebiyle kentsel dönü üm uygulamalar , afetle ilgili 
kentsel dönü üm uygulamalar n n yap lmas n  gerektirmi tir. zmir’de do al afet riski ta yan
Kadifekale Bölgesi’ne yönelik yap lan “Kadifekale Kentsel Dönü üm Projesi ”, afet riski 
alt ndaki alanlar n dönü türülmesinde önemli uygulamalar ndan biridir. 

Yine yap m na ba lanm  ve devam etmekte olan Ye ildere ve Gürçe me bölgelerindeki 
Kentsel Yenileme projeleri zmir’deki di er uygulamalard r. 04.05.1998 tarihli Bakanlar 
Kurulu karar  ile ‘Afete Maruz Bölge’ olarak ilan edilmi  Ye ildere Kentsel Yenileme 
Bölgesi’nde gerçekle tirilen proje y k m a amas  devam etmektedir. Bu projede ula ma 
sa lan p konut talep eden hak sahiplerine Uzundere Toplu Konutlar ’ndan konut tahsis 
edilirken, bedel talep eden hak sahiplerine ise kamula t rma bedelleri ödenmi tir. Ayn  tarihte 
yine Bakanlar Kurulu karar yla ilan edilen Gürçe me bölgesinde de 2011’de y k m çal malar
ba lam  devam etmektedir. ki proje kapsam nda bölgede ya ayan halk n taleperline göre 
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Uzundere Toplu Konutlar ’ndan konut tahsis veya bedel talep eden hak sahiplerine ise 
kamula t rma bedelleri ödenmesi yöntemi uygulanm t r. 

Ye ildere Kentsel Yenileme Bölgesi 

Gürçe me Kentsel Yenileme Bölgesi 

2.4.1. KAD FEKALE’DE KENTSEL DÖNÜ ÜM UYGULAMASI 

MÖ 4.Yüzy l'da kurulan Kadifekale; Hellen, Roma, Bizans ve Osmanl  dönemlerine ait 
kal nt larla arkeolojik eserlerin bulundu u, 186 m. yükseklikte bir tepe üzerine kurulmu ,
ehrin hemen her yerinden görünebilen, özel bir noktas nda konumlanm t r. Kadifekale 

bulundu u konum itibariyle turistlerin çekim merkezidir. Ancak özellikle 80’ li y llardan 
sonra ülkemizin en önemli sorunlar ndan biri haline gelen göç nedeniyle, zmir de tüm 
anakentler gibi olumsuz yönde etkilenmi tir. Kadifekale etekleri de göç ve sonucunda geli en 
çarp k kentle me sebebiyle bugün imars z ve sa l ks z yap la ma bölgesi haline gelmi tir. Bu 
olgu, tarihi kal nt lar n gün yüzüne ç kar lmas na yönelik çal malar  da engellemektedir. 
zmir bütünü için de tarihi de er ta yan ve zmir'e en hakim noktada bulunan bu alan, kent 

halk  taraf ndan da yeterince ya anamamaktad r. Kadifekale eteklerinde ya am, fiziksel olarak 
sa l ks z ko ullarda sürdürülmekte, kentin tam ortas nda olunmas na kar n, kent ya am  ile 
kopukluklar ya anmaktad r. Bölgenin sosyo-ekonomik yap s , ço unlukla göçle gelen, “Alt 
Sosyal Gelir Grubu” vatanda lardan olu makta, geçimini yayg n olarak “Midyecilik” ile 
sa lamaktad r.

Kentin yoksul mahallelerini bar nd ran Kadifekale etekleri ayn  zamanda heyelan bölgesidir. 
Bölgede görülen en büyük olumsuzluk; heyelan tehlikesi alt nda olan, zaman zaman olu an 
zemin kaymalar  nedeniyle yüzeysel ve yap sal zarar görmü  gecekondu tipi yap lar ve dü ük 
cephe, sokak ve çevre kalitesidir. Bölgede yak n zamana kadar hayati tehlike ta yan evler, 
hatta okullar bo alt lmak zorunda kal nm , ancak soruna kal c  bir çözüm bulunamam t r.
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Kadifekale Heyelan Bölgesi ile ilgili, 1962- 2005 tarihleri aras nda belirli aral klarla 8 adet 
jeolojik etüt raporu haz rlanm ; 1978, 1981, 1998 ve 2003 tarihlerinde Bakanlar Kurulu 
karar  ile “Afete Maruz Bölge” olarak ilan edilmi ; 20.07.2006 tarihinde ise zmir Büyük ehir
Belediyesince Kamula t rma Karar  al nm t r. Kadifekale bölgesinde jeolojik olarak uygun 
olmayan araziler üzerine, kalitesiz malzemelerle ve yap m tekni ine ayk r  olarak, temel 
mühendislik ölçütlerinden yoksun, plan gözetilmeksizin yap lan gecekondu tipi yap lar, her an 
olu abilecek heyelan tehlikesinde büyük can kay plar na ve hasarlara yol açacakt r. Bu 
amaçla, zmir Büyük ehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Toplu Konut daresi aras nda
yap lan protokolle; “Afete Maruz Bölge” ilan edilen, mariye, Ondokuz May s, Vezira a,
Hasan Özdemir, Ye ildere, Kosova, 1. Kadriye, Altay, Kadifekale ve Bayrakl  Mahallelerinde 
yer alan gecekondu tipi yap lar n bo alt lm  ve hak sahiplerinin Uzundere’de yap lan 
konutlara tasfiye edilmi tir. Uzundere konurlar na yerl en halk n merkezden uzakla mas  tüm 
ya ant s n  de i tirirken, TOK  konutlar n n ikinci senesinde eskimeye ba lamas , alan n
sosyal donat  ihtiyac n n ve toplu ta ma olanaklar n n yetersiz olmas  gibi sorunlarla yüzüze 
oldu u bilinmektedir. 

3. SONUÇ 

Türkiye’de  ba ta stanbul olmak üzere, kentlerde büyük ula m projeleri gündeme ta nm ,
kent bütçesinin önemli bir bölümü bu projelere aktar lmaya ba lanm t r. 

n aat sektörü üzerinden ya ama geçirilmek istenen neo-liberal politikalar n bir a amas
olarak kentsel dönü üm gündeme tüm a rl yla ta nm t r. 

Kentin rant  yükselen bölgelerine yönelik geli tirilen y k m ve yeniden yap m süreçleriyle bir 
yandan kent yoksullar  yerlerinden edilirken, di er yandan kentsel dönü üm projeleri 
üzerinden sermayeye kaynak aktar m  h z kazanm t r.

Kentsel mekana yat r m temel sermaye birikim arac  olarak görülür ve bu çerçevede kentin 
belirli bölümleri orta ve üst s n flar için temizlenip (!) yeniden yarat l rken, kent yoksullar n n
bu döneme de in türlü bedeller ödeyerek elde ettikleri kazan mlar ellerinden al nmaya 
ba lanm t r. 

zmir’de ya am alanlar n n, özenle, o yerin sakinleriyle birlikte, gereksiz y k mlar olmadan, 
bögede ya ayan insanlar n gereksinimlerini kar lamaya yönelik dönü üm modelinin hayata 
geçirilmesi için, öncelikle 1/25000 zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan  Revizyonu plan 
kararlar  ile belirlenen ‘Sa l kla t rma- Yenileme Program Alanlar ’ çerçevesinde belirlenen 
alanlar n, kapsaml  ve bütüncül bir planlaman n parças  olarak, mevzuat ve planlama 
aç s ndan bütünsellik içinde ele al nmas  do ru bir yakla m olacakt r.

zmir Büyük ehir Belediyesi Kentsel Dönü üm Daire Ba kanl  kapsam nda ba lat lan
çal malarda; “Ça da  kentlerde, standard  yüksek bir ya am sürmek her kentlinin hakk d r.
Plans z ve sa l ks z yerle me nedeniyle hizmetlerin güçlükle götürülebildi i, kentsel 
donat lar n yetersiz kald  veya olmad  yerle im birimlerinde kentsel çözümleri halkla 
birlikte üreterek uyguluyoruz. Kentsel dönü üm projelerinde uzla ma, payla ma ve yerinde 
dönü üm ilkeleri göz önünde tutuluyor.” denilmektedir. Bu çal malar "halk için yerinde 
kentsel dönü üm" temelinde yürütülmelidir. 



452

* Bu bildiri ehir Planc lar  Odas  ad na düzenlenmi tir.

Bir kentsel alandaki kullan m biçimini de i tirmeyen, ayn  kullan mla yenilenmesini veya 
rehabilite edilmesini öngören bu projelerin “Kentsel yile tirme” veya “Kentsel Yenileme” 
projeleri olarak isimlendirilmeleri gerekirken, “Kentsel Dönü üm Projeleri” olarak 
adland r lmalar n n nedeni, projelerin içinde sakl  olan “bir kesime” rant sa lama amac n n, 
dönü üm kelimesinin içinde yatan popüler ve olumlu ideolojik anlam n ard nda saklan lmak 
istenilmesinden kaynaklanmaktad r. Bir gecekondu alan n n çok katl  konut alan  haline 
getirilmesinin dönü ümle bir ili kisi bulunmad n , yap lan n rant  yükselen alanlarda rant n
art r lmas  ve aktar m , ya ayanlar n bölgelerden tasfiyesi, bölgenin soylula t r lmas  ve 
yeniden payla t r lmas  yoluyla yenilenmenin sa lanmas  için bir araç haline geldi ini
görmekteyiz. 
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ZM R’DE TEHL KEL  ATIKLARIN YÖNET M

Yard. Doç. Dr. Enver Yaser KÜÇÜKGÜL 
enver.kucukgul@deu.edu.tr 

TEHL KEL  VE ZARARLI ATIK NED R? 

Dünyada 1960 y l na kadar “Tehlikeli ve Zararl  Madde” kavram  çok s kl kla
kullan lmamaktayd . Birinci dünya sava  sonras nda ve, özellikle ikinci dünya sava
döneminde çok çe itli amaçlara hizmet eden ve kapitalizmin ve sömürü sisteminin 
yayg nla mas  için ço u kez yüksek öldürücü ve yok edici kapasiteye sahip kimyasal madde 
üretimi h zlanm t r. 1940-1950 y llar nda ya anan bu olgu sentezlenen kimyasallar n pek çok 
alana ayn  ve/veya farkl  amaçlarda s n rs z kullan m  sonucunda ilk etkiler 1960’larda 
görülmeye ba lanm t r. S n rs z ve sorumsuz kapital ve ona hizmet eden yönetimlerin eliyle 
bu kimyasallar n hava, su, toprak ve canl larda yol açt  geri dönü ümsüz etkiler dünyan n
ilgisini çekmeye ba lam t r. Ya anan felaketler sonucunda bu etkiye yol açan ve/veya 
açabilecek olan maddelerin yeni bir gurup ad alt nda toplanmas  ve bunlar n etkilerinin 
azalt lmas  veya yok edilmesi için al nacak önlemler öncelikle geli mi  ülkelerde yasal 
yapt r mlar n uygulanmas  için yönetmelikler kapsam na al nm t r. Genel anlam yla
“Tehlikeli ve Zararl  Maddelerin At klar ”, kat , s v , gaz veya kar mlar  formunda olan; 

Dü ük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü, 

nsan ve di er canl  formlar için toksik, kanserojen, mutajen ve teratojen etkiye sahip, 

Dü ük s cakl klarda alevlenebilme özelli i olan, 

Patlay c , korozif ve reaktif maddelerdir. 

Tehlikeli ve zararl  maddelerin bu etkilerinin azalt lmas  veya ortadan kald r lmas  için, 
onlar n; geri dönü türülebilir, tehlikeli olmayan formlara dönü türülebilir ve depolanabilme 
özelliklerine göre ele al nmas  gerekir. Tehlikeli ve zararl  at klar korozif, reaktif, yanabilir 
(tutu abilen/ patlayabilen), toksik kimyasal bile enlerdir. Günümüzde 74 milyonu a an do al
ve sentetik kimyasal maddenin oldu u hat rlanacak olursa, hangi konu ile nas l
u ra aca m z  bir kez daha dikkatle gözden geçirmemiz gerekir. Tehlikeli ve zararl  at klar
ço unlukla reaktiftir ve patlama potansiyeli olan ya da at k i leme prosesi esnas nda toksik 
gaz ç k na neden olan at klard r. Tehlikeli ve zararl  at klar hakk nda kesin bilgi ve yasal 
olarak düzenlenmi  yorumlar ile tan mlan r. Normalde karars z, hava ve su ile önlenemez 
ekilde tepkimeye giren, su ile patlay c  kar mlar meydana getiren, bas nç alt nda veya 
s t ld klar nda patlay c  olan at klar yasal normlarda reaktif tehlikeli ve zararl  at klar olarak 

tan mlan r. Tehlikeli ve zararl  at klar toksiktirler ve tutu abilme, patlayabilme olas l klar
yüksek yan c  maddelerdir. Canl lara, malzemelere, çevreye zarar verebilecek her türden 
maddeye “tehlikeli ve zararl ” madde ad  verilir. Genel anlamda tehlikesiz veya zarars z
diye bir madde yoktur. Tehlikelilik ve zararl l k madde miktar na, temas edilen; zamana, 
türe, miktara ve di er maddelerin varl na göre yorumlanacak bir kavramd r. 



454

* Bu bildiri Çevre Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

Tehlikeli ve Zararl  At klar Konusunda Temel Tan mlamalar

Ülkemizde yay nlanan (TAKY) “Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i’ndeki (2005)” 
tan mlamada; “Madde: Do al halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararl l n
ve yap s n  etkilemeden uzakla t r labilen çözücüler hariç, üretiminde kararl l n  sa lamak 
üzere kullan lan katk  maddeleri ile üretim i leminden kaynaklanan safs zl  ihtiva eden 
kimyasal element ve bunlar n bile iklerini ifade etmektedir”, denilmektedir. Bu tan m n
tümüne kat lmak mümkün de ildir. Bu alanda izlemekte yarar gördü ümüz en iyi kaynaklar n
ba nda ABD-EPA yay nlar  gelmektedir. K saca bir hat rlatma yapacak olursak, ambalaj nda
“DANGER-TEHL KEL ” veya “POISON-ZEH RL ” yaz s  olan maddeler çok toksik, 
korozif ve alev alabilenleri,  “WARNING- KAZ” veya “CAUTION-UYARI” yaz s  olan 
maddeler ise orta ve dü ük toksisitede olan maddeleri göstermektedir. Yukar da yaz lan 
tan mlamalara ili kin olu acak at klar  kabaca dört grupta toplayabiliriz; 

a)   Toksik At klar

b)   Korozif At klar

c) Yan c  - Parlay c  At klar

d)   Reaktif At klar

Tehlikeli ve Zararl  At klar n Üretimi Mikarlar  ve Bertaraf

Tehlikeli ve Zaral  At klar (TZA) yak n tarihlere kadar di er at klardan ayr  olarak 
toplanmamaktayd . Dolay s yla bu tür at klar n genel at klar içerisinde da l m paylar  üretim 
ve bertaraf alanlar na göre farkl  oranlar sergilemektedir. Günümüz için üretilen at k miktar n
tam olarak söylemek imkans zd r. Do ru say sal de erlere ula mada hali haz rda yasal 
yapt r mlar ve yönetmeliklerin yetersizli inden dolay  zorluklar vard r.  Sanayici beyanlar na
dayan larak yap lan tahminler sa l kl  bir de erlendirmeye olanak tan mamaktad r. Tehlikeli 
at klar n miktar  çe itli faktörler ba l d r. Bunlar n ba nda üretim sektöründe kullan lan 
kimyasal madde miktar na ve türlerine bakmakta yarar vard r. 29 Ekim 2013 tarihi itibar  ile 
CAS patent numaras  alm  74.497.380 kimyasal bile i in 70.691.923 tanesi ticari olarak 
sat lmakta ve sanayi taraf ndan kullan lmaktad r (Kaynak: http://www.acs.org). Ülkemizde ve 
dünyada yay nlanan yasal yönetmeliklere bakt m zda bu yönetmeliklerin yay na girdi i
y llarda sanayide kullan lan kimyasal bile ik say s  5 milyon civar ndayd . Bu nedenle mevcut 
standartlarda yer alan parametreler geçerlili ini yitirmi tir. K saca sanayi bu gün için at k
bile imini de i tirmi  olup bu durumu olumlu yorumlamak için elimizde hiçbir veri yoktur. 

Bu maddelerden baz lar  dünya genelinde milyon ton mertebesinde üretilmektedir. Ba l ca
sülfirik asit, sodyum hidroksit, amonyak, kireç ve etilen ilk s ray  almaktad r.

Ülkemizde üretilen tehlikeli at k miktar  için net bir rakam vermek olanakl  de ildir. Bu 
alanda yetkili makam olan Çevre ve Orman Bakanl m z u s ralarda sürdürmekte oldu u
“Life ‘Hawaman’ projesi kapsam nda (Türkiye’de endüstriden kaynaklanan tehlikeli at klar n
yönetiminin iyile tirilmesi projesi, 3 temmuz 2007 tarihli tan t m toplant s nda) resmi 
aç klama Türkiye’deki TZA miktar  olarak  1.120.000  ton/y l olarak aç klam t r.Bu alanda 
yetkin kurulu lardan biri olan Kimya sanayicileri Derne i ise; malat Sanayinden gelen TZA 
miktar : 1.2 - 2 milyon ton olarak belirtmektedir. Bu at n; % 47’si sat lmakta,   % 35’i  
at lmakta,  % 13’ü tekrar kullan lmakta,  %  5’i   bilinmemektedir. Di er kaynaklara göre: 1.2 
milyon ton/y l olarak üretilen TZA : %  8 Geri kazan m, % 47 Bertaraf, % 45 Sat lmaktad r. 
Ülkemizde y ll k kat  at k miktar : 25-30 milyon ton (TU K, 2006) oldu u dikkate al n rsa; 
kat , s v  gaz ve di er formlar  ile TZA miktar  tahmini say lar n çok üzerinde olacakt r. Çevre 
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Bakanl m z n dan man , Dr. Gunnar Benter (AB Özel At klar E le tirme Projesi Yerle ik
E le tirme Dan man ), ubat-2008: Türkiyede 839 tür at k vard r. Bu türlerin 405’i 
tehlikelidir (bu say n n 173’ü muallakl  at k s n f ndad r) . K sacas  ülkemiz için net bir 
rakam  resmi olarak söylemek kolay de ildir. 

TZA miktar n  ülkemiz için ABD’de belirlenen de erin;  

1/4’ünü  al rsak  0.25 ton/y l/ki i * 70 milyon =17.5 milyon ton 

1/5’ini al rsak 0.2  ton/y l/ki i * 70 milyon  = 14 milyon ton 

olarak ifade edebiliriz (Muallakl  ve özel at klar hariçtir, dikkat maden ve petrol sanayi 
at klar  bu say ya dahil de ildir). Ortalama bir maden i letmesi y lda 3-5 milyon ton tehlikeli 
at k olu turdu u da dikkate al n rsa bu say n n nereler varaca n  tahmin edebiliriz. Buna 
kar n Çevre ve ehircilik Bakanl m z n resmi web sayfas nda verilen bilgiler ( Ekim 2013) 
a a da aynen iletilmi tir.

TEHL KEL  ATIK BÜLTEN , TEHL KEL  ATIK STAT ST KLER  (2011)  

Haz rlayan: Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü - At k Yönetimi Dairesi Ba kanl

Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i kapsam nda At k Beyan Formlar  do rultusunda 
toplanan verilere göre Tehlikeli At k miktar  belirlenmi tir (11.10.2013). Ülke geneli tehlikeli 
at k üretim miktar  ve bu at klar n geri kazan m/bertaraf yöntemlerine göre da l m n
belirlemek üzere At k Beyan Sistemi olu turulmu  ve at k üreticilerinden Tehlikeli At klar n
Kontrolü Yönetmeli i kapsam nda beyanlar al nm t r (www.csb.gov.tr/gm/cygm/ ). At k
beyan Sistemi kullan c lar  Türkiye geneli tehlikeli at k üreten tüm sanayi tesisleri olarak 
belirlenmi tir. Sistemde tesis özlük bilgileri ile sektör, kapasite ve çal an say lar  da kay t
alt na al nm t r. Sistemde at klara ili kin olarak; At k Yönetimi Genel Esaslar na li kin
Yönetmelik (AYGE Y) Ek-IV’de verilen kodlar kullan lm  olup, tesiste üretilen her at k
kodu için miktar, at k ya  ise kategorisi, ölçü birimi, at n i lem gördü ü yer bilgisi (tesis içi-
tesis d -ihracat ve stok), at k geri kazan m/ bertaraf Yöntemi (AYGE Y Ek-II/A ve Ek-II/B) 
ve çevre lisansl  geri kazan m/bertaraf tesisi bilgisi al nm t r.

2012 y l nda 2011 y l  at k üretimine ili kin bilgi talep edilmi  olup, ülke geneli 18.428 tesis 
taraf ndan beyan formunu doldurdu u belirlenmi tir. Do rulanm  sonuçlara göre 2011 y l
Türkiye geneli i lem gören Tehlikeli At k Miktar : 938,498 ton olarak belirlenmi tir. Bu
at klara maden sektörü at k miktarlar  dahil edilmemi tir.

Tehlikeli At klar n Yönetimine ili kin 2011 y l na ait istatistik sonuçlar  na bakt m zda
toplam 983.498 ton at k beyan edilmi tir. Bu miktar n 714.446 tonu geri kazan lm  (%70), 
91.035 tonu bertaraf edilmi  (%9), 122.915 tonu tesis içi ? (%20), 9.943 tonu stok (%1), 139 
tonu ihraç ( % ?) edilmi tir. 
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zmir için bir de erlendirme yapacak olursak; ehrimiz yo un bir sanayi kentidir. Üretilen 
tehlikeli at k miktar  y lda en az 1-2 milyon ton mertebesindedir ve bu miktar n % 10’u dahi 
düzenli olarak i leme konulmamaktad r. Ülke genelinde berteraf edilen miktar ve ilgili 
tesislerin kapasitesi dikkate al nd nda durumun ciddiyeti daha iyi anla lacakt r. Berteraf 
edilecek y ll k at k miktar  toplam  depolama dahil bir milyon ton civar ndad r, geri kalan 
k s m TU K verilerinde de gösterildi i gibi havaya suya ve topra a kar maktad r.

Tehlikeli at k miktarlar  konusundaki bu belirsizlik ve net rakam veremeyi imizin as l
nedenleri ise durumu daha da vahim hale getirmektedir. Bu nedenler; 

Resmi bir envanter çal mas  yap lmam  olup tahminlere dayan lmaktad r

GSM ruhsat  olmayan kaçak çal an sanayi kurulu lar n n say s  az de ildir

Uluslararas  standartlara sahip olan az say da sanayi kurulu u vard r

Gerek halk m z gerekse de sanayicimiz henüz tam olarak TZA kavram n
bilmemektedir, 

Denetim ve izleme eksikli i vard r

Bu at klar için yeterli bertaraf tesisi ve etkili bertaraf yöntemleri uygulanmay p kanun 
d  yollara heveslenen uygulay c lar ço unluktad r. 

TEHL KEL  VE ZARARLI ATIKLAR VE YASAL DURUM 

TZA kapsam nda ç kar lan yasalar  inceledi imizde, bu yasalar n di er çevre yasalar ndan
sonra ortaya ç kt n  görmekteyiz. Bu çevreye artan duyarl l n ve bilgi düzeyinin yan  s ra
ya anan olaylar n bir sonucudur. Teknolojik geli menin yan  s ra sanayinin çevre üzerindeki 
bask lar n n azalt labilmesi için her geçen gün daha çok say da yönetmelik yürürlü e
konulmaktad r. Ülkemizde ilk yasal süreç 1982 Anayasas nda 56. maddesinde yer ald
görülmektedir. Bu yasalardan öncelikle ç kar lan yasan n hava kalitesinin korunmas na
yönelik oldu u görülmektedir.   
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Çevresel aç dan bir konuda ç kar lan yasa ve yönetmeliklerin de sürekli geli tirilmesi ve 
güncellenmesi gerekmektedir. Gerek ABD ve gerekse AB ülkeleri bu konuda önderlik 
etmektedir. Ancak bizim de için de bulundu umuz statüdeki ülkelerde ne yaz k ki ayn  oranda 
bir yeniden düzenleme çal mas  yap lamamaktad r. 1982 sonras  anayasal zorunluluk olarak 
getirilen çevre korunmas  hak ve görevleri için yasal düzenlemelerimiz oldukça yava
ilerlemektedir. De i tirilen yönetmeliklerin kapsam  incelendi inde, bazen yeni 
düzenlemenin bölgesel veya kurumsal olarak belirli kesimlerin lehine olan düzenlemeler 
görülmektedir. Bu da çevre duyarl l n n gelece e umutla bakmam z  engelliyecek kadar 
karamsarla t rmaktad r. Sadece yasa ç karman n yetersizli i kadar bu yasalar n
güncelle tirilmemesi de ayn  ihmali ortaya ç kar r. Ülkemizde bu konuda ile ilgili olarak 
ç kar lan yönetmelikleri gözden geçirmekte yarar vard r. Konu ile direkt ve dolayl  olan 
birkaç yasay öyle s ralayabiliriz.

Tehlikeli  At klar n  Kontrolü Yönetmeli i; bu yönetmelik, 27 A ustos 1995 tarih ve 22387 
say l  Resmî Gazete’de yay nlanarak yürürlü e girmi tir. Tehlikeli At klar n Kontrolü 
Yönetmeli ine y llard r de i iklikler yap larak geli tirilmeye çal lmaktad r. Yap lan 
de i iklikler s ras yla;

25 Aral k 1996 tarih ve 22858 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 

15 Haziran 1997 tarih ve 23020 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 

25 Eylül 1999 tarih ve 23827 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 

10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 

En son de i iklik 14 Mart 2005 de yay nlanm t r

ekilde de i ikli e u ram t r.

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli i; bu Yönetmelik, 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 say l
Resmî Gazete’de yay nlanm t r. Ayr ca Çal ma Bakanl  bünyesinde  yeri ve i çi sa l
kapsam nda “Tehlikeli Kimyasallar ile Çal maYönetmeli i”’ni de bu guruba almakta yarar 
vard r.

ZM R KENT Ç N DE ERLEND RME 

zmir’de bu konuda yeterli envanter çal mas  ülke genelinde oldu u gibi henüz 
yap lamam t r. Yo un sanayi kenti olan zmir ba ta Alia a Demir Çelik tesisleri, Petrol 
rafinerisi ve Petkim gibi kimyasal at  yo un üreten ve y lda milyon tonun üzerinde at k
üreten tesislerdir. Ayr ca bölgedeki Gemi söküm tesisleri halen ba l ca ilgi oda d r. Kent 
civar nda Kemalpa a ve Torbal  bölgesi Organize sanayi bölgesi niteli inde olmalar na
ra men AOSB gibi yo un üretim sonucu çevresel olarak en büyük risk bölgeleridir. Bu 
düzenli sanayi tesislerinde bile net TZA miktar  resmi olarak belirlenmedi i gibi 
bertarafedilen miktarlar yukar da da belirtti imiz gibi çok azd r. Öte yandan kentsel kat  at k
yönetim modeli geli mi  ülke standartlar ndan çok uzaktad r. Bu ekilde kat  at  yeterli 
bertaraf edemiyen bir kentte TZA bertaraf ndan bahsetmek anlaml  de ildir. Benzeri bir husus 
Kentsel At ksu Ar tma Tesislerinden kaynaklanan milyonlarca tonluk ar tma çamurlar  ba l ca
sorundur. limizde sadece kat  formda olan TZA konu ulmas na ra men bu miktarlara henüz 
s v  ve gaz formlar dahil edilmemi tir. zmir ülkemizde çok çe itli sanayi dallar nda yo un
üretimlerin oldu u bir ehirdir. l s n rlar  içerisinde say s z tehlikeli at k üreten sektörler 
vard r. Bu i letmelerin at klar n  iyi bir ekilde yönetti ini söyleyebilmek bir hayli zordur. l
s n rlar  içinde ba l ca dikkati çeken i letmeleri u ekilde s ralayabiliriz;
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a) Alt n Madencili i: Bergama-Ovac k, Efemçukuru 

b) Nikel Madencili i: Turgutlu-Çalda , Gördes, 

c) Petrokimya tesisleri, 

d) Onlarca Sanayi Bölgesi; AOSB, Kemalpa a, Torbal , Alia a vb. 

e) Hurda metal i leyen Demir-Çelik tesisleri, 

f) Termik Santraller, 

g) Gemi Söküm tesisleri, 

h) At k Geri Kazan m tesisleri, 

i) At ksu Ar tma Tesisleri 

j) Radyoaktif at klar 

yukar da s ralanan tesislerin bir ço unun at klar  bakanl k taraf ndan tehlikeli at k
kapsam ndan ç kar lm t r. Milyon tona varan bu at klar bölgede sonsuza kadar etkilerine 
devam edeceklerdir. 

ÖNER LER

Öncelikle yasalar n etkinli i sa lan p denetim ve düzenlem çal malar  yap lmal d r. Çevre 
Mühendisli i Bilmi aç s ndan TZA bertaraf nda depolama ve yakma kavramlar  ve 
uygulamalar  en son olarak dü ünülmelidir. Çünkü her iki yöntemde sorunu çözemez. Bu 
nedenle ilk olarak TEHL KEL  ATIK K RL L N N AZALTILMASI gerkir.  

At k Azalt m : Ço u tehlikeli ve zararl  madde problemi erken dönemlerde at k indirgeme ve 
at k azalt m  ile önlenebilir. At k azalt m  ar tma i lemlerini de içerir.  

Kaynaklar at kla mücadeleyi 4R ile tan mlar: 

• Reduction: At klar n Azalt m

• Reuse: At klar n Tekrar Kullan m

• Recovery: At klar n Geri Kazan m

• Recycle: At klar n Geri Dönü ümü 

At klar n Azalt m nda Öncelik S ras ;

At k azalt m nda çe itli yollar vard r. Bu; kaynak kullan m n n azalt lmas , at k ay r m  ve at k
miktar n n azalt lmas d r. Baz  at klar tekrar kullan labilir ve geri dönü türülebilir. En etkili 
çal ma ise üretim i lemlerinde dikkatli kontrolü sa lamak üzere at k azalt m merkezlerinin 
kurulmas , at klar n incelenmesi ve üretimin her basama nda at k azalt m n n sa lanmas d r. 
At k azalt m  üretim prosesi dizayn edilirken göz önünde tutulursa daha ekonomik olur. Çevre 
koruma konusunda 1970'lerde ba layan çözüm aray lar  daha çok kirlili in önlenmesi 
temeline dayan yordu. Bu ilkeye dayan larak geli tirilen teknolojiler, kirleticilerin havaya, 
suya ya da topra a sal nmadan önce azalt lmas n  öngörüyordu. Ancak bunlar, üretim 
sonras nda ve ürünün ömrünü tamamlamas ndan sonra ba vurulan teknolojilerdi. Bu nedenle 
de yüksek enerji ve malzemeye gereksinim duyan, görece daha dü ük verimli teknolojilerdir. 
Ayr ca, mevcut üretim sistemlerinin de i tirilmesinde ve iyile tirilmesinde pek etkili 
olamam lard r. 1980'lerin ba nda "çevre yönetimi" yakla m  birçok firma taraf ndan
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benimsendi. Bu firmalar, etkinliklerini çevre ve enerji performanslar n  art racak biçimde 
yeniden tasarlam lard r. 1980'lerin ortalar na gelindi indeyse bir ba ka yakla m gündeme 
geldi: Endüstriyel ekoloji. Bu yakla m, endüstriyel sistemlerdeki madde ve enerji ak n ,
ak n çevre üzerindeki etkilerini, teknoloji ve uygulamalar n n bu ak  üzerindeki et kilerini 
anlama ya çal r. Bunun yan  s ra endüstriyel ekoloji üretim a amalar n  inceleyerek at klar n
girdi olarak geri döndürülmesini, ürünün çevresel etkileri de dü ünülerek yeniden 
tasarlanmas n  kapsar. 1990'lar n ba nda bu yakla mlara toplam kalite yakla m  da eklendi. 
Çevre e itimi, ölçümleri ve yönetim stratejilerinin belirlenmesinde firmalar n ve tüketicilerin 
ortak tav r tak nmalar  bu yakla mda temeldir. Toplam kalite yakla m , at klar n azalt lmas ,
enerji verimlili i ve malzemelerin yeniden kullan lmas  ve geri kazan m  alanlar nda yeni 
olanaklar yaratmay  içerir. imdilerdeyse bu yakla mlara bir yenisi eklendi: Temiz üretim. 
Endüstriyel üretim sistemleri, ürünün hammaddesine, ta nma ve i lenme için enerjiye, suya 
ve havaya gereksinim duyar. Günümüz üretim sistemlerinde, genellikle geri dönü ümsüz ya 
da "be ikten mezara" diye adland r lan, zararl  maddeler ve k s tl  kaynaklar çok büyük ölçüde 
kullan l r. Örne in; 40-50 y l öncesine kadar ah ap bir masan n ömrü yüz y l kadard . Ah ap 
masa veya benzeri bir malzeme, kullan lma ömrünü tamamlad nda ya ba ka bir amaçla 
kullan l r ya da parçalan p yak l rd . Bugünse, alüminyum kutular gibi tek kullan ml k
ürünlerin ömürleri yaln zca birkaç haftad r. Bu, hem hammaddenin hem de enerjinin bo a
harcanmas  anlam na gelir. Ayr ca bu teneke kutular ömürleri sona erdi inde de baz  sorunlar 
yarat r. Bu tür maddelerin geri dönü üm i lemlerinden geçirilip tekrar kullan labilir hale 
getirilmeleri de gerçekte bir çözüm de ildir. Çünkü bu maddelerin merkezi geri dönü üm 
ünitelerine ta nmas  enerji sarfiyat n  gerektirdi i gibi, kutular n üstünün tekrar kaplanmas
için kullan lan maddeler de do aya zarar verebilir ve sonunda birçok toksik at k aç a
ç karabilir. Bu durumda, yeniden kullan m, tüketim sonras  aç a ç kan zehirli at klar n idaresi 
ya da a r  tüketim konusunda bir çözüm say lmaz. Bir üretim veya sürecin tüm boyutlar  ile 
ele al nmas  gerekir. Üretilen ürünün sürekli geli tirilmesi i leminde, prosesi, ambalajlamay ,
sat -da t m hizmetlerini, tüketicinin kullan m n  ve nihai bertaraf n  dü ünerek haz rl k ve 
üretim yapmak gerekir. Bu kavrama ya am döngüsü (Life cycle assessement) ad n
vermekteyiz. Önceleri bu kavram  k smen kar layan be ikten-mezara kavram  bu gün için 
yetersiz kalmaktad r. Daha az at k üretimi için a a daki hususlar  dikkate almakta yarar 
vard r;
- Evde ve endüstride ak ll  at k yönetim sürecini uygulamak 

- Daha az tehlikeli maddelerin kullan lmas

- Geri dönü üm ve tekrar kullan m

- lem modifikasyonlar

- Bertaraf 

1992'de Rio de Janerio'da yap lan Çevre ve Kalk nma Konferans 'nda benimsenen eylem 
program  Gündem 21 'de sürdürülebilir kalk nman n gerçekle mesi için yap lmas  gerekenler 
aras nda temiz üretim de yerini alm t r. Ayr ca Avrupa Toplulu u 5. Çevre Eylem 
Program 'nda, OECD'nin temiz üretim ve at klar n en aza indirilmesi için benimsedi i
yakla mlarda, 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 görü  birlikleri vard r.

Çevre yönetiminde 1970-1980 dönemlerinde üretim sürecinde yasalar, boru-sonu kontrolü 
(end-of-pipe control) ve çevre-sa l k-güvenlik kavramlar  1990’lardan itibaren yerini 
kirlili in önlenmesi, ya am-döngüsü (life-cycle approach) ve çok fonksiyonlu entegrasyon 
kavram ve yapt r mlar na terk etmektedir. Depolanan maddeler ve materyaller içeriklerindeki 
tehlikeli maddelerin incelenmesi ve baz  durumlarda tehlikeli maddelerin olu umunun 
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engellenmesine çal lmal d r. Bu amaçla üretici taraf ndan Material Safety Data Sheeets 
(MSDS) çok kullan l d r. Tehlikeli ve zararl  maddelerin indirgenmesine örnek olarak; 
mürekkepteki kadminyumun ç kart lmas , boya banyolar nda kromun kullan lmamas  bunun 
yerine su bazl  kimyasallar n boya ve yap t r c  sanayisinde kullan lmas  verilebilir. At k
azalt m nda mümkünse geri dönü üm ve tekrar kullan m at n olu tu u yerde sa lanmal d r.
Geri dönü türülebilen maddelerin i lenmesi onlar n tekrar kullan lmas n  sa lar. Metaller at k
i leme çözeltilerinden ayr t r l r ve i letmelerde geri dönü türülür, boyama proseslerinde 
kullan lmak üzere çözeltiler elde edilir ve çözeltiler distile edilerek veya çözelti buharlar
yo unla t r larak geri dönü türülür. 

At klar n Azalt m nda Geri Dönü üm 

At klar  geri  kazand rabilmek için u 4 ba l k alt da çal malar yap labilir. Bunlar : 
• At klar  ayn  ürünü elde etmek için kullanmak 

• At klar  farkl  bir ürünün hammadesi olarak kullanmak  

• Kirlilikle mücadele ve at klar n muhtemel tehlikelerini giderme 

• Enerji dönü ümü 

Geri dönü üm, at k maddenin kimyasal yap s n  bozmad ysa direk olarak hammadde gibi 
kullan labilir. At k madde farkl  bir endüstri alan nda kullan lmak üzere farkl  bir 
maddenin üretiminde i lenebilir. Baz  at k ürünler ise di er at klar n tehlikelerini 
gidermede veya kirlilikle mücadelede örne in at k haldeki kireç i lenerek at k asitleri 
nötürlle tirmede kullan labilir. At klar n i lenebilirli i üzerinde çal rken enerji 
dönü ümü de göz önünde bulundurulmal  at k ürünlerin tek ba na enerji dönü ümü için 
yeterli olmas  gereklidir. Birçok çe it at k genelde geri dönü türülebilir ve bunlar n
ba nda metal ve metal bile ikleri vard r. Hidrolik ve ya lamada kullan lan ya lar gibi 
baz  organik maddelerin büyük bir miktar  geri dönü türülerek elde edilir. Kimya ve 
petrol endüstrisinde katalizörler geri dönü türülür. Baz  kimyasallar özelli ini kaybederse 
ve raf ömürlerini bitirirlerse geri dönü türülebilirler. Metaller at k ya lar n ba l ca
içeri ini olu turur. Alüminyum, krom ve metal parçalar n ya la kaplanmas  sonucu ya a
kar r. Baryum ve çinkoda ya n içinde yer al r. Kur un motor ya nda kur unlu benzin 
ile kontamine olur. Fakat bu durum kur unlu benzinin yasaklanmas  ile azalm t r.
Arsenik ile kadmiyum kullan lmas na getirilen k s tlamalarla bu materyallerde geri 
dönü türülen ya da azalm t r.
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ZM R'DEK  TEHL KEL  ATIKLAR* 

Ertu rul BARKA 
Kimya Mühendisi 

ertugrulbarka@yahoo.com 

G R

Tehlikeli at klar tüm dünyada oldu u gibi Türkiye'de de ciddi boyutlarda ekolojik sorunlara 
neden olmaktad rlar. Bu sorunlar, sanayi devrimini gerçekle tirmi , sibernasyon devrimini 
ya ayan egemen devletlerde ve onlar n tahakkümündeki ülkelerde farkl  nedenlerle ve farkl
sonuçlarla görülmektedirler. Tehlikeli at klar sorunu, Türkiye'de, egemen ülkelerin verdi i rol 
gere i ya anmaktad r** : Ya bu egemenlerin ekolojik - ekonomik nedenlerle üretmedikleri 
ürünlerin üretimi yap lmaktad r ya da kullanmad klar , köhnemi  teknolojileri, sökülmü
fabrikalar , sat n al nmaktad r. Sorunun bir ba ka nedeni de, tüm uluslararas  sözle melere 
kar n, bu devletlerden Türkiye'ye çe itli yol ve yöntemlerle sokulan tehlikeli at klar veya 
bula klar d r. Dünyadaki tehlikeli at k sorunundan, Türkiye'nin oldu u gibi, zmir'in de 
ba k olmad  aç k bir gerçektir. zmir'de hem ekolojik y k ma neden olan tehlikeli at k
üreten yat r mlar yo u turulmaktad r, hem de çe itli yollardan tehlikeli at k giri i olmaktad r. 
Sorumlu yöneticiler de fark nda olduklar  bu sorunlar , devlet ve hükümetlerce izlenen 
politikalar gere i, saklamakta, hafife almakta veya çözüyormu  gibi yapmaktad rlar. 

Makalede at klar ve tehlikeli at klar n tan mlar  yap lmakta, T.A.K Yönetmeli i'ndeki listeleri 
verilmektedir. Sektörlere göre de hangi at klar n olu tu u örneklenmektedir. zmir'in 
ekonomik ve sanayi yap s na k saca de inilerek, kentteki tehlikeli at k kaynaklar n n
baz lar ndan ve zmir'de olu turduklar  tehlikelerinden de sözedilmi tir. Ayr ca, denetçilerin 
ve denetimlerin yetersizli ine vurgu yap lm t r. 

ATIK NED R?

“Elinde bulunduran ki inin atmak istedi i veya atmay  plânlad  vaya atmak zorunda oldu u
madde ya da objedir.” Standart d  ürünler, dökülmü , niteli i bozulmu  ya da kullan ma 
maruz kalm  olan maddeler, kullan lmayan k s mlar (bitik piller, katalizörler v.b.), yararl
verim al namayan maddeler, endüstriyel i lem kal nt lar  (örne in cüruflar, dip tortusu v.b.), 
makine/yüzey i lem kal nt lar  (torna at klar , frezeleme k r nt lar  v.b.), hammadde 
ç kar lmas  ve i lenmesinden kaynaklanan kal nt lar (petrol sahas  sloplar , madencilik at klar
v.b.), yasa ile kullan m  yasaklanm  olan ürün, madde ve materyaller, sahibince art k
kullan lmayan ve kullan lmayacak olan nesneler (tar msal, evsel, i yeri, pazar kal nt lar  v.b.), 
i lemler sonucu kontamine olmu  ya da kirlenmi  maddeler, son kullan m tarihi geçmi
ürünler, at klara örnek olarak gösterilebilirler. 

”Geli mi  ülkeler, 1970’li y llardan itibaren deri sanayinde ortaya ç kan çevre kirlili i,
sanayide suyun fazla kullan m , artan üretim ve i çilik maliyetleri nedeniyle deri i leme 
sanayini b rakmaya ba lam lard r. Bu ülkelerin dü ük maliyetli deri ithalat n  art rmalar  ve 
giderek artan çevre koruma önlemleri, bunun sonucunda ortaya ç kan yüksek maliyetler 
nedeniyle bu alan  terk etmeye ba lam lar, ham deri i letmecili i az geli mi  ve geli mekte 
olan ülkelere do ru kaymaya ba lam t r. 1980’li y llar n ikinci yar s ndan sonra, Sovyetler 
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Birli i’nin ve Do u Bloku’nun da lmas  serbest piyasa ekonomisinin giderek önem 
kazanmas  ve yayg nla mas , deri ticareti ve  sanayinde dengelerin de i mesine neden 
olmu tur. Deri üretim merkezi, Avrupa’dan do uya do ru kaymaya ba lam t r. 

At k tan mlamas  için Avrupa Birli i At k Konseyi'nin 12 Aral k 1991 tarihli 91/689/EEC 
say l  direktifinin esas al nmas  do ru olur. 

TEHL KEL  ATIK NED R? 

Tehlikeli at klar; çevre ve insan sa l  için tehlikeli olan, yan c , yak c , kanserojen, patlay c ,
radyoaktif, a nd r c  ve zehirli at klar n tümüne verilen genel bir isimdir. 

“Miktar, konsantrasyon veya fiziksel, kimyasal veya enfeksiyöz özellikleri nedeniyle: 
1. Mortalite art m na neden olan veya önemli boyutlarda katk da bulunan, ciddi, irreversibl 
yetersizlik yarat c , dü ürücü hastal k yapan, 

2. Uygun biçimde i lenip, depolan p, ta n p veya yok edilmedi i durumlarda insan sa l
veya çevre için zararl  olabilme potansiyeline sahip kat  at klar veya kat  at k bile imlerine 
tehlikeli at k denmektedir.”

HANG  ATIKLAR TEHL KEL D R?

Hangi at klar n tehlikeli olarak kabul edildi i, 14.03.2005 tarih ve 25755 say l  Resmi 
Gazete'de Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i'nde belirtilmi tir:

EK 3: DO AL KARAKTERLER NE YA DA ONLARI OLU TURAN AKT V TE’YE
GÖRE TEHL KEL  ATIK KATEGOR LER  (ATIK, SIVI, ÇAMUR YA DA KATI 
HALDE OLAB L R)

A) (Ek 5) te s ralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve a a dakilerden olu an
at klar; 
1) Hastanelerden, t p merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan t bbi at klar, 

2) Farmasotik ürünlerin üretiminden ve haz rlanmas ndan kaynaklanan at klar, farmasotik ve 
ilaç at klar ,

3) Ah ap koruyucular ,

4) Biositler ve fito-farmakolojik maddelerin üretiminden, haz rlanmas ndan ve kullan m ndan
kaynaklanan at klar, 

5) Solvent (çözücü) olarak kullan lan maddelerin kal nt lar ,

6) nert polimerize malzemeler hariç solvent (çözücü) olarak kullan lmayan halojenli organik 
maddeler, 

7) Siyanür içeren s l i lemler ile sertle tirme i lemlerinden kaynaklanan at klar tuzlar, 

8) Hedeflenen kullan ma uygun olmayan mineral ya lar ve ya l  maddeler, 

9) Ya  / su, hidrokarbon / su kar mlar , emülsiyonlar, 

10) PCB (Poliklorbubifeniller) ve / veya PCT (Poliklorluterfeniller) ve/veya PBB 
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(Polibromlubifeniller) içeren maddeler, 

11) Rafine etme, distilasyon (imbikleme) ve her türlü pirolitik( s l) i lem sonucu ortaya ç kan 
katranl   maddeler, 

12) Mürekkepler, boyalar, pigmentler, boyalar, lakeler, (cilalar) vernikler, 

13) Reçineler, lateks, plastize edici maddeler, zamklar / yap t r c lar, 

14) Tan mlanmam  ve/veya yeni ve insan ve / veya çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen, 
ara t rma ve geli tirme ya da e itsel aktivitelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, 

15) Piroteknikler ve di er patlay c  malzemeler, 
16) Foto rafç l k kimyasal malzemeleri ve prosesleme malzemeleri, 
17) Poliklorlü dibenzo-furan n herhangi bir türevi ile kirlenmi  her türlü malzeme, 
18) Poliklorlü dibenzo–p-dioksinin herhangi bir türevi ile kirlenmi  her türlü malzeme, 

B) (EK 4) de s ralanan ö elerin herhangi birini içeren ve (EK 5) te s ralanan
özelliklerden herhangi birine sahip olan ve a a dakilerden olu an at klar; 

19) Hayvansal veya bitkisel sabunlar, ya lar, balmumlar ,

20) Solvent olarak kullan lmayan, halojenli olmayan organik maddeler, 

21) Metal veya metal bile ikleri içermeyen inorganik maddeler, 

22) Küller ve / veya cüruflar, 

23) Tarama at klar n  (spoiller) içeren toprak, kum ve kil, 

24) Siyanitsiz s l i lem tuzlar ,

25) Metalik tozlar, 

26) Kullan lm  katalist malzemeler, 

27) Metal veya metal bile ikleri içeren s v  veya çamurlar, 

28) (29), (30) ve (33) d ndaki kirlilik kontrol i lemlerinden kalan art klar (bakiyeler), 

29) Islak ar t c  çamurlar ,

30) Su ar tma tesisleri çamurlar ,

31) Dekarbonizasyon art (bakiyesi), 

32) yon-de i tirici kolon art ,

33) Ar t lmam  veya tar mda kullan lmaya uygun olmayan at ksu ar tma çamurlar ,

34) Tanklar n ve / veya ekipmanlar n n temizli inden kalan art klar, 

35) Kirlenmi  ekipman, 

36) (Ek 4)’de s ralanan bile iklerin bir Ya da daha fazlas  ile kirlenmi  konteyn rlar, 

37) Piller ve di er elektrikli üniteler, 

38) Bitkisel ya lar, 

39) Evsel nitelikli ayr  toplama i lemlerinden kaynaklanan ve (Ek 5) te s ralanan özelliklerden 
herhangi birini gösteren malzemeler, 

40) (Ek 4)de s ralanan bile iklerin herhangi birini ve (Ek 5)te s ralanan özelliklerin herhangi 
birini içeren di er herhangi bir at k. 
EK- 4:  (EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELL KLERE SAH P OLDU UNDA 
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TEHL KEL  OLAN EK3-B’DEK  ATIKLARIN ÇER KLER

At klar n içeri inde bulunan bile ikler; 

(C1) Berilyum ve Berilyum bile ikleri, 

(C2) Vanadyum bile ikleri, 

(C3) Krom (VI) bile ikleri, 

(C4) Kobalt bile ikleri, 

(C5) Nikel bile ikleri, 

(C6) Bak r bile ikleri, 

(C7) Çinko bile ikleri, 

(C8) Arsenik ve Arsenik bile ikleri, 

(C9) Selenyum ve Selenyum bile ikleri, 

(C10) Gümü  bile ikleri, 

(C11) Kadmiyum ve kadmiyum bile ikleri, 

(C12) Kalay bile ikleri, 

(C13) Antimuan ve antimuan bile ikleri,

(C14) Tellür ve tellür bile ikleri, 

(C15) Baryum sülfat hariç baryum bile ikleri, 

(C16) C va ve c va bile ikleri, 

(C17) Talyum ve talyum bile ikleri, 

(C18) Kur un ve kur un bile ikleri, 

(C19) norganik sülfürler, 

(C20) Kalsiyum Florür hariç inorganik flor bile ikleri, 

(C21) norganik siyanürler, 

(C22) Belirtilen alkali veya alkali toprak metalleri : lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, 
magnezyum (bile ik halde de il), 

(C23) Asitli çözeltiler veya kat  haldeki asitler, 

(C24) Bazik çözeltiler veya kat  haldeki bazlar, 

(C25) Asbest (toz ve lifler), 

(C26) Fosfor: mineralfosfatlar hariç fosfor bile ikler, 

(C27) Metal karbonilleri, 

(C28) Peroksitler, 

(C29) Kloratlar, 

(C30) Perkloratlar, 

(C31) Azidler, 

(C32) PCB ve / veya PCT ‘ler, 

(C33) Eczac l k veya veterinerlik bile ikleri, 



467

* Bu bildiri Kimya Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

(C34) Biositler ve fito-farmakolojik bile ikler (örne in.; pestisitler), 

(C35) Enfeksiyonel maddeler, 

(C36) Kreozotlar, 

(C37) sosiyanatlar; tiyosiyanatlar, 

(C38) Organik siyanürler (örne in; nitriller,ve benzeri.), 

(C39) Fenoller;klorofenollerdahil fenol bile ikleri, 

(C40) Halojenli çözücüler, 

(C41) Halojenli çözücüler haricindeki organik çözücüler, 

(C42) Organohalojen bile ikleri ( nert polimerize malzemeler ve bu Ek’te belirtilen di er
maddeler hariç), 

(C43) Aromatik bile ikler; polisiklik ve heterosiklik organik bile ikleri, 

(C44) Alifatik aminler, 

(C45) Aromatik aminler, 

(C46) Eterler, 

(C47) Patlay c  karakterdeki maddeler( Bu ekin herhangi bir yerinde listelenenler hariç), 

(C48) Kükürt organik bile ikleri, 

(C49) Poliklorlu dibenzo furan n herhangi bir türevi, 

(C50) Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi, 

(C51) Bu listede belirtilen maddelerin haricinde hidrokarbonlar ve oksijenleri, azot ve/veya 
kükürt bile ikleri.

ZM R'DE SANAY

Liman kenti ve civar nda da liman olanaklar n n bulunmas  yan nda; verimli tar m
topraklar yla çevrili olu u, hammadde kaynaklar , nitelikli i gücü ve ula m a n n
elveri lili i, sanayinin geli mesine olanak vererek zmir’i Ege Bölgesi'nin ticaret merkezi 
konumuna getirmi tir. zmir'deki sanayinin ba lang ç ve geli iminden k saca söz edilecekse; 
önce tar ma dayal ; tütün,  incir, üzüm i letmeleri; zeytinya  tasirhaneleri, sabun i likleri;
dokuma, g da,  içki, bira, sigara, yem, gübre, dericilik, tar m makineleri, v.b sanayi yat r mlar
yap ld n  belirtmek gerekir. Sonraki y llarda  ise Türkiye'ye biçilen rol ve yerel ko ullara 
göre; çok enerji ve su tüketen, ekolojik y k mlara neden olan, sanayi yat r mlar na devam 
edilmi tir: Petrokimya, petrol rafinerisi, demir-çelik, gemi sökümü, çimento, toprak sanayi, 
seramik, otomotif, boya, madeni e ya gibi sanayi kollar yla enerji ve madencilik alan ndaki
yat r mlar bu tür yat r mlard r. 

zmir'deki ilk sanayi yerle im alan , Alsancak Liman 'n n arka taraf ndaki Dara ac  (Alsancak 
Stadyumu civar ) bölgesidir. TAR 'in yat r mlar , Sümerbank Basma, ETAS Meyankökü 
i leme, ESHOT Havagaz , Gomeller ya  fabrikas , T.E.K. Santrali gibi yat r mlar bu 
bölgedeydiler. Daha sonralar  ise, Bornova, Kemalpa a, Turgutlu; Çi li, Menemen, Alia a;
Torbal , Tire, Ödemi  hatlar na do ru OSB'lerine ve KSS'lerine veya tek olarak yerle ildi. 
Yerle melerin hemen hepsi en verimli ovalarda, tar m topraklar nda ve suya eri im 
olanaklar n n yüksek oldu u bölgelerde gerçekle tirildi. Böylece en önemli tar m topraklar
tam anlam yla yok edilirken, mevcut sular da h zla tüketiliyor ve bu sanayi kurulu lar nca
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kirletiliyordu.

Ek 1' de zmir'deki ilk 100 büyük sanayi kurulu unun listesinden, zmir'in tehlikeli at k üreten 
sanayilerin büyüklükleri hakk nda bir fikir edinilebilir. 

HANG  SEKTÖRLERDE HANG  TEHL KEL  ATIKLAR OLU MAKTADIR? 

Baz  sektörlerin olu turdu u tehlikeli at klardan örnekler verilecek olursa: 

1. Kimya sanayi: Kuvvetli asit ve bazlar, solventler, reaktif at klar;

2. Metal sanayi: A r metallerle birlikte boya at klar , kuvvetli asit ve bazlar, siyanürlü 
at klar, a r metal içeren kal nt lar; 

3. Temizlik maddeleri ve kozmetik üretimi: A r metal tozlar , yanabilen ve parlayabilen 
maddeler, yanabilen solventler, kuvvetli asit ve bazlar; 

4. Mobilyac l k: Solventler, yanabilen maddeler; 

5. n aat sanayi: Yanabilen boya at klar , solventler, kuvvetli asit ve bazlar; 

6. Ta t onar m ve bak m i likleri: A r metal içeren boya at klar , yanabilen at klar, 
kullan lm  kur un piller ve bataryalar, akü kal nt lar , solventler; 

7. Matbaac l k sanayi: A r metal çözeltileri, at k mürekkepler, solventler, elektro kaplama 
at klar , a r metaller içeren mürekkep çamuru; 

8. Kâ t sanayi: A r metaller içeren boya kal nt lar , parlayabilen solventler, kuvvetli asit ve 
bazlar;

9. Dericilik ve deri i leme: A r metaller, toluen ve benzen; 

10. Gemi Söküm Sanayi: A r metaller, ya lar, PCB, PAH; 

11. Yakma Tesisleri: Dioksin, Furanlar, Klor ve PCB’ler bilinen ba l ca Kal c  Organik 
Kirleticiler. ”Dioksin’’ veya ‘’dioksinler ve furanlar’’ terimleri genellikle 210 adet klorlu 
kirletici, poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve dibenzo furanlar’dan olu an bir grup oldu u ve en 
toksik klorlu organik bile ikler olarak kabul edilir; 

MADENC L KTEN KAYNAKLANAN TEHL KEL  MADDELER 

zmir ve yöresinde; kömür, alt n, bak r, kur un, çinko, demir, antimuan, perlit, grafit, 
titenyum, dolomit ve mermer madenleri ç kar l p i lenmektedir. Sanayi kadar, madencilik 
faaliyetleri s ras nda da tehlikeli at klar üretilmektedir. 

Madencilik Faaliyetleri Tehlikeli At klar : A r metaller, siyanür, a rya lar, bu tehlikeli 
at klara verilebilecek örneklerin bir k sm d r. 

Burada, özellikle Bergama ve Efemçukuru'ndaki alt n madencili i faaliyetlerinin yo un a r
metal kirliliklerine dikkat çekilmelidir. 

Elbette tehlikeli at klar ve kaynaklar  yukar dakilerle ve sektörlerle s n rl  de ildir. 
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TIBBÎ ATIKLAR 

zmir ve ilçelerinden günde yakla k olarak 15 ton t bbî toplanmaktad r. Bu at klar, 53 
hastane, 184 poliklinik ve 540 küçük ölçekli sa l k merkezinde üremektedir. Bu at klar 
zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan toplanarak Harmandal  kat  at k dökü alan nda

gömülmektedir. Ancak özel hekim muayenehanelerinden, veteriner ve di  hekimi 
klinikleri gibi küçük sa l k birimlerinde olu an at klar bu sisteme dahil 
edilememektedir. 

ZM R'DEK  TEHL KEL  ATIKLAR NE OLUYOR? 

Ülkemizin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan zmir'de tehlikeli at klar n bertaraf , geri 
dönü türülmesi, giderilmesine yönelik tesis yoktur diyebiliriz. Olu an tehlikeli at klar n bir 
bölümünün zmit'teki lisansl  tesis ZAYDA 'a gönderildi i söylenilmektedir. Oysa 
ZAYDA , bulundu u bölge d ndan at k kabul etmemektedir. Bir k s m tehlikeli at k ise, 

e er kapasitesi kendi tehlikeli at klar na yeter ve kabul edebilir ko ullar olursa, PETK M'in 
Alia a'daki yakma tesisinde bertaraf edilmektedir. zmir'in tehlikeli at klar n n büyük bir 
bölümü ise evsel at klarla birlikte bertaraf edilmektedir. Örne in, Alia a'daki gemi söküm 
tesislerinden Harmandal  kat  at k dökü alan na at klar gönderilmektedir. Bu at klar n bu dökü 
alan na kabullerinin yap lmamas  gerekirken, niteliklerini denetleyecek uzman da 
bulunmamaktad r. 

Sanayi kenti olan zmir, ba ta Alia a Demir Çelik tesisleri, Petrol rafinerisi ve Petkim 
gibi kimyasal at  yo un olan ve y lda milyon tonun üzerinde at k üreten tesislere ev 
sahipli i yapmaktad r. 

Ayr ca, yanl  politikalar sonucu her ilçesi organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük 
sanayi siteleri (KSS) ile donat lm t r. Bu düzenli sanayi tesislerinde bile net tehlikeli at k
miktar  resmi olarak belirlenmedi i gibi bertaraf edilen miktarlar da çok azd r. Kentsel At ksu
Ar tma Tesislerinden kaynaklanan milyonlarca tonluk ar tma çamurlar  ayr  bir sorundur. 
limizde sadece kat  olan tehlikeli at klar hakk nda konu ulmas na ra men, henüz s v  ve gaz 

formlarda tehlikeli at k yokmu  gibi davran lmaktad r. limiz Alia a ilçesinde bulunan, 
kapasiteleri her y l h zla artan elektrikli ark oca  (EAOT) ile üretim yap lan demir 
çelik tesislerinde, bir ton çelik üretiminde Türkiye ve geli mi  ülkelerde tehlikeli at k
olarak kabul edilen, %35 demir, %10-30 çinko ve %2-7 kur un içeren, yakla k 14 kg 
EAOT  ve 100 kg cüruf aç a ç kmaktad r. Çevresel ve ekolojik y k mlara neden olan 
EAOT at  Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli ine göre çevreye zarar vermeden güvenli 
bir ekilde giderilmesi ve depolanmas n n sa lanabilmesi için özel i lem ve depolama 
teknikleri gerekmektedir. Ancak, Alia a'daki tesislerce bu yap lmamaktad r. Çözüm, ya bu 
fabrikalar n civar ndaki verimli tar m topraklar na Elektikli Ark Oca  Tozlar n n
tepelenmesinde ya da vadilere dökülmesinde aranm t r. Ayr ca, bu tozlar n s k t r larak parke 
ta  yap ld  da bir gerçektir. 
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ZM R'DE NÜKLEER ATIK! 

stanbul kitelli'de hurdac da rastlanan radyoaktif at ktan sonra, zmir'de de radyoaktif 
Europium 152 at na rastland :

3 Nisan 2007’de, zmir, Gaziemir Aksoy Caddesi üzerindeki Aslan Avc  Döküm Sanayi ve 
Tic. A. .'ye ait fabrikan n 70 dönümden fazla olan arazisinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) taraf ndan radyasyonlu at k saptand . Bu fabrikada 40 y ldan fazla süreyle, yar  aç k
cezaevi mahkumlar  çal t r larak, akü ve kur un hurdalar ndan kur un üretimi yap ld . Ayr ca, 
“Aslan Avc ” markal  saçma üretimi de bu tesiste gerçekle tiriliyordu. Külçe kur un ve saçma 
üretimi için teknik ömrünü tamamlay nca, bu tesisin makineleri, depolar , asit havuzlar yla
birlikte terk edildi irketin içyaz malar nda, radyasyonlu at k numunelerinin, TAEK’e ba l
ÇNAM’ne gönderildi i belirtilmektedir. TAEK-ÇNAM'nde yap lan incelemede, “radyasyon 
tespit edilen malzemelerin herhangi at k s n f nda de il, ‘radyoaktif kaynak’ oldu u ve 
malzemelerin Türkiye’de bulunmad ” belirleniyor. Radyasyonun ‘Europium 152’ ad
verilen bir malzemeden bula m  olabilece ini tespit eden ÇNAM, bu malzemenin de ancak 
nükleer santrallerdeki nükleer çubuklardan bula abilece ini belirtiyor. Ayr ca Europuim 152 
ad  verilen malzemenin Türkiye’ye yasal giri inin olmad  da aç kca ifade ediliyor. 

8 Eylül 2008’de TAEK,  Aslan Avc ’ya gönderilen yaz s nda, fabrikada may s, haziran, 
temmuz ve a ustos’ta yap lan ölçümlerde depolama sahas nda, “...f r nlar bölgesinde, kapal
istif sahas nda radyoaktif madde bula m  at k tespit edildi i...” ni belirtip, “Radyoaktif 
maddelerin potalarda eritildi ini...” vurguluyor. “Radyasyonlu at klar n bulundu u yerin 
karantina alt na al nmas  gerekmektedir.”  

17 Haziran 
2008’de Çevre ve Orman Müdürlü ü bir depoda 200 ton at k tespit ediyor ve at klar n
bertarafa gönderilmesini istiyor. Bu arada, Aslan Avc  Döküm San. Ve Tic. A. 'nin Teknik 
Müdürü Özgür Yarc , irketin Genel Müdürü Hadi Gedik’e gönderdi i elektronik 
mektuplarda “ radyasyon içeren tehlikeli at klar n ZAYDA ’a gönderilmesi durumunda 
maliyetin 12 milyon lira olaca n , e er Çekmece Nükleer Ara t rma Merkezi’ne (CNAM) 
gönderilirse maliyetin daha da artaca n ” belirtiyor.  Denetçiler, Temmuz 2008’de tekrar 
fabrikaya gitti inde 180 ton tehlikeli at k daha bulmu lard r.  

17 Eyül 2008’de, zmir Valili i l Çevre ve Orman Müdürlü ü yetkilileri firmaya, “9-10 
Eylül 2008’de fabrikada 90x90x12 metrelik depolanm  at k sahas nda radyasyon tespit 
edildi ini” bildiriyor.  Yaz , zmir Büyük ehir Belediyesi'ne, Gaziemir Kaymakaml ’na
Gaziemir Belediyesi’ne, Gaziemir Sa l k Grup Ba kanl ’na da gönderiliyor.                                           

Kas m 2008’ de TAEK, fabrikaya çevre ve insan sa l  aç s ndan al nmas  gereken tedbirleri 
bir kez daha hat rlat yor. Bu uyar  yaz s  Çevre Bakanl  ile zmir Valili i'ne de gönderiliyor.                          

Aral k 2008 ile Eylül 2009’de,  Çevre ve orman Bakanl  fabrikay  tekrar denetliyor.               

Aral k 2012’ni itibariyle fabrikan n durumunu tüm sorumlu ve yetkili kurumlar n biliyor 
olmas na ra men bugüne kadar radyoaktif çöple ilgili hiçbir i lem yap lmam t r. Bölge 
sakinlerinin ifadelerine göre, arazi el alt ndan sat lmak isteniyor, iddiaya göre araziyi TOK
alacakt r.                         
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TEHL KEL  ATIKLARIN SA LI A ETK LER

A r metallerin sa l k üzerine etkilerini öyle s ralayabiliriz: Farkl  sistem ve organ 
kanserleri, solunum ve dola m sistem hastal klar , tiroid bezi hastal klar , karaci er ve böbrek 
i levi bozukluklar , hipertansiyon, dü ük a rl kl  bebek do umlar , dü ükler. 
Radyoaktif at klar, kansere neden olmaktad rlar. 

Dioksinler ve furanlar çevrede çok uzun süre kal c d rlar. Uluslararas  Kanser Ara t rmas
Ajans  taraf ndan 1.Grupta ( nsanlarda kansere neden oldu u ispatlanm  maddeler) 
gösterilmektedir. Bu konuda en geni  ara t rmay  ABD Çevre Koruma Ajans  (EPA) yürütmü
ve bu ara t rman n tasla n  1994 y l nda yay nlam t r (USEPA 1994a). Ara t rma 
sonuçlar na göre, dioksin kanser yapmas n n yan nda, sinir, ba kl k ve üreme sistemlerine 
(sperm say s nda azalma dahil) zarar verebilmekte, do mam  bebeklerde bozuk olu umlara, 
sakatl klara sebep olab 
ilmekte, endokrin sistemini bozabilmekte ve daha bir çok olumsuz etkiye neden 
olabilmektedir. At klar yak ld nda, çok daha zehirli at klara dönü erek havaya, suya ve 
topra a oradan da besin zinciriyle insana ve di er canl  bedenlere ta n yor. Bu at klar insan 
bedenine bir kez girdi inde on y llar  a an süreler boyunca bedenden d ar  at lam yor. 
Bedende biriken bu zehirler, zamanla ba ta kanser olmak üzere, üreme sorunlar na ve akci er
hastal klar  gibi daha birçok sa l k sorununa neden oluyor. 

Asbest: ILO 'nun verilerine göre; dünyada her y l, asbest ile ili kili kanserlerden 100.000 – 
140.000 çal an kanserden ölmektedir. 

Siyanürün sa l k etkilerini k sa süreli yüksek doz ve uzun süreli dü ük doz olarak ay rmak 
gerekir. 

K sa süreli ve yüksek dozlarda sinir, solunum, dola m sistemi etkilenmesi söz konusudur. 
Uzun süreli dü ük dozlarda ise ruhsal dengede bozulma, i tahs zl k, guatr, do umsal anomali 
görülür. nsan için öldürücü doz 1mg./kg (beden a rl )d r. 

SONCA

Gemi sökümcüler, kapasitesi ve dolays yla teknik kullanma süresi y llar önce dolmu  olan 
Harmandal  çöp dökü alan na tehlikesiz oldu unu beyan ederek, at klar n  göndermektedirler. 
Ayn  gemi sökümcüler, an msayacaks n z, OTOPAN isimli gemide bir ton asbest 
bulundu unu beyan etmi lerdi. Oysa, Tehlikeli Gemi Sökümünü Önleme Giri imi, tehlikeli 
at k s n f ndaki asbestin 77.4 ton oldu unu kan tlam , geminin Hollanda’ya geri 
gönderilerek, asbestinin orada temizlenmesini sa lam t . Art k gemi sökümünden gelen 
at klar n içinde tehlikeli at k olmad na inan labilir mi? Sorumlular bu konuda güvence 
verebilirler mi? Bu güvencelerini hangi uzmanlar yla yapt klar  denetimlerine 
dayand rabilecekler? Böyle bir denetim hiç yap lm  m d r? Kadrolar nda bu i in uzmanlar
var m d r?

Demir çelik fabrikalar n n Alia a’da birikmi  en az on be  milyon ton elektrikli ark oca  tozu 
vard r. Fabrika sahalar nda, sat n ald klar  verimli tar m topraklar nda depolad lar. Alia a’da 
Bozköy civar nda bir vadiye y yorlar. Bilimsel raporlarda ve ara t rmalarda bu elektrikli ark 
ocaklar  tozlar n  olu turan kanserojen a r metallerin, yer alt  ve yerüstü sular na kar t
gibi rüzgâr ile de soludu umuz havaya da kar t  yaz lmaktad r. Milyonlarca ton demir çelik 
at  toz ve ne yap laca  bilinmiyor. Ama bunlar yedi imizden, içti imizden, soludu umuz 
havaya kadar ya am düzenimizin içindeler. 
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Sadece bu kadar m ? Alt n madencili i, polimerik kompozit malzemelerle üretim yapanlar, 
boya fabrikalar  tehlikeli at klar n  ne yap yorlar? zmir’in, demir çelik, alt n madencili i ve 
gemi sökümünden kaynaklananlar d nda, y lda  en az 300 bin ton olan tehlikeli at
nerededir? ZAYDA ’ n kapasitesi zmir’in tehlikeli at k miktar n n onda biri kadar. 
ZAYDA , 35 bin ton/y ll k kapasitesiyle tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. PETK M 17.500 t/y 

at k yakma kapasiteli bir tesise sahipken, TÜPRA  7.500 t/y bir yakma tesisine sahiptir. 
Türkiye'de üretilen tehlikeli at k miktar  TÜ K'e göre: 1.250.000 t/y; AB Bazl  Tahmin:  
2.600.000 t/y; Envest: 2.600.000 t/y; HAWAMAN: 1.350.000 t/y d r. Geriye kalan tehlikeli 
at klar nerededir? Kald  ki; at k yakma tesisleri de ba l  ba na dioksinlerin ve furan n
kayna d rlar. 

Bir ilâç fabrikas n n at klar n  nas l da gömdü ünü çok yak nlarda TV’lerde gördük, 
gazetelerde okuduk. Dünyada bugün en kârl  i ler, silâh, uyu turucu, petrol ticaretleri gibi 
tehlikeli at k ticaretidir. Somali k y lar na, Karadenize at lan, dökülen tehlikeli at klar
biliyoruz. talyan mafyas n n Sicilya aç klar na nükleer at k yüklü gemi bat rd n , Greenpeac 
örgütü yapt  ölçümlerle kan tlad . skenderun Körfezi'ne, spanya'n n tehlikeli at k
niteli indeki termik santral at  yüklü ULLA isimli bat r ld . Çimento fabrikalar nda tehlikeli 
at klar yak l yor. Ülkemizde bu fabrikalar talyan sermayesi sat n almaktad r. zmir'in 
merkezindeki Gaziemir lçesi'ne nükleer santral at  Europium 152 getirilip 
gömülebilmektedir. Sorumlu ve yetkili olanlar olay  saklam lar, hafife alm lar ve 
sürüncemede b rakarak, suçlular  tespit edip, yarg lanarak cezaland r lmalar n
sa lamam lard r. 

EKLER:

1. EGE BÖLGES  SANAY  ODASI'NA KAYITLI EGE BÖLGES .2NDEK  100 BÜYÜK 
SANAY  KURULU U: 

TÜPRA  A. . ZM R RAF. MÜD. 

PETK M PETROK MYA A. .

PHILSA PHILIP MORRIS A. .

ZM R DEM R ÇEL K A. .

JTI TÜTÜN ÜRÜNLER  A. .

KOCAER HADDEC L K A. .  AL A A B. 

ÖZKAN DEM R ÇEL K A. .

PINAR SÜT A. .

KÜÇÜKBAY YA  A. .

CMS JANT VE MAK NA SANAY  A. .

KARAKA  ATLANT S A. .

PINAR ENTEGRE ET VE UN A. .

DELPHI AUTOMOTIVE LTD. T . ESBA B.

KARDEM R LTD. T . AL A A B.

KOZA ALTIN LETMELER  A. .

AKDEN Z K MYA A. .
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ANADOLU EFES A. . ZM R B.

ÇEB TA  DEM R ÇEL K END. A. .

POL NAS PLAST K A. .

H DROMEK A. . ESBA B. 

SCHNEIDER ELEKTR K A. .

KANSAI ALTAN BOYA A. .

HUGO BOSS LTD. T .

POL BAK PLAST K F LM A. .

BATIÇ M A. .

EGE PROF L T C. VE SAN. A. .

MBAT MADENC L K A. .

ÇAMLI YEM A. .

EGE SERAM K SANAY  A. .

NORM C VATA SAN. VE T C. A. .

DYO BOYA FABR KALARI A. .

Ç MENTA  T.A. .

TÜRK TUBORG A. .

BAK AMBALAJ A. .

ALLIANCE ONE TÜTÜN A. .

OPET FUCHS MADEN  YA  SAN. VE T C. A. .

SUN TEKST L A. .

AGROMEY GIDA A. .

VE-GE HASSAS KA IT A. .

T.T.L. TÜTÜN A. .

KL MASAN KL MA A. .

AL A A ÇAKMAKTEPE A. .

SOCOTAB SAN. VE T C. A. .

CEVHER DÖKÜM SANAY  A. .

EGE ENDÜSTR  VE T CARET A. .

ÖZGÖRKEY GIDA A. .

EGE GÜBRE SANAY  A. .

S.S. TAR  ÜZÜM TSK. B RL

ESEN PLAST K A. .

CEVHER JANT SAN. A. .

OSMAN AKÇA A. .

DALAN K MYA A. .
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KATMERC LER ARAÇ A. .

ALK M KA IT A. .

ÖRGEN GIDA SAN. T C. A. .

BA  YA LARI T.A. .

EKOTEN TEKST L A. .

Ç MBETON A. .

ROTEKS TEKST L A. .

SUNEL T CARET T.A. .

TYH TEKST L A. .

ÜN TEKS A. .

T CARET VE SANAY  KONT. T.A. .

V K NG KA IT A. .

EGEPLAST A. .

PINAR SU A. .

EGE-TAV EGE TARIM A. .

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLER  LTD. T .

TEZOL TÜTÜN A. .

BTM B TÜMLÜ TECR T A. .

MAYTEKS ÖRME A. .

EGE FREN A. .

AGROBEST TARIM LTD. T .

SPOT TEKST L A. .

DYO MATBAA MÜREKKEPLER  SAN. T C. A. .

ÇA LAYAN SAN. VE T C. A. .

ZM R SENKROMEÇ LTD. T .

M CHA GALVAN ZL  ÇEL K A. .

S.S. TAR  PAMUK TSK. B RL

ZELTA  SAN. VE T C. A. .

V K NG TEM ZL K A. .

ATAER ENERJ  A. .

KONFOR DAYANIKLI TÜKET M MALL. A. .

K.F.C. GIDA A. .

ZF LEMFÖRDER AKS A. .

PÜTA  PAMUK SANAY  A. .

YATPA DAYANIKLI TÜKET M MALL. A. .

SARIGÖZO LU A. .
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YÜKSEL TEZCAN LTD. T .

STP GIDA SAN. VE T C. A. .

DB TARIMSAL ENERJ  A. .

ANATOLIA TARIM A. .

TUKA  GIDA A. .

TEKNOPET PLAST K A. .

AT K METAL SAN. VE T C. A. .

EZG  KONFEKS YON TD. T .

BARAN AMBALAJ A. .

BATI BASMA SANAY  A. .
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KENTSEL KATI ATIKLARIN B YOENERJ  VE GÜBRE ÜRET M LE ÇEVRE 
DOSTU KULLANIM SEÇENEKLER

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

G R

Geli mi  toplumlarda enerji-ekonomi–ekoloji dengesini özenle gözeten, kaynak çe itlili ini
ve jeopolitik gerçekleri dikkate alan enerji güvenli i modelleri önem kazanm t r. Avrupa 
Enerji Verimlili i nisiyatifi kapsam ndaki faaliyetlerin; rekabetin artt r lmas , sürdürülebilir 
kalk nma ve enerji arz  güvenli inin sa lanmas na katk da bulunabilece i öngörülmektedir. 
Avrupa Birli i 2020 y l nda tüketiminin %20’sini tasarruf etmeyi hedeflemektedir. Öngörülen 
hedefin ba ar lmas , 390 mtep enerji tasarrufuna, y ll k 780 milyon ton CO2 azal m na, hane 
ba na y ll k  200–1000 € aras nda tasarrufa imkân sa lamaktad r. Tüm bu giri imlerdeki ana 
fikir, sürdürülebilir kalk nman n sürdürülebilir enerji kullan m  ile gerçekle ece idir. Bu 
yakla m ile enerjinin etkin kullan m , dü ük maliyetle ve sürekli olarak temini, üretimi ve 
tüketiminde çevresel etkilerin en aza indirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklar n n
kullan m n n artt r lmas  amaçlanmaktad r. 

 Enerji bak m ndan d  ülkelere ba ml  ve evsel kat  at k içerisindeki organik madde yüzdesi 
yüksek olan ülkemizde kat  at klar n biyometanizasyonu Avrupa Birli i’nin düzenli depolama 
alanlar na gönderilecek organik içerikli at klara uygulad  kotalar n sa lanmas  ve 
yenilenebilir enerji üretimi bak m ndan uygun bir yöntem olarak görülmektedir. Yenilebilir 
enerji kaynaklar ndan elde edilen enerji için devlet taraf ndan yeterince te vik sa land
takdirde, yabanc  ve özellikle yerli ar tma firmalar  bu büyük pazardan pay alabilmek için 
harekete geçecektir. Bu sayede hem ülkemizin enerji aç  azalt labilecek hem de istihdam 
sa lanabilecektir.  Yenilenebilir enerji kaynaklar  içinde biyogaz, biyohidrojen, biyoetanol ve 
biyodizel gibi biyoenerji kaynaklar  önemli bir yer tutmaktad r. Biyoyak tlar olarak ta bilinen 
bu enerji kaynaklar n n kar la t  bir sorun ise g da güvenli idir, zira fosil yak ta alternatif 
olarak önerilen biyoyak tlar n e de er miktarlar n n üretimi için tar msal arazilerin kullan m
söz konusu oldu unda g da güvenli i tehdidi do abilmektedir. Ancak biyogaz n kentsel 
çöpler, tar msal at klar ve ar tma tesisi fazla çamurlar ndan üretilebiliyor olmas  önemli bir 
avantaj olarak kar m za ç kmaktad r. Zira, özellikle kentsel çöplerin, arazi fiyatlar , ilk 
yat r m  ve i letme giderleri çok yüksek olan deponi sahalar na gönderilmesi yerine at ktan
ekonomik de eri olan bir son ürün elde edilmesi ve çöpün ekonomimize kazand r lmas
mümkün olmakta ayn  zamanda kentsel ula mda karbon dioksit emisyonlar n  da önleyerek 
küresel s nma için çok önemli bir ad m at lm  olunmaktad r. Ülkemizde y lda yakla k 35 
milyon ton evsel kat  at k üretilmektedir ve ki i ba na üretilen evsel kat  at k miktar  1,3- 1,4 
kg’d r. Bu miktar n % 64’ünü organik kökenli at klar, %12’lik k sm  geri kazan labilir at klar
( % 46 kâ t-karton,     % 13 plastik, % 6 PET, PVC, %18.5 cam, %8.6 metal, %3.30 lastik 
kauçuk, %4.80 tekstil ), %22,48’lik k s m da kül/ cüruf (soba at klar ) ve di er at klar
olu turmaktad r. zmir örne inde ise her gün ortalama 3000 ton kentsel at k ortaya 
ç kmaktad r. Ayr ca Çi li ar tma tesisinden sadece günde 600 ton ar tma çamuru meydana 
gelmektedir ve hali haz rda bu çamurun bertaraf  ile ilgili ciddi s k nt lar ya anmaktad r
(bertaraf maliyetleri, bertaraf için yer s k nt s  v.b.). zmir Büyük ehir Belediyesi bünyesinde 
yakla k 2000 adet belediye otobüs vard r ve mevcut çöp ve çamurun metan içeri inin geri 
kazan lmas  halinde belediye otobüslerinin önemli bir k sm n  bu biyogaz ile çal t rmak 
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mümkün olabilir. Biyogaz tesisinden ç kacak olan biyokütlenin de çok kaliteli gübre 
özelli inden istifade edilerek biyodizel üretimine uygun bitkilerin yeti tirilmesi ve bu ya l k
bitkilerden elde edilecek biyodizelin de gerek otobüslerde ve gerekse körfez vapurlar nda
kullan lmas  mümkündür. Biyodizel üretimi esnas nda ortaya ç kacak olan at k yan ürün 
gliserin de biyometan üretimi için son derece k ymetli bir hammadde olarak da kullan labilir. 
At k gliserin ayn  zamanda bakteriler yard m yla plastik hammaddesi üretimi için de 
kullan labilmektedir. 

Kentsel kat  at klar n organik fraksiyonu ile beraber tar msal organik at klar enerji aç s ndan
önemli oranda yurt d  ba ml l  bulunan ülkemiz için biyogaz üretimi aç s ndan çok 
önemli bir potansiyel olu turdu u gibi ayn  zamanda organik gübre fakiri olan ülkemiz için de 
büyük bir f rsatt r. 

Bu çal ma kapsam nda dezavantaj olan bir büyük sorunun, organik at klar n uygun biyogaz 
teknolojileri yard m  ile katma de eri olan k ymetli ürünlere (biyoyak t ve organik gübre)  
dönü türülmesi ve ülkemiz için f rsatlar tart lmaktad r. 

KATI ATIKLARDAN B YOTEKNOLOJ K YOLLA ENERJ  ÜRET M

Biyogaz Üretimi çin Kullan labilecek Hammaddeler ve Di er Biyoyak tlar ile 
Kar la t rma 

çerisinde organik karbon bulunan her türlü substrat rahatl kla biyogaz üretimi amac yla
kullan labilir. Bu kategoride kat  içeri i yüksek kentsel çöpler yer alabilece i gibi organik 
madde aç s ndan zengin endüstriyel at k sular da dikkate al nabilir. Genel olarak 
kullan labilecek ham maddeleri 4 kategoriye ay rabiliriz: i) Bitkisel at klar: nce k y lm
sap, saman, m s r silaj, eker pancar  at klar , küspe at klar , çotanak v.s. ii) Hayvansal
at klar: nek, domuz, kanatl  hayvanlar gübresi, iii) G da sektörü at klar : Yulaf posas (Bira
sektörü), Bisküvi ve çikolata, Peynir alt  suyu, zeytin ya  üretimi karasu at , zeytin küspesi, 
meyve posas  (Me rubat sektörü), meyve ve sebze at klar , biyolojik mutfak at klar , mezbaha 
at klar  v.s. iv) Endüstri at klar : Ar tma çamurlar , gliserin, organikçe zengin di er at ksular 
v.s. Hijyen aç s ndan sorunlu olabilecek baz  organik maddeler (Yüksek riskli hayvansal 
materyal ve s n r ötesi mutfak/yemek at klar ) ya tesise kabul edilmezler ya da uygun bir 
öni lemden (133oC’de 3 bar bas nç alt nda 20 dakika i lem) geçtikten sonra biyogaz tesisine 
kabul edilir (Salg n ve hijyenik riske ait hayvansal materyaller: mezbahalardaki hastal kl
etler). Riski az salg n ve hijyenik hayvansal materyaller (yenilebilen hayvansal ürünler ve 
kesim yan ürünleri örne in deri, kan, yumurta kabu u, kil, yün v.b., kullanma tarihi geçmi
g da ürünleri  AB-Hijyen (EU Hygine V) Yönetmeli i’ne göre ön hijyenle tirme i leminden 
geçirilir  (70 derecede, 60 dakika).  

Biyogaz üretiminde hammadde sorunu genellikle yoktur. Biyogaz üretimi için at klar n
içindeki organik hammaddeler temel al nabilece i gibi biyogaz üretimi amac yla tar msal 
arazilere özel olarak m s r ve benzeri bitkiler de ekilebilir. Tablo 1’de çe itli hammaddeler ve 
biyogaz de erleri verilmektedir. Özellikle Almanya’da çiftçiler elektrik üretimi amac yla
tarlalar na m s r ekmekte ve elde ettikleri m s r silaj n  biyogaz tesislerine genellikle büyük 
ba  hayvan gübreleri ile beraber besleyerek elektrik ve s  üretmektedirler. Ürettikleri elektri i
çok uygun rakamlara devlet deste i ile ana ebekeye satabilmektedirler. Bu çiftçilere 
Almanya’da enerji çiftçisi ad  verilmektedir.  Tar msal alanlardaki tesislerde hayvan d k s
yan nda ana hammadde olarak tavuk at klar  ve di er g da kökenli organik at klar  kullanmak 
mümkündür.  Özellikle ülkemiz özelinde hammaddelere bakt m zda kentsel çöplerin 
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organik fraksiyonu yan nda, büyük ba  hayvan ve kanatl  sektörüne ait tavuk at klar n n
önemli miktarlarda üretildikleri görülmektedir.  Ayr ca zeytin karasuyu ve peynir alt  suyu 
gibi biyometan üretimi aç s ndan son derece zengin organik içeri ine sahip at k sular n ortak 
kullan m  da avantajl  görülmektedir (Azbar ve ark., 2002; Azbar ve ark., 2008), zira 
karasuyun azot eksikli ini tavuk at ndan sa lamak mümkündür. Peynir alt  suyu da 
anaerobik biyoprosesler için gerekli makro ve mikro nütrientleri içermektedir.  Hali haz rda
ülkemizde bu at klar için maalesef genelde çevre ile dost bit uygulama yap lmamaktad r.
Organik madde bak m ndan zengin bu at klar n biyoenerji içeri inin metan üretimi ile geri 
kazan lmas  hem ekolojik hem de ekonomik bir çözüm olarak büyük potansiyel arz 
etmektedir. 

ekil 1 Baz  hammaddeler ve biyogaz içerikleri (m3 biyogaz/ton hammadde)  
            (Schmack Biogas AG, JRC workshop, 2007, Izmir, Turkey). 
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1 ha’l k tar msal araziden elde edilebilecek enerji ile katedilebilecek yol miktar ekil 2’de 
gösterilmektedir.  

ekil 2  1 ha’l k tar msal araziden elde edilecek enerji ile katedilebilecek yol miktar

Tablo 2’de Avrupa’da kat  at klar n biyobozunur k s mlar ndan biyogaz üretimi için s kl kla
kullan lan anaerobik teknolojiler ve ton ba na biyogaz üretim de erleri sunulmaktad r. Bu 
tablodan görülece i gibi ton kat at k ba na ortalama 118 m3 biyogaz üretimi beklenmektedir. 

Tablo 2 Avrupa’daki Anaerobik Kat  At k Çürütme Tesislerinin Biyogaz Verimleri  
(Rapport ve di ., 2008)  

Proses Bulundu u Yer 
Ortalama Biyogaz Verimi 
(m3/ton kat  at k) 

VALORGA

Fransa 144 
Hollanda 93 
Almanya 127 
talya 180 
talya 60 

Fransa 145 
Hollanda 92 
Almanya 126 

DRANCO 
Almanya 147 
Belçika 103 
Avusturya 135 

KOMPOGAS sviçre 90 
BTA Almanya 92 
Ortalama 118

Tablo 3’de Avrupa’da kullan lan di er büyük ölçekli anaerobik kat  at k i leme 
teknolojilerine ait envanter, kapasite ve i letme artlar na ait bilgi sunulmaktad r.
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Tablo 3  2008 y l  itibari ile büyük ölçekli anaerobik tesislere ait bilgi  
              (California Integ. Waste Man. Board, 2008) 

Proses
Ad

Tesis
Say s

Kapasite
(ton / y l) 

Faz  
Say s

Toplam Kat
Madde

letme 
S cakl

En az En çok 1 2 <  % 20 > % 20 35 oC 55 oC
AAT 8 3.000 55.000 x  x  x  
ArrowBio 4 90.000 180.000  x x  x  
BTA 23 1.000 150.000 x x x  x x 
Biocel 1 35.000 x   x   
Biopercolat 1 100.000  x  x   
Biostab 13 10.000 90.000 x  x   x 
DBA-Wabio 4 6.000 60.000 x  x  x  
DRANCO 17 3.000 120.000 x   x  x 
Entec 2 40.000 150.000 x  x  x  
Haase 4 50.000 200.000  x x  x x 
Kompogas 38 1.000 110.000 x   x  x 
Linde-
KCA/BRV

8 15.000 150.000 x  x x x x 

Preseco 2 24.000 30.000       
Schwarting-
Uhde 

3 25.000 87.600  x x   x 

Valorga 22 10.000 270.000 x   x x x 
Waasa 10+ 3.000 230.000 x  x  x x 

Türkiye ve zmir çin Biyogaz Potansiyeli 

Türkiye’nin 2005 y l  itibariyle do al gaz kullan m  274 TWh (terrawat) mertebesindedir. 1 
ha tar msal araziden y lda 40.000 kwsaat enerji üretilebilme varsay m yla, 77.945.200 ha’l k
yüzölçümün 26.423.422 ha’l k zirai alan n sadece %20’si olan 5.284.684 ha’l k k sm na enerji 
bitkileri ekilmesi ile elde edilebilecek enerji miktar  211.4 TWh civar nda tahmin 
edilmektedir. Büyükba  hayvan gübresinde de 30.5 TWh’l k bir enerji üretimi mümkün 
oldu u dü ünüldü ünde Türkiye’nin do al ithalat n n %88’ine e de er bir enerjinin kendi öz 
kaynaklar m z ile üretilebildi i çok aç kt r (Karakuz, 2006). Bu de erlere kentsel çöplerden 
(250-450 m3 biyogaz/ton uçucu kuru madde) elde edilebilecek miktarlarda ilave edildi inde
ihtiyaç fazlas  bile söz konusu olacakt r. 

zmir’de her gün ortalama 3000-4000 ton kentsel at k ortaya ç kmaktad r ve bu at n
ortalama % 50’si biyozunur özelliktedir. Ayr ca Çi li ar tma tesisinden sadece günde 600 ton 
ar tma çamuru meydana gelmektedir ve geçmi te bu çamurun bertaraf  ile ilgili ciddi s k nt lar 
ya anm t r (bertaraf maliyetleri, bertaraf için yer s k nt s  v.b.) (Azbar ve ark., 2006). Buna 
göre yakla k 2000 ton/gün organik kat  at ktan anaerobik çürütme prosesleri kullan larak elde 
edilebilecek biyogaz miktar  (1 ton organik kat  at k için 100 m3/gün biyogaz üretim 
kabulüyle) yakla k 73 milyon m3 / y l  (200.000 m3 / gün) düzeyinde biyogaz 
potansiyelinden söz edilebilir. zmir Büyük ehir Belediyesi bünyesinde yakla k 2000 adet 
belediye otobüs vard r ve mevcut çöp ve çamurun metan içeri inin geri kazan lmas  halinde 
belediyenin önemli say daki otobüslerini bu biyogaz ile çal t rmak mümkün olabilir. Biyogaz 
tesisinden ç kacak olan biyokütlenin de çok kaliteli gübre özelli inden istifade edilerek 
biyodizel üretimine uygun bitkilerin yeti tirilmesi ve bu ya l k bitkilerden elde edilecek 
biyodizelin de gerek otobüslerde ve gerekse körfez vapurlar nda kullan lmas  mümkündür. 
Biyodizel üretimi esnas nda ortaya ç kacak olan at k yan ürün gliserin de biyometan üretimi 
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için son derece k ymetli bir hammadde olarak da kullan labilir. At k gliserin ayn  zamanda 
bakteriler yard m yla plastik hammaddesi üretimi için de kullan labilmektedir (Papanikolaoua 
ve ark., 2007). 

Ülkemiz gerek biyogaz hammaddesi, gerekse etanol hammaddesi ve gerekse biyodizel 
hammaddesi üretilebilirli i aç s ndan son derece uygun ve zengindir. Bu potansiyelin azami 
derecede de erlendirilmesi artt r. 

Yurt D ndaki Uygulamalardan Baz  Örnekler 
   
Avrupa Birli i Düzenli Depolama Direktiflerine göre; biyobozunur kentsel at klar n mutlaka 
geri kazan m  ve de erlendirilmesi için hedefler belirlenmi  ve düzenli kat  at k depolama 
alanlar nda at k depolama miktarlar  için, 1995 y l nda gerçekle en seviyelerinin, 2010 y l nda
% 75’ine, 2013 y l nda % 50’sine, 2020 y l nda ise % 35’ine çekilmesi öngörülmü tür. Bir 
ba ka deyi le, 2020 y l nda üretilen her 1 ton at n en az 650 kg l k k sm  çe itli alternatif 
teknolojiler ile geri kazan lmal  veya enerjiye dönü türülmesi öngörülmektedir. Ayr ca, 
depolama sahalar na tehlikeli ve t bbi içerikli  at klar n getirilmesi ya da tehlikesiz at klarla
kar t r lmak suretiyle depolanmas  yasaklanm t r. Yunanistan’da düzenli at k depolama 
yöntemiyle bertaraf edilen at klar n oran  % 90’ n üzerindedir.  Portekiz, ngiltere, rlanda,
Finlandiya, talya ve spanya gibi ülkelerde bu oran % 60  - % 75 aras nda de i mekte, 
Avusturya, Lüksemburg, Almanya, sveç, Belçika, Danimarka, Hollanda gibi kuzey Avrupa 
ülkelerinde % 2 - % 35 seviyelerine dü mektedir. Her bir ülke için, düzenli depolama d na
kalan yüzdeler, kompost tesisleri ve “at ktan enerji” konsept tesislerine aittir (Eurostat, 2012).

S v  ve gaz formdaki biyoyak tlar n kullan m n  te vik amac yla Avrupa Birli i 2003/30/EC 
yönetmeli ini 08.05.2003 tarihinde yay mlayarak 2010 y l na kadar fosil yak tlara %5.75 
oran nda biyoyak t kar t r lmas n  zorunlu hale getirmi tir. Asl nda bu de er 2020 y l nda
%10 olarak hedeflenmi tir. 

Özellikle Avrupa ülkelerinden Fransa, Almanya, rlanda, sveç, sviçre ve ngiltere’de 
biyoyak tlar n kentsel ula t rmada kullan m  üzerine demo projeleri mevcuttur. Brezilya 
1980’li y llardan abu yana etanolü ta mac l kta en temel yak t haline getirmi  ve fosil 
yak tlardan uzakla m t r. ABD ve sveç taraf ndan da bu model benimsenmi tir. sveç toplu 
ta mac l kla ile beraber tüm ta tlar n  petrolden ba ms z k lmak üzere önemli bir ad m
atm  ve Brezilya’dakine benzer bir model ile etanol yo un bir ekilde ta mac l kta
kullanmaya ba lam t r ve temiz ta t sat n alma için de referans geli tirmi lerdir 
(www.msr.se/en). Ayr ca sveç’te 2002 verilerine göre 233 adet biyogaz tesisi bulunmaktad r.
135.000 nüfuslu Linköping ehrinde 14 MEuro’luk bir yat r mla hataya geçirilen projede 
biyogaz ile çal an 64 otobüsün toplu ta mac l kta kullan ma ba lanmas yla y lda 5.5 milyon 
litre dizelden tasarruf sa lanm t r. Ayr ca biyogazla çal an taksi ve trenlerin de bulundu u
bilinmektedir (Johnson, 2006). Almanya’da, Fransa’da, rlanda’da, sviçre’de ve ngiltere’de 
biyogaz ve biyodizel ile çal an ta mac l k hizmetleri vard r. ngiltere 15 Nisan 2008’de  
ta mac l kta yenilenebilir enerji kullan m n  zorunlu hale getirmek için  “Renewable Fuels 
Agency (RTFO)” kurmu tur. RTFO, 2010 y l na kadar yak t istasyonlar nda biyoyak t sat n
%5’e ç kar lmas n art koymu tur (www.dft.gov.uk/rfa/). Graz ehri toplu ta mac l k irketi 
(GVB) taraf ndan i letilen 61 tramvay ve 142 otobüsten olu an filoda tüm otobüsler %100 
olarak k zartma ya lar ndan elde edilmi  biyodizel (AME EN14214) ile i letilmektedir
(Guide on Sustainable Biofuel,Draft 2008) (www.gvb.at). Swan Ekoetiket uygulamas
(www.svanen.nu) bünyesidne %50’den fazla biyoyak t içeren  yak tlara uygulanmaktad r.
Küresel boyutta sürdürülebilir biyoyak t standard  olu turulma inisiyafiti ise “The Ecole 
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Polytechnique de Lausanne (EPFL)” taraf ndan gerçekle tirilmektedir 
(http://cgse.epfl.ch/Jahia/site/cgse/op/edit/pid/65660) 

Son olarak da a a da belli ba l  biyoyak t Avrupa Projeleri hakk nda bilgi verilmektedir: 
BIOFUEL CITIES-www.biofuel-cities.eu: 2006-2009 y llar  aras nda planlana bu projede 
bir Avrupa ortakl  kurmak, biyoyak tlar  tarafs zca de erlendirmek, biyoyak t payda  ve 
hissedarlar na destek vermek hedeflenerek biyoyak tlar konusunda fark ndal k yaratmaya 
çal lmaktad r. 

BIOGASMAX-www.biogasmax.eu: Bu projenin temel amac  at k idaresi yan nda hava ve 
su kirlili i ile ilgili olarak kentlerin karl  karl ya kald  problemleri irdelemektir. 

PROCURA-www.procura-fleet.eu: Bu proje ortak sat n alma stratejileri ve modelleri 
geli tirmeye çal maktad r. Ayr ca filo tarama araçlar , özel ve resmi ta mac l k filolar  için 
temin ve bak m el kitapç klar  olu turmaktad rlar. 

BEST-www.best.europe.org: “Bioethanol for Sustainable Transport” aç l m na sahip olan bu 
proje biyoetanolün piyasaya giri i ve piyasada esnek motorlu (hem benzin hem etanol 
kullanablen) araçlar n kullan m n art r lmas  konular na e ilmektedir.

SU:GRE-www.sure.info: “Sustainable Green Fleets” ba l kl  bu proje ise mevcut filolar n
biyoyak tl , özellikle metan, enerji verimli ta ma araçlar na dönü türülmesini destekleyen ve 
te vik eden bir projedir.

RECODRIVE-www.recodrive.eu: “Rewarding and Recognition Schemes for Conserving 
Driving Vehicle Procurement and Maintenance” ba l kl  bu projede ise mevcut ekolojik 
ta mac l k yapan ve iyi filo idaresine sahip inisiyatifleri gün na ç kar p ta mac l kta en 
%10 yak t tasarrufunu amaçlamaktad r. Bu proje ayr ca filoda yak t ekonomisini geli tiren
personeli ödüllendirdi i gibi daha verimli ve/veya biyoyak t kullanan filo araçlar n n sat n
al nmas n  kapsamaktad r.

TRENDSETTER Europe-www.trendsetter-europe.org: 54 bireysel alt projeden olu an bu 
giri imde ya am kalitesi, hava kalitesi, gürültüde ve trafikte  azaltma gibi konular 
i lenmektedir. Graz, Lille, Pecs, Praque ve Stockholm gibi ehirler mevcut ba ar l  uygulama 
örnekleri ile projeye dahil olmu  ve di er adaylara cesaret vermektedir.  

COMPRO-www.compro-eu.org: Bu proje Avrupa ölçe inde temiz toplu ta mac l k
araçlar n n ortak bir sat n alma artlar n  incelemektedir. Proje ayn  zamanda do al gaz ve 
hibrid araçlar üzerine yo unla maktad r. 

SON DE ERLEND RME 

Biyoyak tlar n küresel s nma ve çevre koruma aç s ndan avantajlar na ra men piyasaya 
giri inde belli ba l  engeller vard r. Örne in biyoyak tlar n sürdürülebilirli i konusunda 
toplumsal önyarg lar n a lmas  gerekir.  
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Tablo 1. Biyoyak t tipine göre sera gazlar nda beklenen azalma miktarlar
(Renewable Energy Directive COM (2008) 19 

Biyoyak t üretim ekli Sera 
gaz nda
azalma (%) 

- Bu daydan etanol (kombine s  ve güç tesisinde kömür 
kullan lmas  hali) 

21

- Bu daydan etanol (proses yak t  olarak do al gaz kullan lmas
hali)

45

- Bu daydan etanol (proses yak t  olarak saman kullan lmas
hali)

69

- M s rdan etanol üretimi (proses yak t  olarak saman 
kullan lmas  hali) 

56

- eker kam ndan etanol 74
- Kolza tohumundan biyodizel 44
- Ayçiçe inden biyodizel 58
- Palm ya ndan biyodizel (proses tan mlanmam ) 32 
- Palm ya ndan biyodizel (atmosfere herhangi bir metan 

emisyonu yok ) 
57

- At k ya lardan ve hayvansal ya dan biyodizel üretimi 83 
- Saf bitkisel ya dan biyodizel üretimi 57
- Kentsel kat  at klardan biyogaz eldesi ve CNG gaz olarak 

kullan m
81

- Islak hayvan gübresinden biyogaz üretimi ve CNG olarak 
kullan m

86

- Kuru hayvan gübresinden biyogaz üretimi ve CNG olarak 
kullan m

88

Toplumda biyoyak tlar n g da güvenli ini tehdit etmesi yönünde ve g da fiyatlar n n artaca
yönünde bir önyarg  vard r. Biyoyak tlar  sadece sat n almak yerine yerel idarelerin tüm 
altyap y  dikkate almalar  (üretim, da t m, yak t istasyonlar , uygun araçlar v.b) gerekir. 
Uygun biyoyak t n seçimi do al olarak co rafyan n bir fonksiyonudur. Yerel idareler kendi 
biyoyak tlar n  (biyogaz, etanol, biyodizel v.b) kendileri üretmek isteyeceklerdir ve bu karar
mevcut co rafik imkanlara göre vereceklerdir.  Biyoyak t n sürdürülebilir temini ve ihalesi 
yerel idareler aç s ndan kritik bir konudur. Tercih edilecek olan biyoyak t n “Ya am Döngüsü 
Analizi (LCA)” ve çevreye bask s  da önemli bir parametredir. Örne in biyodizelin karbon izi 
genellikle biyoetanole göre daha fazlad r (Tablo 1), ancak biyodizel at k k zartma ya lar ndan
elde edilmesi halinde çok daha farkl  bir tablo kar m za ç kabilir. Biyokat  kullanabilir 
ula t rma araçlar n n imal edilebilirli i ve eri ebilirli i di er bir önemli konudur, Avrupa’da 
sipari  üzerine biyoyak tlarla uyumlu üretim yapabilen fabrikalar mevcuttur. Sürdürülebilir ve 
eri ilebilir olsa bile sat n alma aç s ndan ekonomik ve dü ük maliyetli temin seçeneklerinin 
geli tirilmesi (kendi yak t n  kendi üretmek, ortak sat n alma v.b.)  gerekebilir. 

Ülkemiz hali haz rda maalesef enerji temini bak m ndan % 90 oran nda d  kaynaklara 
ba ml d r. Türkiye’nin 2006’da 26.1 milyar US-Dolar enerji ithalat n  (petrol, petrol ürünleri, 
do algaz, LPG, kömür) göz önüne al rsak ve bu rakam n her sene yüzde 10 civarlar nda
artaca n  varsayarsak, Türkiye’nin çok acil bir ekilde ülke ç karlar na uygun bir enerji 
politikas n  hayata geçirmesi ulusal politik ve ekonomik ç karlar aç s ndan çok büyük önem 
ta maktad r. Yenilenebilir enerji kaynaklar m zla (güne , rüzgar, su v.b.) biyoyak t
potansiyelimizin de (biyogaz, biyoetanol, biyodizel v.b) azami derecede devreye girmesi ile 
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ülkemizin bu enerji esaretinden kurtulmas  an meselesidir.  Öte yandan 02 ubat 2007’de 
aç klanan 4. klim De erlendirme Raporu (IPCC-Report) tüm ülkelerin çevresel önlemleri 
acilen almas  gerekti inin alt n  bir kez daha çizmi tir. Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nü 
imzalamas  halinde kar la aca  yükümlülüklerin imdiden hafifletilmeye ba lanmas
mümkündür. 
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YERLE M ALANLARINDAK  B TK LER N LEVLER N N
ZM R KENT  GERÇE NDE RDELENMES

Prof. Dr. lçin ASLANBO A

Kentsel mekanlarda ya ayan toplumlar yitirdikleri do al çevrelerin özlemini çevrelerindeki 
bitki  varl na sahip ç kma gayretiyle göstermektedirler. 
Bitkilerin i levleri genelde; 

-Ekonomik, 

-Ekolojik,

-Estetik i levler

ba l klar  alt nda anlat l r. 
Bitkilerin ekonomik i levleri  daha çok orman ve tar m i letmelerinde ön plandad r.
Ekolojik i levler; e er bitkiler geni  alanlarda sa l kl , aktif bir geli im olana na sahip iseler 
hissedilir. Ekonomik amaçl  i letilen ormanlar n ayn  zamanda ekolojik i levlerinin de  
oldu u, ancak ekolojik etkinin ormanlar n i letilme süreçleri içinde zaman zaman   
s n rland  bilinir. Yerle im alanlar nda ise bitkilerin di er etkilerinden çok  estetik i levleri 
önem kazan r.

Kentsel alanlarda estetik amaçlara yönelik kullan lan bitkiler, geli im özelliklerine, 
dolay s yla  i levlerine ve ömürlerine  göre kabaca;  örtü bitkileri, çal lar, sarma klar ve 
a açlar  ba l klar  alt nda s n fland r l r. Bu gruplar aras nda a açlar; boyutlar , ömürleri ve  
kentlerin di er ögeleri ile olan ili kileri yönünden  daha önemlidirler.  

A açlar topra n üzerindeki organlar  yani taçlar  ile  bulunduklar  mekanda bir hacim i gal
ederler, çevrelerindeki kentsel ögelere mekanik bask  uygular, onlar  gölgeler, maskeler, 
perdeler, s n rlarlar. Topra n alt nda bulunan organlar  ise kent topra n  kentin altyap s yla 
birlikte payla rlar. Böylece cans z varl klar olan yap larla canl  varl klar olan  bitkiler 
aras nda bazen olumlu bazen olumsuz  bir etkile im, hatta bir sava m ya an r.

Güncel durumda yerle im alanlar m zda yap  ve a aç varl n n kar l kl  etkile im
olgusunun, a açlar n çevre peyzaj na olan olumlu-olumsuz etkilerinin henüz yeterince 
önemsenmedi i, a açland rma çal malar n n kentsel “mekanlar n i levleri dikkate 
al nmadan” yap ld , sonuçta önce teknik sonra yasal sorunlar n ya and  bilinmektedir.  

Bildiri sunumunda zmir den örnekler verilerek konu irdelenecek ve  tart maya aç lacakt r. 
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Örnek 1. Saat Kulesi 

A açlar n çevrelerine olan etkileri  bulunduklar  kentsel mekan n ve  de kom u mekanlar n
ana i levlerine uygunsa benimsenir korunur hatta o mekan n, o semtin, o kentin simgesi 
haline gelirler. zmir saat kulesi  yak n ndaki iki palmiye buna örnektir. Kule çevresinde 
yap lan çok say daki düzenlemeden her nas lsa etkilenmeden  halen simgeyi  bütünleyen 
ö eler olarak varl klar n  sürdürmektedirler. 

Örnek 2. Alsancak I.Kordon. 

Kordon Boyunda bir zamanlar yap larla birlikte kentin süsü simgeleri olan a açlar vard
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Bugün o  a açlar halen varlar, ama  zaman içinde   çevrelerindeki yap sal de i meler  
nedeniyle özelliklerini ve i levlerini yitirmi lerdir. 

Örnek 3. Asansör

Asansör zmir’in di er bir simgesi olarak an l r.
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Asansör ve asansöre  do ru giden yol boyunca bulunan yap lar da zmir’in kültürel miras
olarak kabul edilmi  ve  bu sokak tümüyle “ Kültürel Sit” statüsünde yasal koruma alt na
al nm t r.

Her nas lsa birisinin akl na bu soka  a açland rma fikri gelmi , bu fikre kültürel varl klar
koruma  kurullar  dahil hiç kimse kar  durmam t r. Zaman içinde asansör dahil tüm kültürel 
miras bütün  mimari detaylar yla birlikte a açlara teslim olmu tur.

Örnek 4: Bulvarlardaki dut a açlar .

Kent yollar n n ana i levi ta t ve yaya trafi inin güvenli ive konforunu sa lamakt r. Yollar 
boyunca dikili  olan  a açlar n i levi ise yayalar n gölgelenmesi, trafik güvencesi, kent esteti i
vb.dir.
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zmir in yollar nda dikili bulunan a açlar da da bir zamanlar benzer i levlere sahipken kentsel 
ba kala m n olumsuz etkilerinden nasibini alm  bulvarlar a aç hurdal klar na dönü mü tür.
Henüz ayakta olan baz lar n n bugün ne i levi olabilir. 
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Örnek 5: Çe me

Çe me Belediyesi bahçesinin her 40 metrekaresine büyük boyutlara ve taca ula abilen a açlar
dikmeyen konutlara su ve elektrik ba lamayaca n  ve oturma raporu vermeyece ini ilan 
ediyor ve ekliyor “ kumu ve denizi ne kadar güzel olursa olsun dikili a ac n olmad  bir 
kentin turizmde marka olma ans  yoktur”. 

Çe me’de konut sahibi olmak isteyenlerin alacaklar   konutta arad klar   özellik önceli i, 
denizi görmesi ve imbat  alabilmesidir. Çe mede kom ular aras nda aç lan davalar n
ço unlu u da manzaray  ve rüzgar  kesen a açlar yüzündendir.

Bir kentin aç k alanlar n n a açland r lmas na kimsenin itiraz  olamaz. Ancak çe itli ana 
i levlere sahip  kentsel mekanlarda a aç dikmek büyük sorumluluktur. dikim yerini ve 
dikilecek a ac n türünü seçmek, belirli boyutlara ula t nda  a ac n çevre ile ili kilerini
önceden kestirmek  bir uzmanl k i idir.  
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ZM R ÇEVRES  SOSYAL YA AM ALANI PROJES
(Ç ÇEKL KÖY-YAKAKÖY ÖRNE )

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

Özet:  

Bu bildiri ile orman içi ve biti i inde yer alan, baz  dinlenme mekânlar n n yer ald  ve 
insanlar n k sa süreli bo  zamanlar n  yo un olarak geçirdi i Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi 
esas al narak, zmir’in çok yak n çevresi için bir Sosyal Ya am Alan  Projesi geli tirilmesi 
amaçlanm t r. Bu kapsamda; çevresinde yer alan ormanl k alanlar  da içine alacak ekilde, 
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi bir bütün olarak ele al nm , bölgede bulunan rekreasyon 
mekânlar n n yeniden düzenlenmesi, birbiriyle ili kilendirilmesi ve bütünle tirilmesi, mekân 
ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çevre kalitesini dü ürmeyen tren, bisiklet, at/fayton gibi 
ula m araçlar n n tercih edilmesi, Anadolu’nun geleneksel kültürünü ta yan mekânlar n
olu turulmas , insanlar n do a ile aktif etkile im kurabildi i, bütünle ebildi i, daha kolay 
eri ilebilen, planl , ye il ve do al rekreasyon alanlar n n yarat lmas  planlanm t r. 

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.G R

Bo  zaman, gelir elde etmek amac yla çal lmayan zaman (Yüncü vd., 2013); spor, sosyal 
ili kiler, zorunlu davran lar için gerekli zaman n d nda kalan zaman (U urlu, 2005) veya 
kültür, e lence, ki isel geli im, sa l k vb. aktiviteleri içeren i  d ndaki etkinlikler (Ellis ve 
Witt, 1991) olarak tan mlan r. Bo  zaman n rahatlama, e lenme ve ki isel geli im olmak 
üzere üç temel fonksiyonu bulunur. Edginton vd. (2003)’e göre bo  zaman, bask lar n
bulunmad , i in getirdi i yükümlülüklerden ar nm , iyile tirici ve serbest zaman n yarat c
kullan m  olarak görülür  (Yüncü vd., 2013). Bo  zaman, bireyin kendisine ay rmak zorunda 
oldu u zaman d nda kalan, özgür kald  bir zamand r.

Hac o lu vd. (2003)’e göre, bo  zaman, uzun süreli ve k sa süreli bo  zamanlar olarak ikiye 
ayr l r. Uzun süreli bo  zamanlar çocukluk dönemi, y ll k izin ve emeklilik dönemi bo
zamanlar ndan; k sa süreli bo  zamanlar ise i  günü sonu, hafta sonlar  ve k sa süreli (2-3 
günlük) bo  zamanlardan olu ur (Sevil vd., 2012). 
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nsanlar, bu bo  zamanlar nda spor, al veri , kültür-sanat etkinlikleri, e lence, geziler vb. 
farkl  etkinliklere yönelir ve bu, “rekreasyon” kavram n  ortaya ç kar r. Neumeyer (1958) 
rekreasyonu, bireylerin bo  zamanlar  süresince, alternatifler aras nda özgürce seçim 
yapabildikleri, e lence, zevk ve memnuniyet amac yla bireysel ya da kolektif olarak 
gerçekle tirilen herhangi bir aktivite olarak; Torkildsen (2005) ise istek ve arzular  tatmin 
etmek için bireylerin bo  zamanlar  süresince özgürce seçimde bulunabildikleri ve gönüllü 
olarak kat ld klar  etkinlikler ya da deneyimler olarak tan mlar (Yüncü vd., 2013). 

nsanlar günlük i  ya am n n yo unlu undan uzakla mak ve dinlenmek, ba ar  ve güven 
duygusunu kazanmak ve geli tirmek, özgürlük ve özgürce karar verme duygusunu tatmak, 
risk almak, yarat c  olmak ve kendisini geli tirmek, bir grup içerisinde var olmak vb. 
gerekçelerle rekreasyon etkinliklerine kat l r. Ancak; etkinliklerden hangisine kat laca na, 
sahip oldu u boz zaman miktar  ile harcayabilece i gelirine ve etkinliklere ula labilirli ine 
bakarak karar verir. Burada; en önemli husus, insanlar n kat labilece i rekreasyon 
etkinliklerinin ve alanlar n n var olmas , ayr ca ula labilir olmas  gerekti idir. 

Aslanbo a ve Gül (1999)’e göre; orman rekreasyon alanlar , bir orman bütünlü ü ya da bir 
orman parças  üzerinde, aç k havada, dinlenme amaçl  piknik, atl -yaya yürüyü leri, k lavuzlu 
turlar, çe itli spor etkinlikleri, manzara seyri, bir süre orman havas  teneffüs etme, orman 
ekosistemine özgü ortam içinde zihinsel ve bedensel olarak dinlenme gibi çe itli insan 
etkinlikleridir. Kent insan  de i ik yerler görme ister, ancak mevcut ye il alanlar n yetersiz 
olmas  ve özellikle sahip oldu u do al, kültürel ve görsel de erler nedeniyle ormanl k
alanlardaki k rsal rekreasyon etkinliklerine kat lmay  tercih eder (Atken, 2003).

Dört milyonluk nüfusu ile büyük bir ehir olan zmir’de, i  ya am  yo un geçer; çevre 
kirlili i, ehir ve trafik insanlar  yorar, stres alt nda b rak r. Bu nedenle, insanlar, genellikle 
zmir içinde yer alan Kültürpark, nciralt , Teleferik, Kar yaka, Bostanl , Bayrakl , Kordon, 

Buca Gölet ve Yedigöller, Homeros Vadisi, A k Veysel Rekreasyon Alan , zmir Do al
Ya am Park , Ku  Cenneti gibi alanlarda ya da Gümüldür, Özdere, Urla, Alaçat , Çe me, 
Selçuk, Ku adas , Foça gibi deniz k y lar nda bo  zamanlar n  geçirir. Ancak; bu gibi ehir 
içi/deniz kenar  dinlenme ortamlar n n yetersiz kalmas  nedeniyle, zmir’in çok yak n
çevresinde yer alan Çiçekliköy, Yakaköy, Karagöl, Karabel, Kemalpa a Deresi vb. ehir
d nda/orman içi ve biti i inde bulunan rekreasyon alanlar na ve etkinliklerine yo un bir 
biçimde yönelir.  

Bu durum, zmir çevresindeki ormanlar n rekreasyon (e lenme-dinlenme, piknik ve kamp 
yapma, orman içinde yürüyü  yapma, bisiklete binme, orman içinde konaklama, estetik vb.) 
i levini, üretim (odun ve odun d  ürünler vb.) ve ekolojik (erozyonu ve selleri önleme, 
toprak ve su koruma, oksijen üretme, biyolojik çe itlili i koruma vb.) i levinden daha önemli 
duruma getirir. Ancak; çe itli do al ve kültürel özelliklere sahip bu gibi alanlar, rekreasyon 
etkinlikleri aç s ndan ön plana ç ksa da, yine de kullan c  isteklerini kar layamaz, ayr ca
korunmaya, geli tirilmeye ve kullan m ilkeleri çerçevesinde planlamaya gereksinim duyarlar 
(Karada  ve Akp nar, 2003). Nitekim; bu durum, zmir’in çok yak n çevresindeki rekreasyon 
alanlar nda da aç kça kendisini gösterir. Bu da, zmir çevresinde, geni letilmi  ve etkinlikleri 
çe itlendirilmi  k sa süreli bo  zaman de erlendirme, yani geli mi  sosyal ya am alanlar n n
olu turmas n  gerekli k lar.

Bu ba lamda, bu bildiri kapsam nda, orman içi ve biti i inde yer alan, baz  dinlenme 
mekânlar n n yer ald  ve insanlar n k sa süreli bo  zamanlar n  yo un olarak geçirdi i
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi esas al narak, zmir’in çok yak n çevresi için bir Sosyal Ya am
Alan  Projesi geli tirilmesi ve böylece, geli mi  bir rekreasyon alan  olu turulmas
amaçlanm t r. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

zmir, Anadolu Yar madas 'n n bat s nda, Ege Denizi k y s nda, 26° 15´ - 28° 20´ do u
boylamlar  ile 37° 45´ – 39° 15´ kuzey enlemleri aras nda yer al r. zmir’de tipik Akdeniz 
iklimi egemendir; yazlar  s cak ve kurak, k lar l k ve ya l d r. Akdeniz bitkilerinin birçok 
türü bulunur; yakla k 430.000 hektar ormanl k alan vard r; denize yak n bölgelerde k z lçam,
daha yükseklerde karaçam ormanlar , ayr ca ç nar, kestane, di budak, sö üt, kavak, akçaa aç,
karaa aç, palamut me esi ve k z lc k gibi yaprakl  a açlar yay l  gösterir; maki bitkileri de 
yayg n olarak yer al r (………………….).  

zmir, Türkiye’nin en büyük üçüncü ehridir ve yukar da da ifade edildi i üzere, insanlar bo
zamanlar n , genellikle zmir’in çok yak n çevresinde yer alan orman içi ve biti i inde 
bulunan dinlenme alanlar nda (özellikle Çiçekliköy, Yakaköy, Karagöl vb.) çe itli rekreasyon 
etkinliklerine kat larak geçirirler.  

zmir ehir merkezine yar m saat, Bornova’ya be -alt  dakika uzakl ktaki Çiçekliköy ve 
Yakaköy, temiz havas , çam a açlar , bahar aylar nda açan rengarenk çiçekleri, yöresel 
ürünleri, i tah aç c  kahvalt  sofralar  ve piknik alanlar , manzaralar  ile k sa süreli geziler için 
uygun bir bölgedir ( ekil 1). Denizden 300-400 metre yüksektedir ve …………. hektar
orman olmak üzere, yakla k olarak 3800,0 hektar alan  kaplar.  

zmir-Manisa karayolu üzerinde, Bornova'dan yakla k alt  kilometre sonra Çiçekliköy 
sapa na girilir. Sapa n hemen sa nda zmir (Çiçekliköy) Kent Orman  ile kar la l r. 
Buradan, Ulucak taraf na, k z lçam ormanlar  içerisinde güzel bir gezinti yolu vard r.
Çiçekliköy, ta  dö eli ve dar sokaklar , eski evleri ile dikkat çeker. Köyde, çe idi bol, do al ve 
lezzetli kahvalt  sofralar  ile “kendin pi ir, kendin ye” sloganl  mangal restoranlar bulunur. 
Sapa n solundan ise Çaml k Caddesi devam eder; köprüden sonra sol tarafta, k z lçam 
ormanlar  içerisindeki Çiçekliköy Piknik Alan  yer al r.

Yakaköy’e do ru ilerledikçe, önce Çaml k caddesi, sonra da Yaka Caddesi boyunca 
sa l /sollu s ralanm , kahvalt  evleri, k r kahveleri ve restoranlar bulunur. Tertemiz do ada,
çiçek kokular  aras nda kahvalt  yap labilir, gözleme yenebilir veya mangal keyfi ya anabilir. 
Yakaköy’e yakla ld kça meyve a açlar n n bulundu u ba -bahçeler ile Yaka Caddesi’nin 
sa nda k z lçam ormanlar  içerisindeki Yakaköy Piknik Alan  yer al r. Burada; uçurtma 
uçuran, ailece e lenen insanlar ve çocuklar görmek mümkündür. Çiçekliköy-Yakaköy 
aras ndaki yakla k be  kilometrelik yolda, araç trafi i rahats zl k verse de, yürüyü
yap labilir, bisiklete ile gezintiye ç k labilir. 

Yaka Caddesi’nin sonunda, farkl  do al güzellikleri bar nd ran, sessiz ve temiz havas  olan 
k z lçam ormanlar  içindeki Bornova’ya ba l  Yakaköy’e girilir. Köyde, büyük say labilecek 
bir meydan, çevresinde de, do al yiyecek-içecek hizmetleri sunan kahvalt  evleri bulunur. 
Yakaköy’de orman n içinde at  poligonu, trap ve paintball sahalar  da vard r. Hem 
Çiçekliköy’de, hem de Yakaköy’de at ile gezinti de yap labilir. 
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ekil 1. Çiçekliköy ve Yakaköy’e ait Basit Kroki. 

Ancak; her iki köyde yer alan bu dinlenme ve e lence mekânlar  incelendi inde; yetersiz 
planlama, örgütlenme ve i letme yap s  ile kar la l r. Mekân büyüklüklerinin yeterli 
olmad , özellikle mesire yerlerinde ziyaretçi kapasitelerinin a ld , gürültü ve çevre 
kirlili inin (çöp sorunu) oldu u, zaman zaman personel say s n n yetmedi i ve yiyecek-içecek 
temininde eksiklikler ya and , hizmet ve mekân kalitesinin dü ük ve özensiz oldu u,
ziyaretçi kar lamalar n n konuksever olmad  dikkat çeker, ayr ca ziyaretçilerin özel araçlar
ile alana gelmeleri, hem çevre kirlili ine yol açar, hem de trafik ve otopark sorunu ya at r. 

Bu sorunlar  ortadan kald rmak ve çe itli sosyal etkinlikleri içeren bo  zaman de erlendirme 
olanaklar n  çe itlendirmek, rekreasyon mekânlar n  geni letmek ve geli tirmek, dolay s yla
geli mi  sosyal ya am alanlar  olu turmak için zmir’in çok yak n çevresinde yer alan ve 
rekreasyon potansiyeli yüksek, orman içi ve biti i indeki Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi, proje 
alan  olarak ele al nm t r. Bu kapsamda; çe itli (topo rafik, arazi kullan m vb.) haritalar ve 
hava foto raflar ndan, ayr ca zmir ve çevresi ile ilgili rekreasyon etkinliklerine ili kin 
bilgilerin yer ald  çe itli yay n, ara t rma ve raporlardan yararlan lm t r. Daha sonra, arazi 
gözlemleri yap lm , uzman görü leri al nm  ve elde edilen bilgiler, 

I. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon etkinlikleri, 

II. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon mekânlar ,

III. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Sosyal Ya am Alan  Projesi, 
a amalar  izlenerek de erlendirilmi tir. 

3.BULGULAR 

Rekreasyon etkinlikleri birçok ölçüt esas al narak, de i ik biçimlerde s n fland r lmakla 
birlikte, genellikle d  mekân (aç k alan) ve iç mekân (kapal  alan) rekreasyon etkinlikleri 
olarak ikiye ayr l r. 

I. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon etkinlikleri. 

Yukar da verilen özet bilgilere göre; Çiçekliköy ve Yakaköy’de, genellikle piknik ve kamp 
yapma, kahvalt , yeme-içme, do a/orman yürüyü ü/ko usu, bisikletle/atla gezinti, uçurtma 
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uçurma, manzara seyretme, foto rafç l k vb. aç k alan rekreasyon etkinliklerinin yap ld
anla lmaktad r. Proje kapsam nda; bu etkinliklere köy evlerinde, butik otellerde,
karavanlarda konaklama, köy kahvalt s , ev ve bahçe i leri, yöresel el sanatlar  sat  yerleri, 
t rmanma, kaya t rman , iple ini , a aç park  (arberetum), botanik bahçesi, evcil hayvan 
tan ma vb. etkinliklerin eklenmesi dü ünülmektedir. 

II. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon mekânlar .

Çiçekliköy ve Yakaköy’de yukar da s ralanan mevcut etkinlikler,  genellikle kent orman  ve 
piknik alanlar  ile özel kahvalt  evleri, k r kahvesi ve restoranlarda sunulmaktad r. Proje 
kapsam nda; bu mekânlara, Anadolu’nun de i ik bölgelerine ait kültürlerin de tan t ld
Anadolu Evleri’nde, ah ap evlerde, butik otellerde, karavanlarda konaklama, rekreatif 
al veri  hizmetlerinin sunuldu u sat  mekânlar n n eklenmesi ve ayr ca, mekân içi ula mda 
bisiklet, at ve fayton, özellikle de rayl  sistem (tren) kullan lmas  dü ünülmektedir. 

III. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Sosyal Ya am Alan  Projesi. 

Çiçekliköy ve Yakaköy varl n , zmir ehir merkezine yak nl na, sahip oldu u do al
güzelliklere, bitki örtüsüne, ormanlar na, dinlenme ve e lenme alanlar na (piknik ve mesire 
alanlar , k r kahvesi ve restoranlar vb.) borçludur. Ancak; sahip oldu u bu olanaklar 
incelendi inde; mekânlar n, genellikle yeme-içmeye dayal  olarak düzenlendi i, mekân ve 
hizmet kalitesinin dü ük oldu u ve çevre kalitesine de özen gösterilmedi i görülmektedir. 
Ayr ca; bölge için genel ve ayr nt l  rekreasyon planlamas n n yap lmad , iyi bir rekreasyon 
örgütlenmesinin kurulmad , dolay s yla farkl  mekânlar n birbirine ba lanmad  ve 
bütünlük göstermedi i, ili kili alanlar ve etkinlikler olu turulmad , gelecekteki rekreasyon 
gereksinimlerinin dikkate al nmad , her eyden önemlisi de, çevredeki ormanl k alanlar n
rekreasyon amaçl  olarak yeterince de erlendirilmedi i ortaya ç kmaktad r. 

Bu ba lamda; bir rekreasyon planlamas  kapsam nda olmak üzere, bölgenin çevresinde yer 
alan ormanl k alanlar  da içine alacak ekilde, amaç ve hedefleri belirlenmi , etkinlikleri ve 
mekânlar  iyi bir ekilde düzenlemi , ili kilendirilmi  ve bütünle tirilmi , ula m olanaklar
çe itlendirilmi  Çiçekliköy-Yakaköy Sosyal Ya am Alan  Projesi ( ekil 2), a a daki ad mlar 
izlenerek geli tirilmi tir:

1) Faaliyet alan na ula m hizmetleri. 

a) Bornova-Çiçekliköy Sapa ’na kadar rayl  sistem ile ula m.

b) Özel araç kullanan ziyaretçiler için Çiçekliköy Sapa  Otopark .

2) Faaliyet alan  içindeki ula m hizmetleri. 

a) Çiçekliköy-Yayaköy aras ndaki ula m  sa layan Çaml k ve Yaka Caddesi’nin yaya, 
bisiklet ve at/fayton ile ula m sa layacak biçimde düzenlenmesi ve kiralama hizmeti 
sunulmas .

b) Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy rayl  sisteminin (tren) kurulmas .

Bölgeye gelen ziyaretçiler, ço unlukla özel araç kullanmaktad rlar. Bu da, ta ma kapasitesi 
ve otopark sorunu yaratmakta, araçlar n yol d ndaki alanlara geli igüzel park edilmesi, çevre 
ve görüntü kirlili i olu turmaktad r. Bu nedenle, hem alana ula mada, hem de alan içi 
ula mda, rayl  sistemin (tren) tercih edilmesi uygun olacakt r. Önerilen rayl  sistem, bir  



500

* Bu bildiri Orman Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

ek
il 

2.
 Ç

iç
ek

lik
öy

-Y
ak

ak
öy

 S
os

ya
l Y

a
am

 A
la

n
 P

ro
je

si 
Ba

sit
 G

ös
te

rim
i 



501

* Bu bildiri Orman Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

e lence (hayal) treni niteli i de göstermeli ve Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy hatt n  ( ekil

2) izlemelidir. Her istasyonda, çe itli rekreasyon mekânlar  ve etkinlikleri sunulmal d r.

3) Bölgede mevcut rekreasyon mekânlar nda kalitenin (alt ve üst yap  ile donat  eleman
(içme suyu, tuvalet, ayd nlatma, yönlenme levhalar  vb.) yükseltilmesi, eksikliklerinin 
giderilmesi, nitelikli personel istihdam edilmesi vb. ve yeni tesislerin kurulmas .

Bölgeye gelen ziyaretçiler, ço unlukla kaliteli mekânlar ve hizmetler aramaktad rlar. Bu 
nedenle; faaliyette bulunan ve yeni kurulacak i letmelerde kalitenin yüksek olmas ,
rekreasyon potansiyelinin, ziyaretçi memnuniyetinin art r lmas  ve sürdürülebilirli inin
sa lanmas  aç s ndan önemli olmaktad r. 

4) Çiçekliköy ve Yakaköy Piknik Alan ’ndaki altyap  (piknik üniteleri, oturma alanlar , spor 
ve yürüyü  yollar , çocuk oyun alanlar , WC, çe meler, çevre temizlik, ya mur bar na , seyir 
teraslar  vb.) ile hizmet kalitesinin (büfe, yiyecek-içeçek, tabak ve bardak, ka k, çatal, b çak,
mangal, ma a, kömür, kuru tahta, ç ra vb. sa lama) yükseltilmesi. 

5) Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy hafif rayl  sistemi istasyonlar  çevresinde yeni rekreasyon       
mekânlar n n ve etkinliklerinin olu turulmas .

a) Yeni kahvalt  evleri, k r kahvesi ve restoranlar. 

b) Yapay göletler ve göl ekosistemi (mikroskobik canl lar, kurba alar, sazl klar, sinekler, 
bal klar, çe itli ku lar, bal kç l ku lar, çe itli böcekler, ördek, y lan, çekirge ile nilüfer, 
e relti otu, atkuyru u ve nergis türü bitkiler) canl lar  tan t m .

c) Cumbal , bahçeli Anadolu Evleri’nde (Ah ap Karadeniz Evleri, Kerpiç Orta Anadolu 
Evleri, Ta  Ege, Akdeniz Güneydo u Anadolu Evleri vb.) konaklama. 

d) Köy/çiftlik evlerinde, ah ap evlerde, butik otellerde ve karavanlarda konaklama. 

e) Botanik Bahçesi, Arberetum. 

f) Yeni yürüyü /bisiklet/atla gezinti yollar .

g) T rman /kaya t rman /do a yürüyü ü.

h) Hobi bahçeleri (kümesten yumurta al, domates ve salatal  bahçeden topla, süt sa ,
tekneden bal/reçel/ya  al, ekmek pi ir, kümes hayvanlar n  besle vb.) 

i) Manzara seyir teraslar  ve k r bahçeleri. 

j) Yeni rekreatif al veri  hizmetleri (biçki diki , dokuma, nak , örme ürünleri, toprak, tahta, 
demir, deri ve in aat i leri, yöresel el sanatlar  vs. sat ). 

6) Orman içi ve biti i inde yer alan mevcut tesisler (k r kahvesi, restaurant, köy kahvalt
evleri ve mekânlar  vb.) ile Çiçekliköy-Yakaköy çevresi ormanl k alanda olu turulacak yeni 
rekreasyon alanlar n n bütünle tirilmesi. 

Görüldü ü üzere bu projenin temel özellikleri, Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi’nin bir bütün 
olarak ele al narak, bölgede bulunan rekreasyon mekânlar n n yeniden düzenlenmesi, mekân 
ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bölgede özel araçlar yerine, çevre kalitesini dü ürmeyen 
ula m araçlar n n (tren, bisiklet, at/fayton, yaya vb.) kullan lmas , Anadolu’nun geleneksel 
kültürünü ta yan mekânlar n olu turulmas , insanlar n do a ile aktif etkile im kurabildi i,
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bütünle ebildi i, daha kolay eri ilebilen, planl , ye il ve do al rekreasyon alanlar n n
yarat lmas d r. 

Ancak; unutulmamal d r ki, bilinçsizce ve kontrolsüz yap lan rekreasyon etkinlikleri 
sonras nda i elerin, teneke kutular n, ka tlar n, pillerin, plastik ve metal malzemelerin 
do aya b rak lmas  s kl kla kar la lan bir durumdur. Ayr ca; do al alanlar n rekreasyonel 
amaçl  kullan m , toprak s k mas na, bitki örtüsünün ezilmesine, bitki kayb na, bitki örtüsü 
özelli inin (tür say s , bitki boyu, canl  örtü, ölü örtü vb.) bozulmas na, yaban hayat
davran lar nda de i melere neden olmakta, dolay s yla alanlardaki mevcut kaynak 
de erlerini olumsuz etkilemekte, alanlar n çekicili ini azaltmakta ve rekreasyon 
etkinliklerinin kalitesini azaltmaktad r (Uzun vd., 2012). Bu nedenle; bu projede, bölgedeki 
do al kaynaklar n (fauna ve flora, topo rafik yap , su ve toprak) önemli bir zenginlik oldu u,
insan ya am  için kaliteli bir çevre olu turdu u, korunma-kullan lma dengesi göz önüne 
al narak yönetilmesi ve planlanmas  gerekti i temel strateji olarak yer almaktad r. 

4.SONUÇ VE ÖNER LER

Çiçekliköy-Yakaköy, de i ik özellikte tepelere, s rtlara, vadilere, ba  ve bahçelere, 
manzaralara ve peyzaj de erlerine sahip bir bölgedir. Ayr ca; k z lçam ormanlar , orman alt
bitkileri ve çiçekleri ile zengin bitki örtüsü yay l  gösterir. Y l n her ay nda birçok rekreasyon 
etkinlikleri yap ld  bir bölgedir.

Bu proje ile zmir’in yak n çevresinde bulunan mesire/piknik/dinlenme mekânlar n n
geni letilmesi, mevcut tesislerin hizmet kalitesinin geli tirilmesi ve çe itlili inin art r lmas ,
bölgelere ula m olanaklar n n art r lmas  ve çe itlendirilmesi, mekân içinde bisiklet, at/fayton 
ve rayl  sistem ula m n n tercih edilmesi ve geli tirilmesi, orman biti i inde yer alan tesisler 
(k r kahvesi, restoran, köy kahvalt  evleri ve mekanlar  vb.) ile entegrasyonun sa lanmas ,
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi esas al nmakta ve çevresinde yer alan ormanl k alanlar  da içine 
alacak ekilde 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 lay c , çevre (hava, toprak, su ve gürültü) 
kirlili ini önleyici temel stratejisine sahiptir. Bu nedenle, e er bu proje uygulan rsa, bir 
rekreasyon yönetim plan  haz rlanmal , bu planda koruma-kullanma dengesine dikkat 
edilmeli, iyi düzenlenmi  bir organizasyon kurulmal  ve bilgilendirme ofisleri arac l  ile 
ziyaretçilere rekreasyon alan  tan t lmal , rekreasyon faaliyetlerinin do al kaynak de erlerine 
verebilece i zararlar anlat lmal d r. 
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ZM R L NDEK  ORMANLARIN FONKS YONLARINA YÖNEL K TALEP VE 
BEKLENT LER

Prof. Dr. Uçkun GERAY Dr. Ersin YILMAZ 

Dr. smail AFAK
isafak35@hotmail.com

Özgür K RACIO LU

ÖZET 

Orman kaynaklar ndan kimlerin ne ölçüde, hangi aç dan beklenti sahibi oldu unu tespit 
etmek, orman kaynaklar n n planlanmas  aç s ndan önemlidir. Bu bildiride, kat l mc  anlay la 
zmir ilindeki orman fonksiyonlar na ili kin önceliklerin belirlenmesi problemi, karar verme 

sürecine kat lan orman kaynaklar  yöneticileri, sektör uzmanlar  ve ilgi ç kar gruplar
kapsam nda çözümlemi tir. Çözümlemede, Ranking ve Analitik Hiyerar i Süreci 
tekniklerinden yararlan lm t r. Bu ba lamda her bir eleman n önceli i Ranking tekni i ile, 
fonksiyonlar n genel öncelik de erleri ise kurulan hiyerar iye göre AHS yard m yla
belirlenmi tir.

Veriler, ilgi ve ç kar grubu temsilcileri, orman kaynaklar  yöneticileri ve uzmanlar olmak 
üzere üç farkl  kesimin görü leri dikkate al narak elde edilmi tir. Buna göre, a) bilgi formu, b) 
anket formu, c) öncelik formu ve d) uzman formu olmak üzere dört tip form kullan lm t r.

lgi ve ç kar gruplar ; Çevre ve Orman Bakanl na Ba l  Kurulu lar, Özel Sektör Kurulu lar ,
Di er Kamu Kurulu lar , Meslek Örgütleri, Ar-Ge Kurulu lar , Yerel Yönetimler ve Sivil 
Toplum Örgütleri biçiminde yedi grupta toplanm t r. Buna göre, özel sektör kurulu lar ndan
57, di er kamu kurulu lar ndan 7, meslek örgütlerinden 9, Ar-Ge kurulu lar ndan 3, yerel 
yönetimlerden 94 ve sivil toplum örgütlerinden 129 olmak üzere toplam 299 temsilcinin 
görü leri dikkate al nm t r. Ayr ca 19 orman kaynaklar  yöneticisi ile 16 uzman da 
ara t rmaya kat lm t r.

Ara t rma sonucunda, çevresel fonksiyonlar birinci önceli i alm t r. Çevresel fonksiyonlar
s ras yla, nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu, odun d  bitkisel orman ürünleri fonksiyonu, 
turizm fonksiyonu, rekreasyon fonksiyonu, odun hammaddesi üretimi fonksiyonu ve ot ve 
yaprak faydalanmas  fonksiyonu izlemektedir. 

1. G R

Orman fonksiyonlar  (fonksiyonlar ), toplumun sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ile 
bölgenin ekolojik özelliklerine göre de i im gösterir ( afak, 2009). Bu nedenle de orman 
fonksiyonlar , Eraslan (1982); Özdönmez ve ark. (1998); Geray (1998); Asan (1999); Öztürk 
ve ark. (2003); Korkmaz (2006); Geray ve ark. (2007); lter ve Ok (2007) gibi yazarlar 
taraf ndan farkl  biçimlerde grupland r lmaktad r. 

Hadiye BA AR 
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Orman Genel Müdürlü ü (2006), orman fonksiyonlar n  Eraslan (1982)’n n s n fland rmas
do rultusunda 10 ba l k alt nda toplamaktad r (Çizelge 1). Bu fonksiyonlar, ekonomik, 
ekolojik ve sosyal olmak üzere üç ana fonksiyon içerisinde incelenmektedir. Türkiye’nin 
orman fonksiyonlar na yönelik alansal da l m  (Çizelge 1) incelendi inde, en çok alan n
ekolojik fonksiyonlar (% 49) ana grubuna tahsis edildi i görülmektedir. Alt fonksiyonlar 
bak m ndan ise en çok alan orman ürünleri üretimine (% 47,9) tahsis edilmi tir.

Çizelge 1. Türkiye’nin Orman levleri ve Alansal Da l m

Ana Fonksiyonlar Alt Fonksiyonlar 
Alt Fonksiyon Alan Ana Fonksiyon Alan

Hektar % Hektar % 

Ekonomik Orman Ürünleri Üretimi 10.138.990,0 47,9 10.138.990,0 47,9 

Ekolojik 

Do ay  Koruma 4.251.039,4 20,1 

10.381.841,7 49,0 
Erozyon Önleme 2.429.897,7 11,5 
Hidrolojik 3.599.328,0 17,0 
klim Koruma 101.576,6 0,5 

Sosyal 

Estetik 364.354,0 1,7 

667.915,3 3,2 
Ekoturizm ve Rekreasyon 117.521,8 0,6 
Toplum Sa l 86.799,0 0,4 
Ulusal Savunma 75.963,5 0,4 
Bilimsel 23.277,0 0,1 

Toplam Orman Alan  21.188.747,0 10 21.188.747,0 100 

Kaynak: OGM, 2006; Güzenge, 2007. 

Ormanlar n bu fonksiyonlar n hangisinin önemli olaca  veya ilk önceliklerde yer alaca ,
bölgeden bölgeye ve zamana ba l  olarak de i iklik gösterir. Nitekim fonksiyonlar n
önceliklerini belirlemek amac yla çe itli ara t rmalar yap lm t r. lgi ve ç kar gruplar n n
talep ve beklentileri do rultusunda, Ulus Orman letme Müdürlü ü (Da demir ve Güngör, 
2010), Mersin (Y lmaz ve ark., 2010) ile zmir (Geray ve ark., 2007) ormanlar  için yap lan 
fonksiyon öncelikleri s ralamas , bu ara t rmalara örnek olarak verilebilir.  
Pak ve Berber (2011) Eski ehir ilinde, orman fonksiyonlar na yönelik bilinç düzeyini 
ara t rm , Kuvan ve arkada lar  (2007) orman bölge müdürlükleri kapsam nda orman 
fonksiyonlar n  de erlendirmi , afak (2009)’da Ege Bölgesi’nde orman i letme 
müdürlüklerinde görevli orman kaynaklar  yöneticilerinin orman fonksiyonlar na verdi i
önem düzeyi ile her bir fonksiyon için harcad  zaman yüzdeleri saptanm t r. Ayn
kapsamda, afak ve Gül (2012)’de ise Ege Bölgesi’nde orman bölge müdürlü ü ile orman 
i letme müdürlü ü kapsam nda olu turulan dört yönetim düzeyindeki orman kaynaklar
yöneticilerinin hem orman fonksiyonlar na, hem de ormanc l k faaliyetlerine ne kadar önem 
verdi i ve ne kadar zaman harcad  ara t r lm t r. 

Bu bildiride, zmir il s n rlar nda orman kaynaklar ndan beklentisi bulunan ilgi ve ç kar
gruplar n n orman fonksiyonlar na yönelik talep ve beklentileri 2006-2016 y llar  için yöne 
belirlenmi tir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Veriler, belirlenen ilgi ve ç kar grubu temsilcileri, orman kaynaklar  yöneticileri ve uzmanlar 
olmak üzere üç farkl  kesimin görü leri dikkate al narak elde edilmi tir. Bu ba lamda a) bilgi 
formu, b) anket formu, c) öncelik formu ve d) uzman formu olmak üzere dört tip form 
kullan lm t r.
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Çal mada elde edilen veriler, özel sektör kurulu lar ndan 57, di er kamu kurulu lar ndan 7, 
meslek örgütlerinden 9, Ar-Ge kurulu lar ndan 3, yerel yönetimlerden 94 ve sivil toplum 
örgütlerinden 129 olmak üzere toplam 299 temsilcinin görü lerine dayanmaktad r. Ayr ca 19 
orman kaynaklar  yöneticisi ile 16 uzman da çal maya kat lm t r.

Ara t rmada Analitik Hiyerar i süreci (AHS) ile Ranking (S ralama) Tekni inden
yararlan lm t r.

AHS tekni i, karar vericiler ve di er kat l mc lar n ki isel de er yarg lar n  do rudan 
çözümlemelere dahil edebilmesi, hem kantitatif hem de kalitatif faktörlerin dikkate al nmas na
imkan vermesi ile dikkat çekmektedir (Y lmaz, 1999).  

Ranking (s ralama) tekni i ise karar elemanlar n n s ralanmas nda kullan lmaktad r. Ranking 
tekni inde ölçütlere, göreceli önem derecelerine göre, karar verici taraf ndan ekil 1’de 
sunulan dokuz dereceli Likert ölçe ine göre bir a rl k verilmektedir. Bu a rl klara göre de 
ölçütler s ralanmaktad r. 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 kullan labilmektedir.  

ekil 1. Dokuz Dereceli Likert Ölçe i

Ara t rmada Geray (2001)’den al nan karar ölçütleri kullan lm t r:

Ölçüt 1: Çevre ve Orman Bakanl  sistemine parasal ve finansal katk  sa lama,  

Ölçüt 2: Beslenme güvenli ine katk  sa lama,  

Ölçüt 3: Do al (organik) besin üretimine destek sa lama, 

Ölçüt 4: Ormanlar n korunmas na destek sa lama, 

Ölçüt 5: K rsal kalk nmaya destek sa lama, 

Ölçüt 6: lendirmeye destek sa lama,

Ölçüt 7: Döviz tutumuna destek sa lama, 

Ölçüt 8: Ormanc l k d  sektörlere destek sa lama, 

Ölçüt 9: Uluslararas  sözle meler nedeniyle öne ç kma, 

Ölçüt 10: Ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama, 

Ölçüt 11: Mesle in sayg nl na güç verme,  

Ara t rmada kullan lan orman fonksiyonlar , yedi karar alternatifi olarak yer almaktad r. Bu 
alternatifler;  

Çevresel fonksiyonlar (biyolojik çe itlilik, erozyon önleme, yaban hayat , iklim 
düzenleme),  

Odun hammaddesi üretimi fonksiyonu (yakacak odun, yapacak odun), 
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Odun d  bitkisel orman ürünleri üretimi fonksiyonu,  

Ot ve yaprak faydalanmas  fonksiyonu,

Turizm fonksiyonu (av turizmi, ekolojik turizm),  

Nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu, 

Rekreasyon fonksiyonudur. 

Bu bildiride yer alan orman fonksiyonlar n n s ralamas na yönelik çözümleme 4 a amadan 
olu maktad r. Buna göre, öncelikle, Ad m 1’de yer alan karar verme problemini 
tan mlayacak, karar elemanlar ndan olu an bir karar hiyerar isi kurulmu tur. Daha sonra, 
Ad m 2’de sunulan karar elemanlar n n göreceli öncelik (önem, a rl k) de erleri tahmin 
edilmi tir. Ad m 3’de, karar ölçütlerinin öncelik de erlerinin belirlenmesi i lemi hem ilgi ve 
ç kar gruplar , hem de karar vericiler taraf ndan yap lm t r. Son olarak, Ad m 4’de her bir 
karar ölçütüne göre hiyerar inin son düzeyindeki fonksiyonlar n öncelik de erlerinin 
belirlenmesinde, 16 sektör uzman n n hükümlerinden yararlan lm t r. 

3. BULGULAR 

3.1. Karar Vericilerin lgi ve Ç kar Gruplar na Yönelik Önceliklerinin Belirlenmesi 

zmir ilindeki orman kaynaklar n n yönetiminden sorumlu 19 karar verici, ilgi ve ç kar 
gruplar n  dokuz dereceli Likert ölçe ine göre önceliklendirmi tir (Çizelge 2). Çizelge 2’de 
görüldü ü gibi, karar vericiler Çevre ve Orman Bakanl  Kurulu lar n  (0,199) zmir ilindeki 
orman kaynaklar n n yönetiminde en yüksek önceli e sahip ilgi ve ç kar  grubu olarak 
seçmi tir. Bunu s ras yla yerel yönetimler (0,159), Ar-Ge kurulu lar  (0,156), sivil toplum 
örgütleri (0,135), özel sektör kurulu lar  (0,134), meslek örgütleri (0,117) ve di er kamu 
kurulu lar  (0,101) izlemi tir. 
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Çizelge 2  Karar Vericilerin zmir lindeki lgi ve Ç kar Gruplar na Yönelik Öncelik De erleri 
Ortalamas

lgi Grubu ve Önceli i lgi Grubunun 
Önceli i Alt ilgi Grubu 

Alt lgi 
Grubunun 

Önceli i
1.Çevre ve Orman Bakanl
Kurulu lar 0,199 zmir Orman Bölge Müdürlü ü 0,590 

zmir Çevre ve Orman l Müdürlü ü 0,410 

2.Özel Sektör Kurulu lar 0,134 

Ar c l kla lgili letme, Dernek veya Birlikler 0,187 
Do a Turizmi ile ilgili Seyahat Acenteleri  0,247
Odun D  Bitkisel Orman Ürünleri Sanayi 0,288 
Oduna Dayal  Orman Ürünleri Sanayi 0,278 

3.Di er Kamu Kurulu lar 0,101 

Bay nd rl k ve skân l Müdürlü ü 0,100 
DS  2. Bölge Müdürlü ü 0,179 
ZSU Genel Müdürlü ü 0,157 

Kültür ve Turizm l Müdürlü ü 0,160 
Milli Emlak Müdürlü ü 0,120 
Sa l k l Müdürlü ü 0,125 
Tar m l Müdürlü ü 0,160 

4.Meslek Örgütleri 0,117 

Çevre Mühendisleri Odas  0,130 
Orman Mühendisleri Odas 0,092 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas 0,101 
Mimarlar Odas 0,097 
zmir Turist Rehberleri Odas 0,059 

Maden Mühendisleri Odas 0,179 
Peyzaj Mimarlar  Odas 0,133 
Ziraat Mühendisleri Odas 0,110 

ehir Bölge Planc lar  Odas 0,099 

5. Ar- Ge Kurulu lar 0,156 
Ege Ormanc l k Ara t rma Müdürlü ü 0,486 
Ege Tar msal Ara t rma Enstitüsü 0,262
Zeytincilik Ara t rma Enstitüsü 0,253

6. Yerel Yönetimler 0,159 

zmir Büyük ehir Belediyesi 0,220 
Belediyeler 0,207 
Orman çi Köyler  0,313 
Orman Kenar  ve D  Köyler  0,260 

7. Sivil Toplum Örgütleri 0,135 

1-Avc  Örgütleri 0,103 
2-Ekoturizm le lgili  STÖ’ler 0,160
3-Yerel Gündem 21 Çal ma Gruplar  0,149 
4- Kooperatifler 0,159 
5- Ormanc l k le lgili STÖ’ler 0,181
6- Çevre, Tar m ve Hayvanc l k ile lgili STÖ’ler 0,114
7-Ticaret ve Sanayi ile lgili STÖ’ler 0,133

3.2. lgi ve Ç kar Grubu Temsilcilerinin Karar Ölçütlerine Yönelik Önceliklerinin 
Belirlenmesi 

zmir ilindeki ormanc l k ile ilgili birimlerin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri
ortalamas  Çizelge 3’de gösterilmi tir.

Çizelge 3. zmir ilindeki Çevre ve Orman Bakanl  Kurulu lar  Yöneticilerinin Karar 
Ölçütlerine Yönelik Öncelik De erleri Ortalamas

Karar Ölçütleri zmir Orman Bölge 
Müdürlü ü Yöneticilerinin 

zmir il Çevre ve Orman 
Müdürlü ü Yöneticilerinin 

Çevre ve Orman Bakanl  sistemine parasal ve finansal katk  sa lama 0,078 0,111 
Beslenme güvenli ine katk  sa lama  0,094 0,086 
Do al (organik) besin üretimine destek sa lama 0,085 0,094 
Ormanlar n korunmas na destek sa lama 0,113 0,102 
K rsal kalk nmaya destek sa lama 0,090 0,073 

lendirmeye destek sa lama 0,082 0,066 
Döviz tutumuna destek sa lama 0,071 0,067 
Ormanc l k d  sektörlere destek sa lama 0,087 0,091 
Uluslararas  sözle meler nedeniyle öne ç kma 0,084 0,092 
Ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama 0,111 0,118 
Mesle in sayg nl na güç verme 0,106 0,099 
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Çizelge 3’e göre, zmir Orman Bölge Müdürlü ü yöneticilerinin karar ölçütlerine yönelik 
öncelik de erleri s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,113) ölçütü 
birinci, ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,111) ölçütü ikinci ve 
mesle in sayg nl na güç verme (0,106) ölçütü üçüncü s ray  alm t r.

Çizelge 3’e göre, zmir Çevre ve Orman l Müdürlü ü yöneticilerinin karar ölçütlerine 
yönelik öncelik de erleri s ralamas nda ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk
sa lama (0,118) ölçütü birinci, Çevre ve Orman Bakanl  sistemine parasal ve finansal katk
sa lama (0,111) ölçütü ikinci ve ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,102) ölçütü 
üçüncü s ray  alm t r. 

zmir ilindeki özel sektör kurulu lar ndan ar c l kla ilgili i letme, dernek veya birliklerin 
temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri ortalamas  Çizelge 4’de verilmi tir.

Çizelge 4. zmir ilindeki Özel Sektör Kurulu lar n n Karar Ölçütlerine Yönelik Öncelik 
De erleri Ortalamas

Karar Ölçütleri 
Ar c l kla lgili

letme, Dernek 
veya Birlik 

Do a Turizmi ile 
lgili Seyahat 
Acenteleri 

Odun D  Bitkisel 
Orman Ürünleri 

Sanayi 

Oduna Dayal
Orman Ürünleri 

Sanayi 
Çevre ve Orman Bakanl  sistemine parasal ve finansal 
katk  sa lama 0,090 0,028 0,078 0,094 

Beslenme güvenli ine katk  sa lama  0,114 0,100 0,097 0,058 
Do al (organik) besin üretimine destek sa lama 0,114 0,103 0,103 0,079 
Ormanlar n korunmas na destek sa lama 0,114 0,126 0,104 0,117 
K rsal kalk nmaya destek sa lama 0,089 0,077 0,092 0,077 

lendirmeye destek sa lama 0,079 0,064 0,083 0,090 
Döviz tutumuna destek sa lama 0,063 0,064 0,099 0,098 
Ormanc l k d  sektörlere destek sa lama 0,072 0,071 0,072 0,067 
Uluslararas  sözle meler nedeniyle öne ç kma 0,069 0,107 0,079 0,095 
Ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk
sa lama 0,112 0,133 0,106 0,115 

Mesle in sayg nl na güç verme 0,085 0,126 0,087 0,110 

Çizelge 4’e göre, ar c l kla ilgili i letme, dernek veya birliklerin temsilcilerinin karar 
ölçütlerine yönelik öncelik de erleri s ralamas nda beslenme güvenli ine katk  sa lama 
(0,114), do al (organik) besin üretimine destek sa lama (0,114) ve ormanlar n korunmas na
destek sa lama (0,114) ölçütleri birinci s ray  payla m t r. 

Çizelge 4’e göre, do a turizmi ile ilgili seyahat acentelerinin temsilcilerinin karar ölçütlerine 
yönelik öncelik de erleri s ralamas nda ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk
sa lama (0,133) ölçütü birinci s rada olup, mesle in sayg nl na güç verme (0,126) ölçütü ile 
ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,126) ölçütü ikinci s radad r. 

Çizelge 4’e göre, odun d  bitkisel orman ürünleri sanayii temsilcilerinin karar ölçütlerine 
yönelik öncelik de erleri s ralamas nda ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk
sa lama (0,106) ölçütü birinci, ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,104) ölçütü ikinci 
ve do al (organik) besin üretimine destek sa lama (0,103) ölçütü üçüncü s radad r. 

Çizelge 4’e göre, oduna dayal  orman ürünleri sanayii temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik 
öncelik de erleri s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,117) ölçütü 
birinci, ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,115) ölçütü ikinci ve 
mesle in sayg nl na güç verme (0,110) ölçütü üçüncü s radad r. 

zmir ilindeki di er kamu kurulu u yöneticilerinin ve meslek örgütü temsilcilerinin karar 
ölçütlerine yönelik öncelik de erleri ortalama sonuçlar  Çizelge 5’de gösterilmi tir. 
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Çizelge 5. Di er Kamu Kurulu u Yöneticilerinin, Meslek Örgütü ve Ar-Ge Temsilcilerinin 
Karar Ölçütlerine Yönelik Öncelik De erleri Ortalamas

Karar Ölçütleri 

Di er Kamu 
Kurulu u

Yöneticilerinin 
Öncelik De erleri 

Meslek Örgütü 
Temsilcilerinin 

Öncelik De erleri 

Ar-Ge 
Temsilcilerinin 

Öncelik De erleri 

Çevre ve Orman Bakanl  sistemine parasal ve finansal katk  sa lama 0,055 0,044 0,059 
Beslenme güvenli ine katk  sa lama  0,091 0,081 0,100 
Do al (organik) besin üretimine destek sa lama 0,090 0,093 0,099 
Ormanlar n korunmas na destek sa lama 0,103 0,110 0,119 
K rsal kalk nmaya destek sa lama 0,111 0,109 0,104 

lendirmeye destek sa lama 0,094 0,094 0,087 
Döviz tutumuna destek sa lama 0,078 0,077 0,066 
Ormanc l k d  sektörlere destek sa lama 0,093 0,092 0,078 
Uluslararas  sözle meler nedeniyle öne ç kma 0,063 0,087 0,074 
Ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama 0,129 0,107 0,119 
Mesle in sayg nl na güç verme 0,093 0,106 0,093 

Çizelge 5’e göre, di er kamu kurulu u yöneticilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik 
de erleri s ralamas nda ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,129) 
ölçütü birinci, k rsal kalk nmaya destek sa lama (0,111) ölçütü ikinci ve ormanlar n
korunmas na destek sa lama (0,103) ölçütü üçüncü s radad r. 

Çizelge 5’e göre, meslek örgütü temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri 
s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama, (0,110) ölçütü birinci, k rsal 
kalk nmaya destek sa lama (0,109) ölçütü ikinci ve ormanlar n öneminin bilinç haline 
gelmesine katk  sa lama (0,107) ölçütü üçüncü s radad r. 

Çizelge 5’e göre, Ar-Ge temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri
s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,119) ölçütü ile ormanlar n öneminin 
bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,119) ölçütü birinci s rada yer almaktad r. 

zmir ilindeki yerel yönetim temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri
ortalama sonuçlar  Çizelge 6’da gösterilmi tir. 

Çizelge 6’ya göre, zmir Büyük ehir Belediyesi temsilcisinin karar ölçütlerine yönelik öncelik 
de erleri s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,114) ölçütü, ormanlar n
öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,114) ölçütü ile mesle in sayg nl na güç 
verme (0,114) ölçütü birinci s rada yer almaktad r.

Çizelge 6’ya göre, belediye temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri
s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,109) ölçütü ile ormanlar n öneminin 
bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,109) ölçütü birinci s rada yer almaktad r. 

Çizelge 6’ya göre, orman içi köylerin temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik 
de erleri s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,109) ölçütü birinci, 
ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,108) ölçütü ikinci ve k rsal 
kalk nmaya destek sa lama (0,103) ölçütü üçüncü s radad r. 

Çizelge 6’ya göre, orman kenar  ve d  köylerin temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik 
öncelik de erleri s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,111) ölçütü 
birinci, ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,109) ölçütü ikinci ve 
k rsal kalk nmaya destek sa lama (0,095) ile mesle in sayg nl na güç verme (0,095) 
ölçütleri üçüncü s radad r.
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Çizelge 6. zmir’deki Yerel Yönetimler Temsilcilerinin Karar Ölçütlerine Yönelik Öncelik 
De erleri

Karar Ölçütleri zmir Büyük ehir 
Belediyesi Belediyeler Orman çi 

Köyler 
Orman kenar
ve D  Köyler 

Çevre ve Orman Bakanl  sistemine parasal ve finansal katk  sa lama 0,063 0,074 0,085 0,09 
Beslenme güvenli ine katk  sa lama  0,089 0,08 0,095 0,088 
Do al (organik) besin üretimine destek sa lama 0,089 0,101 0,09 0,09 
Ormanlar n korunmas na destek sa lama 0,114 0,109 0,109 0,111 
K rsal kalk nmaya destek sa lama 0,076 0,088 0,103 0,095 

lendirmeye destek sa lama 0,063 0,091 0,094 0,093 
Döviz tutumuna destek sa lama 0,089 0,074 0,078 0,08 
Ormanc l k d  sektörlere destek sa lama 0,089 0,085 0,074 0,081 
Uluslararas  sözle meler nedeniyle öne ç kma 0,101 0,086 0,069 0,068 
Ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama 0,114 0,109 0,108 0,109 
Mesle in sayg nl na güç verme 0,114 0,103 0,095 0,095 

zmir ilindeki sivil toplum örgütlerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri ortalama 
sonuçlar  üstteki Çizelge 7’de gösterilmi tir.

Çizelge 7’ye göre, avc  örgütü temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri
s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,113) ölçütü birinci, ormanlar n
öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,111) ölçütü ikinci ve do al (organik) besin 
üretimine destek sa lama (0,108) ölçütü üçüncü s radad r. 

Çizelge 7’ye göre, ekoturizm ile ilgili STÖ temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik 
de erleri s ralamas nda ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,113) 
ölçütü birinci, ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,111) ölçütü ikinci ve k rsal 
kalk nmaya destek sa lama (0,095) ile beslenme güvenli ine katk  sa lama (0,095) ölçütleri 
üçüncü s radad r. 

Çizelge 7’ye göre, Yerel Gündem 21 temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik 
de erleri s ralamas nda k rsal kalk nmaya destek sa lama (0,120) ölçütü birinci, Çevre ve 
Orman Bakanl  sistemine parasal ve finansal katk  sa lama (0,111) ölçütü ikinci ve 
ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,102) ölçütü üçüncü s radad r. 
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Çizelge 7. zmir’deki Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerinin Karar Ölçütlerine Yönelik Öncelik 
De erleri

Karar Ölçütleri Avc
Örgütleri 

Ekoturizm 
le lgili 

STÖ’ler 

Yerel 
Gündem 21 

Çal ma 
Gruplar

Kooperatifler 
Ormanc l k

le lgili 
STÖ’ler 

Çevre, 
Tar m ve 

Hayvanc l k,
ile lgili 
STÖ’ler 

Ticaret  
ve Sanayi 
ile lgili 
STÖ’ler 

Çevre ve Orman Bakanl  sistemine parasal 
ve finansal katk  sa lama 0,079 0,079 0,111 0,082 0,053 0,088 0,102 

Beslenme güvenli ine katk  sa lama  0,108 0,094 0,089 0,098 0,101 0,089 0,071 
Do al (organik) besin üretimine destek 
sa lama 0,105 0,095 0,095 0,088 0,083 0,079 0,093 

Ormanlar n korunmas na destek sa lama 0,113 0,111 0,102 0,118 0,108 0,101 0,109 
K rsal kalk nmaya destek sa lama 0,077 0,095 0,120 0,090 0,098 0,099 0,112 

lendirmeye destek sa lama 0,073 0,083 0,075 0,085 0,086 0,079 0,079 
Döviz tutumuna destek sa lama 0,078 0,084 0,078 0,079 0,067 0,098 0,083 
Ormanc l k d  sektörlere destek sa lama 0,088 0,081 0,087 0,084 0,070 0,077 0,070 
Uluslararas  sözle meler nedeniyle öne 
ç kma 0,074 0,087 0,086 0,067 0,091 0,089 0,077 

Ormanlar n öneminin bilinç haline 
gelmesine katk  sa lama 0,111 0,113 0,098 0,116 0,125 0,101 0,107 

Mesle in sayg nl na güç verme 0,094 0,078 0,058 0,093 0,118 0,100 0,098 

Çizelge 7’ye göre, kooperatif temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik de erleri
s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,118) ölçütü birinci, ormanlar n
öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,116) ölçütü ikinci ve beslenme güvenli ine 
katk  sa lama (0,098) ölçütü üçüncü s radad r. 

Çizelge 7’ye göre, ormanc l kla ilgili STÖ temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik öncelik 
de erleri s ralamas nda ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,125) 
ölçütü birinci, mesle in sayg nl na güç verme (0,118) ölçütü ikinci ve ormanlar n
korunmas na destek sa lama (0,108) ölçütü üçüncü s radad r. 

Çizelge 7’ye göre, çevre, tar m, hayvanc l k ile ilgili STÖ temsilcilerinin karar ölçütlerine 
yönelik öncelik de erleri s ralamas nda ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,101) ile 
ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama (0,101) ölçütleri birinci s radad r. 

Çizelge 7’ye göre, ticaret ve sanayii ile ilgili STÖ temsilcilerinin karar ölçütlerine yönelik 
öncelik de erleri s ralamas nda k rsal kalk nmaya destek sa lama (0,112) ölçütü birinci, 
ormanlar n korunmas na destek sa lama (0,109) ölçütü ikinci ve ormanlar n öneminin bilinç 
haline gelmesine katk  sa lama (0,107) ölçütü üçüncü s radad r. 

5.3. Uzmanlar n Orman levlerine Yönelik Öncelikleri 

zmir ilinde 16 uzman karar ölçütlerinin her bir seçene i için orman i levlerine verdi i
öncelik de erleri ortalama sonuçlar  Çizelge 8’de gösterilmi tir. Çevre ve Orman Bakanl
sistemine parasal ve finansal katk  sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri 
s ralamas nda odun hammaddesi üretimi (0,208) i levi birinci, odun d  bitkisel orman 
ürünleri üretimi (0,163) i levi ikinci ve rekreasyon 0,146) i levi üçüncü s radad r. 

Beslenme güvenli ine katk  sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri nitelikli ve 
bol su üretme (0,224) i levi birinci, çevresel (0,189) i levler ikinci ve odun d  bitkisel orman 
ürünleri üretimi 0,178) i levi üçüncü s radad r. 
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Do al (organik) besin üretimine destek sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri 
s ralamas nda nitelikli ve bol su üretme (0,197) i levi birinci, odun d  bitkisel orman 
ürünleri üretimi (0,190) i levi ikinci ve çevresel 0,185) i levler üçüncü s radad r. 

Çizelge 8. Uzmanlar Taraf ndan Yap lan Kar la t rmalara Dayal  Olarak Karar Ölçütlerine 
Göre Orman levlerinin Ortalama Öncelik De erleri 

Karar Ölçütleri 

Çevresel
levler

Odun 
Ham. 

Üretimi 

Odun D
Bitkisel
Orman 

Ürünleri 

Ot ve 
Yaprak

Faydalanmas

Turizm Nitelikli 
ve Bol 

Su Üretme 

Rekreasyon 

Çevre ve Orman Bakanl  sistemine parasal 
ve finansal katk  sa lama 

0,114 0,208 0,163 0,088 0,145 0,137 0,146 

Beslenme güvenli ine katk  sa lama  0,189 0,071 0,178 0,135 0,093 0,224 0,11 
Do al (organik) besin üretimine destek 
sa lama 

0,185 0,065 0,19 0,154 0,112 0,197 0,096 

Ormanlar n korunmas na destek sa lama 0,2 0,129 0,138 0,101 0,135 0,146 0,152 
K rsal kalk nmaya destek sa lama 0,141 0,158 0,167 0,119 0,147 0,131 0,139 

lendirmeye destek sa lama 0,128 0,187 0,167 0,123 0,163 0,1 0,132 
Döviz tutumuna destek sa lama 0,127 0,185 0,169 0,105 0,172 0,13 0,111 
Ormanc l k d  sektörlere destek sa lama 0,155 0,137 0,146 0,125 0,147 0,157 0,134 
Uluslararas  sözle meler nedeniyle öne 
ç kma 

0,199 0,109 0,141 0,103 0,142 0,179 0,127 

Ormanlar n öneminin bilinç haline 
gelmesine katk  sa lama 

0,194 0,101 0,124 0,094 0,148 0,17 0,169 

Mesle in sayg nl na güç verme 0,2 0,109 0,113 0,095 0,134 0,173 0,176 

Ormanlar n korunmas na destek sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri 
s ralamas nda çevresel (0,200) i levler birinci, rekreasyon (0,152) i levi ikinci ve nitelikli ve 
bol su üretme 0,146) i levi üçüncü s radad r. 

K rsal kalk nmaya destek sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri s ralamas nda
odun d  bitkisel orman ürünleri üretimi (0,167) i levi birinci, odun hammaddesi üretimi 
(0,158) i levi ikinci ve turizm 0,147) i levi üçüncü s radad r.

lendirmeye destek sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri s ralamas nda odun 
hammaddesi üretimi (0,187) i levi birinci, odun d  bitkisel orman ürünleri üretimi (0,167) 
i levi ikinci ve turizm 0,163) i levi üçüncü s radad r. 

Döviz tutumuna destek sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri s ralamas nda 
odun hammaddesi üretimi (0,185) i levi birinci, turizm (0,172) i levi ikinci ve odun d
bitkisel orman ürünleri üretimi (0,169) i levi üçüncü s radad r.

Ormanc l k d  sektörlere destek sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri 
s ralamas nda nitelikli ve bol su üretme (0,157) i levi birinci, çevresel (0,155) i levler ikinci 
ve turizm (0,147) i levi üçüncü s radad r. 

Uluslararas  sözle meler nedeniyle öne ç kma ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri 
s ralamas nda çevresel (0,199) i levler birinci, nitelikli ve bol su üretme (0,179) i levi ikinci 
ve odun d  bitkisel orman ürünleri üretimi (0,141) i levi üçüncü s radad r.

Ormanlar n öneminin bilinç haline gelmesine katk  sa lama ölçütü baz nda orman i levlerinin 
öncelikleri s ralamas nda çevresel (0,194) i levler birinci, nitelikli ve bol su üretme (0,170) 
i levi ikinci ve rekreasyon 0,169) i levi üçüncü s radad r. 
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Mesle in sayg nl na güç verme ölçütü baz nda orman i levlerinin öncelikleri s ralamas nda
çevresel (0,200) i levler birinci, rekreasyon (0,176) i levi ikinci ve nitelikli ve bol su üretme 
(0,173) i levi üçüncü s radad r. 

3.4. En Uygun Orman levi Öncelik S ralamas

Çal man n amac , kat l mc  bir yakla mla karar vericiler, ilgi ve ç kar gruplar  ve uzmanlar n
tercihlerini dikkate alan orman i levlerinden en uygun olan n  belirleyebilmektir. Bu amaca 
ula mak için, öncelikle karar hiyerar isinin her bir düzeyindeki her bir eleman n öncelik 
de erleri kullan larak, her bir düzey için öncelik vektörleri veya matrisleri olu turulmu  ve 
sonras nda bunlar  birle tiren bir hesaplama yap lm t r. Matris hesaplamalar  sonucunda 
Çizelge 9’da sunulan orman fonksiyonlar na yönelik öncelik de erleri s ralamas na
ula lm t r. 

Çizelge 9. Orman Fonksiyonlar n n Öncelik De erleri ve S ralamalar

Orman levleri Öncelik De eri Öncelik S ras
Çevresel levler (Biyolojik Çe itlilik, Erozyonu Önleme, Yaban  
Hayat , klim Düzenleme) 

0,170 1 

Nitelikli ve Bol Su Üretme levi 0,160 2 
Odun D  Bitkisel Orman Ürünleri Üretimi levi 0,153 3 
Turizm levi (Av Turizmi, Ekolojik Turizm) 0,139 4
Rekreasyon levi 0,137 5 
Odun Hammaddesi Üretimi levi (Yakacak Odun, Yapacak Odun) 0,129 6
Ot ve Yaprak Faydalanmas  Sa lama levi 0,113 7 

Çizelge 9’dan görülece i üzere, zmir ili için en önemli yani en yüksek göreceli öncelik 
de erine sahip orman fonksiyonu, (0,170) göreceli öncelik de eri ile “Çevresel levler” 
oldu u ortaya ç km t r. Bunu s ras yla (0,160) göreceli öncelik de eri ile “Nitelikli ve Bol Su 
Üretme levi”, (0,153) göreceli öncelik de eri ile “Odun D  Bitkisel Orman Ürünleri 
Üretimi levi”, (0,139) göreceli öncelik de eri ile “Turizm levi”, (0,137) göreceli öncelik 
de eri ile “Rekreasyon levi” ve (0,129) göreceli öncelik de eri ile “Odun Hammaddesi 
Üretimi levi” takip etmektedir. Öte yandan (0,113) göreceli öncelik de erine sahip “Ot ve 
Yaprak Faydalanmas  Sa lama levi” ise, zmir ili için, di er orman fonksiyonlar ne göre 
nispeten önemsiz bir i lev oldu u anla lmaktad r. 

zmir ili için yukar da ula lan orman fonksiyonlar nin göreceli öncelik de erleri ve 
s ralamas , çözümlemelerin yap ld  dönem için ve çözümlemelere do rudan kat lan karar 
vericiler, kamu, ilgi ve ç kar gruplar  ve sektör uzmanlar  için geçerlidir. Nitekim zmir ili için 
farkl  zaman dilimlerinde ve farkl  kat l mc lar ile yap lan bir çözümlemenin farkl  sonuçlar 
do urmas  muhtemeldir. 

4. TARTI MA VE SONUÇ 

Talep ve beklentilerdeki de i imin belirlenmesi, gelece e dönük bir ormanc l k politikas
olu turma sürecinin vazgeçilmez unsurlar ndand r. Bu ara t rma projesinde, kat l mc
anlay la orman kaynaklar na ili kin fonksiyon önceliklerinin belirlenmesi problemi, karar 
verme sürecine kat lan orman kaynaklar  yöneticileri, sektör uzmanlar  ve ilgi ç kar gruplar
kapsam nda çözülmü tür.
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Bu çözümlemede, çevresel fonksiyonlar birinci önceli i alm t r. Çevresel fonksiyonlar
s ras yla, nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu, odun d  bitkisel orman ürünleri fonksiyonu, 
turizm fonksiyonu, rekreasyon fonksiyonu, odun hammaddesi üretimi fonksiyonu ve ot ve 
yaprak faydalanmas  fonksiyonu izlemektedir. Yap lan bu çözümleme, s ralanan kararlar
sübjektiflikten ç kartarak zmir ili için somut hale getirmektedir. 

Ara t rmada dikkate al nan ilgi ve ç kar gruplar n n say  ve çe it itibariyle çoklu u,
ormanc l k sektörünün etkinliklerinin karma kl n n da göstergesidir. Nitekim ilgi ve ç kar
gruplar n n say  ve çe it itibariyle artmas , tatmin edilmesi gereken talep ve beklentilerin 
artmas  anlam na da gelmekte, bu art  da çat malar n as l kayna n  olu turmaktad r.  

Yedi orman i lev grubundan çevresel fonksiyonlar, nitelikli ve bol su üretme fonksiyonu, 
odun d  bitkisel orman ürünleri fonksiyonu, turizm fonksiyonu ve rekreasyon fonksiyonu, 
odun hammaddesi üretimi ile ot ve yaprak faydalanmas  fonksiyonuna göre önemlerini 
artt rm lard r. Ancak bu durum öteki fonksiyonlar n önemlerinin azald  biçiminde 
yorumlanmamal d r.

Toplumun orman kaynaklar na yönelik talep ve beklentilerinin bilinmesi, kaynak 
yöneticilerine yat r mlar  (arazi tahsisi, personel, araç–gereç, bina gibi gereksinimleri) 
planlama olana n  ve k t kaynaklar n etkin bir biçimde kullan lmas n  sa layacakt r. 
Ara t rma yaln z fonksiyonlara yönelik kaynak tahsisine de il, öteki kaynaklar n da tahsisine 
yön vermektedir. Yani fonksiyonlardaki de i im yeni genel müdürlüklerin, yeni daire 
ba kanl klar n n; yeni hesap sisteminin; yeni bir meslek içi e itim planlamas n n vb. 
olu umunu veya baz lar n n kapasitelerinin daralt lmas n  veya kapat lmas n  gerektirebilir. 
Ayn  kapsamda fonksiyonlardaki de i im, ta ra birimlerine e itim planlamas , personel 
planlamas , ödenek planlamas , araç-tesis-donan m planlamas  vb. biçimlerde yans yacakt r.
Bu ba lamda, zmir ilindeki ormanc l k kurumlar n n yeni organizasyon yap s n n nas l
olmas  gerekti ine yönelik ara t rma ve uygulama çal malar na da bir an önce ba lamak 
gerekmektedir. 

zmir ilini kapsayan bu çözümleme ayn  zamanda Ege Ormanc l k Ara t rma Enstitüsü 
Müdürlü ünün gelecekteki ara t rma çal malar n n yönünü çizmektedir. Yani biyolojik 
çe itlilik, yaban hayat , iklim düzenleme, su üretimi, odun d  bitkisel orman ürünleri, turizm 
ve rekreasyon konular n n Ege Ormanc l k Ara t rma Müdürlü ünün ara t rmalar nda önceli i
almas  gerekmektedir. 

zmir ilini kapsayan bu çözümleme Orman Genel Müdürlü ünün, zmir ili kapsam nda 
gereksinim duyaca  personelin niteliklerini de ortaya koymaktad r. Bu amaçla özellikle 
teknik personel gereksinimini kar layan üniversite ve meslek yüksek okullar n n da, talep ve 
beklentiler do rultusunda e itim ve ö retim programlar n  yenilemesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak, orman fonksiyonlar  s ralamas n  dikkate alan, klasik ormanc l k anlay n n
geli tirilmesi ile ormanc l k sektörünün bilgi temeline dayanan, bilgiye gereksinim duyan ve 
bilgiyi talep eden yeni bir yönetim anlay na girmesi beklenmektedir. Yeni anlay n
benimsenmesinde meslek içi e itimlerin önemli bir pay  olacakt r. Bu nedenle meslek içi 
e itim çal malar n n tüm boyutlar yla planlanma ve desteklenme zorunlulu u bulunmaktad r.
Bu destek ayn  zamanda ormanc l k mesle inin sayg nl k düzeyinin artmas n n da temelini 
olu turacakt r. 
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G R

Bugün ülkemizde kentle me olgusunun geli imi toplumsal ya am n demografik, sosyolojik, 
ekonomik hatta siyasal göstergeleri do rultusunda bir süreci takip etmektedir. 

Kentle me sürecinde, kentlerin görünen ve görünmeyen yüzünün hâlihaz r durumuyla mevcut 
imar planlar na göre iyile tirilemeyece ine kanaat getirildi i için art k günümüzde kentsel 
dönü türme olgusu ba lat lm t r. 

Kentleri ister geli tirelim ister dönü türelim ancak, kentlerin insanlara yüksek standartlar 
sunmas  gerekti ini de unutmayal m. Unutulmamas  gereken bir ba ka gerçek de kentlinin 
ya am kalitesinin yükseltilmesinin büyük oranda teknik altyap  hizmetlerinin kalitesine ba l
oldu udur.

Bu ba lamda ula m ö eleri hariç kentin görünmeyen yüzü olan su, kanalizasyon, enerji, 
ileti im v.b Teknik Altyap lar n planlamas , in a edilmesi ve i letilmesi süreçlerinin farkl
boyutlarda irdelenmesi gerekmektedir. 

zmir Büyük ehir Belediyesinin Co rafi bilgi sistemi veri taban nda kay tl  21 ilçenin s n rlar
kapsam nda kullan lan yollar yakla k 11000 km olup dünya çevresinin ¼ ü büyüklü ündedir.
Meskûn mahallerde ise yakla k 5000 km büyüklü ündeki yol a , kendisi ba ta olmak üzere, 
çe itli tip ve kesitlerde farkl  kurum ve kurulu larca in a edilmi  ve i letilmekte olan Teknik 
Altyap larla doludur. 

Bu çal man n amac  yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsam nda, kente hizmet üreten 
kurum ve kurulu lar n çal malar nda ya anan aksakl klar n tespitlerinin yap lmas  sonras nda
“Alt Yap  Kadastrosu Yasal Mevzuat ’n n” olu turulmas n n ve “Co rafi Bilgi Sistemi” 
kurulmas n n öneminin saptanmas d r. 

SORUNLARIN TESP T  VE DE ERLEND RMELER 

Ülkemiz kentlerinin temel sorunu öncelikle yap la p yerle ti imiz yerleri sonradan 
yapt m z planlara uydurmaya çal makt r.
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ekil 1- Mevcut Yerle imin Hâlihaz r Durumu 

Çok yak n geçmi e kadar ç kar lan imar aflar  ile yasalla t r lan mevcut duruma göre 
haz rlanan slah imar planlar  uygulamalar  sonucu olu an ta nmazlar n mahkeme kararlar  ve 
mevzuata göre ehircilik ilkeleri do rultusunda haz rlanm  planlar kapsam nda,  bir ç rp da 
hayata geçirilemiyor olmas  günümüzde kentimizin ve kentlerimizin gerçe idir. 

ekil 2- Hâlihaz r Durum, Mülkiyet ve mar Durumu Çak t r lmas

Kentle me için haz rlanan imar planlar n n, biz harita mühendisleri taraf ndan uygulamas
yap l r; olu turulan yap la maya esas imar parselleri de tapu kütü üne arsa olarak tescil edilir. 
Söz konusu uygulama kapsam na giren yollar, meydanlar gibi kamuya ait alanlar art k kamu 
hizmetleri için kullan labilir durumdad r. 
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Bir ba ka anlat mla arsa maliki veya malikleri plan do rultusunda öngörülen yap lar n  in a
edebilme, iskân veya kullan m amac  do rultusunda tasarruf edebilme haklar na 
kavu mu lard r.

Ancak gerçekte bu böyle midir? 

Söz konusu yap , bina, tesis parseline cepheli yollar n, bazen kâ t üzerinde aç k oldu u
ekilde yani gerçekte s y rma kaz s , malzeme serimi, s k t r lmas , drenaj , üst kaplamas

yap lmadan yaln zca ula m amac  sa lanabilecek durumdayken, ruhsat alarak in a edilmi
üstyap lar n yararlan lmaya aç lmalar  sonucunda sa l kl  yap la madan ve sa l kl
kentle meden bahsedilebilir mi? 

Bir toprak parças n n parsellenmi  olmas  onu arsa yapar m ? Tapuda arsa olarak kay tl
olmas  o toprak parças n n arsa olarak de erlendirilmesine yeterli midir? 
Arsa olabilmesi için temel altyap  hizmetlerinin al nabiliyor olmas n  gerektirmektedir. K saca
altyap ya ba l  olmayan parsel arsa niteli i kazanmamal d r. 

Altyap  kavram ; Temel olan, destek olan, o olmaz ise üstün kimlik kazanamayaca , mutlak 
etkile im içinde olunmas  gereken, donan m içeren bir terminolojik ifadedir. Bu ba lamda 
bak ld nda altyap s  olmayan bir arsaya üstyap n n kurulmas  kentle meye de il sadece ironi 
yaratmaya nedendir. 

Medeni kanunun 704’üncü maddesine göre arsa ve araziler ta nmaz mülkiyetinin konusunu 
olu turmaktad r. Teknik altyap  varl klar  ise yine Medeni kanunun 618’inci maddesine göre 
sorumlusu kurum ve kurulu lar n mülkiyetinde olup, tapu kütü üne tescil edilemediklerinden 
ta nmaz mevzuat nda de erlendirilememekte dolay s  ile kadastroya konu olamamaktad r. 

1970’li y llar n ba nda stanbul ETT Genel Müdürlü ü taraf ndan kendisine ait i letmelerin 
tespitine yönelik olarak ba lat lan çal malar, ülkemizde Teknik Altyap  Kadastrosunun 
ba lang c  olarak kabul edilmektedir.Mevzuat olarak yap lan ilk düzenleme ise 16.01.1972 
tarihinde TS-1097 say l  “ ehir içi Yollar nda Yeralt  Tesisleri (Su, Havagaz , Elektrik, PTT, 
Kanalizasyon) ve Bunlarla ilgili Yerüstü Tesislerinin Planlamas  ve Yerle tirilmesi Kurallar ”
Standard n yay nlanmas d r. 

ekil 3-  Yol Gövdesinin Teknik Altyap lar çin Planlanma standard
Bu standart ile belli geni likteki yollarda, say lan tesislerin nas l yerle tirilece i böylece 
kullan lacaklar  koridorlar belirlenmi tir. Daha sonra 05.01.1993 tarihinde TS-10168 say l
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“ ehir içi Yollarda ve Meskûn Yerlerde Yeralt na Kurulan Tesislerin Planlamas  ve 
Yürütülmesi Kurallar ”  standard  yay nlanm t r. 

En önemli olarak kabul edilebilecek mevzuat ise 1984 y l nda ç kar lan 3030 say l
“Büyük ehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk nda Kanun” ile AYKOME “Altyap
Koordinasyon Merkezi” kurulmas d r.

Günümüzde de 10.07.2004 tarihinde 5216 say  ile ç kar lan Büyük ehir Belediyesi Kanunu 
Altyap  Hizmetleri Madde 8 ile AYKOME i levini sürdürmektedir. 

Kentimizin cadde ve sokaklar ndan geçmi te öncelikle içme ve kullanma suyu temini ile 
havagaz  da t m  için, zaman içerisindeyse kanalizasyon, enerji, haberle me hizmetlerinin 
getirilmesinde yararlan lm t r. Söz konusu hizmetler için standartlarda belirtilen yol 
geni liklerine göre olu turulan koridorlara yerle tirilmi  altyap  elemanlar n n bulundu u bir 
yol gövdesinin in as  maalesef taraf mca hem kentimizde hem de ülkemizde bilinmemektedir. 
Yat r mc  kurum getirece i hizmete kar  yeralt nda bo  buldu u yeri kullanm t r. Yenileme 
yapt  kesit veya çap de i tirdi i altyap  elemanlar n  dö edikten sonra i levsiz kalan
kald rmam t r. Baz  sokaklarda yol gövdesi alt na dö enecek yeni bir hat için aç k bir koridor 
bulunamamas  da ayr  bir gerçektir. 

Kentlinin refah  için hizmet üreten altyap  kurulu lar  zaman içerisinde, üstyap daki de i imle 
birlikte, yasal mevzuat n getirilerine kar  yeni hizmet üretmek zorunda kalm t r. Nüfus ve 
buna ba l  yap la man n art  sonucu; çme suyu ve kanalizasyon hatlar nda kapasite artmas
nedeniyle çap de i ikliklerine ve yeni hatlara ihtiyaç duyulmas , birle ik sistemin 
ayr t r larak ya mursuyu hatlar n n yap lmas na, s nma amaçl  do algaz ve jeotermal 
enerjinin kullan lmas na, ileti im alan nda farkl  kurulu lar n kablo gereksinimlerinin art na
yönelik yeni yat r ma yönelmeleri, enerji hatlar n n yüksek, orta hatta alçak gerilim için bile 
yeralt nda koridorlara ihtiyaç duymalar , metro hatlar n n da baz  kesimlerde bu koridorlar
kullanmak zorunda olmalar  yeralt n n da mutlaka planlanmas  ve sürekli kontrol alt nda
tutulmas n n gere ini göstermektedir. 

Alt Yap  Koordinasyon Merkezleri

Kentin tüm Teknik Altyap lar n  içinde bar nd ran yollar, caddeler, meydanlar, ye il alanlar n
planlamas ndan, yap lmas ndan, bak m ve onar mlar ndan sorumlu olan belediyelerdir. Bu 
sorumluluk Büyük ehir ve lçe Belediyeleri aras nda yol geni likleri, ye il alan ve parklar n
yerleri ile nitelikleri bak m ndan payla lmaktad r. 

Büyük ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeli i son olarak 15.06.2006 
tarihinde 26199 say l  Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmi tir. 

Yönetmelikte Altyap : çme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, do algaz, telefon, 
kablolu televizyon ba lant  hatlar  gibi telekomünikasyon projeleri, hafif rayl  toplu ta ma ve 
metro projeleri, termal s nma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi rayl  toplu ta ma
sistemleri ile yollar ve kaplamalar  olarak belirlenmi tir. 

Büyük ehir belediyesi ve ba l  kurulu lar  ile kentteki tüm yat r mc  kamu kurum ve 
kurulu lar  ile özel kurulu lar nda, Altyap  koordinasyon Merkezi üyesi olduklar  ve bu 
merkezin yap lacak yat r mlarla ilgili ortak programa al nan yat r mlar n altyap  yat r m
hesab ndan kar lanaca n  ve bu hususta alaca  kararlar n n üyeleri ba lay c  oldu u 5216 
say l  yasa hükümleridir. 
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Ayr ca yasa üyelere, altyap  koordinasyon merkezinin isteyece i co rafi bilgi sistemleri dâhil 
her türlü bilgi ve belgeyi vermeyi zorunlu tutmu tur. 

Co rafi Bilgi Sistemleri 

Günümüzde gelinen noktada, hemen hemen tüm altyap lara ili kin yat r mc  kurum ve 
kurulu lar yeralt na gömdükleri ancak i letilmesinden sorumlu olduklar  varl klar n  co rafi
referansl  olarak kay t alt na almaktad rlar. 

Son 10 hatta 15 y ld r yap lan yat r mlar konum ve yükseklik dâhil koordinata dayal  olarak 
ölçülmekte ve böylece saklanmaktad r. 

Kurumlar yak n zamanlarda ise bu say sal verileri i letiminde ki varl klar n öznitelikleriyle 
birle tirilmesini sa layarak kendi co rafi bilgi sistemi uygulamalar na geçmi ler ya da bu 
yönde ciddi çaba içindedirler. 

Ancak kurumlar n geli en teknolojilere ba l  olarak farkl  teknik altyap lara sahip co rafi
bilgi sistemi uygulamalar  oldu u da bilinmelidir. 

Kent bilgi sistemleri kapsam nda söz konusu bu farkl  co rafi bilgi sistemi yap lar n n
standarda oturtulmas  çal malar n n sürdürüldü ü bilinmektedir. 

ekil 4- çme Suyu Hatlar n n Uygulanacak Plan ile Çak t r lmas
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SONUÇ

Daha düne kadar kamu alanlar  kamunun yarar na kamu kurum ve kurulu lar  taraf ndan
kullan lmakta teknik altyap  hizmetleri vatanda lara ula t r lmaktayd . Oysa bugün kamunun 
görevlerinin bir k sm  ise özelle tirmeler sonucu özel imtiyaz guruplar  arac l  ile 
yürütülmektedir. Bu kurulu lar da yat r mlar  için kamu alanlar n  bedelsiz kullanmaktad rlar. 
Belki de o alanlar belediyenin kamula t rmas  sonras  elde edilmi  alanlard r.

Kentlerin teknik anlamda yönetimlerinden üst yap larda oldu u gibi alt yap larda da 
belediyeler ve büyük ehir belediyeleri birinci derecede yetkilidirler.  

Yer alt  maliyetlerinin, yerüstü maliyetlerinin yakla k %30 kadar  oldu u sav n n günümüzde 
yeniden irdelenmesi gerekmektedir. Hizmet al nan temel altyap lar n üst yap ya kar l k gelen 
birim maliyetleri yan na kullan lan kamu alanlar n n da birim maliyet olarak eklenmesi 
sonras nda gerçek üstyap  ve alt yap  maliyet k yaslamas  yap labilecektir.

Sadece gözümüzle gördü ümüz ekilde alg lad m z kentin de erinin, yar s na yak n
ekonomik bir büyüklü ün de görünmeyen bir kent bütünlü ünde yer alt nda oldu u ç kacak
sonuçlarla daha iyi kavranabilecektir. 

Bu tür bir büyüklü ün planlamas , kontrol edilmesi ve yönetilmesi için Co rafi Bilgi 
Sistemi’ne dayal  teknik altyap  kadastrosuna mutlaka ihtiyaç vard r. 

Planl  alanlar kapsam nda altyap  tesislerinin geçirildi i kamu alanlar ndan belediyelerin 
sorumlu olmas  nedeniyle, kamu kurum ve kurulu lar  hariç özel kurulu larca yap lacak 
altyap  hizmetlerinin belediyelerce özel kurulu lara bedel kar l  kulland r lmas  konusunda 
yasal düzenlemelerin sa lanmas  gerekmektedir. Bu durum altyap  koordinasyon merkezleri 
taraf ndan teknik altyap  kadastrosunun kurulmas  ve yönetilmesine çözüm olacakt r.

KAYNAKLAR 

4721 say l  Türk Medeni Kanunu 

3030 say l  Büyük ehir Belediyeleri’nin Yönetimi Hakk nda Kanun 1984 

5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu 2004 

26199 say l  Büyük ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeli i 2006 

Erkan H, “Yeralt  Hatlar  Kadastrosu”, 1991 HKMO Yay nlar

Altyap  Kadastrosu Teknik Rapor ve nceleme Çal ma Grubu 20. Dönem TMMOB HKMO stanbul ubesi, 
“Türkiye’de Teknik Altyap  Kadastrosu Gereksinimi” , 2009 

zmir Büyük ehir Belediyesi CBS ube Müdürlü ü

ZSU Emlak ve stimlâk D. B k. CBS ube Müdürlü ü



525

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

DO ALGAZ VE ALTYAPI 

S. Sibel BÖREKÇ O LU 
n aat Mühendisi 

sibelborekcioglu@yahoo.com 

G R

zmir Büyük ehir Belediyesi s n rlar  içindeki ilçeler ile Tire’deki imar planlar  tamamlanm ,
k rm z  kotlar  olu mu  yerlerde 2005 aral k ay ndan itibaren do algaz alt yap  çal malar
ba lam t r. Temmuz 2006 tarihinden itibaren de konut ve i yerlerinde kullan m ba lam t r. 
Sanayi tesislerinde kullan m  ise 2002 y l d r. Bota  taraf ndan dö enen hatlarla ba lam t r.

Kentin altyap s na yerle en bas nçl  gazla dolu bir sistemin çal ma ekli, di er alt yap
tesislerine olan mesafeleri, yan yana konumlanma ekilleri, zorunlu olarak di er alt yap  ile 
kesi ti i noktalar, di er tüm alt yap  kurulu lar n n yap m ve i letim sistemlerini 
etkilemektedir. Yenilenen alt yap  ve özel yol düzenlemeleri, bak m onar m a amalar
s ras nda yan c  ve patlay c  bir madde olmas  nedeniyle, azami dikkat gerektiren 
tesislerdendir. Ocak 2009 y l nda yap lan “Kent Sempozyumu” s ras nda 1280 km. do algaz hatt
dö enmi ti ve kullan c  say s  azd . u an kentin büyük bölümünde do algaz kullan lmakta ve 
sokaklar n ço unda 3320 km do algaz hatt  dö enmi  durumdad r. Do algaz  kendi evimizde 
kullanmak istemesek bile, i yerlerimiz, al veri  yapt m z yerler ya da bunlar n yak nlar ndaki
yerlerde kullan lmas  nedeniyle, do algaz n ne oldu u, tehlikeleri, tehlike durumlar nda nas l
davran lmas  gerekti i bütün zmirlilerin ve kent yöneticilerinin bilmesi gerekmektedir. 

Sunum haz rlan rken, ehrin 8 y ld r gündeminde olmas na ra men do algaz n az bilinir 
olmas  nedeniyle, genel bir bilgilendirme yap larak, alt yap  çal malar ndaki öneminin 
vurgulanmas , kente etkisi, kullan m s ras nda kar la lacak tehlikelere al nacak önlemlerin 
yan  s ra bireysel kullan c lara yönelik aç klamalar ve do algaz n binalarda kullan m  ile ilgili 
k sa bilgiler verilerek, do algaz n ehirdeki hayata etkisini bilgilerinize sunmak 
amaçlanm t r.

DO ALGAZ NED R?

Do algaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten olu an
renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havadan hafif bir gazd r. Kar m n içinde %95 oran nda
bulunan metan gaz n n özelli i, kimyasal yap s  en basit ve karbon içeri i en dü ük olan 
hidrokarbon gaz  olmas d r. Karbondioksit gaz  emisyonu, kat  yak tlara göre 1/3 ve s v
yak tlara göre ½ oran ndad r. 

Do algaz kokusuz oldu undan kaçaklar n fark edilebilmesi için özel olarak kokuland r l r. Bu 
amaçla THT (tetra hidro teofen) ve / veya TBM (tersiyer bütil merkaptan) kullan l r. 

Metan molekülü 1 karbon 4 hidrojen atomundan olu ur. Kimyasal yap s n n basit olmas
nedeniyle yanma i lemi kolayd r ve tam yanma gerçekle ir. Dolays yla, duman, is, kurum ve 
kül olu turmaz, temiz bir yak tt r. Yanmas  en kolay ayarlanabilen ve yanma verimlili i en 
yüksek olan yak tt r. Bu özelli i kullan m kolayl  ve ekonomisi sa lar. 
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Ta nmas , i lenmesi ve stoklanmas  kolay olan do algaz n kullan m  1790’da ngiltere de 
ba lad . Boru hatt  ta mac l yla birlikte özellikle 2. Dünya sava ndan sonra kullan m
artmaya ba lad . Enerji üretim sektöründe ilk kez kullan lmas  Amerika’ da oldu. Günümüzde 
dünyadaki enerji ihtiyac n n %24 ü, do algazla kar lanmaktad r. 
Dünya do algaz rezervinin, yakla k 80 y ll k ihtiyac  kar layaca  tahmin edilmektedir. 
Yeni kaynaklar n tespiti çal malar  devam etmektedir. Bilinen do algaz rezervleri petrol 
rezervlerine e  de erdedir.

Türkiye’ de do algaz, 1970 y l nda K rklareli bölgesinde tespit edilerek, 1976 y l nda
P narhisar Çimento Fabrikas ’nda kullan lmaya ba lanm t r. 1975 y l nda Mardin Çamurlu 
sahas nda bulunan do algaz, 1982 y l nda Mardin Çimento Fabrikas  üretim tesislerinde 
kullan lm t r.

Tablo 1. Do algaz ve Petrol Boru Hatlar

DO AL GAZ ALIM ANLA MALARI 

Türkiye içinde ve d nda do al gaz boru hatlar n  in a ederek, boru hatlar nda nakledilecek 
do al gaz n sat n al nmas , BOTA  taraf ndan yap lm t r. Yap lan uluslar aras  anla malarla 
Türkiye’ye do algaz temini ve yurtd na sat  sa lanmaktad r. 
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Yap lan
Anla malar(Ülke) 

Miktar
(Milyar m³/y l) 

Sözle me
Tarihi

Süre
(Y l) 

Cezayir (LNG)
Nijerya (LNG)
ran

Rus. Fed. 
(Karadeniz) 
Rus. Fed. (Bat )
Türkmenistan
Azerbaycan faz I

Azerbaycan faz II

Rusya Federasyonu-Türkiye Do al Gaz Boru Hatt , ülkemize Bulgaristan s n r ndaki
Malkoçlar' dan girmekte ve Hamitabat, Ambarl , stanbul, zmit, Bursa, Eski ehir güzergah n
takip ederek Ankara'ya ula maktad r. 842 km. uzunlu undaki bu boru hatt  boyunca, 
K rklareli, Pendik, Eski ehir, Ambarl  ve Bursa'da kompresör istasyonlar , Malkoçlar' da ana 
ölçüm istasyonu ve pig tesisi bulunmaktad r. Ana kontrol merkezi ise Ankara-Yaprac k' tad r.
Ekim 1986 tarihinde in as na ba lanan hat ile ta nan do al gaz, Haziran 1987 tarihinde ilk 
dura  olan Hamitabat Trakya Kombine Çevrim Santrali’ne ve A ustos 1988'de Ankara'ya 
ula m t r. Do al gaz, Ekim 1988'de de Ankara'da konut ve ticaret sektörlerinde kullan lmaya 
ba lanm t r. Sanayi sektöründe do algaz kullan m  ise, A ustos 1989'da ba lam t r. 

Do al gaz, Ankara'dan sonra, stanbul'da Ocak 1992'de, Bursa'da Aral k 1992'de, zmit'te 
Eylül 1996'da, Eski ehir'de ise Ekim 1996'da konut ve ticaret sektörlerinde kullan ma 
sunulmu tur.

Do al gaz ilave al mlar n n tüketim noktalar na kadar istenilen bas nçta ve miktarda 
ta nabilmesi için ihtiyaç duyulan yat r mlar n büyük bir bölümü tamamlanm t r. Bu 
kapsamda, Bulgaristan s n r nda bulunan Malkoçlar Ölçüm stasyonu'nun kapasitesi 8 Milyar 
m3/y l'dan 14 Milyar m3/y la yükseltilmi tir. Ayr ca, K rklareli kompresör istasyonundaki 
mevcut 4 kompresör ünitesinin güçleri artt r lm t r. 

SIVILA TIRILMI  DO AL GAZ (LNG) THAL TERM NAL
Türkiye'de di er baz  do algaz ithal eden ülkeler gibi do algaz arz kaynaklar n n
çe itlendirilmesi, arz güvenli inin ve arz esnekli inin artt r lmas  için hem baz yük tesisi 
olarak çal t rmak hem de ihtiyaç duyuldu unda pik dü ürücü olarak devreye sokulmak üzere 
Marmara Ere lisi'nde LNG thal Terminali yap lm t r. 1994 y l nda i letmeye al nan 
terminalin sürekli enjeksiyon kapasitesi 685.000 m3/saattir. 

Alia a’da özel sektöre ait bir LNG terminali bulunmaktad r. 

BOTA ’ n yurtd  anla malar yla temin etti i ve ülkemize boru hatlar yla ta narak, 5 ayr
yerden giri  yapan do algaz hatt  birbirine ba l  olarak ve Ankara’dan idare edilmektedir. 
Tüm boru hatt  bilgisayar sistemi ile kontrol edilmekte ve i letilmektedir. 
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1. 4 milyar m3 depolama ve günlük 40 milyon m3 çekme kapasitesine sahip olacak Tuz 
Gölü yeralt  deposu için Mühendislik çal malar na ba lanm , her biri 350 milyon m3 olan 4 
Ma ara kademeli olarak devreye al narak, bu projenin en geç 2020 y l nda tamamlanmas
planlanmaktad r. 
2.
Yukar da da belirtildi i gibi, 1987 y l nda tek kaynakla beslenerek faaliyete ba layan ulusal 
iletim ebekesi, bugün 7 kaynakla beslenebilir duruma gelmi  ve Tuz Gölü yeralt  depolar n n
da devreye al nmas  ile birlikte, toplam 8 kaynaktan beslenebilir olacakt r. 

Do algaz n yayg nla t r lmas  ve do algaz da t m faaliyetlerinin özel sektör taraf ndan
yürütülmesi 2001 y l nda yay mlanan Do algaz Piyasas  Kanununu ile sa lanm t r. Kanun 
ve Kanun’a dayan larak haz rlanm  olan ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde 59 da t m
bölgesinde do algaz da t m lisans ihalesi gerçekle tirilmi  olup bunlardan 62 ilde do algaz
arz  sa lanm t r.

EPDK taraf ndan yay nlanan Do algaz Piyasas  2011 Y l  Sektör Raporu’na göre; 2011 y l
sonu itibariyle Türkiye’deki tüm do algaz da t m bölgelerinde yakla k;

7400 km çelik hatt na
56200 km polietilen boru hatt na
9.100.000 abone say s na
77.800 ki iye do rudan veya dolayl  istihdama
7,9 milyar TL toplam yat r m tutar na

ula lm t r.

DO ALGAZ KULLANIMININ AVANTAJLARI 

Do algaz  tercih etmenin birçok sebebi vard r bunlar; 

Do algaz çevre dostudur. Havay  kirletmeyen, do aya zarar vermeyen enerji kayna d r.
Yand  zaman çevreye, kül, yanmam  hidrokarbonlar, kükürt oksitleri gibi at k
maddeler b rakmamaktad r. Zararl  karbon monoksit ve azot oksit emisyonlar  di er yak t
türlerine göre daha dü üktür. 

Do algaz her an kullan ma haz rd r. 

Do algaz ekonomiktir. Yanma verimi di er yak tlara göre daha çok ve yak t kayb  di er
yak tlara oranla daha azd r. 

Do algaz havadan hafiftir. Yeterli havaland rma düzene i varsa, gaz kaçaklar
havaland rma bacalar ndan kolayl kla d ar  ç kar. 

Do algaz kuru bir gaz oldu u için içinde su buhar  bulunmaz. 

Do algaz zehirsizdir. Solundu unda, zehirlenme ve öldürme etkisine sahip de ildir. 

Yaln z, ortama yay l rsa di er yak tlarda oldu u gibi, içerisindeki CO nedeniyle 
zehirleme yapabilir. Do algaz cihazlar , banyo, yatak odas  dibi kapal  mekanlara 
takt r lmamal d r. Cihazlar hava alabilen mutfak, kapal  balkon gibi bölümlere 
yerle tirilmelidir. 

Do algaz temizdir. Kurum, is gibi at k ürünler ortaya ç kmad  için ev ve cihazlar temiz 
kalmaktad r. 

Do algaz kullanmak için, önceden sipari  verilmesi gerektirmez. 
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Do algaz, depolama yeri gerektirmez. Depo gerektirmedi inden alan kayb
olmamaktad r. 

Do algazda kombi, do algaz sobas  gibi sistemler için, her daire ayr  gaz kulland  için 
ne kadar gaz tüketildi i kolayl kla belirlenir. Gaz, kullan ld ktan sonra ödemesi, 
faturaland rma ile yap ld ndan, önceden ödeme gerektirmez. 

Do algazl  sistemlerde s cakl k de eri ayarlanabilmekte ve yanma olay  kontrol 
edilebildi i için yak t kayb  az olmaktad r. Ayr ca istenildi inde, (yaz n kalorifer 
tamamen kapat l p) ocak ve/veya banyoda kullan labilmektedir. 

Do algaz hava ile çok iyi kar t ndan yanma verimi yüksektir. 

Do algaz n konut veya i yerlerindeki kullan m  s ras nda olabilecek kaçak veya 
s z nt lar n çok k sa sürede fark edilmesi için do algaz koku verici maddeler konularak 
kokuland r l r. 

Do algazda ön yak t masraf  yoktur, alev boyu fuel oil ve kömüre göre daha k sad r. 

Di er yak tlar n kullan ld  cihazlar yanma ürünü olarak kükürt içerdi inden baca 
gazlar n n suyun yo unla ma noktas na kadar so utulmas  ve böylece suyun gizli 
s s ndan faydalan lmas  imkan  yokken, do algazda ekonomizer ilave edilerek baca 

s cakl  56 °C dereceye kadar indirilebilir. 

Do algazda yanma için gereken hava miktar  en azd r. Bu oran kömürde % 20-30 fuel oil 
de % 10-20 do algazda ise % 5- 15 dir. 

Do algaz n temiz olmas  ve içerisinde kükürt bulunmamas ndan dolay  sanayi 
sektöründe do rudan kullan labilir. Ayn  zamanda sanayi sektöründe sistem verimini 
art rarak ürün kalitesinin yükselmesini sa lar. Bu nedenle, sürekli ayn s  gerektiren, 
seramik gibi sanayi sektörü tercih etmektedir. 

Ham petrole alternatif bir yak t olarak d  enerji çe itlili i aç s ndan stratejik bir avantaj 
sa lar. 

Tesis çok az bak m ve denetleme gerektirir. 

Do algaz çok amaçl  kullan ma sahiptir. Bir tek kombi ile özellikle konutlardaki, s nma, 
s cak su ve pi irme amac yla kullan labilmektedir. 

Do algaz sessiz ve gözden uzak yer alt  boru ebekesiyle 365 gün / 24 saat kesintisiz ve 
emniyetli bir ekilde, da t lmaktad r.

So utma sistemlerinde (absorbsiyonlu so utma) kullan labilmektedir 
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** EGE ÜN VERS TES  taraf ndan haz rlanan bu çal madan 01 Nisan 2013 fiyatlar  baz 
al narak; Do algaz, Kömür (yerli), Elektrik (klima), Kömür (ithal), Fuel-Oil (no:4) Elektrik, 
LPG (Dökme Gaz),LPG(Tüp Gaz) ve Motorin enerji kaynaklar n n s nma, s cak su haz rlama 
ve pi irme amaçl  olarak konutlarda kullan m zmir ili için analiz edilmi tir. Do algaz ve 
LPG d ndaki yak tlar n analizinde, s cak su haz rlama ve pi irme amaçl  tüketimin 12 kg’l k
LPG tüp kullan m yla kar land  varsay lm t r. Yap lan analizde 100 m² oturma alan na 
sahip bir evin içerisinde dört ki ilik bir ailenin ya ad  dü ünülmü tür.

DEZAVANTAJLARI 

Ülkemizde do algaz yok denecek kadar az oldu undan, tümüyle d a ba ml  bir sektör 
meydana getirmektedir. 
Kapal  hacimlerde %5-15 oran nda hava ile kar m olu turdu unda küçük bir k v lc mla 
patlayabilen ve büyük hasar olu turabilen bir yak tt r. 
Do algaz kullan m nda güvenlik, kalite, bilinç ve organizasyon çok önemlidir. Standart d
ve dikkatsiz kullan m  büyük tehlikeler do urabilece inden denetimin dikkatli ve özenle 
yap lmas  gerekir. 

EH R Ç  DO ALGAZ HATTI YAPIM VE LET LMES HALELER

Enerji Piyasas  Düzenleme Kurulu (EPDK ) taraf ndan yap lan ihalelerle ehir içi da t m
hatt  yap mlar  kar l nda, ehrin do algaz i letmecili i özel firmalara yapt r lmaktad r.
Büyük ehir Belediyesi kurulan da t m irketinin %10 oran nda orta d r ve yönetim 
kurulunda üyesi vard r. 

ZM R’DE DO ALGAZ 

Enerji Piyasas  Düzenleme Kurulunun 04.06.2004 tarih ve 326 say l  karar  uyar nca,
23.07.2004 tarih ve 25531 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 5216 
say l  Büyük ehir Belediye Kanunu ile s n rlar  yeniden belirlenen zmir ili ve Tire ilçesinden 
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olu an do algaz da t m bölgesi için “ zmir Do algaz Da t m halesi “kapal  zarf usulü 
tarihinde yap lm  olup ihale neticesinde, ZM RGAZ A. . ( zmirgaz ehiriçi Do algaz 
Da t m Ticaret ve Taahhüt A. .) 30 y ll k süre için do algaz da t m lisans  alm t r. 

ZM RGAZ DO ALGAZ DA ITIM HATTI DÖ ENME ESASLARI: 

zmirgaz Lisans alan 9 adet çelik ve 95 adet polietilen bölge olarak tasarlanm t r.  Söz 
konusu ebekenin tasar m , onayl  uygulama imar planlar  üzerine bu planlarda öngörülen 
yap la ma ve nüfus yo unluklar  esas te kil etmek üzere, nüfus art  oran , ortalama hane 
halk  büyüklükleri, enerji tüketim al kanl klar , birim tüketim miktarlar  gibi çe itli
parametreler göz önüne al narak yap lm t r.

ZM R için Alia a, Torbal , P narba , Esba , Tire, Çi li Atatürk OSB, Kemalpa a’ya 75-35 
Barguage bas nçla BOTA  taraf ndan getirilen do algaz ehrin bu giri  noktalar na
ZM RGAZ taraf ndan yap lan A Tipi Bas nç Dü ürme istasyonlar nda 19 Barg a 

dü ürülerek, çelik hatlarla girmektedir. 

• 20 adet yüksek bas nçl
•  RMS-A istasyonu bulunmaktad r.

u ana kadar ehrin içine 105 adet yerle tirilmi  B Tipi bas nç dü ürme ve ölçüm istasyonlar
ile 4 bar alçak bas nçl  da t m hatt  bas nc na dü ürülerek, PE hatlar arac l yla ring 
yap lmak suretiyle konutlara da t lmaktad r. Konutlarda ise giri  kap s  önündeki servis 
kutular n n içine konulan regülâtörlerle; merkezi sistem kazanlara do algaz ba lanacaksa, 
bas nç 300milibara dü ürülmektedir. Bireysel tip kombiler için bina içindeki borulardaki 
bas nç 21 milibara dü ürülmektedir. 

ekil 1. Rms - A stasyonu 
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ekil 2. Bölge Regülatörü 

2005 y l ndan bugüne dek  16 ilçeye gaz götürülmü tür
•  2005 Aral k ay nda ilk kazman n vuruldu u tarihten bugüne kadar yap lan altyap

çal malar  ile toplam; 311 bin metre çelik hat, 2 milyon 100 bin metre polietilen ana 
hat ve 910 bin metre de servis hatt  dö enmi tir. 

•  Kar yaka, Çi li, Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Alia a, Kemalpa a ve Torbal ,
Tire, Karaba lar, Bayrakl , Menemen, Menderes, Narl dere, Balçova ilçelerinde 
do algaz  vatanda lar n hizmetine sunulmu tur. Bu bölgelerde ya ayan zmirliler 
do algaz n konforundan, temizli inden ve ekonomik getirisinden faydalanmaya 
ba lam t r. 

•  Altyap  çal malar na ba lanan 2005 Aral k ay ndan günümüze kadar proje 
kapsam nda yakla k 96 bin adet servis kutusun imalat  tamamlanarak, gaz arz
sa lanm t r. 

•  Ayn ekilde proje olarak planlanan 1400 sektörün tamam n n imalat  tamamlanarak 
gaz ak  sa lanm t r. 

230 adet mü teri istasyonu (sanayi tesisleri için) RMS-B istasyonun imalat  tamamlanm t r. 
•  Söz konusu altyap  çal malar  süresince 33 adet yeni sanayi tesisine gaz arz

sa lanm t r. BOTA ’tan devral narak i letmesini yap lan tesislerle beraber bu say
76’ya ula m t r

•
hale kapsam ndaki, bütün ZM R Do algaz da t m hatt  projelendirilmi  ve onaylanm t r.

Çelik hatlar ek yerleri radyografik tahribats z kaynak muayenesi ile kontrol edilmekte, 
hidrostatik test, kurutma ve katodik korumalar  yap lmaktad r. PE hatlarda da mukavemet ve 
s zd rmazl k testleri yap lmaktad r. Boru hatlar  üzerine ikaz bantlar  konulmaktad r. Bütün 
bu testlerin tamamlanmas n  takiben hatlar n üzerleri kapat labilmektedir. 

zmir Do algaz Da t m Projesi kapsam nda haz rlanan, Dizayn Kriterleri, Çelik Hatlar, PE 
Hatlar , A Tipi stasyonlar, Bölge Regülatörleri, Servis Hatlar , Katodik Koruma, Elektrik, 
n aat, Otomasyon, Scada, Kokuland rma, Pig stasyonlar  sistemlerine ait tüm temel detay 

ve projeleri ve mühendislik hesaplar  ile tüm Teknik artnameler, Planlar, Prosedürler, Alt 
Yap  Bilgi Sistemi, Mühendislik Yakla m Dosyas , normal çal ma ko ullar  için ve tüm 
ar za senaryolar  için hesap ç kt lar , tatbikat projeleri, detay projeleri, haritalar, as-built 
projeler, dizayn çal malar  ve bunlara ait tüm ek çizimlerin, detaylar n, EPDK Yap m ve 
Hizmet Sertifika Yönetmeli i, EPDK ilgili mevzuat , BOTA  A. . TSE ve ULUSLAR 
ARASI KABUL GÖRMÜ  STANDARTLARA ve Mühendislik ilkelerine göre kontrol 
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edilmesi ve yukar da say lan standartlara uygun projelerin EPDK ad na bir kontrol firmas
taraf ndan kontrol ve onaylanmas  yap lmaktad r. 

Lisans tarihinden itibaren, Balçova, Buca, Bornova, Çi li, Gaziemir, Güzelbahçe, Konak, 
Kar yaka, Narl dere, Alia a, Kemalpa a ve Torbal  ilçelerinden her biri için ayr  ayr
uygulanmak üzere 6 ay içinde yat r ma fiili olarak ba lan lmas , Balçova, Buca, Bornova, 
Çi li, Gaziemir, Güzelbahçe, Konak, Kar yaka, Narl dere, Alia a, Kemalpa a, Menemen, 
Torbal , Menderes ilçeleri ile Tire ilçesinde 18 ay içinde bir yerle im alan n n da t m
ebekesini i letmeye almak suretiyle gaz sunumuna ba lanarak, 5 y l içinde imarl  alanlar 

içinde isteyenlerin do algaz kullan m n n sa lanmas eklindedir. 

Bunun kar l nda irket 30 y l süresince sistemin i letmesini alm t r. Lisans yürürlük 
tarihinden itibaren 8 y l süreyle irket 0,012 cent/kWh’l k birim hizmet ve amortisman bedeli 
alacakt r. Abonenin ödeyece i do algaz bedeli zmir için; BOTA ’ n belirledi i sat  fiyat +
ÖTV+0,012cent’dir.

Abone ba lant  bedeli (200m2ye kadar ) ba ms z bölüm ba na 335TL(+KDV)d r. lave her 
100 m2 için 277TL(+KDV) ilave olarak al n r. Bu bedeller EPDK taraf ndan
belirlenmektedir. 

Dö eme i lemleri s ras nda bütün hatlar, vana yerleri, çelik hatlar kaynak yerleri memleket 
koordinat sistemine entegre ekilde elektronik ortamda kay t edilmektedir. Altyap
çal malar  s ras nda kurumlar gelecekte yap lacak ve tamamlanm  yerler ile ilgili bilgileri 
alabilmektedirler. 

Do algaz ebekesi yak n nda yap lacak alt yap  çal malar  s ras nda gözlemci 
bulundurulmaktad r.

ehir yeralt  da t m sistemi üzerinde çe itli yerlerde gaz stoplar bulunmaktad r. Kontrolsüz 
bir kaz  vb. s ras nda hatt n kopmas  ile bas nç dü mesi ya anaca ndan otomatik olarak gaz
kesmektedir. 
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 Bu vana manüel olarak 
kapat labilmektedir. Bu vanadan sonra 5,5 iddetinde bir deprem (titre im) olmas  halinde 
kapanan bir deprem vanas  konulmaktad r. 

Kolon hatt n n oldu u apartman bo lu unun çat s nda havaland rma menfezi yan nda bir gaz 
ikaz alarm cihaz  konulmas  da zorunludur. 

Ayr ca daire giri indeki bireysel mü teri sayac ndan önce bir vana daha bulunmaktad r. Bir 
gaz kaça  hissedildi inde ev terk edilirken kapat lmas  uygun olacakt r. Ayr ca, iste e ba l
olarak sayaç ç k na elektrikle çal an ve daire içindeki gaza duyarl  bir selenoid vana da 
konulabilmektedir. Bu vana, gaz kaça  an nda, gaz  otomatik olarak kesmektedir. 

Tablo 4. zmir’ de Do algaz Altyap  Çal mas  Tamamlanm  Yerler 



535

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

DO ALGAZ KAÇAKLARI AFET, DEPREM SIRASINDA YAPILACAK ÇALI MALAR 
ZM RGAZ LETMES  GÖREVLER

zmirgaz bünyesinde bir gaz alarm  DO ALGAZ AC L TEL: 187 ye bildirilmesinden 
itibaren maksimum 15 dakika içinde bildirilen yere ula acak ve müdahale edebilecek ekilde 
donan m, eleman, araç, ekipman ve e itime sahip her ilçede ayr ca konumland r lan telsiz, 
telefon haberle mesine sahip ve araç içinde gerekli ekipmanlar  olan do al gaz n da t lmas
ve kullan lmas nda; do al gaz ebekesinde (St-PE), PTT men-hollerinde, kanalizasyon, 
konutlarda, bölge regülâtörlerinde, vana odalar  ve vana guruplar nda vb. yerlerde, gaz 
s z nt s  sonucu meydana gelebilecek; patlama, yang nlar, do al afetler ve yo un gaz 
kaçaklar  ile iletim ebekesinde gaz bas nc n n dü mesi ve aniden kesilmesi ile olabilecek, 
depremden sonra izlenecek yöntemlerin belirlenmesi ve gerekli acil önlemler için AC L
MÜDAHALE EK PLER  olu turulmu tur. 

Normal zamanlarda da kendi bölgelerinde dola makta olan bu ekipler, adres veya abone 
bilgileri 187 telefonla al nan yerin bilgileri kendilerine derhal ula t r lmaktad r. Ayr ca 187 
‘ye gelen tüm telefonlar gelme zaman  dahil kay t alt na al nmaktad r.

Do al gaz n ehir içinde da t lmas ndan veya kombi, kat kaloriferi vb. cihazlarda 
kullan lmas ndan kaynaklanan do al gaz kaçaklar ndan dolay  acil durum do abilmektedir. 

Deprem riskinin sürekli ya and  ülkemizde ve ehrimizde, tüm çal malar nda insan hayat
ve di er olas  kay plara kar  tüm güvenlik kavramlar n n büyük önemi vard r ve ZM RGAZ 
A. . zmir Valili i l Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi taraf ndan yürütülen zmir l
Acil Yard m Plan  olu turma çal malar  kapsam nda da "Do algaz Hizmet Grubu" olarak 
görev almaktad r. Bu do rultuda, gerek kurum içi gerek di er hizmet gruplar  aras ndaki
i birli i ve koordinasyonu dikkate alan do algaz acil eylem plan n  olu turulmu  olup 
belirlenen aral klarla bu plan n güncellemeleri de yap lmaktad r. Olu turulan planlar, 
belirlenen çe itli senaryolar dahilinde zmir Valili i bünyesinde yap lan tatbikatlar ile de 
desteklenmektedir. 

PATLAYICI ORTAM, PATLAMALARIN ÖNLENMES  VE PATLAMALARDAN 
KORUNMA, YANGIN 

Statik elektrik de dahil, tutu turucu kaynaklar n bulunma aktif, ve etkili duruma gelme 
ihtimali, ortamda bulunan tesis, kullan lan maddeler, prosesler ile bunlar n muhtemel 
kar l kl  etkile imleri, patlama riski ve olabilecek patlaman n büyüklü ü de erlendirilmesi 
gerekmektedir. Statik elektrik olu umunu önlemek amaçl  çal anlar n ki isel koruyucu 
giysileri ile müdahale etmeleri gerekmektedir. Patlay c  ortamda güvenle kullan lacak 
ekipman ve k v lc m veya alev ç kartan sistemler kullan lamaz. 

Bilindi i üzere, yan c  madde+oksijen+ s  yanmay  olu turur. Mevcut petrol ürünlerinin 
tutu ma s cakl  200-650°C aras nda de i mektedir. Günlük ya ant m zda kulland m z
ate leyici kaynaklar, yan c  maddelerin tutu ma s cakl ndan çok fazlad r. Örne in bir 
sigaran n ucundaki ate in s cakl  700 °C, kibrit alevinin s cakl  850 °C, elektrik 
dü mesini aç p kapamada meydana gelen k v lc m 900 °C dir. 

Do algaz için alt patlama s n r  hacimde(hava içindeki oran ) %5 ve üst patlama s n r  %15 
dir. Bir yan c  madde ile temas etti inde do algaz hava içindeki miktar  %5-15 aras nda ise, 
yanma ve patlama meydana gelir. 
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Do algaz n havaya göre yo unlu u 0,55 dir. Oksijen miktar  %16’n n alt na dü tü ünde 
insan vücudunun direnci zay flar, bilinç kayb  olu turacak ekilde solunum yetmezli i ba lar.
1m3 metan gaz n n yanmas  için 10m3 havaya ihtiyaç vard r. Bu nedenle do algaz ile çal an 
kombilerin vb. bulunduklar  yerlerin havaland rma sistemleri eksiksiz olmal d r.

GAZ KAÇA I OLDU U DURUMLARDA (B REYLER TARAFINDAN) YAPILMASI 
GEREKENLER 

Do algaz kokusuzdur. Do algaz konutlara verilmeden önce çürük sar msak kokusu ile 
kokuland r lmaktad r. Evinizde a r bir gaz kokusu duyarsan z;

1.  Bütün do algaz cihazlar n  ve vanalar n  kapat n z.
2.  Kap  ve pencereleri açarak, havaland rmay  sa lay n z. 
3.  Ana vanay  kapat n z. 
4.  Elektrik dü melerine dokunmay n, Elektrikli aletleri açmay n z, aç ksa kapatmay n z.

Fi ten çekmeyiniz. 
5.  Sigara içmeyiniz. Çakmak, kibrit ve ate  yakmay n z. 
6.  Gaz kaça  olan yerde, telefon açmay n z. Kom unuzdan veya en yak n bir yerden 

(bina d ndan) do algaz acil hatt n (tel:187) aray n z. 
7.  Kap  zilini kullanmay n z ve kulland rmay n z. 
8.  K v lc m ç kabilece i için telefonunuzu kullanmay n z. 
9.  Gaz kokusu olan bölgeyi derhal bo alt n z. 
10.  Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz. 
11.  Ar zay  fark etmi  olsan z da kendiniz gidermeye çal may n z.

Apartman Bo lu unda Gaz Kokusu Duyarsan z Ne Yapmal s n z
1.  Ortam  havaland rmak için binaya giri  kap s  ile ayd nl a aç lan tüm pencereleri 

aç n z. 
2.  Bina giri indeki ana do algaz giri  vanas n  kapat n z. 
3.  Sigara içmeyiniz. Çakmak, kibrit ve ate  yakmay n z. 
4.  Elektrikli cihazlar  çal t rmay n z. Çal r durumda olanlar  kapatmay n z.
5.  Elektrik dü meleri ve kap  zillerini kullanmay n z. 
6.  Asansör vb. cihazlar  çal t rmay n z. 
7.  Gaz kaça n n oldu u binada telefonlar  kullanmay n z.
8.  Do algaz acil hatt n (187)hemen aray n z. 
9.  Apartman yöneticisine haber veriniz. 

Binalar n D nda Gaz Kokusu Duyarsan z Ne Yapmal s n z
1.  Binalar n d nda gaz kokusu alg lad n zda Do algaz acil (187) nolu telefona ihbar 

yap n z. 
2.  Bu mekanda ki insanlar  uyar n z. 
3.  A r  bir gaz kaça  varsa o bölgenin elektri ini kestiriniz. 
4.  Bölgenin kordon alt na al nmas n  ve trafi in durdurularak güvenlik önlemi 

al nmas n  sa lay n z. 

hbar Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar Ad n z, soyad n z ve 
telefon numaran z Gaz kokusu al nan bölgenin adresi ve tarifi 
Gaz kokusunun yo unlu u
Gaz Kullan m Güvenli inde Dikkat Edilecek Hususlar 

a)  a-Gaz yakan cihazlar bozuk olmamal d r. Gaz kaça  yapmamal d r.
b)  b-Gaz tesisat  kaçak yapmayacak ekilde dö enmi  olmal d r.
c)  c-Konutlarda elektrik tesisat  mutlaka toprakl  olmal d r.
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KAZAN DA RELER  AC L DURUM UYGULAMASI 

Do al gaz kaça n n do al gaz yakma cihazlar n n bulundu u ortamlarda olmas
durumunda Yukar da say lan önlemlerin yan  s ra;
Kazan dairesi ana giri  vanas n  kapatacakt r. Gerekiyorsa mutfaklarda kullan lan do al gaz
besleyen kutudan da, do al gaz  kesecektir. 
Kazan dairesinin kap  ve pencerelerini açarak, havaland racakt r. 
Gerekmesi durumunda; Acil Müdahale Merkezinden, yetkili firman n brülör ar za servis 
ekiplerinin, olay yerine gelmesini isteyecektir. 
Müdahaleye ra men gaz oran  dü müyorsa, Emniyet ve Ambulans gelinceye kadar, kazan 
dairesinin bulundu u binaya kom u olan di er binalar n/konutlar n bo alt lmas  için 
megafonla ça r  yapacak ve ayr ca bölgede trafik ak n  durduracaklard r. 
Olay yerine gelen Acil Bak m - Onar m Ekibi binaya/konuta do al gaz kaça n n nereden 
s zd n , do al gaz ölçüm cihazlar  ile arayacak, bulacak ve do al gaz n binaya / konuta 
s zmas n  önleyecektir. 
Test i lemi tamamland ktan sonra brülör ar za ekipleri, kazan  i letmeye alacaklard r. 
Acil Müdahale Ekibinin olay yerine gitti inde, kazan dairesinde bir yang nla kar la rsa;
a)  Bina giri  vanas n  kapatacakt r. 
b)  Acil Müdahale Merkezi arac l yla; tfaiye, l Emniyet Müdürlü ü, Ambulans, Acil 
Bak m-Onar m Ekibinin olay yerine gelmeleri sa lanacakt r. 
Ve yukar da say lan önlemlerle birlikte, Bina/konut ve çevre binalar /konutlar  uyar p gerekli 
önlemleri alacakt r. 
ISO, OHSAS kalite ölçüm sistemleri ve irketin güvenli ve ölçülebilir bir kalite anlay  ile 
hizmet verme iste i nedeniyle; her türlü i lem standart formlar na göre kay t alt na 
al nmaktad r. 

HERHANG  B R DO AL GAZ SIZINTISINDAN MEYDANA GELEN; YANGIN VE 
PATLAMA DURUMUNDA 

Büyük ehir Belediyesi tfaiyesi ile birlikte rutin e itimler ve tatbikatlar da yap lmaktad r.
Gaz kaça , Yang n ya da Patlama durumlar na göre öncelikle olay kontrol alt na al nmakta, 
çevre güvenli i ile müdahale yap lmakta ve ebekedeki ar za onar lmaktad r. 
hbar  alan ZM RGAZ ekipleri, olay yerine mümkün olan en k sa sürede ula acak ve 

a a daki önlemleri alacakt r:
1.  Bina RS giri -ç k  vanas n  kapatacakt r. 
2.  Binadaki/konuttaki insanlar n binay /konutu terk etmeleri için uyar da (megafonla) 

bulunacakt r. 
3.  Mevcut yang n tüpleri ile yang n n büyüklü üne ba l  olarak, itfaiye gelinceye kadar 

müdahale edecektir. htiyaç duyulmas  durumunda Ambulans’ n bölgeye gelmesini 
sa layacakt r.

4.  Yang n mahallinde do al gaz güvenli i ile ilgili çal malar n sa l kl  olabilmesi, can 
ve mal güvenli inin temini ve binaya/konuta giri in yasaklanmas  için, megafonla 
gerekli uyar lar  yapacak ve giri i kapatacakt r. Gerekti inde l Emniyet 
Müdürlü ünden, 187 Acil Müdahale Merkezi vas tas yla yard m isteyecektir. 

5. tfaiye yang n  söndürdükten sonra, binada / konutta do al gaz ölçümü yap lacakt r. 
6.  E er yap lacak ölçümde do al gaz kaça  varsa ve bina/konut havaland r lmas na

ra men %20 L.E.L. ve daha fazla ise, bu kaça n Türk Telekom men-hollerinden, 
kanalizasyondan veya ebekeden binaya s zma ihtimaline kar l k, men-hole, tüm baca 
ve kanalizasyon kapaklar  aç larak çevre havaland r lacak, k sa aral klarla ölçümlere 
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devam edilecektir. zmirgaz-Acil Bak m-Onar m Ekiplerince onar m yap lacakt r. 
7.  Bu durumda binaya/konuta insanlar n giri ini engellenecek ve binadaki/konuttaki 

insanlar n bo alt lmas  sa lanacakt r. Güvenlikle ilgili önlemler devaml  kontrol 
alt nda tutulacakt r. 

8.  Acil Bak m-Onar m Ekibi’ nin çal mas  s ras nda yolun trafi e kapat lmas
gerekiyorsa, l Emniyet Müdürlü ü’ nden yard m istenecektir. 

9.  Do al gaz kaçaklar  giderildikten sonra ölçüm yap lacak, herhangi bir kaçak yoksa 
konuta/binaya girilebilecektir.
Konuta/Binaya Girildikten Sonra; 

10.  Konutu/binay  havaland racakt r. 
11.  Hasarlar  tespit edecektir. 
12.  Gerekli güvenlik önlemlerini alacakt r. 

DEPREM NEDEN LE ZM RGAZ’ A A T DO ALGAZ ALT YAPI TES SLER NDE VE 
B NALARDA HASAR MEYDANA GELMES  DURUMUNDA ZLENECEK YÖNTEM 
VE ALINACAK ÖNLEMLER 

Depremin neden oldu u hasar durumu dikkate al narak, önceden haz rlanm  sektör 
planlar na göre RM/A tipi istasyonlar n ve bölge regülatörlerinin giri -ç k  vanalar n  ve hat 
vanalar , Bina giri  ve sayaç vanalar n  kapat l r, Alt yap  kaçak tarama ekibi; da t m
ebekesinde (çelik ve PE Hatlar) kaçak taranmas n  yap l r. 

Do al gaz bas nc  RM/A tipi istasyonlar ve bölge regülatör istasyonlar n n giri -ç k
bas nçlar  izlenir. 
Do al gaz bas nc n n dü ürülmesine, bölgesel kesilmesine veya tamamen kesilmesine karar 
verilir 
Do al gaz n, letim irketi taraf ndan deprem nedeniyle meydana gelen hasardan dolay
tamamen kesilmesi veya azalmas  durumunda; görsel bas n arac l  ve ZM RGAZ araçlar
ile duyuru yap larak, bina/konut giri  vanalar n n aboneler veya bina görevlilerince 
kapat lmalar  sa lan r. 
Do al gaz kaça  binada, sokakta bulunan ana hat veya tali hatlar üzerinde veya kaça n
büyüklü ü ve yerine göre gerekli görülmesi durumunda sektör besleme vanas  kapat l r. 
Borunun cinsine ve çal ma bas nc na göre do al gaz kesme yöntemleri uygulan r. 
Do al gaz kaça n n oldu u yerde, her an bir patlay c  kar m meydana gelebilir. Yanma 
Kaynaklar n n Uzakla t r lmas  ve Gerekli Yerlere kaz Levhalar n n Yerle tirilmesi i lemleri 
gerçekle tirilir. 
Tehlikeli bölgede park etmi  bulunan tüm ta tlar ve araçlar kesinlikle motorlar
çal t r lmamal , o bölgeden iterek uzakla t r lmal d r.
Hasar durumuna göre; Elektrik Da t m irketiyle haberle erek, do al gaz alt yap s  ile ilgili 
gerekli emniyet tedbirleri al n ncaya kadar, o bölgenin elektri inin kesilmesi sa lan r. 
Yang n ç kan binalar n/konutlar n, yang nlar n n söndürülmesi ve do al gazlar n n kesilmesi 
için itfaiye ile koordineli olarak çal ma yap l r. 
Hasar durumuna göre bölgesel olarak patlama, yang n vb. hasar durumunda, bölgenin 
bo alt lmas  için Büyük ehir Belediyesi ve zmir Valili i Kriz Yönetim Merkezleri ile 
ileti im kurarak, bölgenin bo alt lmas  için gerekli ortak çal ma yap l r. 

B NADA / KONUTTA MEYDANA GELEB LECEK DO AL GAZ KAÇA I
HBARLARINDA ZLENECEK YÖNTEM VE ALINACAK ÖNLEMLER 

Binada/Konutta, yo un bir do al gaz kaça  ihbar  al nd nda Acil Müdahale Merkezi’ nde 
(187 Do al Gaz Acil Hatt ) ihbar  alan Operatör; öncelikle; 
1. hbar  verenin; ad n , soyad n , ikamet adresini, telefon numaras n  ve kaça n oldu u
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yerin aç k adresini, ihbar tarih ve saatini, 187 hbar Kay t Formuna kay t eder. 
2.  Telefonla; ihbarda bulunan ki iye, öncelikle binan n veya konutun kap  ve 
pencerelerinin aç larak gazl  ortam n havaland r lmas n ,
3.  Elektrik dü meleriyle oynanmamas , aç k ise aç k, kapal  ise kapal  konumda 
b rak lmas n ,
4.  Kibrit, çakmak vb. gibi k v lc m saçan maddelerin kullan lmamas n  belirtir. 
5. hbar n yap ld  adrese en yak n Acil Müdahale Ekibine, telsiz / telefon ile do al gaz 
kaça n n oldu u binan n / konutun adresini bildirecek ve ekibin gaz kaça  mahalline acilen 
gitmesini sa layacakt r. 
6.  Gaz kaça n n yo un olmas  halinde, bir yang n veya patlama ihtimaline kar ,
itfaiye’ ye haber verecektir. 
7. Olay yerine giden ekiple; gerekti inde telsiz/telefonla haberle erek, olay n önemine göre 
Acil Bak m - Onar m Ekibinin olay yerine gitmesini sa layacakt r. 
- Acil Müdahale Ekibinin olay yerinde yapaca  i ler: 
a)  Gaz kaça  binada /konutta ise; 
•  Binan n / konutun, gaz kesme vanas n  kapatacakt r. 
•  Binan n/konutun, kap  ve pencerelerini açarak gazl  ortam  havaland racakt r. 
•  Binada / konutta oturanlara; elektrik dü meleriyle oynamamalar n , kibrit, çakmak 
gibi k v lc m üreten maddeleri kullanmamalar n  ve sigara içmemelerini söyleyecektir. 
•  Bina/konut giri  ve ç k nda gerekli güvenlik önlemlerini alacakt r. 
Binadaki/konuttaki gaz oran  k sa aral klarla ölçecektir. Gerekiyorsa (ölçülen de er % 20 
LEL’ in alt na dü müyorsa) binay /konutu bo altacak ve binaya/konuta giri i yasaklayacakt r. 
Gerekti inde, l Emniyet Müdürlü ü’ nden yard m isteyecektir. 
•  Do al gaz kaça n n neden kaynakland n , do al gaz kaçaklar n  ölçme cihaz  ile 
ara t racak, bulacak ve Acil Bak m-Onar m Ekibi ile birlikte giderecektir. 
•  Do al gaz kaça  giderildikten sonra test yapacak, kaçak yoksa binan n /konutun gaz
aç lacakt r. 
•  Do al gaz kaça n n giderildi ini kay tlara i leyecektir. 
• in bitti ini 187Acil Müdahale Merkezine telsiz / telefonla bildirecektir. 
b)  Do al gaz kaça ebekeden veya kanalizasyondan binaya s z yorsa,
Yukar daki önlemlerle birlikte, çevre binalar n/konutlar n güvenli ini sa layacakt r. 
•  Bina/ konut çevresinde bulunan kanalizasyon ve Türk Telekom men-hol kapaklar n
açarak havaland racak ve Acil Bak m-Onar m Ekibi gelinceye kadar, olay yerinde emniyet ve 
güvenli i sa layacakt r. 
•  Bo alt lan bina / konut havaland r ld  halde, yap lan ölçümde do al gaz kaça  % 
70 LEL’ in alt na dü müyorsa, Acil Müdahale Ekipleri derhal binay  terk edecek; bu durumu 
hemen Acil Müdahale Merkezine bildirecek, ayr ca; tfaiye, Emniyet ve Ambulans n bölgeye 
gelmesini isteyecektir. Ayr ca bölgede trafik ak n  durdurulacakt r. 
•  Do al gaz kaça n n oldu u binada / konuta kom u olan di er binalarda/konutlarda 
da, do al gaz ölçüm cihazlar  ile ölçüm yapacakt r. E er bu binalarda/konutlarda da do al gaz 
kaça  gözleniyorsa, yukar daki önlemler bu binalar/konutlar için de al nacakt r. 
c)  Olay yerine gelen Acil Bak m-Onar m Ekibi’ nin yapaca  i ler: 
•  Acil Bak m-Onar m Ekibi; ivedi olarak, Türk Telekom men -hol ve kanalizasyon 
kapaklar n  açarak havaland r lacakt r.
•  Çevrede gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerini alacakt r. 
•  Çevrede bulunan insanlar  bölgeden uzakla t racakt r. 
•  Do al gaz kaça n n binaya / konuta nereden s zd n , gaz ölçüm cihazlar yla tespit 
ederek ve binaya/konuta giri i önleyerek ar zay  onaracakt r. 
•  Onar m bittikten sonra, do al gaz kaça n n devam edip etmedi ini kontrol edecektir. 
Herhangi bir do al gaz kaça  yoksa Acil Müdahale Ekibi ile birlikte, bina /konut ve çevre 
binalar /konutlar  tekrar kontrol edecek, binalarda/konutlarda do al gaz kaça  yoksa Acil 
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Müdahale Ekibi taraf ndan konutlar n/binalar n do al gazlar  aç lacakt r. 

DO ALGAZIN KULLANIM ALANLARI 
Do algaz günümüzde; sanayide elektrik enerjisi elde etme, kazanlar n s t lmas , so utma, 
buhar elde etmek için kullan lmakta, konutlarda ise bina içi ve su s tma ile pi irme amaçl
olarak ocaklarda kullan lmaktad r.

KONUTLARDA Ç TES SAT UYGULAMALARI GENEL B LG LER

Do algaz n binalarda iç tesisat uygulamalar ZM RGAZ taraf ndan YETK  BELGES
verilen Ç TES SAT F RMALARI ile yap lmaktad r. ZM RGAZ taraf ndan haz rlan p
EPDK onayl  “DO ALGAZ Ç TES SAT TEKN K ARTNAMES ” ne uygun olarak 
do algaz uygulama sertifikas  sahibi makine mühendisi taraf ndan haz rlanan projeler yetkili 
servis arac l yla elektronik ortamda ZM RGAZ’ a gönderilmekte ve ZM RGAZ 
taraf ndan onaylanmakta ve bu proje uygun imal edilen tesisat ZM RGAZ taraf ndan yap lan 
testlerden sonra kabul edilmektedir. çlerinde her bir abonenin sayac n  tan mlayan barkod 
okuyucuya tan mlanm  bilgisayar eleman  bulunan Sayaçlar n tak lma i lemi ile kolon hatt
ve daire içindeki tesisat özellikle ek yerleri ve kullan lan malzeme üzerindeki TSE kodlar  da 
kontrol edilerek gaz aç lmaktad r. Her hangi bir nedenle gaz  kapat lan dairenin her gaz açma 
i leminde bu kontrol tekrarlanmaktad r. zmirgaz d nda bir servis eleman , tamir için 
gelenler gibi herhangi birinin gaz açma yetkisi bulunmamaktad r. 

DO ALGAZA GEÇ TE B NALARDA YAPILMASI GEREKENLER 

• Yetkili ç Tesisat Firmalar nca, do algaz kullan lacak alanda teknik inceleme yap l r.
Sistemin kurulaca  yerde kolon hatt n n geçece i mekan, s  ihtiyac , cihaz seçimi, 
havaland rma sisteminin belirlenmesi, baca uygunlu u gibi dönü ümle ili kin 
konularda inceleme yap l r. 

• Kalorifer Kazanlar nda Dönü üm: Mevcut (kömür - fuel oil) kazanlar incelenerek bu 
kazanlarda dönü üm yap l p yap lamayaca  veya yeni do algazl  kazan montaj
irdelenir. Is  kapasitesi ve varsa mevcut radyatörlerler incelenir. 

• Baca Dönü ümü: Di er yak tlar n kullan ld  binalarda bacalar geni  oldu undan,
do algaza geçi te baca kesitlerinin daralt lmas  gerekmektedir. Bacan n malzemesi de
incelenir. Bacan n eski haliyle kullan lmas  yo u maya neden olur. Bu durum bacada 
hasarlara ve kazan borular nda çürümeye yol açar. Dolay s yla yeni izoleli paslanmaz 
(316) baca in a edilir. 

Merkezi Is tma Amaçl  Kullan m (Kazan) 
Merkezi sistem birden fazla ba ms z bölümün bir kazan dairesinden s t lmas d r. Binada 
ayr lm  yer olmas  ve 12 veya daha fazla ba ms z bölüm içeren binalarda ilk yat r m
maliyeti ve tesisat n i letme artlar  aç s ndan uygun olmaktad r. 
Do algaz kullan m nda merkezi s tma kalorifer kazan , brülör, otomatik kontrol sistemi, 
sirkülasyon pompas , emniyet donan mlar , vanalar, pompa, do algaz sayac , izolasyon, 
borulama, baca, tesisat armatürleri, gibi temel unsurlardan olu maktad r.
Do algaz yak ld nda duman gazlar  ile birlikte su buhar  ortaya ç kmaktad r. Duman 
gazlar ndaki su buhar n n kazan içinde yo u mas , yo u an su buhar n n asidik olmas
nedeniyle, kazan n ömrünü k saltan en önemli faktördür. Kazanl s tma sistemlerinde 
kullan lan kazanlarda metalin ömrünün artmas  için yo u ma kontrol alt na al nmal d r. 
lk yat r m ve i letme maliyeti dü üktür. Özellikle otomatik kontrol ilavesi ile sistem daha 

kontrollü hale geldi i için i letme ekonomik olacakt r. Ayr ca s nma tek noktadan oldu u
için daha emniyetlidir. 
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Merkezi s tma sisteminin ana elemanlar  kazan ve brülörlerdir. 
Çelik kazanlar, Döküm kazanlar ve Yo u mal  kazanlar bulunmaktad r.
Çelik esnek bir malzemedir, çatlama riski yoktur. Döküm kazanlar n ise, ömürleri uzundur, 
pahal d rlar, döküm çatlaklar  oldu unda dilim de i imi gerekir, dilim ilavesi ile kapasite 
art r m  mümkündür. Döküm gevrek bir malzeme oldu undan çatlama riski vard r. 
Yo u mal  kazanlarda, duman gazlar nda bulunan su buhar n n kazan içerisinde yo u mas
kazan ömrünü olumsuz etkiledi inden su buhar  duman gaz  ile birlikte bacadan atmosfere 
at l r. Ancak bu su buhar  bir enerji ta maktad r. Yo u mal  kazanlar duman gaz nda bulunan 
su buhar n  yo unla t rarak ve baca gaz  s cakl n  dü ürerek ilave enerji kazan r. 
Do algazda kullan lan brülörler de u ekilde s n fland r l r. 
Üflemeli Brülörler yanma havas  bir fan vas tas yla al n r. Üflemeli brülörlü kazanlarda 
brülör de i imi vas tas yla yak t tipi rahatl kla de i tirilebilmektedir. 
Atmosferik Brülörler Yakma sistemi evlerimizde ofbenin ayn s d r, gürültü yok denecek 
kadar azd r, bu tip brülörler kazan dairesi havaland rmas n n iyi olmas  gerekir, baca 
ba lant s n n rahat olmas  gerekir 
Alevsiz Brülörler Seramik fiber yanma kafas  dolay s yla alevsiz yanma teknolojisine sahip 
bir brülördür. 

Çift Yak tl  Brülörler Hem fuel oil hem de gaz yakabilen brülörler olup, gaz n kesilmesi 
halinde fuel oil ile çal ma imkan  sa lar. Kesintisiz çal mak zorunda olan endüstriyel 
tesislerde tercih edilirler. 

KOMB  KAT KALOR FERL  S STEM 

Konutlarda s nma, pi irme, su s tma ihtiyac n  bireylerin, ya ad klar  mahalde kendi konfor 
ve istekleri do rultusunda kullanmalar na olanak sa lar. 
Bireysel kullan m sistemleri, ilk yat r m maliyeti merkezi kazanl  sisteme göre daha yüksek 
ve i letme maliyeti de, cihazlar n ula t  verim de erlerinin dü ük olmas  nedeniyle daha 
yüksektir.
Ancak, yak t ücretlerinin ki iye özel olarak ödenmektedir. Is  de eri ayarlanabilmekte, uzun 
süreli ayr l larda ba ms z olarak kapat labilmektedir. 
Her dairenin ba ms z s t lmas  anlam na gelen bireysel kullan ma yönelik s nma sistemleri; 
kombiler, kat kaloriferi, sobal s tma sistemleri ve ömineler olu turmaktad r. 
Kombi kat Kaloriferlerinin seçim kriterleri ve montaj kurallar. 

ekil 3. Do algaz Kombi Cihaz
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Do algaz yakmak üzere geli tirilmi  olan kombi kat kaloriferlerinin en önemli avantaj ,
kullan c ya arzu etti i konfor ko ullar n  ba ms z olarak temin edebilme özgürlü üdür.
Ayr ca, s  ayn  konut içerisinde üretilip tüketildi inden, s  kay plar n n min düzeyde kalarak 
kullan m  ekonomik olmas d r. Kombi kat kaloriferi yat r m n n hem tekni e uygun, hem de 
ekonomik olarak gerçekle tirebilmesi için a a daki belirtilen kriterlerin göz önünde 
bulundurulmas  gerekir. 

KOMB  C HAZLARININ SEÇ M KR TERLER
BACASIZ C HAZLAR 
Bu tip cihazlar, yanma için gerekli havay , bulunduklar  ortamdan al p yanm  gazlar  yine 
ayn  ortama veren cihazlard r. Bu tip cihazlar, yatak odalar na, banyo ve 12m3 den küçük 
hacimlere yerle tirilemezler. Ayr ca yerle tirildikleri yerde hava menfezi bulunma 
zorunlulu u vard r. 
BACALI C HAZLAR 
Bu tip cihazlar yanma için gerekli olan havay  bulunduklar  ortamdan al p, yanm  gazlar , bir 
baca vas tas  ile d ar  atan cihazlard r. Net hacimleri 8 m3 den küçük alanlara 
yerle tirilemezler. Bu cihazlar için en uygun yer mutfakt r. Donmaya kar  tedbir al n rsa
balkona da yerle tirilebilirler. Havaland rma menfezi hesapla bulunur. 
FANLI C HAZLAR
Yar  hermetikte denilen bu cihazlar, yakma havas n  ortamdan al p, at k gazlar  bir fan kitiyle, 
d  ortama verirler. 
DENGE BACALI C HAZLAR
Hermetik olarak adland r l rlar. Yanma için gerekli olan havay  d  ortamdan al p, at k gazlar
gene d  ortama veren cihazlard r. Bu cihazlar atmosfere duvar  olan odalara yerle tirilebilir. 
Do algaz at k gaz borular  sadece müstakil bacalara ba lanabilir. Tek kolon halinde hitap 
etti i birimden çat ya kadar yükselen sadece bir birimin kullan m na göre tasarlanm
bacalara ba lanabilirler. 
DO ALGAZ SOBALI S STEMLER
Do algaz sobalar  öncelikle en çok kullan lan odaya tak l p daha sonra ko ullar uygun 
oldu unda di er odalara da tak labilmesi aç s ndan ekonomik bir çözüm olarak önerilebilir. 
Sobal lar n tipi s t lacak odalar n konumuna, büyüklü üne ve baca durumuna göre 
belirlenmelidir. Kombilerde ki gibi sobalar bacal  ve hermetik olmak üzere iki türlüdür. 
Bacal  sobalar n baca ba lant lar  k sa tutulmal d r. Bu sobalar 8 m3 den küçük hacimlere 
yerle tirilmemelidir. Bacal  sobalar 6.000-12.000 kcal/h kapasite aral ndaki tiplerde
üretilmektedir.

Hermetik sobalar ise d  duvara monte edilen özel bacas  sayesinde yanma havas n  d ardan 
al p, baca gazlar n  da d ar ya verirler. Alan k s tlamas  gerektirmeden atmosfere bakan bir 
duvara monte edilebilir.

ekil 4. Bacal  Do algaz Sobas
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ekil 5. Hermetik Do algaz Sobas

D  görünü leri dekoratif olan sobalar n üzerindeki termostat dü mesi ile istenen s cakl a
ayarlanabilirler. 
Otomatik emniyet sistemleri vard r. 

ÖM NELER, KUZ NELER
Dekoratif amaçl  olup, daha çok salon ve oturma odas  gibi alanlar n s t lmas nda kullan l r. 

P RME AMAÇLI KULLANIM 

Konutlarda pi irme amac yla kullan lan cihazlar genellikle ocaklar ve f r nlard r. u anda 
kullan lan ocaklarda, yaln zca enjektör (ocak memeleri) de i tirilerek mutfaklarda pi irme 
amaçl  do algaz kullan labilir. Mutfa a gaz ula abilmesi için tesisat çekilmeli ve gaz 
emniyeti aç s ndan havaland rma ko ullar n n sa lanmas  gerekmektedir. Alev kesildi inde
gaz  kesen sistemler ocaklara ilave edilebilmektedir. 

Genel Hususlar 
•  Cihaz ve tesisat montaj , ilgili firman n montaj kitapç klar na ve ilgili gaz idarelerinin 

uygulama prosedürlerine göre yap lmal d r. 
•  Tesisat ve cihaz montaj n  yapacak ustalar, ilgili firma ve gaz kurulu lar n n

e itimlerine kat lm , do algaz tesisat  uygulamalar  konusunda deneyimli olmal d r. 
•  Montajda kullan lacak malzemelerin gözle muayenesi yap lmal , montaj öncesi kir, 

pas ve çapaklardan ar nd r lmal d r. 
•  Kombi kat kaloriferlerinin monte edilece i mahalle düz sat hl , cihaz boyutlar na 

uygun ölçülere sahip, bir dü ey duvar bulunmal d r. E er cihaz, yanabilir malzemeden 
yap lm  bir duvar üzerine monte edilecekse, duvar mutlaka s ya dayan kl  bir 
malzeme ile korunmal d r.

• Cihaz, pilot alevi görülebilecek, kontrol ve kumanda sistemlerinde rahatl kla müdahale 
edebilecek ekilde yerden yakla k 1,5 metre yüksekli e monte edilmelidir. 

•  Kombi kat kaloriferine servis ve bak m hizmetlerinin rahatl kla verilebilmesi için 
cihaz önden minimum 45cm, yan taraflardan ise 6cm bo luk kalacak ekilde duvara 
monte edilmelidir. 

•  Cihaz özel bir ask  tertibat  ile uygun ba lant  parçalar  ( vida, dübel, vb.) kullan larak 

ekil 6. Kuzine ve ömine 
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sa lam bir ekilde duvara monte edilmelidir. 
•  Bacal  kombilerin duman kanal  sa lam bir ekilde bacaya tutturulmal , baca giri

k sm  alç  ile s vanmal  ve tam s zd rmazl k sa lanmal d r. 
•  Cihaz elektrik fi i mutlaka toprakl  bir prize ba lanmal d r. 
• Montaj sonras  bütün sistemin montaj kontrolü yap lmal  ve uygunlu u

kan tlanmal d r. Gaz hatt , s tma ve s cak su devresi, havaland rma, topraklama, 
elektrik ve baca at  sisteminin kontrolü yap lmadan cihaz kesinlikle i letmeye 
al nmamal d r. Hermetik cihazlar  baca kiti montajlar nda her ne ko ul alt nda olursa 
olsun kiri  veya kolon gibi binaya ait ta y c  unsunlar delinmemelidir. 

Gaz Tesisat  Montaj
• Gaz hatt nda TSE li do algaz borusu kullan lmal d r. 
• Gaz borular  dolap içlerinden lambri arkas ndan, kartonpiyer vb. alt ndan geçirilemez. 

Sonradan bu tip örtücülerle kapat lamaz. Mutlaka aç ktan geçmek zorundad r. 
• So uk su giri ine bir adet açma kapama vanas  ile so uk su tesisat ndan gelecek 

pislikleri tutmak amac yla filtre konulmal d r. 
• Kombinin kalorifer dönü  hatt  üzerine pislik tutucu filtre konulmal d r. 
• Tesisat montaj konumuna göre üstten veya alttan da t m olabilir. E er s tma tesisat

üstten da t m ise tesisat n en üst noktas na otomatik hava tahliye pü jörü 
konulmal d r.

• Kombinin kullan m s cak su devresi bula k ve çama r makinelerini de besliyorsa, 
uygun yerlere ba lant  musluklar  monte edilmelidir. 

Do algaz Emniyet Tedbirleri 
• Do algazda kullan lacak olan tüm malzemeler standartlara ve artnamelere uygun 

olmal , montaj ve tadilat  uzman ki ilerce yap lmal d r. 
• Tüm tesislerde elektrik hatt  toprakl  olmal , do algaz hatlar nda emniyet sistemleri 

kullan lmal d r. 
• Kazan dairelerinde ve kolon hatt  ortak mahalde kullan lan gaz alarm cihazlar n n

güvenli i tam olarak sa lamal d r. 
• Do algaz cihaz n n bulundu u yerde mutlaka havaland rma yap lmal , gerekirse 

menfez tak lmal d r.
•  Kazan dairesinin kap lar  ate e dayan kl  olmal  içeriden d ar  do ru aç lmal d r.

Kap  üzerinde havaland rma zgaralar  bulunmal d r. 
•  Emniyetin maksimum düzeyde olabilmesi için sistemde ve cihazlarda gerekli 

elemanlar bulunmal d r. 

TE EKKÜR
ZM RGAZ A. . Genel Müdür Yrd. Sn. Ercüment DUMAN’a ve Alt Yap  Bilgi Sistemleri 
efi Sn. Gökçen B LGEN’e bu sunumun olu turulmas nda yapt klar  katk lardan dolay

te ekkür ederim. 

SONUÇ

Çevre kirlili i yaratmayan, temiz bir yak t olan do algaz n Türkiye ve zmir’deki durumu, 
yat r m ve i letme esaslar , gaz n konutlarda kullan m yöntemleri, emniyet kurallar  ile ilgili 
olarak verilen ön bilgilerle k sa bir tan t m yap lm t r.

KAYNAKLAR 
BOTA  A. . Bilgileri 
ZM RGAZ A. . dökümanlar
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ZM R KENT N N ALTYAPI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

Mehmet Zafer Z HN O LU
n aat Mühendisi 

zaferzhn@gmail.com 

G R

zmir Belediyesi s n rlar  içerisindeki evsel ve endüstriyel at k sular n toplan p ar t ld ktan 
sonra al c  ortam olan körfezin d  kesimine verilmesi amac yla 1969–1971 y llar nda DS
Genel Müdürlü ünce "CAMP-HARR S-MASERRA" mühendislik firmas na "Master Plan ve 
Fizibilite Raporu" haz rlatt r lmas  ile ba layan zmir kanalizasyon projesi 2000 li y llar n
ba nda tamamlanarak i letmeye al nm t r. Yap m  uzun y llar alan bu proje ekonomik 
ömrünün dolmas  ve projenin uygulanmas  esnas nda yap lan baz  yanl lar sonucunda 
projenin yeniden ele al nmas  gündeme gelmi tir. Ayr ca bu süreçte ya mur suyunun 
bertaraf n n kanalizasyonla birlikte birle ik sistem olarak ele al nmas  nedeni ile ayr  bir proje 
haz rlanmamas  sonucunda kentin ya mursuyu problemi de çözülmemi tir. u anda kentin 
ana sorunlar n n üst yap da olmas  bu problemlerin geride kalmas na neden olmaktad r. Bu 
nedenle ileriki y llarda  ya anmas  mümkün olumsuz durumlarla kar la lmamas  için 
bugünden itibaren kanalizasyon ve ya mursuyu ebekesi ana ta y c  hatlar ar tma tesisleri ve 
dereler baz nda ele al narak bir ana plan çerçevesinde projelendirilmeli ve in aat na
ba lan lmal d r. 

BA LANGIÇ 

Modern kentlerde olan “ mar plan  + Altyap  + Üstyap  (yol vb.)+ Yap la ma “ dizilimi nas l
ülkemizde tersine i liyorsa altyap  in aatlar m zda ayn  düzende süregelmi tir. Çarp k
kentle me sonucu olu an yap la man n sonucu olu an nüfusun elektrik içmesuyu gibi acil 
ihtiyaçlar n n giderilmesi sonucunda olu an pissular öncelikle münferit helalar veya 
fosseptikler gibi argümanlarla giderilmeye çal lm  daha sonrada kanalizasyon hatlar  ile 
toplanan at ksular en yak ndaki sahipsiz dere göl gibi al c  ortamlara aktar lm t r. Zaman 
içerisinde buralar n kirlenmesi sonucunda olu an sa l ks z ortam sonucunda pissular n
ar t lmas  gündeme gelmi tir. zmir kanalizasyon Projesinin öyküsü de bundan farkl  olmay p
bir anlamda da Türkiye'nin ekonomik teknik ve siyasal portresidir. 

GENEL

1960 l  y llar n sonlar na do ru ba layan ö renci hareketlerinin de tetikledi i sosyal ve 
dü ünsel reformlar nda tetikledi i çevre bilinci sonucunda zmir körfezinde ve özellikle kente 
giri  noktas nda oldu u için “ zmir'in kokusu “ olarak bilinen Meles deresi de arj noktas nda
gözlenen koku ve kirlilik nedeni ile çevre kirlili inin ana unsurlar ndan olan EVSEL ve 
ENDÜSTR YEL (Ar t ld ktan sonra evsel at ksu kaitesine indirilmek kayd yla)
ATIKSULARIN ar t larak de arj  gündeme gelmi tir. Bu at ksular n zmir körfezinin d
körfez bölümüne verilmesi amac yla 1969 – 1971 y llar nda D.S. . Genel Müdürlü ünce
CAMP-HARR S-MESSERA mühendislik ve mü avirlik firmalar na Master plan ve fizibilite 
raporu haz rlat lm t r. Bu proje bürokrasi nedeni ile ancak 1974 y l ller Bankas  Genel 
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Müdürlü ü yat r m program na al nm t r. Kentle menin h zlanmas  sonucunda mevcut plan n
1977 y l nda revizyonu amac yla Ana plan ve olabilirlik raporu haz rlat lm  ve plan son 
haliyle 1981 y l nda mar ve skan Bakanl nca onaylam t r.1981 y l ndan itibaren zmir 
Belediyesinin Büyük ehir Belediyesi statüsünü kazanmas  ve ZSU Genel Müdürlü ünün
kurulmas n  takiben proje ller Bankas  Genel Müdürlü ü taraf ndan 1983 y l nda ve sadece 
Konak – Çi li pompa istasyonu aras ndaki ana ta y c lar n ihalesi yap lm t r. Ya mur suyu 
içinde birle ik sistwm dü ünüldü ünden ayr ca herhangi bir çal ma yap lmam t r. Ancak 
2000 y l nda mevcut 32 derenin slah  için proje haz rlat lm  fakat bu proje günü kurtaracak 
ekilde uygulanm t r. 

PROJE

Proje 2010 y l nda 13.352 ha alanda 3.035.000 ki inin ya ayaca  varsay m  ile 25,6 m3/sn 
pik debi esas al narak projelendirilmi tir. 

N AAT SAFHASI 

ZSU Genel Müdürlü ünün kurulu  a amas n  tamamlamas  sonucu ller Bankas  Genel 
Müdürlü ü taraf ndan yürütülen çal malar n bütçe nedeni ile a r kalmas   üzerine devreye 
girerek öncelikle 1987 y l nda master plan güncellemesi yaparak baz  kollektörler ile ar tma 
tesisi ve terfi merkezlerinin in aat na ba lam t r. Kar yaka kollektörünün 1992 y l nda
tamamlanmas n  takiben ba layan bitim süreci Havza ar tma tesisinin Temmuz 2004 de 
tamamlanmas  ile bitmi tir. ebeke çal malar  ise ihtiyaca göre yeni hat veya mevcut hatlar n
yenilenmesi olarak devam etmektedir. 

ATIKSU S STEM  SORUNLARI 

zmir kentinin mevcut projeye göre yap lan ve u anda çal an pissu sisteminin genel sorunlar
öyledir.

1- Daha öncede aç kland  gibi 1969 y l nda ba layan ve 2004 y l nda in aat  tamamlanan 
pissu sistemi fiziksel ve ekonomik ömrünü yitirmi tir. Ya murrsuyu bölümünde de 
de inilece i üzere acil olarak master plan ve olabilirlik raporu haz rlanmal d r. Haz rlanacak
bu planda kentin nüfus art n n bir bütün olarak al nmas  yerine kentin baz  bölgelerinin 
nüfus aç s ndan yeterli doyuma ula t  (örne in Alsancak Merkez) baz  bölgelerde azalma 
olabilece i (Örne in Kadifekale) baz  bölgelerde ise genel art n üzerinde bir nüfus art
olabilece i yap lacak nüfus projeksiyonunda göz önüne al nmal d r. Ayr ca kentin içmesuyu 
ve kullanma suyu kaynaklar n n hemen hemen hepsinin kullan l r durumda olmas  ve 
önümüzdeki 10-20 y l içinde yeni bir su kayna n n devreye al nma ihtimalinin olmamas  da 
göz ard  edilmemelidir. Bu planlama a amas nda u anda mevcut sistemin çal t  göz önüne 
al narak tüm ayr nt lar kenti bilen uzmanlarca titizlikle belirlenmelidir. 

2- Bu planlama a amas nda 2000-2001 y llar nda ucuza ve h zl  mal etmek amac yla alalacele 
in a edilen Güneybat  yan ta y c  hattn n slahat  öncelikle yap lmal d r.Bu yan ta y c  gerek 
çap n n küçültülmesi gereksede in aat tarz ndaki baz  hatalar nedeni ile u anda gerek 
infilitrasyon gerek ta ma kapasitesi aç s ndan en sorunlu hatlardan biridir. 

3- Basmane Meydan  – Bayrakl  pompa istasyonu aras ndaki 2x2200 mm. Ana ta c  hatta 
boru kesitinin slak yüzey d ndaki kesimini sülfür korozyonundan korumak amac yla
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sonradan ç plak boru yüzeyine monte edilen HDPE kaplamalar n montaj yerlerinden ç karak
hatt  t kad  ve bu nedenle sorun yaratt  ve bunlar n peyderpey söküldü ü bilinmektedir. 
Ancak korozyona kar  savunmas z durumda kalan borular n y pranarak kullan lamaz hale 
gelmesi durumunda bu borular n yerine ne yap laca imdiden planlanmal d r. 

4- Meles yan ta y c  kanal n n mevcut dere yata n n alt ndan geçirilen kesimlerin de 
muayene bacas  yap lamamas  sonucunda yarat lan kapal  ortamda anaerobik ayr ma
sonucunda olu an koku dere mansab nda ortaya ç kmaktad r. 
5- Toplay c lara ya mursuyu ile ta nan kum-çak l vb. inorganik maddelerin yaratt
t kanman n önüne geçebilmek amac yla gerekli önlemler al nmal  veya rüsubat getiren hatlar 
ayr lmal d r. 

6- Baz  ta y c larda kullan lan  HDPE ve Koruge borular n kriterlerinin aceleyle belirlenmesi 
sonucu boru kesitlerinde meydana gelen ovalle meler bu hatlardan istenilen verimin 
al nmas n  engellemektedir. 

7-Terfi merkezleri ve ar tma tesisleri 1990 l  y llar n teknolojileri ile in a
edilmi lerdir.Bunlar nda günümüz teknolojisine uyarlanmalar  ekonomi ve i letme aç s ndan
yarar sa layacakt r. 

At ksular n di er bir bölümü olan ya mursular n n durumu da   pissulardan farkl
de ildir.Evsel ve endüstriyel pissulara göre çok daha az çevre kirletici olan ya mursular n n
bertaraf  pissu sistemi içinde dü ünüldü ünden ya mursular  ancak a r  ya larda ve buna 
ba l  ta k nlarda medya gündemine gelmektedir.Kentin e imin az oldu u sahil kesimlerinde 
toplanan ya mursular   de arj noktalar n n deniz kotunun alt nda olmas  ve özellikle lodos 
zaman  denizin kabarmas  ile de arj sorunu ya amakta ve ta k nlara neden olmaktad r. 

1 – Ya mursuyu için al nacak önlemler bir plan çerçevesinde belirlenmeli ve bu plana göre 
hareket edilmelidir.Daha önceden projeleri yap lan ancak uygulanmayan dere slahlar  için 
gerekirse yeniden projelendirme yap lmal  uygun olan projeler süratle ya ama geçirilmelidir. 

2 – Daha önceki yönetim taraf ndan yapt r lan ve neye yarad  bilinmeyen caddeler boyunca 
kullan lan ya mur suyu zgara sistemi bir an önce terk edilmeli bunun yerine gerekti i
yerlerde sadece cadde enkesitlerine zgara sistemi uygulanmal  bunun d ndaki yerlerde ise 
yap lacak hesaplama sonucuna göre klasik çamur koval  ya mursuyu cadde a zl klar
uygulanmal d r. 

3 – Bu projelendirme esnas nda mevcut dere yataklar n n proje kesitleri mutlaka uygulanmal
ve bu amaçla gerekiyorsa kamula t rmalar mutlaka yap lmal d r. Dereler civar nda ta k n
ak mlar n  önleyecek rezerveuar olanaklar  ara t r lmal  ve bunun için dere yataklar  ve 
civardaki ye il alanlar n kullan lmas  dü ünülmelidir. 

4 – Dere yataklar na gelen debi yüklerinin azalt lmas  için gerekirse dere yataklar  aras nda
ku aklama kanallar  olu turularak fazla debi yükleri uygun kesitli derelere aktar lmal d r. 

5 – De arj noktas  bat k durumda bulanan hatlar n rahat de arj  için bu hatlar n son bölümüne 
bas nç sa lay c  tesisler yap lmal d r. 

6 – Kentin çok kritik noktalar nda olu acak ta k nlar için kal c  çözümün ekonomik olmad
durumlarda uygun yerlerde geçici pompa istasyonlar  belirlenmeli ve bunlar  yönetecek acil 
durum ekipleri  haz r durumda tutulmal d r.Özellikle bu konuda tfaiye Daire Ba kanl n n
çal ma ve planlamalar  dikkate al nmal d r.
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SONUÇ

zmir kentinin ya mursuyu ve kanalizasyon sistemini kapsayan proje bir mühendislik 
projesidir. Kentimizi yöneten ve önümüzdeki dönemlerde yönetecek ki ilerin bu projeyi bilen 
gerekli mesleki formasyona sahip belirlenen sorunlar  çözebilecek ve üretim yapabilecek 
uzman ki ilere bu projeyi teslim edilmesini talep etmemiz mesleki sorumlulu umuzdur. 
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ZM R’DE KATI ATIK TES S N N YER SEÇ M  SÜREC NDEK
ANLA MAZLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

lgi ATAY KAYA 
Ara t rma Görevlisi 
ilgiatay@iyte.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Nursen KAYA EROL 
nursenkaya@iyte.edu.tr

G R

Planlama kararlar  farkl  ç kar gruplar n  etkiledi inden planlama süreci sadece teknik de il
ayn  zamanda politik bir süreçtir. Ço u arazi kullan m n n planlamas  a amas nda 
anla mazl klar ya anmas na ra men çöp depolama alanlar , geri dönü üm tesisleri, ar tma 
tesisleri, maden ocaklar  ve cezaevleri gibi ‘Yerelde stenmeyen Arazi Kullan mlar ’ olarak 
tan mlanan kullan mlar yer seçimi süreçlerinde en çok sorun görülen arazi kullan mlar d r. Bu 
kullan mlar için arazi tahsisi ço unlukla problemli ve çözümü zor bir süreçtir. Kirlilik, 
gürültü, sa l ks z ya am ko ullar  veya ekonomik de er kayb  gibi nedenlerle planda önerilen 
yerin yak n nda ya ayanlar taraf ndan istenmemekte ve bu kullan mlara tüm kentliler 
taraf ndan ‘benim arka bahçemde olmas n’ eklinde yakla lmaktad r.

Bu çal mada bu kullan mlar n zmir’in gündemde en çok kalanlar ndan biri olan kat  at k
tesisleri üzerinde durulmaktad r. Çal man n amac zmir’de kat  at k tesislerinin yer seçimi 
sürecinde yerelin tepkilerinin dikkate al nmas  ve sürecin yaln zca teknik aç lardan de il
sosyal ve politik aç lardan da de erlendirilmesi gerekti ini vurgulamakt r. 

Bu çal mada zmir’de kat  at k tesisinin yer seçimi sürecinde ya ananlar ve bugüne kadar 
önerilen yerlerdeki deneyimler ara t r lm t r. Bu ara t rma için yerel ve ulusal gazetelerdeki 
ilgili haberler taranm , daha sonra bu süreçte yer alan taraflarla görü meler yap larak ya anan 
anla mazl klar n niteli i, nedenleri ve karar vericilerin geli tirdikleri çözüm önerileri ele 
al nm t r. Sonuç olarak anla mazl klar n giderilmesi konusunda bir çözüme ula mak için 
nas l bir planlama sürecinin gerekti i konusunda öneriler getirilmi tir. Çal man n kentin 
planlama prati ine katk  sa lamas  ve karar verme sürecinde yerel yönetimlere rehber olmas
beklenmektedir. 

YERELDE STENMEYEN ARAZ  KULLANIMLARINI PLANLAMA 

Yerelde stenmeyen Arazi Kullan mlar  ve Karar Verme Süreçleri 

Yerelde istenmeyen arazi kullan mlar  bölgesel ya da kentsel ölçekte gerekli görülen veya 
istenen ancak kirlilik, gürültü, sa l ks z ya am ko ullar  veya ekonomik de er kayb  gibi 
nedenlerle planda önerilen yerin yak n nda ya ayanlar taraf ndan istenmeyen ve tüm kentliler 
taraf ndan ‘benim arka bahçemde olmas n’ eklinde yakla lan arazi kullan mlar d r (Popper, 
1985; Nordenstam, 1994; Peyton, 2007). Bu konuda yap lm  ara t rmalarda bu kullan mlar 
enerji, çöp, sanayi, ula m, konut, sa l k ve suç konular yla ili kilendirilmi tir. Örnekleri 
nükleer, hidroelektrik ve termik enerji santralleri, petrol rafinerileri, maden ocaklar , çöp 
depolama alanlar , geri dönü üm tesisleri, ar tma tesisleri, fabrikalar, havaalanlar , otoyollar, 
alt gelir grubu konutlar , ak l hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri ve cezaevleri gibi arazi 
kullan mlar d r.
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Yerelde istenmeyen arazi kullan mlar  yer seçimi süreçlerinde en çok sorun görülen arazi 
kullan mlar d r. Bu kullan mlar için arazi tahsisi ço unlukla problemli ve çözümü zor bir 
süreçtir. Peeples (2000) çevresel problemler aç s ndan yerel ölçe in di erlerinden daha fazla 
önemsenmesi üzerinde durmu tur. Been (1994) ise bu kullan mlar n yer seçimi sonras
etkilerini ara t rm t r. Klasik yer seçimi kriterlerinin bu kullan mlar için uygun olmad ,
onlar yerine çok kriterli karar verme modellerinin ve çok disiplinli yakla mlar n kullan lmas
gerekti i de vurgulanm t r (Nordenstam, 1994; Colebrook ve Sicilia, 2007). 

Yerelde stenmeyen Arazi Kullan mlar n n Planlama Süreçlerindeki Anla mazl klar ve 
Çat ma Yönetimi 

Kentler farkl  ç karlara sahip çok çe itli gruplar  içerdi i için kentsel arazi kullan m
planlamas  çe itli konularda anla mazl klarla kar la lan bir süreçtir. Her arazi kullan m nda
ç kar çat mas  ya anma potansiyeli olsa da yerelde istenmeyen arazi kullan mlar
anla mazl klarla en çok kar la lan arazi kullan mlar ndand r. Özellikle ‘benim arka 
bahçemde olmas n’ yakla m na sahip eylemler oldu unda bu kullan mlar n yer seçimine 
karar vermek zorla maktad r. Bu yakla mlar n arkas nda genelde bu arazi kullan mlar n n yol 
açaca  dü ünülen sa l k problemleri, ekonomik kay plar ve çevreye olumsuz etkiler gibi 
sebepler bulunmaktad r.

Bu konuda yap lm  baz  çal malara (Minchart ve Neeman, 2002; Rootes ve Leonard, 2009) 
göre, yerelde istenmeyen arazi kullan mlar  için özellikle dü ük gelir gruplar n n veya 
az nl klar n bulundu u bölgelerin adaletsizce seçilmesi ç kan çat malar n gerçek sebebidir. 
Öte yandan bu görü ü ele tiren bir ba ka çal maya (Been, 1994) göre yerelde istenmeyen 
arazi kullan mlar n n yak nlar nda dü ük gelir gruplar  ve az nl klar n bulunmas  bu bölgelerin 
adaletsizce seçiminden de ildir, aksine bu arazi kullan mlar  önerildikten sonra çevreleri 
fakirle mi  ve az nl klar n tercih etti i yerler haline gelmi tir.  

Yerelde istenmeyen arazi kullan mlar n n planlama süreçlerinde kar la lan anla mazl klar
çözmek için baz  çat ma yönetimi stratejileri ve planlama yakla mlar  önerilmi tir. 
Bunlardan baz lar  kat l mc  planlama (Magigi ve Drescher, 2010), arabulucu müzakere 
stratejileri (Forester, 1987), anla mazl k çözüm teknikleri (Dorius, 1993) ve yerel toplum 
perspektiflerini dikkate alan karar verme süreçleridir (Nash et al., 2010). Genel olarak planc
merkezli planlamadan çok halk kat l m n  önemseyen planlama yakla mlar  öne ç kmaktad r. 

birlikçi planlama bunlardan biridir. Bu yakla mda ço unluk kural  yerine ana ç kar 
gruplar n n bir araya geldi i ve ortak bir çözüm üzerinde i birli i yapt  bir süreç 
önerilmektedir (Healey, 1997; Margerum, 2002).  

ZM R’DE KATI ATIK TES S N N YER SEÇ M

zmir’de Kat  At k Tesisleri 

2010 y l  verilerine göre 3 948 848 nüfusu ile Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan zmir’de 
y lda 1 685 659 ton çöp toplanmaktad r. Bu miktar ayn  y l ülkede toplanan çöpün yüzde 
yedisini olu turmaktad r. Bu çöpün yüzde 77’si düzenli kat  at k tesisinde depolan rken,
kalan  ilçe belediyelerinin çöp alanlar nda toplanmaktad r (TÜ K, 2010).

Türkiye’nin ilk düzenli at k depolama alan  olan Harmandal  Kat  At k Depolama Alan ,
1992’de zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan yap lm t r. 90 hektarl k bir alan  kaplayan 
ve kent merkezine 25 km. uzakl kta bulunan tesis kapasitesini doldurmu tur ( KA, 2008). Bu 
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alanda her gün günde yakla k 3000 ton çöp toplanmaktad r. Evsel at k, evsel nitelikli 
endüstriyel at k ve t bbi at k olmak üzere 3 tip at k toplanmaktad r ( ekil 1) ( ZSU, 2010).

ekil 1 Harmandal  Kat  At k Depolama Alan ’nda evsel (soldaki), evsel nitelikli endüstriyel 
(ortadaki) ve t bbi (sa daki) at k depolama yerleri ( ZSU, 2010) 

Harmandal  Kat  At k Depolama Alan , zmir Büyük ehir Belediyesi s n rlar  içinde kalan 
tüm yerle imlere hizmet vermektedir. 2005 y l nda 5216 say l  yasayla bu s n rlar n
geni lemesiyle düzensiz at k sahalar  kapat lm  ve ilçelere at k transfer istasyonlar  ( ekil 2) 
yap lm t r (Özen, 2011).

ekil 2 zmir’de at k transfer istasyonlar  (Özen, 2011) 

zmir’de Kat  At k Tesislerinin Yer Seçimi 

zmir’de Büyük ehir Belediyesi’nin Kat  At k letmeler ube Müdürlü ü kat  at k tesislerinin 
planlar ndan, projelerinden, Çevresel Etki De erlendirmesi (ÇED) raporlar ndan ve bu 
süreçlerin kontrolünden sorumlu kurumdur. Kat  at k tesislerinin yer seçimi kararlar  bu birim 
taraf ndan verilmektedir. Kurumla yap lan görü melere göre öncelikle birçok kritere bakarak 
en uygun yer seçilmektedir, daha sonra bu alan için ÇED süreci ba lat lmaktad r. Planlama 
ubesinden görü ler al narak alan uygun bulunursa planlara i lenmektedir.  

Kat  At k letmeler ube Müdürlü ü’nün kat  at k tesislerinin yer seçimi sürecinde 
kulland klar  kriterler unlard r:

- Alan ihtiyac
- Yerle im alanlar na uzakl k
- Tar msal alanlara uzakl k
- Zeytinlik alanlara uzakl k
- Arazi kullan m kabiliyet s n flar
- Endüstriyel alanlara uzakl k
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- Sit alanlar  ve koruma bölgelerine uzakl k
- Askeri bölgelere uzakl k
- Do al göllere uzakl k
- Baraj göllerine uzakl k
- Akarsulara uzakl k
- çme suyu kuyular na uzakl k
- I. derece karayollar na uzakl k
- II. ve III. derece karayollar na uzakl k
- Demiryollar na uzakl k
- E im
- Yükseklik

At k transfer istasyonlar n n yer seçim süreçleri de buna benzer ekilde sürmektedir, ancak 
daha az kriter kullan lmaktad r. Özellikle çöp kamyonlar n n eri imi ve alan gereksinimleri de 
dikkate al nmaktad r. ÇED süreci bu alanlar için de uygulanmaktad r ve ard ndan alan n
jeolojik yap s  incelenmektedir. Daha sonra alanlar planlara i lenmekte ve itirazlar 
de erlendirilmektedir. Tüm bu süreçlerde çe itli kurumlar n olumlu görü leri al nmaktad r
( BB, 2008).

Yeni Yer Aray  ve Anla mazl klar 

Harmandal  Kat  At k Depolama Alan ’n n kentin büyümesiyle ehir içinde kalm  olmas
( ekil 3) ve ayn  zamanda kapasitesini doldurmu  olmas  nedeniyle zmir Büyük ehir
Belediyesi yeni bir kat  at k tesisi için yer aramaktad r. Kat  At k letmeler ube Müdürlü ü
bu tesisin at klar n de erlendirilip, geri dönü türülebilir at klar n ayr t r ld  ve elektrik 
enerjisi üretimi yap lan bir Kat  At k De erlendirme Tesisi olmas n  planlamaktad r (Özen, 
2011).

ekil 3 zmir’in 1/25000 ölçekli Naz m mar Plan ’nda Harmandal  Kat  At k Depolama Alan
( BB kent rehberi) 

Kat  At k letmeler ube Müdürlü ü’nün 2008’deki eylem plan na göre kentin güneyinde bir 
kat  at k tesisi önerilmi tir. Torbal ’da önerilen alternatif alanlardan ço u kurumlar n olumsuz 
görü leri nedeniyle iptal edilmi  ancak 168 hektarl k bir alan için karar verilmi tir. lk izinler 
Orman Genel Müdürlü ü’nden al nm t r. Alan Mahalli Çevre Kurulu taraf ndan kabul 
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edilmi tir ( BB, 2008). ÇED süreci ba lat lm t r ve alan 1/25000 ölçekli imar plan na
i lenmi tir. Alt ölçekli planlar için kurumlardan görü ler al nmaya ba lanm t r ( BB, 2009).

Gazetelere göre Büyük ehir Belediye Ba kan  Harmandal ’daki tesisin 2 y l içinde 
kapanaca n  duyurmu tur. Yeni yer için iki alternatif yer üzerinde duruldu u aç klanm t r.
Bunlardan biri Torbal , di eri de Bornova’n n Gökdere Köyü ile Buca’n n Kaynaklar Köyü 
aras ndaki bir yerdir (Milliyet, 09.03.2009; Yeni As r, 07.10.2009). Bu aç klama çe itli kar
görü lerin ç kmas na neden olmu tur ve anla mazl klar ba lam t r. lk tepkiler Bornova ve 
Buca Belediye Ba kanlar ’ndan gelmi tir ve kendi ilçe s n rlar  içinde bu tesisi istemediklerini 
söylemi lerdir. Daha sonra Büyük ehir Belediyesi bu alandan vazgeçmi tir (Yeni As r,
31.03.2010). Ancak tart malar ve anla mazl klar Torbal , Menemen, Menderes, Yamanlar ve 
mevcut Harmandal  örneklerinde devam etmi tir ( ekil 4). 

ekil 4 Kat  At k Tesisinin Harmandal ’daki mevcut yeri ve Torbal , Menemen, Menderes ve 
Yamanlar’daki önerilen yerleri ( BB kent rehberi; sol üst foto raf Yeni As r, 30.12.2011; sa

üst Yeni As r, 29.11.2012; sol alt Yeni As r, 06.05.2010; sa  alt Yeni As r 30.01.2013) 

Torbal  önerisine ilk tepki l Tar m Müdürlü ü’nden gelmi tir. 168 hektarl k alan n 47 
hektar n n zeytin alan  olmas  nedeniyle gelen tepki sonucunda öneri alan 121 hektara 
dü ürülmü tür (Yeni As r, 31.03.2010). Daha sonra öneriye çe itli kurumlardan, sivil toplum 
örgütlerinden, yerel halktan ve siyasi parti temsilcilerinden kar  ç kanlar olmu tur.
Tepkilerini belediye meclislerinde, bas n aç klamalar yla, dava açarak, imza toplayarak veya 
kap  kap  dola arak göstermi lerdir. Torbal ’n n çe itli meslek odalar  birlik olu turarak çöp 
alan n n olas  problemleri konusunda rapor haz rlam lard r ve Devlet Bakan na, Ba bakan
Yard mc s na ve 3 büyük partinin milletvekillerine giderek bu raporu sunmu lard r (Yeni 
As r, 04.04.2010). 

Kar  ç kanlar n yan  s ra az da olsa karar  destekleyenler de bulunmaktad r. Bunlardan biri 
olan Çevre ve Orman l Müdürü kar  ç kanlar  tesisin türünü, teknolojisini ve kalitesini 
bilmeden kar  ç kt klar  için ele tirmi tir (Yeni As r, 05.06.2010; Milliyet, 06.06.2010). 
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Ayr ca baz  gazeteciler karar n al nmas  için Orman Bölge Müdürlü ü, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü, Devlet Su leri, Tar m l Müdürlü ü gibi çe itli kurumlardan olumlu görü
al nd n  hat rlatm lard r (Yeni As r, 09.06.2010).

Büyük ehir Belediye Ba kan  Torbal ’da önerilen alana bir ziyaret yapm t r ve halk n
protestolar yla kar la m t r ( ekil 5). Üç köyden yakla k 70 köylü belediyenin otobüsünü 
durdurarak “ zmir’in çöpünü bölgemizde istemiyoruz” yaz l  pankartlar açm lard r.
Kendilerine neden sormad n  soran köylülere aç klama yapmaya çal an Belediye Ba kan
halk n görü lerinin ÇED sürecinde al naca n , ancak karar n bilime dayanarak verildi ini ve 
e er bir yasal engel olmazsa buraya yap laca n  söylemi tir, ancak köylülerin tepkisi devam 
etmi tir (Yeni As r, 04.06.2010; Milliyet, 05.06.2010). 

ekil 5 Torbal  halk n n çöp alan na kar  eylemi (Sol üst foto raf Yeni As r, 04.06.2010; 
di erleri Milliyet, 05.06.2010) 

Daha sonra Büyük ehir Belediyesi Almanya’daki iyi örnekleri ilgili gruplara göstermek için 
bir gezi organize etmi tir. Baz  gruplar geziye kat lmayarak tepkilerini gösterirken baz
gruplar bilgilenerek daha iyi kar  ç kacaklar n  dü ündükleri için geziye kat lmay  tercih 
etmi lerdir. Baz  köylüler, yerel ve merkezi yönetimlerden temsilciler, üniversitelerden 
kat l mc lar, odalar ve di er sivil toplum örgütlerinden toplam 32 ki i geziye kat lm t r ( ekil 
6) ve tesisin benzerinin zmir’e yap lmas  konusunda olumlu görü ler kazanm lard r (Yeni 
As r, 20-23-25.09.2010; Milliyet, 23.09.2010).

ekil 6 Almanya teknik gezisinin kat l mc lar  (Soldaki foto raf Yeni As r, 25.09.2010; 
sa daki Milliyet, 23.09.2010) 
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Torbal ’da kat  at k tesisine kar  olan taraflar bir araya gelerek Torbal  Ticaret Odas
koordinasyonunda Çöpe Kar  Sivil nisiyatif Grubu’nu olu turmu lard r. Bu grup siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum örgütleri, odalar, muhtarlar ve 25 kurumun temsilcilerden 
olu mu tur ( ekil 7). Toplant lar düzenleyerek çöpe kar  nas l eylemler yapacaklar n
tart m lard r. Daha sonra bir deklarasyon imzalayarak, bunu el ilanlar , gazete ilanlar  ve 
bas n aç klamalar  ile duyurmaya ba lam lard r. Mahkemeye ba vurmu lard r. Köylere 
giderek çöpün olas  kötü etkilerini anlatm lard r. Harmandal  tesisinin kötü foto raflar ndan
olu an bir sergi düzenlemi lerdir ve Torbal ’n n merkezinde sunmu lard r (Yeni As r, 28-
31.10.2010; Milliyet, 30.10.2010).

ekil 7 Torbal ’da Çöpe Kar  Sivil nisiyatif Grubu (soldaki foto raf Yeni As r, 28.10.2010; 
sa daki Yeni As r, 31.10.2010) 

Torbal ’da bu eylemler sürerken Büyük ehir Belediye Ba kan  kentin kuzeyinde de bir kat
at k tesisi yap laca n  duyurmu tur (Yeni As r, 3.11.2010; Milliyet, 04.11.2010; Hürriyet, 
04.11.2010). Di er yanda Harmandal  kat  at k tesisinin yak n nda ya ayanlar çöp sorununun 
bir an önce çözülmesi için eylemler düzenlemi lerdir ( ekil 8). Harmandal  Cumhuriyet 
Mahallesi Muhtar zmir Valili i’nin nsan Haklar  Komisyonu’na, zmir Barosu’nun Çevre 
Komisyonu’na ve l Sa l k Müdürlü ü’ne Anayasa’n n 56. maddesindeki herkesin sa l kl
ya am hakk  maddesine dayanarak ba vurular yapm t r ve Harmandal ’daki çevre 
sorunlar ndan ve sa l k risklerinden ikayet etmi tir. Ancak ZSU Genel Müdürlü ü
suçlamalar  reddederek çöpte patlama riski, s k m  gaz ve pis su ak nt s  olmad n
savunmu tur (Yeni As r, 05.12.2010). Harmandal ’da ya ayanlar Avrupa nsan Haklar
Mahkemesi’ne ba vuracaklar n  aç klam lard r. Büyük ehir Belediye Ba kan  bu karar
destekledi ini ve bunun onlar n hakk  oldu unu dile getirmi tir (Yeni As r, 05.10.2011).

ekil 8 Harmandal  halk n n çöp alan na kar  eylemi (soldaki foto raf Milliyet, 09.09.2011; 
sa daki Milliyet, 13.09.2011) 

Harmandal ’da yap lan eylemlerle ilgili haberler Torbal ’daki protestolar  artt rm t r (Yeni 
As r, 06.12.2010). Çöpe Kar  Sivil nisiyatif Grubu Manisa Kütahya zmir Çevre Düzeni 
Plan ’n n iptali için dava açm t r. Bu davada Torbal ’da çöp alan  yap lmas n n 3573 say l
Zeytincili in Islah  ve Yabanilerin A latt r lmas  Hakk nda Kanun’un 20. maddesine ayk r
oldu unu öne sürmü lerdir (Yeni As r, 28.12.2010; Milliyet, 29.12.2010). Grup önce Çevre 
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ve Orman Bakan ’n  sonra Kültür ve Turizm Bakan ’n  davet ederek çöpe kar  haz rlad klar
raporu sunmu lard r. ki Bakan da Torbal ’n n kat  at k tesisi için uygun olmad n
söylemi tir. Daha sonra Büyük ehir Belediye Ba kan  daha uygun bir alan bulunursa karar n
de i tirilebilece ini söylemi tir (Yeni As r, 01-02-03-04.04.2011; Yeni As r, 03.08.2011).

lerleyen günlerde Torbal ’da önerilen kat  at k tesisi hakk ndaki ÇED raporu tamamlanm t r.
Alan n zemininin geçirgen oldu u ve bölgede yer alt  su kaynaklar  bulundu u rapor 
edilmi tir. Büyük ehir Belediyesi bu rapor üzerine alan n çöp için uygun olmad na karar 
verdi ini, zemini membranla kaplamak gibi önerilen teknikleri reddetti ini ve kat  at k tesisi 
için yer arama sürecinin devam edece ini duyurmu tur (Yeni As r, 27.08.2011; Milliyet, 
29.08.2011). Torbal ’da bu karar nedeniyle kutlamalar yap lm t r ( ekil 9). 

ekil 9 Torbal ’da kat  at k tesisinden vazgeçilmesinin kutlamalar  (Yeni As r, 27.08.2011) 

Büyük ehir Belediye Meclisi oy çoklu u ile Menemen’deki mevcut kompost tesisinin 203 
dönüme büyütülüp daha iyi bir teknoloji ile yeni kat  at k tesisine dönü türülmesi karar
alm t r. Önerilen tesiste çöp depolanmayacak, yaln zca ayr t r lacak ve enerji üretilecektir 
(Milliyet, 16.10.2011). Büyük ehir Belediye Ba kan  bir bas n aç klamas  yaparak projenin 
detaylar n  ve alan n seçilme nedenlerini duyurmu tur. Kentin güneyinde bulunan 
kullan lmayan ta ocaklar n n oldu u bölgeye de bir kat  at k tesisi yap laca n  aç klam t r
(Yeni As r, 05.10.2011; Milliyet, 28.10.2011).

Menemen’de kat  at k tesisinin yap lmas na kar  olanlar bir araya gelerek tepkilerini 
göstermi lerdir. Menemen Belediyesi bir bas n aç klamas  yaparak karar n mar Planlar na ve 
Çevre Düzeni Plan na uymad n  öne sürmü tür. Ayr ca tar ma dayal  bir ekonomisi olan 
Menemen’in bu arazi kullan m karar ndan olumsuz etkilenece ini aç klam t r (Milliyet, 
26.10.2011; Yeni As r, 28.10.2011). Büyük ehir Belediye Ba kan  protestolara cevap vererek 
seçilen alan n yerle im yerlerine uzak olmas , otoyola yak n olmas  ve mevcut tesisin 
kullan lmas n n yeni bir tesis yap lmas ndan daha ekonomik olmas  gibi seçilme nedenlerini 
s ralam t r ve yeni teknoloji kullan laca  için koku ve depolanm  çöp bulunmayaca n
eklemi tir (Yeni As r, 06.11.2011; Milliyet, 07.11.2011). Ancak bu aç klamalar protestolar
önleyememi tir. Çe itli odalardan, Kent Konseyi’nden, Sa  ve Sol Sahil Sulama 
Birlikleri’nden ve Menemenlilerden olu an bir grup toplanarak eylemler yapm lard r ( ekil
10) (Milliyet, 13.11.2011). Sol Sahil Sulama Birli i Ba kan  konuyla ilgili dava açt n
çünkü bu karardan hem tar m alanlar n n hem su kaynaklar n n etkilenece ini söylemi tir 
(Yeni As r, 15.11.2011). 
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ekil 10 Menemen halk n n çöp alan na kar  eylemi (soldaki foto raf Yeni As r, 15.11.2011; 
sa daki Milliyet, 17.11.2011) 

Büyük ehir Belediyesi öneri alan l Toprak Koruma Kurulu’na göndermi tir. Kurul çe itli
incelemeler yaparak 5403 say l  Toprak Koruma Kanunu’na göre alan n nitelikli tar m arazisi 
oldu unu rapor etmi tir (Yeni As r, 30.12.2011). Büyük ehir Belediyesi alanda kat  at k tesisi 
yap labilmesi için ‘kamu yarar ’ karar  ba vurusunda bulunmu tur (Yeni As r, 30.12.2011). 
Ba kana göre mevcut tesis için daha önce al nm  bir ÇED raporu bulundu undan yeni bir 
ÇED raporuna ihtiyaç yoktur, ancak Sol Sahil Sulama Birli i Ba kan  önceki ÇED raporunun 
1995’te al nd n  ve art k geçerli say lmayaca n , bu nedenle yeni bir ÇED sürecinin 
gerekti ini savunmu tur (Yeni As r, 16.01.2012).  

Anla mazl k bir süre daha devam etse de Büyük ehir Belediyesi’nden al nan bilgiye göre 
Menemen’de önerilen alan tar m alan  oldu u için bu karardan vazgeçilmi tir. Sol Sahil 
Sulama Birli i’nden al nan bilgiye göre aç lan davada mahkeme bu alan n tar m alan  olmas
nedeniyle Büyük ehir Belediyesi’nin yetkisinde olmad na karar vermi tir. 

Kat  at k tesisi için yeni bir yere karar verilememi  olmas  ve Harmandal  çöp alan nda ç kan 
yang n yak n nda ya ayanlar n tepkilerini artt rm t r (Milliyet, 07.08.2012). Toplan p
yürüyü  yaparak, pankartlar ve sloganlarla özellikle kötü kokudan ikayet ederek tepkilerini 
göstermi lerdir ( ekil 11). Büyük ehir Belediye Ba kan ’n  tesisin kapat laca  yönündeki 
sözlerini yerine getirmedi i konusunda ele tirmi lerdir (Yeni As r, 06.09.2012; Milliyet, 
04.09.2012; Hürriyet, 03.09.2012). Ba kan yapt  aç klamada yeni yer bulununca 
Harmandal  çöp alan n n kapat laca n  ve yerine kent orman  yap laca n  aç klam t r (Yeni 
As r, 05.11.2012; Milliyet, 06.11.2012). Yeniden yap lan eylemlerde halk taraf ndan kat  at k
tesisinin yolu kapat larak çöp kamyonlar n n geçi ine izin verilmemi tir (Yeni As r,
13.03.2013).

ekil 11 Harmandal  halk n n çöp alan na kar  eylemi (soldaki foto raf Milliyet, 04.09.2012; 
sa daki Yeni As r, 06.09.2012) 

Menemen önerisinin de iptal edilmesiyle kat  at k tesisinin yer seçimi için di er alternatifler 
üzerinde çal lmaya devam edilmi tir. Büyük ehir Belediyesi’nin birimlerinden uzmanlar n
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olu turdu u bir komisyon alternatifleri eleyerek Menderes ve Yamanlar hakk nda öneriler 
getirmi lerdir. Bu alanlarla ilgili olas  kararlar resmiyete dökülmeden ve kamuoyuyla 
payla lmadan önce ilçe belediyelerince kar  ç k lmaya ve tepkiler verilmeye ba lanm t r.
Konunun bas na yans mas ndan sonra Büyük ehir Belediyesince yap lan aç klamaya göre 
Yamanlar’ n seçilmesinin sebebi yerle im yerlerine uzak olmas , tar ma elveri siz olmas ,
co rafi konumunun ve topo rafyas n n uygun olmas d r (Yeni As r, 29, 30.11.2012; Hürriyet, 
01.12.2012). Bu aç klama yak n ilçe belediyeleri taraf ndan tepkiyle kar lanm t r. Zaten 
mevcut çöpe yak n olduklar n  ve yenisini istemediklerini belirtmi lerdir (Yeni As r, 
05.12.2012). Seçilen yerle ilgili kurum görü leri için ba vurular yap lm t r (Yeni As r,
11.04.2013).

Yamanlar için teknik süreç devam ederken kat  at k tesisi için çe itli kurumlardan çe itli
öneriler öne sürülmü tür. Bunlardan biri Kemalpa a Belediye Ba kan ’n n tesis için kendi 
ilçesini önermesidir. Benim ilçemde olmas n diyenleri ele tiren Ba kan, tesisin zaten bir 
fabrika gibi olaca n  o nedenle Kemalpa a’daki mevcut sanayi bölgesinde yap labilece ini 
söylemi tir (Yeni As r, 06.12.2012). Yeni tesis için di er bir öneri ise Ula t rma Bakan ’ndan
gelmi tir. Önerisine göre ba ka yer dü ünmeye gerek yoktur ve yeni tesis de Harmandal ’da 
yap labilir (Yeni As r, 07.12.2012). Tesisin ilçesinde önerilmesine kar  ç kan Kar yaka
Belediye Ba kan  da gündeme çöp alan  için Alia a Yeni akran önerisiyle gelmi tir (Yeni 
As r, 10.12.2012). Tüm bu öneriler farkl  gruplar taraf ndan ele tirilmi tir.  

zmir’in kuzey aks n n çöpü için önerilen Yamanlar sürecinde oldu u gibi güney aks n n
çöpünün depolanmas  için önerilen Menderes sürecinde de konunun duyulmas yla birlikte 
tepkiler ba lam t r. lk tepki ilçe belediyesinden gelmi tir. Ba kan zmir’in içme suyunu 
kar layan bir bölgeye kat  at k tesisi yap lmas  karar n  gayriciddi buldu unu söylemi tir.
Yak n köy muhtar  ise kendilerine sorulmamas n  ele tirmi tir (Yeni As r, 30.01, 13.02.2013).

Yeni yer konusunda tart malar sürerken Harmandal  halk  yeniden eylemlere ba lam t r
( ekil 12). Çöp alan n n kald r lmas  için yap lan yürüyü  sonras  yakla k 500 eylemci zmir-
Çanakkale Karayolu’nu trafi e kapatm t r. Çe itli pankartlar ta yarak çöpü protesto eden 
grup ayr ca bas n aç klamas  da yapm t r (Hürriyet, 04.08.2013).

ekil 12 Harmandal  halk n n çöp alan na kar  eylemi (Hürriyet, 04.08.2013) 

zmir Büyük ehir Belediye Ba kan  Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i’ne
(TMMOB) ba l  meslek odalar n n ba kan ve temsilcileri ile birlikte Yamanlar’da önerilen 
alan  incelemek üzere bir teknik gezi düzenlemi tir. Alan için kurum görü lerinin geldi i ve 
Çevre ve ehircilik l Müdürlü ü'nden, G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü'nden, Devlet 
Su leri'nden, ZSU Genel Müdürlü ü'nden, Orman Bölge Müdürlü ü'nden ve Gediz 
Da t m A. . ile Türkiye Elektrik letim A. .'den olumlu görü  al nd  bildirilmi tir. ÇED 
için çal malar n ba land  aç klanm t r (Yeni As r, 15.09.2013; Hürriyet, 16.09.2013). Gezi 
sonras nda çal malar na devam eden meslek odalar  bu konuda rapor haz rlayacaklar n
bildirmi lerdir (Yeni As r, 06.10.2013). 
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Kat  at k için Yamanlar’ n önerilmesinin ard ndan sürecin çe itli siyasi tart malara neden 
oldu u görülmü tür. Ayr ca Yamanlar’ n kat  at k tesisine uygun olmad n n ODTÜ ve 
Hacettepe taraf ndan rapor edildi i bildirilmi tir. Raporda bölgenin ekolojik de eri, içme suyu 
havzas  olmas  ve sit alan  olmas  nedeniyle uygun olmad n n belirtildi i aç klanm t r
(Yeni As r, 18, 22.09, 01.10.2013; Hürriyet, 18.09.2013). Buna kar l k Büyük ehir Belediye 
Ba kan  da çöp alan  için bilimsel rapor haz rlataca n  duyurmu tur. Alan  ö retim üyeleriyle 
yeniden ziyaret edece ini ve bilimle teknolojiyi kullanarak sorun yaratmayacak bir tesis 
kuracaklar n  aç klam t r (Yeni As r, 03.10.2013).

zmir’in kat  at k tesisinin yeni yeri için devam eden süreçte yap lan son eylem ise 
Menemen’in Koyundere beldesi sakinleri taraf ndan düzenlenmi tir. Yamanlar’da yap lmas
planlanan tesise kar  ç kan halk n yan  s ra eyleme sivil toplum örgütlerinden ve siyasi 
partilerden temsilciler de kat lm t r (Yeni As r, 04.10.2013).  

Anla mazl klar n Analizi  

zmir’de kat  at k tesisinin yer seçimi konusu hala çözülememi  bir sorundur. imdiye kadarki 
süreç incelenerek problemin nedenlerinin ara t r lmas  bundan sonraki süreci 
yönlendirebilecek sonuçlar ç kar lmas  için gereklidir.  

Süreçteki aktörler 4 grupta s n fland r labilir. (I) Karar verici olarak zmir Büyük ehir
Belediyesi, (II) süreçte yer alan di er kamu kurumlar , ilçe belediyeleri, bakanl klar ve il 
müdürlükleri, (III) yerel halk ve temsilcileri, (IV) sivil toplum örgütleri, meslek odalar ,
çevreci gruplar, siyasi parti temsilcileri ve üniversiteler. 

Kat  at k tesisinin yer seçiminde sorumlu kurum olmas  nedeniyle ba  aktörlerden biri 
Büyük ehir Belediyesidir. Yer seçim karar ndan en çok etkilenecek grup yerel halkt r. Bu 
nedenle en büyük anla mazl klar bu iki aktör aras ndad r. Süreçte yer alan di er kurumlar 
grubu ya tesisin yer alaca  ilçenin belediyeleridir, ki ço u zaman karara kar  olmu lard r, ya 
da karar verme sürecinde görü ü sorulan bakanl klar ve il müdürlükleri gibi resmi 
kurumlard r. Süreçte önemli yer tutarlar çünkü verdikleri görü ler karar n iptali ve yeni 
alternatiflerin belirlenmesi aç s ndan etkilidir. Dördüncü aktör grubu üyelerinin ise daha 
dolayl  olarak kat lmalar na ra men özellikle kar  ç kmalar  için yerel halk  yönlendiren ve 
organize eden gruplar olduklar nda süreçte önemli pay ald klar  gözlenmektedir.  

Süreçteki aktör gruplar  aras nda ç kar ve fikir çat malar  oldu u gibi, bir grup içerisinde de 
anla mazl klar olabilir. Örne in sivil toplum örgütleri grubu sadece karara kar  ç kan gruplar
içermez, destekleyenler de protesto edenler de olabilir. Ayr ca bir bölgedeki yerel halk n
karara kar  ç kmas  ba ka bir bölge yerel halk  için olumsuz olabilir. Örne in Torbal  halk
karara kar  ç karken Harmandal  halk  bu kar  ç k n karar  geciktirece ini ve mevcut 
tesisin daha uzun süre kullanaca n  dü ündü ü için eylem yapmaktad r.

Aktörlerin yer seçim kararlar na verdikleri tepkiler çe itlidir. En çok rastlanan  tepkinin sözlü 
olarak ifadesidir. Grupça verilen tepkilerde en çok görülenler eylemler düzenlemek, önerilen 
alana giderek pankartlar açmak, sloganlar atmak, imza toplamak, bas n aç klamalar  yapmak 
ve yak nda ya ayan herkesi kar  ç kmaya davet etmek olarak say labilir. Bunlar d nda zmir 
örne inde ilginç ba ka tepkilere de rastlanm t r. Meclis üyelerinin karar  protesto etmek için 
meclis salonunu terk etmesi ya da Torbal ’n n eski belediye ba kan n n vasiyetinde konuya 
de inmesi bunun örnekleridir. Tepkinin ba ka bir ilginç gösterimi ise Kar yaka Belediye 
Ba kan Yard mc s ’n n Yamanlar’da yeti en domates ve biberle yap lm  menemen ikram
e li inde yapt  bas n aç klamas  olmu tur.
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Kat  at k tesisine kar  ç kma nedenleri çevre, sa l k, trafik sorunlar , ekonomik ve sosyal 
zararlar, ilçenin imaj  ve politik nedenlerdir. Torbal  örne inde zeytin alanlar n n varl
önemli bir kar  ç kma nedeni iken Menemen örne inde verimli tar m arazileri öne 
ç kmaktad r. Süreçteki aktörlerin tamam  tesisin olas  kötü etkileri nedeniyle kar
ç kmamaktad r. Örne in baz  siyasi aktörler Büyük ehir Belediyesi’nin ba ar s z olmas  için 
önerilere kar  ç kmaktad r.

Torbal ’da karar n iptali için en önemli nedenlerden biri yer alt  sular n n varl  olmu tur, bu 
konu ÇED raporunda öne ç kar lm t r. Ancak bu noktada süreçle ilgili bir soru i areti
do maktad r. Büyük ehir Belediyesi yer alt  sular n n varl n  kat  at k tesisinin yer 
seçiminde bir kriter olarak dikkate almam  m d r? Kullan lan kriterlerin e iklerinde bir 
de i me mi olmu tur? Yoksa Büyük ehir Belediyesi bu bölgedeki yer alt  sular n  ÇED 
raporu sayesinde mi ö renmi tir? Analizlerin tam yap ld  iyi tasarlanm  yer seçimi 
süreçlerinde bu tür sonuçlarla kar la lmamaktad r.

Kar  ç kma nedenleri aras nda mevcut planlarda verilmi  kararlar da öne ç kmaktad r.
Örne in Menemen’de hem karar veren hem kar  ç kan taraf bu konuyu ele alm t r. Kar
ç kanlar karar n imar planlar na ayk r  oldu unu öne sürerken Büyük ehir Belediyesi plana 
uygun oldu unu söylemektedir. Gerçekte planda mevcut tesis mutlak tar m alanlar n n
ortas nda gösterilmi tir ve plan notlar nda e er kamu yarar  karar  ve kamu yat r m  ihtiyac
varsa yeni bir kat  at k tesisi için plan revizyonuna ihtiyaç duyulmadan izin verildi i
yaz lmaktad r.

Büyük ehir Belediyesi’nin görü üne göre kat  at k tesisine kar  ç k lmas n n temel 
sebeplerinden biri mevcut örne in ya ad  sorunlar ve iyi örneklerin eksikli idir. Bu nedenle 
Torbal  karar na kar  ç kan gruplar  Almanya’ya iyi örnekleri göstermek için götürme yolunu 
denemi lerdir. Bu gezi kat lanlar için olumlu görü  sa lam t r ancak ya kat lmay
reddedenler nas l ikna edilecektir? Halk n kamu kurumlar na olan güveni azalm t r ve bir 
çevre yat r m  yap ld nda iyi organize edilebilece i, iyi yönetilebilece i ve etkilerin düzenli 
kontrol edilebilece i konular nda üpheler bulunmaktad r. Bu nedenle karar verici kurumun 
kendi sorumlulu u alt ndaki bir iyi örne in gösterilmesi kar  ç k lara kar  daha etkili 
olacakt r. Bu konuda Büyük ehir Belediye Ba kan  Menemen sürecinde alana 2,5km 
uzakl ktaki ar tma tesisini örnek göstermi tir ve yeni yap lacak tesisin onun gibi sorunsuz 
yönetilece ini taahhüt etmi tir.

Büyük ehir Belediyesi’nin süreçteki anla mazl klar  azaltmak için önerdi i çözümlerden biri 
de ek vergidir. Bu vergi kat  at k tesisine ev sahipli i yapan ilçe belediyesi için ek gelir 
sa layacakt r, ancak ya yerel halk? Onlar hem istemedikleri bir arazi kullan m na hem de ek 
vergiye katlanmak zorunda kalacaklard r. Bu öneri ilçe belediyesinin kar  ç k n
engelleyebilir, ancak ilçe belediyesinin kararda hemfikir olmas  süreçteki çat malar n önüne 
geçememektedir. Örne in Torbal  sürecinde ilçe belediyesinin kat  at k tesisine kar
ç kmamas  sorunu çözememi tir, aksine kar  ç kan gruplar taraf ndan suçlamalarla 
kar la m t r.

Kar  ç k lar  azaltmak için getirilen önerilerden bir di eri de bir istenmeyen arazi kullan m
önerilecek yerle ime bir de çok istenen veya ihtiyaç duyulan bir arazi kullan m  önermektir. 
Kat  at k tesisi yap lmas  dü ünülen bir köyde ar tma tesisi yoksa iki yat r m  birden yapmak 
bunun bir örne idir. Kat  At k ube Müdürlü ü’nde yap lan görü mede bu konuya Japonya 
örne i verilmi tir, Japonya’da kat  at k tesisini kabul eden yerle imlere yüzme havuzu 
yap ld  ve bunun benzerlerinin zmir’de de uygulanabilece i vurgulanm t r. 
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Çözüm Önerileri 

Öncelikle bir kentte kat  at k tesisinin yerine karar verilmesi kentin planlama sürecinden ayr
yürütülmemelidir. Bu tür büyük arazi kullan mlar  ve kamu yat r mlar  için yer belirlenmesi 
ancak kent bütününün planlanmas  s ras nda çözülen bir konu olmal d r. Kentin öncelikleri ve 
büyüme yönleri gibi kararlar kat  at k tesisi için önerilebilecek yerlerle birlikte dü ünülmeli ve 
bu arazi kullan m n n olas  etkileri de bu süreçte dikkate al nmal d r. zmir’de kat  at k tesisi 
konusu kentin planlanmas  sürecinden ayr , tekil bir süreç olarak çözülmeye çal lmaktad r.
Böyle bile olsa en az ndan mevcut planlardan nas l etkilenece i ve onlar  nas l etkileyece i
dü ünülmelidir. Yaln zca bu arazi kullan m n n yer seçece i alana de il onun yarataca
kentsel ve bölgesel etkilere de dikkat edilmelidir. 

Mevcut planlarda belirlenmi  olan hedeflerle, geli me alanlar yla ve korunacak alanlarla 
çeli meyen kararlar verilmesi önemlidir. Ayr ca bu arazi kullan m  önerildikten sonra da 
kom u alanlar n geli meye aç lmamas  gerekmektedir. Aksi bir durumda Harmandal
örne indeki gibi mevcut bir çöp depolama alan n n yak n na konut alan  önerilmesi orada 
ya ayanlar için sa l ks z bir çevre olu turmas  ve ya am kalitesinin dü ük olmas  gibi 
sorunlar  beraberinde getirmektedir. 

Kat  at k tesisinin yer seçimi sürecinde bu arazi kullan m n n getirece i olas  zararlar önceden 
dü ünülerek, ortadan kald r lmas  veya azalt lmas  için gerekli önlemler al nmal d r. Arazi 
kullan m n n son teknolojinin kullan laca  çevreye zarars z bir tesis olmas  öngörülse dahi, 
az da olsa yak n ndaki bölgeleri etkileyece i unutulmamal d r. Bu nedenle yerle im yerlerine, 
tar m alanlar na, su kaynaklar na ve benzeri etkilenebilecek alanlara uzakl  konusunda 
yaln zca yönetmeliklerde tan mlanan minimum s n rlara uymak yetmemektedir. Ayn
zamanda bu konularda uzman ki ilerin analizlerini ve ara t rmalar n önerilerini dikkate almak 
gerekmektedir. 

Kat  at k tesisleri yaln zca bu alan n yak n ndaki yerleri etkilemekle kalmaz, bu alana çöp 
ta yan kamyonlar n geçece i güzergahlardaki alanlar  da etkiler. Bu alanlardaki etkilerin de 
yer seçim sürecinde ele al nmas  ve önerilen yerin bu aç dan da de erlendirilmesi gerekir. 

Yak n çevresini olumsuz etkileyece i dü ünülen tüm arazi kullan mlar nda oldu u gibi kat
at k tesislerinin yer seçim sürecinde de önerilen alana en büyük tepki yak n nda ya ayanlardan 
gelmektedir. zmir için deneyimlenen süreçte bu tepkiler Menemen ve Torbal  önerilerinde 
oldukça ses getiren büyük eylemlere ve kar  ç k lara dönü mü tür. Süreçte yerelin 
ihtiyaçlar  ve görü leri dikkate al nmazsa bu tepkiler kaç n lmazd r. Öncelikle kar
ç k lmas na neden olacak durumlar ortadan kald r lmad r ve yaln zca bilgilendirme eklinde 
olmayan etkin bir kat l m süreci tasarlanmal d r. Ancak do ru yer seçimi yap lmas na ra men 
bir tepki geliyorsa uygun çat ma yönetimi teknikleri kullan larak bu sorunlar çözülmelidir. 
Aksi takdirde kamuoyunda teknik bilgilere göre de il yerel halk n tepkisine göre de i en yer 
seçim kararlar  oldu u hissi uyanacakt r ve bunun önlenmesi gerekir. 

Geli mi  ülkelerde kat  at k tesislerinin yer seçiminde çok kriterli karar verme yöntemleri 
kullan lmaktad r. Bu konuda daha önce deneyimlenmi  iyi örnekler ve yap lm  çal malar 
zmir örne i için de uyarlanarak kullan labilir. Örne in çok kriterli analiz teknikleri, bu 

tekniklerin Co rafi Bilgi Sistemleri ile entegrasyonu, ve payda  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; ener et al., 2011; Geneletti, 2010) gibi yöntemler 
geli tirilmi tir. zmir örne inde ise belirli kesimlere göre kat  at k tesisinin yeri yaln zca 
mülkiyet durumu ve maliyetin dü ük tutulmas  kriterlerine göre belirlenmektedir. Kimsede bu 
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alg n n olu mamas  için gerçekten tüm kriterlerin dahil edildi i bir karar verme yöntemi 
kullan lmas  önemlidir. E er zmir örne inde de bilimsel çal malardakilere benzer yöntemler 
kullan l rsa kar  ç kanlar  ikna etmek daha kolay olur ve verilen kararlar n arkas nda daha 
kolay durulabilir. Ancak, bu yöntemde kullan lan kriterler için belirlenen a rl klar da adaletli 
da t lmal d r. Süreçte kullan lan tüm kriterler ve bu kriterden hangilerinin seçilen alanda ne 
ölçüde sa land  konular nda effaf ve tüm taraflara aç k olunmal d r. Bu sayede sürecin 
deneme yan lma yöntemiyle yürüdü ü dü üncesi ortadan kalkacakt r.

Kullan lan çok kriterli yöntemin ard ndan bulunan uygun alanlar aras ndan alternatifler 
belirlenmeli ve bu alternatiflerin en az ikisi potansiyel alan olarak seçilmelidir. Büyük ve tek 
bir çöp depolama alan n n ehrin bir noktas nda olmas ndansa daha küçük iki çöp tesisinin 
ehrin kuzey ve güneyinde konumlanmas  hem seçilen yere verece i etkiler aç s ndan daha 

adaletli olacak hem de kentin her yerinden toplanan çöpün lojistik maliyetini azaltacakt r.
Büyük ehir belediyesinin yetki alan  geni leyince bu konunun daha da önem kazanaca
imdiden dü ünülmelidir. 

Kat  at k tesisleri gibi yerelde istenmeyen arazi kullan mlar  konusunda yap lm
ara t rmalarda üzerinde durulan bir ba ka konu ise çöp depolama alanlar n n yer seçim 
sürecinin birden çok disiplini ve uzmanl  gerektirdi idir. Bu nedenle zmir örne inde de 
sürece yaln zca mühendislerin ve planc lar n kat l m  yeterli de ildir ve konuyu tüm aç lardan 
de erlendirecek uzmanlar n karar verme sürecine dahil edilmesine ihtiyaç vard r. Ancak, 
uzmanlar n kat l m  yaln zca bilgilendirme eklinde olmamal d r, uyar  ve önerileri kararlara 
yans t lmal d r. 

SONUÇ

Bu çal man n ana sonuçlar na göre kat  at k tesislerinin yer seçim süreçleri dikkatlice 
tasarlanmas  gereken süreçlerdir. Karar vericilerin tesisin olas  etkilerinin en aza indirilece i
konusunda halka güven vermesi gerekir. Bunun için de hem tesis içinde kullan lacak teknoloji 
iyi seçilmesi ve bu konuda bilgilendirmeler yap lmas  hem de seçilen yerin bilimsel bir 
yöntemle ve süreçle seçilmesi gerekmektedir. Yerelin ya am kalitesinin ve tüm ç kar
gruplar n n dü ünüldü ü adil kararlar verilmelidir. 

Özetle, zmir’de yeni bir kat  at k tesisinin yer seçimi için (1) üst ölçekli planlara ve kentin 
geli me hedeflerine uygun, (2) yerel, kentsel ve bölgesel etkileri dikkate al nm , (3) yerle im
yerleri, koruma alanlar , tar m alanlar  ve zeytinlikler gibi zarar görebilecek alanlardan uzak, 
(4) yak n çevresine ve çöp ta ma güzergah na verece i olas  zararlar için gerekli önlemler 
al nm , (5) belirlenen alternatifler üzerinden kentin birden fazla yerinde seçilen bir alan (i) 
yerelin ihtiyaçlar n  ve görü lerini dikkate alan, (ii) analizlerin mevzuatta tan mlanan s n rlarla 
kalmay p bu konuda yap lm  bilimsel çal malarda önerilen kapsay c l kta yap ld , (iii) 
kar  ç kanlar n tepkilerini ve bu tepkilerin nedenlerini dikkate alan, (iv) a rl klar  adaletli 
belirlenmi  çok kriterli karar verme yöntemleri ile desteklenen ve (v) farkl  disiplinlerden 
uzmanlar n etkin kat l m yla gerçekle en (vi) effaf bir süreçle seçilmelidir. 
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ZM R’DE HAVA KAL TES  YÖNET M

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas zmir ubesi
cmoizmir@cmo.org.tr 

G R

Dünyam zda Sanayile menin ve fosil yak t tüketimindeki art n h z na paralel olarak hava 
kalitesinde de küresel ölçekte ya anan çevresel problemlerden birisi haline gelmi tir. Hava 
kirleticilerin atmosferdeki konsantrasyonlar n n art , iklim de i ikli i, küresel s nma 
sorunlar , kavramlar n  gündemimize ta m t r. Dünyan n fakl  bölgelerinde kurakl k, seller, 
dondurucu so uklar iklime ve co rafyaya göre farkl  boyutlarda ya anmaktad r. 

Ülkemizde de plans z sanayile me, nüfus art , kentle me süreçlerinin sonucunda hava 
kirlili i problemleri farkl  ölçeklerde ya anmaktad r. Kentlerimizde nüfus yo unlu una,
co rafi özelliklere ve de i en meteorolojik ko ullara göre k  aylar nda kar la t m z hava 
kirlili i problemleri, sanayi bölgelerimizde ise y l boyunca kendini hissettirmektedir. Bu 
çal mada, zmir Kenti bütününde hava kalitesi yönetimi ile ilgili yürütülen mevcut çal malar 
de erlendirilecek ve hava kalitesinin iyile tirilmesine yönelik çözüm önerileri sunulacakt r.  

ZM R’DE HAVA KAL TES ZLEME VE HAVA K RL L  SEV YELER

zmir ilinde hava kirlili i seviyeleri zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan sürekli ölçüm 
istasyonlar  arac l  ile sürekli izlenmektedir. 1996 – 1998 y llar  aras nda toplam 4 adet hava 
kirlili i ölçüm istasyonu al nmas  ile hava kirlili i izleme çal malar  ba lam t r. zmir ili 
hava kirlili i ölçüm a n n geni letilmesi amac yla 2008 y l nda 2 adet ve 2009 y l nda 1 adet  
hava kirlili i ölçüm istasyonu zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan faaliyete geçirilmi tir. 
2013 Y l  itibari ile izleme çal malar  24 saat ölçüm yapan toplam 7 istasyonda 
sürdürülmektedir. Ölçüm stasyonlar  a a da verilmektedir. 

Kar yaka stasyonu (Çaml k Orman Bölge Müdürlü ü) 

Bornova stasyonu (E.Ü. Rektörlük yan  Zirai. Mücadele) 

Alsancak stasyonu (Fuar içi) 

Çi li stasyonu (Halk E itim Merkezi) 

Güzelyal stasyonu (Meteoroloji Bölge Müdürlü ü)

irinyer stasyonu (Pazar yeri yan )

Bayrakl stasyonu ( lçe Emniyet Müdürlü ü yan )

Ayr ca, zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan 2007 y l ndan itibaren mobil(gezici) hava 
kalitesi izleme istasyonu ile il merkezinde ve ilçelerde hava kirlili i ölçümleri yap lmaktad r. 
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Bornova,Kar yaka,Güzelyal , Çi li, irinyer ve Gaziemir stasyonlar nda havada as l
partikül madde (PM10) ve kükürtdioksit(SO2) ölçülmekte,Alsancak stasyonunda havada 
as l  partikül madde (PM10) ve kükürtdioksit(SO2),karbonmonoksit (CO), azotoksitler 
( NO,NO2 ve NOx olarak) ve ozon seviyeleri ölçülmektedir. Mobil Hava Kalitesi zleme 
stasyonunda ise S02, Tozluluk, C,0 N0x, 03, V0C, Meteorolojik Parametre ölçülmektedir. 

Resim 1. Hava Kalitesi Ölçüm stasyonu(Alsancak)/ Mobil Hava Kalitesi Ölçüm istasyonu 

Hava kalitesi ölçüm sonuçlar  Çevre ve ehircilik Bakanl  ve zmir Büyük ehir Belediyesi 
taraf ndan online olarak yay nlanmaktad r. 

Resim 2. Hava Kalitesi Ölçüm stasyonlar  Günlük Ölçüm Sonuçlar

zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan kurulan ölçüm istasyonlar  kent merkezi içerisinde 
yer almaktad r. Hava Kalitesi ile ilgili de erlendirmenin daha sa l kl  yap labilmesi için 
özellikle  sanayi tesislerinin yo un oldu u Alia a, Torbal , Kemalpa a gibi bölgelerde de bu 
ölçümlerin yap lmas  gereklidir.
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ekil 1 de zmir Büyük ehir Belediyesi’ne ait istasyonlarda elde edilen ölçüm sonuçlar n n
y llara göre de erlendirmesi verilmi tir. Ölçüm sonuçlar  de erlendirildi inde; genel olarak 
havadaki PM10 ve SO2 seviyelerinin azalma e iliminde oldu u görülmektedir.  

ekil 1 zmir line Ait Y llara Göre Tozluluk De erleri

ekil 2. zmir line Ait Y llara Göre Kükürtdioksit De erleri

Kentte evsel s nma ve sanayide kullan lan yak t kalitelerine s n rlama getirilmesi, yak tlar ile 
ilgili yap lan denetimler hava kalitesi verilerinin iyile mesinde önemli rol oynam t r. Kentte 
sanayi ve evsel s nmada do al gaza geçi  de önemli etkenlerden birisidir. Yak t kalitesinin 
iyile mesi ve do al gaz ya da yenilenebilir enerji gibi alternatif enerji kaynaklar n n
yayg nla mas  ile hava kalitesinde iyile meler gözlenecektir. 

zmir Kentinde K  Sezonu Ölçümlerine göre Tozluluk ve Kükürtdioksit de erlerinin s n r
de erler ile kar la t rmas ekil 3 ve 4 te verilmektedir. 
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ekil 3. zmir line Ait Y llara Göre K  Sezonu (1 Ekim-31 Mart) Tozluluk De erleri

ekil 4. zmir line Ait Y llara Göre K  Sezonu (1 Ekim-31 Mart) Kükürtdioksit De erleri

zmir kentinde hava kalitesi de erleri genel olarak s n r de erlerin alt nda olmakla birlikte; 
gelir düzeyine ba l  olarak kullan lan yak t kalitesinden kaynaklanan olumsuzluklar, kentin 
konumu, plans z kentle menin getirdi i hava ak m n  olumsuz etkileyen ko ullar gibi 
faktörler nedeni ile atmosferik ko ullar da de erlendirildi inde k  aylar nda zaman zaman 
olumsuzluklar gözlenmektedir. 

zmir Kentindeki hava kirlili i kaynaklar ndan birisi de trafik kaynakl  emisyonlard r. zmir 
li trafik kaynakl  hava kirlili i ile ilgili olarak çal malar yap lmakla birlikte kentin 

planlanmas  ve geli imine yönelik süreçlerde bu faktör de göz önünde bulundurulmal d r. 
Yine kent içerisinde, farkl  bölgelerdeki ta  ocaklar  ve k rma eleme tesisleri hava kalitesine 
olumsuz etkisi olan faktörlerdir.   

Kent içerisindeki sanayi ve organize bölgelerinde kirletici kaynaklarla ilgili kapsaml  bir  
çal ma bulunmamaktad r. A rl kl  olarak yanma kaynakl  kirleticilerin olu tu u bu 
bölgelerde do al gaz n kullan l yor olmas  avantaj olmakla birlikte tesislerin üretim türlerine 
ba l  olarak olu abilecek emisyonlar n da belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle ehir
merkezine yak n noktalarda kalm  olan tekil sanayi tesisleri, çimento fabrikalar  en önemli 
kirletici kaynaklardand r. Yerle im alanlar , okullar gibi hassas yap lar n içerisinde kalm
olan bu tür tesislerde baca ve baca d  kaynaklardan olu an kirleticileri azaltmalar
gerekmektedir.  

zmir hava kalitesini etkileyen en önemli kaynak Alia a Bölgesi’dir. "A r Sanayi Bölgesi" 
olarak kabul edilmi  olan Alia a’da 1970'lerden itibaren sanayi yo unluklu ekonomiye dayal
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bir süreç ba lam  petrokimya sanayinin kurulmas  ile 15-20 y l gibi k sa  bir süre içerisinde 
bir sanayi kentine dönü mü tür. 

Petkim-Tüpra  gibi sanayi kurulu lar n n bölgede kurulmas yla ba layan  sanayile me h z n
artt rarak devam ve Alia a’n n sanayi merkezi olma süreci geli erek devam etmi tir. Alia a
Bölgesinde bulunan, PETK M Petrokimya Kompleksi, TÜPRA zmir Rafinerisi, Demir 
Çelik Fabrikalar  ve Haddehaneler MKE Kurumu Vas fl  Çelik Fabrikas , Gemi Söküm 
Tesisleri , Hurda Geri Kazan m Tesisleri, Akaryak t Dolum Ve Sat  Tesisleri , LPG Dolum 
Tesisleri , Enerji Üretim Tesisleri, Ege Gübre ve Viking Kâ t Fabrikalar , Organize Sanayi 
Bölgeleri, Dökümcüler htisas OSB, küçük sanayi sitesi ve di er çe itli sanayi yat r mlar  ayn
zamanda hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli aktörlerdir. 

Bölgede yer alan Rafineri, Petrokimya ve demir-çelik tesisleri gibi tesislerden kaynaklanan 
emisyonlar sektörlere göre farkl l k göstermektedir. Rafineri ve Petkim’de yanma kaynakl
kirleticiler ile organik kirleticiler, demir çelik tesislerinde toz emisyonlar  kar m za
ç kmaktad r. Demir çelik tesislerinin bacalar ndan ç kan ve aç kta depolanan hurda, curuf ve 
filtrelerde tutulan baca tozu  gibi malzemelerden kaynaklanan toz emisyonlar  içeri inde 
farkl  elementleri ve tehlikeli organik kirleticileri bar nd rmaktad r.  

Alia a bölgesi, bölgedeki endüstri yo unlu unun do al sonucu olarak ortaya ç kan hava 
kirlili i aç s ndan özel dikkat gösterilmesi gereken bir ba ka deyi le hassas bölgelerden 
biridir.  Endüstrilerin farkl  olmas  olu an emisyonlar n da farkl l  anlam na gelmektedir. 
Bölgede en önemli kirleticiler olarak Kal c  Organik Kirleticiler, Uçucu Organik Bile ikler, 
SO2, NOx, O3, Partikül madde, metaller say labilir. 

Alia a’daki sanayi kurulu lar n n yo unlu u, nitelikleri ve çevresel etkileri göz önüne 
al nd nda, bu bölgede yap lacak yat r mlar n çevresel etkilerinin, tüm bu bölgedeki sanayi 
kurulu lar n n çevresel etkileriyle birlikte ele al narak de erlendirilmesi gereklidir.  

Alia a’da Tablo 1’de verilen sektörlerde çok say da hava kirletici i letme faaliyet 
göstermektedir. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili inin Kontrolü 
Yönetmeli i’ne göre emisyon iznine tabi olan mevcut i letmelerin önemli kirletici kaynak 
durumundaki A Grubunda yer ald  görülmektedir.  
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Tablo 1. Alia a’da Mevcut Sanayi Tesisleri ve Bu Sektörlerden Kaynaklanan Kirleticiler 

ÇEL KHANE PM, A r Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, 
PAH, PCB,PCDD-PCDF 

HADDEHANE PM, CO, SOX, NOX 
RAF NER PM, Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, PAH, 

PCB,PCDD-PCDF 
PETROK MYA PM, Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, PAH, 

PCB,PCDD-PCDF 
ELEKTR K ÜRET M PM, CO, SOX, NOX 
PETROKOK KURUTMA  PM, CO, SOX, NOX, VOC, PAH, 
SOLVENT GER  KAZANIM  VOC, PM, CO, SOX, NOX 
METAL GER  KAZANIM PM, Metaller 
GÜBRE PM,  CO, SOX, NOX, NH3, Asit 
KA IT ÜRET M PM, CO, SOX, NOX 
GEM  SÖKÜM PCDD-PCDF, Asbest 
AKARYAKIT DOLUMDEPOLAMA VOC 
GAZ DOLUM-DEPOLAMA  VOC 
KÖMÜR DEPOLAMA VE PAKET PM 
ELEKTR K ÜRET M PM, CO, SOX, NOX 
PETROKOK KURUTMA  PM, CO, SOX, NOX, VOC, PAH, 

Sanayi tesislerinden kaynaklanan emisyonlar sadece bu tesislerin bacas ndan atmosfere 
verilen emisyonlar olarak de erlendirilmemelidir. Bölgedeki sektörlere göre hammadde ve 
ürünlerin depolanmas -ta nmas  i lemleri s ras nda rüzgar etkisiyle havaya kar an tozlar, 
buharla an organik gaz ve buhar emisyonlar  gibi emisyonlar da bölge hava kalitesini 
olumsuz etkilemektedir. 

Demir çelik tesislerinde aç kta depolanan hurda, cüruf ve baca tozu gibi malzemeler hem 
bunlar n yer ta nmalar  s ras nda hem de depoland klar  alanlarda rüzgar etkisiyle tozuyarak 
önemli bir kirletici kaynak durumuna gelmektedir. Bu tesisler çal malar  kapsam  da hurda 
metalleri ergittikleri için; depolanan bu y nlardan kalkan tozlar n içeri inde a r metaller, iz 
elementler, toksik organik kirleticiler bulunmaktad r. Bu tehlikeli içerikleri nedeniyle bu 
faaliyetten kaynaklanan tozlar n azalt lmas  çok büyük önem kazanmaktad r. Benzer 
emisyona sahip bir di er sektör ise kömür depolama ve paketleme tesisleridir. Bu ürünler de 
aç k alanda depoland ndan önemli bir toz kayna  durumundad r. 

Plans z sanayile menin getirdi i çevre kirlili inden pay n  alm  ve bölgesel olarak çevresel 
kirlilik kapasitesi s n r de erlere ula m  olan Alia a Bölgesi, ya anan kirlilik problemleri ile 
çevre yerle imleri ve zmir Kent Merkezini olumsuz etkilemektedir. Bölgenin olumsuz çevre 
kalitesi ko ullar na ra men bölgede petrokimya, demir-çelik endüstrisi ba ta olmak üzere 
sanayi yat r mlar  te vik edilmi , bölgedeki sanayi yat r mlar n n artmas  ile birlikte enerji 
yat r mlar  da gündeme gelmi tir. 

Çevre ve ehircilik Bakanl  ÇED veri taban  incelendi inde Alia a ilçesinde 2010 y l ndan
bu yana içinde 30 proje için ÇED olumlu karar  verildi i görülmektedir. Bu projelerde sektör 
olarak enerji,demir-çelik (haddehane,çelikhane vb.),petrokimya,geri kazan m ve depolama 
tesisleri yer almaktad r.Bu veriler bile ba l  ba na,Alia a’da mevcut a r sanayi yükünün 
üzerine yeni yap lacak sanayi tesislerinin ve termik santrallerin getirece i yük ve çevresel risk 
konusunda fikir vermektedir. Bölgede  kömür yak tl  bir termik santral in aatlar  devam 
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etmekte olup, bir taraftan da  ba ka kömür yak tl  termik santral projelerinin ÇED süreçleri 
yürütülmektedir. Bölgede ba ka kömür yak tl  termik santrallerin de planland
bilinmektedir.  

Alia a Bölgesindeki sanayi kurulu lar n n yo unlu u, nitelikleri ve çevresel etkileri göz 
önüne al nd nda, bu bölgede yap lacak yat r mlar n çevresel etkilerinin, tüm bu bölgedeki 
sanayi kurulu lar n n çevresel etkileriyle birlikte ele al narak de erlendirilmesi zorunludur. 
Alia a Bölgesi sanayile me süreci ile artan çevresel kirlili i bölgenin kapasitesini doldurdu u
ve a t  yap lan çal malarla ortaya konmu  bir gerçektir. Bu tablo do rultusunda ya anan
çevresel kirlilik bölge halk n n, çevre yerle imlerin ve zmir kentinin ya am kalitesini tehdit 
etmektedir.  

SONUÇ VE ÖNER LER  

zmir Kent Merkezindeki Hava Kalitesi Ölçüm stasyonlar  verileri de erlendirildi inde; Kent 
merkezinde ölçülen hava kalitesi seviyeleri genel olarak s n r de erleri sa l yor ise de 
özellikle k  aylar nda s n r de erlerin a ld  gözlemlenmektedir. Bu nedenle hava kalitesi 
seviyelerinin iyile tirilmesi için hava kalitesi yönetim plan  haz rlanmal d r. 

zmir için iyi bir hava kalitesi yönetimi olu turulabilmesi için öncelikle emisyon envanteri 
yap larak kirletici kaynaklar n, bu kaynaklarda olu an kirletici tür ve miktarlar n n, 
kaynaklar n hava kalitesi seviyelerine etkilerinin belirlenmesi gerekir. 

Kentin kuzeyinde Alia a endüstri bölgesinde yer alan demir çelik ve petrokimya tesislerinin 
emisyonlar zmir için önemli bir kirlilik kayna d r. u anda zmir’de hava kirlili inin en 
ciddi sorun oldu u Alia a bölgesi için acil önlemler al nmal d r. zmir ve Alia a endüstri 
bölgesinde hava kirlili ine neden olan organik ve inorganik kirleticilerin düzeylerinin, 
kaynaklar n n ve sa l k etkilerinin belirlenerek hava kalitesi yönetim plan n n olu turulmas na 
yönelik çal malar yürütülmelidir. Mevcut tesisler iyile tirilmeli, bunlar n emisyonlar  en aza 
indirilmeli ve emisyon kontrol sistemlerinin süreklili i sa lanmal d r. Bu bölgede yap lacak
yeni tesislerin çevre ile etkile imi çok iyi irdelenmelidir.  

zmir ve Alia a endüstri bölgesinde do al gaz n kullan ma girmesi ve özellikle demir çelik 
tesislerinde baz  önlemlerin al nmas  nedeniyle Alia a bölgesindeki hava kirlili i ölçümleri 
bir dura anl k ve hatta olumlu geli melere i aret etmektedir. Bu bölgede mevcut i letmelerde 
yap lan iyile tirmelere titizlikle devam edilmelidir. u an Alia a ve yak n çevresinde yeniden 
termik santraller kurma çal malar  hava kalitesi için büyük bir tehdittir. Bu bölgede hava 
kirlili ini art rma olas l  olan i letmelere, yeni emisyon kaynaklar na ve özellikle termik 
santrallerin kurulmas na kesinlikle izin verilmemelidir. Bölgede acil bir çevresel 
de erlendirme çal mas  yap lmal , mevcut durumun getirdi i çevre kirlili i net olarak 
belirlenmelidir. Bölgede yap lmas  planlanan termik santral yat r mlar  durdurulmal . Bölgesel 
planlama ve çevre kirlili ini rehabilite edecek çal malar gerçekle tirilmelidir. 

zmir Kenti planlamas na yönelik çal malarda hava kalitesi planlar , mevcut kirlilik durumu 
do ru irdelenmeli, mevcuttaki plans z kentle menin getirdi i olumsuz ko ullar  önleyebilmek 
için ekolojik planlama süreçleri yürütülmelidir. 
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KAYNAKLAR 

• zmir l Çevre Durum Raporu (Çevre ve ehircilik Bakanl ), 

•Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl zmir l Müdürlü ü internet sitesi 
(http://www.izmirstm.gov.tr/-2012)

• zmir Büyük ehir Belediyesi internet sitesi (http://www.izmir.bel.tr – 2012),  

• Çevre ve ehircilik Bakanl   internet sitesi (http://www.csb.gov.tr – 2013), 

• TMMOB zmir Kent Sempozyumu Bildiriler Kitab , “ zmir’de Hava Kirlili i”

(Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM - 2009),  

• TMMOB Çevre Mühendisleri Odas zmir ubesi “ zmir Çevre Durum Raporu 2009”  

• TMMOB zmir l Kordinasyon Kurulu 'Alia a Bölgesi De erlendirme Raporu', 2012 
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ZM R’DE ATIKSU ARITIMI 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas zmir ubesi
cmoizmir@cmo.org.tr 

Dünyada nüfus art , endüstrile me ve tar msal sulaman n yayg nla mas  bir taraftan ki i
ba na dü en su miktar n  azalt rken, di er yandan, artan evsel, endüstriyel ve tar msal 
at ksular hem su kaynaklar n  kirletmekte hem de uygun tekniklerle ve oranlarda  ar t lmalar
durumunda, özellikle tar msal sulama için uygun bir kaynak olu turmaktad r. 

Ülkemizde küresel iklim de i ikli inden en fazla etkilenecek bölgede yer alan kentimiz, 
içme- kullanma suyu ihtiyac n n yakla k yar s n  il d ndaki kaynaklardan sa larken, 
at ksular n etkin bir ekilde ar t lmas  ve uygun alanlarda  yeniden kullan m  büyük önem 
ta maktad r. 

Dünyada Durum:Dünyada günlük at ksu miktar n n 1.5 km3’e ula t  ve bunun 0.23 
km3’ünün Kuzey Amerika’da üretildi i ifade edilmektedir. Yüksek gelir gurubundaki 
ülkelerde üretilen at ksuyun %70’i ar t l rken, üst orta gelir gurubunda bu oran %38’e, alt orta 
gelir gurubunda %28’e , alt gelir gurubundaki ülkelerde ise ancak %8’i ar t lmaktad r.At ksu
ar tma hizmetinden yararlanan nüfus oran  AB ülkelerinde oldukça yüksek olup, Hollanda’da 
%99, Almanya’da %95, spanya’da %92 ve Yunanistan’da %87 oran ndad r. Çin’de bu oran 
%32,5, Meksika’da %35, Polonya’da %64 civar ndad r. 

Türkiye’de Durum:2950 belediyenin bulundu u ülkemizde 2010 y l  TÜ K çevre 
istatistiklerine göre 326 at ksu ar tma tesisi bulunmakta ve 428 belediyenin (tüm belediyelerin 
%14’ünün) at ksular  bu tesislerde ar t lmaktad r.2010 y l  verilerine göre ülkemizde olu an 
3.8 milyar m3 at ksuyun 2.72 milyar m3’ü ar t lmaktad r (toplam at ksuyun %71.5’i). 
Ülkemizdeki 326 at ksu ar tma tesisinin 39’u fiziksel, 199’u biyolojik, 53’ü ileri biyolojik ve 
35’i do al ar tma prosesine sahip tesislerdir.di er yandan, ülkemizde ar t lan at ksuyun
%37,9’u ileri biyolojik prosesle, % 34,3’ü biyolojik prosesle, %27,6’s  fiziksel prosesle ve 
%0.2’lik bir bölümü ise ar t lmaktad r. TÜ K verilerine göre belediye s n rlar nda ya ayan 
nüfusun üretti i at ksuyun %62’si, ülkemizde üretilen at ksuyun ise % 52’si ar t lmaktad r. 

zmir’de Durum:Nüfus art  ve sanayile meye ba l  olarak 1960’lardan itibaren zmir 
Körfezi’nde ilk kirlilik belirtileri görülmeye ba lanm t r. at ksular n toplanmas ,
uzakla t r lmas  ve ar t lmas  amac yla 1969 y l ndan ba layarak, Çi li AAT’nin devreye 
al nd  2000 y l na kadar çe itli çal malar yap lm t r.

Camp Harris Masera Master Plan : DS  Genel Müdürlü ü taraf ndan 1969-1971 y llar
aras nda yapt r lan çal mada zmir’de olu an at ksular n bir ku aklama kanal  ile toplanarak, 
bugün Çi li AAT’nin bulundu u alanda 3 kademeli bir lagün sistemiyle art lmas n  ve orta 
körfeze derin deniz de arj yap s yla de ar n  önermektedir. 

Holfelder-Su Yap  Master Plan Revizyonu:1977-1981 y llar  aras nda yapt r lan revizyon 
çal mas nda, Çi li Havaalan  kuzeyinde yap lacak konvansiyonel bir aktif çamur tesisinden 
ç kacak ar t lm  sular n 11 km. uzunlu undaki bir kanalla Gediz Nehri’ne verilmesi 
önerilmi tir. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisli i Bölümü Fizibilite Etüdü: 1985 y l nda yap lan
çal mada ça itli ar tma seçenekleri de erlendirilmi  ve Dünya Bankas ’n n kredi ko ulu
olmas  nedeniyle, anaerobik lagünler, fakültatif lagünler ve olgunla t rma lagünlerinden 
ulu an bir ar tma prosesine karar verilmi tir. 

 Su-Yap -Black & Veatch International Master Plan Raporu: D.E.Ü. taraf ndan
gerçekle tirilen fizibilite çal malar , Dünya Bankas ’n n kredi deste inde temel teknik 
doküman olarak kullan lm  ve sistemin mühendislik çal malar  “Su-Yap -Black & Veatch” 
taraf ndan yap lm t r. Bu projenin bir bölümünde, anaerobik ve fakültatif havuzlar n yerine 
iki kademeli havaland rmal  havuzlar n yerle tirilmesi öngörülmü tür.

Büyük Kanal Projesi ve At ksu Ar tma Tesisleri: Tüm bu çal malar sonras nda zmir 
Körfezi’ni çevreleyen ve 65’km uzunlu a ula an bir ana ku aklama kanal  ve bu ku aklama 
kanal  üzerinde ilki 4m3/sn sonuncusu ise 32m3/sn kapasiteli olan dört adet at ksu pompa 
istasyonu ve 604.800 m3/gün kapasitesiyle ülkemizin en büyük ileri biyolojik prosese sahip 
at ksu ar tma tesisi in a edilerek 2000 y l nda i letmeye al nm t r.

2002 y l nda Güzelbahçe ilçesi ile Narl dere’de yeralan askeri alanda olu an at ksular
ar tacak olan Güneybat  AAT, 2004 y l  sonunda da Tahtal  Baraj  gölünü korumak amac yla
yap lan ve Menderes Belediyesi s n rlar nda olu an at ksular n ar t laca  Havza AAT 
i letmeye al nm t r. Bu iki tesisin de kapasitesi 21.600 m3/gün’dür.  

5216 say l  yasan n yürülü e girmesiyle 2004 y l nda Büyük ehir s n rlar  50 km. yar çap nda
geni lemi  ve mevcut 9 ilçeye 10 yeni ilçe daha ilave olmu tur. Selçuk Belediyesi AAT, Foça 
Belediyesi’nin yabanc  finansman deste iyle yapt rm  oldu u ve ZSU’ya devredilen 
AAT’lerine ilave olarak, Urla, YTE, Bay nd r, Menemen, Seferhisar, Ayranc lar, Torbal ,
Kemalpa a ,Alia a, Ürkmez-Do anbey ve Özdere AAT’leri in a edilerek i letmeye 
al nm t r. Ayr ca Ba aras , Gümüldür gibi eski belde belediyelerine ait AAT’leri ve 
Hac ömerli, Kozbeyli, Çukurköy,Gödence, Korucuk, Çak rbeyli ve Halilbeyli köy AAT’leri 
devral narak i ltilmeye ba lanm t r. 

2008-2013 y llar  aras nda i letmeye al nan/devral nan  tesisler ile toplam tesis say s  25’e, 
toplam at ksu ar tma kapasitesi 850.000 m3/gün’e ula m t r. 

Türkiye’de ileri biyolojik at ksu ar t m  %37.9’luk bir orana sahipken, BB s n rlar nda
ar t lan suyun %98’i bu yöntemle ar t lmaktad r. 

6360 say l  kanunla büyük ehir belediyelerinin s n rlar n n il s n rlar na geni lemesiyle BB 
s n rlar na 9 ilçe daha dahil olacak ve toplam nüfus 4 milyona ula acakt r. Yeni ba lanacak 9 
ilçeden Ödemi , Bergama ve Çe me ilçe belediyelerinin  at ksu ar tma tesisleri 
bulunmaktad r. Di er 7 ilçe merkezinde ve ar tma tesisi bulunmayan belde yerle imlerinde 
AAT’lerinin önümüzdeki 5 y lda in a edilmesi beklenmektedir. 

Ar tma Çamuru Yönetimi: At ksu ar t m  sonucu olu an ortalama 225.000 t/y l ar tma 
çamuru,2000-2013 y llar  aras nda Çi li AAT alan ndaki çamur kurutma lagünlerinde 
stoklanm t r. 2012 y l nda in as  ba layan Çamur Kurutma Tesisi 2013’de deneme üretimine 
ba lam  olup Çamur Çürütme Tesisi’nin ise 2014’ün ilk aylar nda devreye al nmas
planlanm t r. Çi li AAT d daki tesislerde olu an çamurlar n güne  enerjisi ile kurutulmas
amac yla Havza AAT’de solar çamur kurutma tesisi ihale süreci devam etmektedir. 

Yeni Hedefler Ne Olmal d r: Türkiye’nin at ksu ar t m nda öncü kenti konumundaki zmir’in 
yeni ba lanan yerle imlerin ve mevcut s n rlardaki ar tma tesisi olmayan yerle imlerin at ksu
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ar tma tesislerinin yap larak in a edilmesi d nda yeni hedefleri olmal d r. Bunlar, at ksu
ar t m nda ve çamur bertaraf nda yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan lmas , ar t lm
sular n tar msal kullan m olanaklar n n ara t r larak, gerçekle tirilmesi, at ksu ar t m nda koku 
kontrol uygulamalar n n yayg nla t r lmas d r. 
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ZM R’DE KATI ATIK YÖNET M  SORUNLAR, FIRSATLAR 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas zmir ubesi
cmoizmir@cmo.org.tr 

Dünyada durum: 

Dünya nüfusunun yar s n n kentlerde ya ad  günümüzde, ya am standartlar  ve tarz n n
de i imine ba l  olarak kentlerde üretilen kat  at k miktar nda da büyük bir art
gözlenmektedir. Dünya Bankas  taraf ndan 2012 y l nda yay mlanan bir rapora göre 
günümüzde 1.3 milyar ton olan y ll k kentsel kat  at k miktar n n, 2025 y l nda, kentsel nüfus 
art na ba l  olarak 2.3milyar tona ve kat  at k yönetimi maliyetinin y ll k 205 milyar 
dolardan 325 milyar dolara ç kmas  beklenmektedir. 

Türkiye’de durum:

2950 belediyenin bulundu u ülkemizde TÜ K 2010 y l  verilerine göre 52 adet düzenli 
depolama tesisi, 5 adet kompost tesisi ve tehlikeli at klar için 2 adet yakma tesisi i letme 
halindedir. T bbi at klar n sterilizasyonu için i letilen tesis say s  ise 18 adettir. 

TÜ K 2010 y l  verilerine göre ülkemizde 25.28 milyon ton/y l kentsel kat  at n ancak % 
54.4’ü düzenli depolama tesislerinde, % 0.8’i kompost tesislerinde bertaraf edilmektedir. 
kentsel kat  at klar n %48.8’lik bir bölümü ise çöplüklerde, dere ve göl yataklar nda veya 
aç kta yak larak bertaraf edilmektedir. 

TÜ K verilerinde dikkati çeken bir di er noktaysa, il ve ilçe merkezlerinde ya ayan  44.5 
milyon nüfusun 2000 y l nda üretti i kat  at k miktar  25 milyon ton olarak belirlenmi ken,
2010 y l nda il ve ilçe merkezlerinde ya ayan  56 milyon nüfusun , üretti i kat  at k miktar
ise 25.28 milyon ton/y l olarak tespit edilmi tir. Yani kentli nüfus 10 y lda % 21 art
gösterirken, kentsel alanda üretilen kat  at k miktar  ise ancak % 1 artm t r! 

zmir’de durum: 

Nüfus:

6360 say l  kanunla zmir Büyük ehir Belediyesi s n rlar zmir il s n rlar na geni letilmi
vebüyük ehir nüfusu, il nüfusu olan 4milyona, ilçe say s  ise 21’den 30’a yükselmi tir. Bu 
nüfusun %91.5’i (3.66 milyon) ilçe merkezlerinde, %8.5’i (0.34 milyonu) belde ve köylerde 
ya amaktad r.

Kat  At k Bertaraf Tesisleri: 

zmir’in ilk modern kat  at k bertaraf tesisleri 1968 y l nda Çi li ve Halkap nar’da kurulmu
olan kompost tesisleridir. Her birisi 150 ton/ gün kapasiteli olan bu iki tesisin kentte o 
dönemde üretilen kat  at n %60 kadar n  bertaraf edebilecek kapasitede oldu u
anla lmaktad r. 17 y l süresince  i letilen bu tesisler 1985 y l nda kapat lm t r. 
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1985 y l nda Uzundere bölgesinde yap m na ba lat lan Uzundere Kompost Tesisi 1988 y l nda
i letmeye al nm  olup, 250 ton/gün at k i leme kapasitesine sahiptir. 2001 y l nda yap lan 
revizyonla tesis kapasitesi 500 ton/gün’e ç kar lm t r. 75.000 m2 alana sahip tesis 2004 y l na
kadar BB taraf ndan i letilmi  ve bu tarihten itibaren özel bir firmaya kiralanm t r. ki y l
kadar özel firma taraf ndan i letilen tesis, bu dönemde kompost üretiminden çok geri kazan m
tesisi olarak kullan lm  ve sonras nda kapat lm t r. 

Menemen Kompost Tesisi: 

1994 y l nda DPT onay yla ve hazine garantisiyle Menemen Belediyesi taraf ndan Frans z
OTV firmas na yapt r lan tesis 1997 y l nda tamamlanm t r. Yap m  için 125 milyon Frans z
Frang  kredi kullan lan tesise, 2004 y l ndan sonra at k al nmaya ba lanm  ve Menemen’in 
yan  s ra Kar yaka ve Çi li’nin de at klar  kabul edilmi tir. Menemen Kompost Tesisi’de 
özel bir firmaya kiralanarak i letilmi  ve kompost üretmekten çok, geri kazan m tesisi olarak 
de erlendirilmi tir.... y l ndan itibaren kapal  olan tesis, 5216 say l  yasa kapsam nda zmir 
Büyük ehir Belediyesi’ne devrolmu tur. 

Harmandal  Kat  At k Düzenli Depolama Tesisi:  

1989 y l nda Hacettepe Üniversitesi taraf ndan zemin etüdleri yap lan ve Bo aziçi
Üniversitesi taraf ndan projelendirilen tesis Türkiye’nin ilk düzenli depolama tesisidir. 900 
dönüm alana kurulu tesis,  Çi li Belediyesi’ne ba l  olan Harmandal  ve Cumhuriyet 
Mahallesi s n rlar nda yer almaktad r. 1992 y l nda ise bu alan, bugün fesh edilmi  olan 
Harmandal  Belde Belediyesi s n rlar nda bulunmaktad r. 

Kuruldu u dönemde zmir Büyük ehir Belediyesi ( BB) s n rlar  d nda olmas  nedeniyle bu 
bölgedeki imar uygulamalar  belde belediyesi taraf ndan yap lm  ve bu uygulamalar, konut 
alanlar n n ve nüfus yo unlu unun art eklinde olmu tur.

1992-2013 y llar  aras ndaki 22 y ll k dönemde 14 milyon tonu a k n at n depoland
tesisde, özellikle Uzundere Kompost Tesisi’nin kapat lmas  ile depolanan günlük at k
miktar nda 500 ton kadar art  olmu tur.  2004 y l nda ç kan ve 2007 y l dan itibaren fiiliyata 
geçen, 5216 say l  yasa ile BB s n rlar n n 50 km. yar çap na geni leyerek 10 yeni ilçenin 
daha BB s n rlar na girmesiyle  depolanan at k miktar nda yine büyük bir art  görülmü tür.
Çünkü bu tarihte BB s n rlar na dahil olan belediyelerin hiçbirisinde düzenli depolama tesisi 
bulunmamaktad r. Menemen Kompost Tesisi ise i letilebilir olmaktan ç km t r.

2013 y l na gelindi inde günde 3.800 ton at n depoland  tesisde halen, evsel at klarla 
birlikte sanayi i letmelerinde üretilen evsel nitelikli kat  at klar ve yine sanayiden 
kaynaklanan evsel nitelikli ar tma çamurlar   depolanmaktad r. 1992-2012 y llar  aras nda
tesis alan nda t bbi at k depolamas  yap l rken, son bir y lda t bbi at klar Manisa’da kurulu bir 
tesiste bertaraf edilmektedir. Harmandal  Kat  At kDüzenli Depolama Tesisi’nin 650 
dönümlük bir bölümü depolamaya kapat lm ken, yakla k 350 dönümlük bir bölümde 
halendepolama i lemleri devam etmektedir. Yeni kat  at k bertaraf tesislerinin kurulmas yla 
depolama tesisinin rehabilite edilerek kapat lmas  gerekmektedir. 

zmir’de Kat  At k Miktar  ve Özellikleri: 

Harmandal  Kat  At k Düzenli Depolama Tesisi’nde depolanan evsel at k miktar  günde 3.500 
ton mertebesine ula m t r.At k kompozisyonu,  %45-55 mutfak ve kentsel alanda olu an 
organiklerden, % 15-20 inert malzemeden ve % 30-35 geri kazan labilir malzemeden 
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olu maktad r. Büyük ehir sorumluluk alan n n il s n rlar na geni lemesiyle, at k miktar n n
4.000 ton/gün mertebesine ula aca  anla lmaktad r.. Doygunluk nüfusu 5.5 milyon olaca
tahmin edilen izmir’de günlük evsel at k miktar n n da 7.000 tonu a aca  beklenmektedir. 
Nüfus art  h z  ülke ortalamas n n üzerinde olan zmir’de, nüfus art na ve tüketim 
al kanl klar na ba l  olarak, at k miktar nda önemli art lar olaca  dikkate al narak, bertaraf 
tesislerinin kapasite ve alan ihtiyac n n belirlenmesi gerekmektedir. 

zmir’de Kat  At k Yönetimi Sorunlar, F rsatlar:  

zmir Büyük ehir Belediyesi s n rlar  içerisinde, sadece bir adet düzenli kat  at k depolama 
tesisi bulunmas , bu tesisin yerle im alanlar  içerisinde kalmas  ve kapasite s n rlar na ula m
olmas  önemli bir sorundur. Di er yandan, geçmi te kurulmu  olan kompost tesislerinin 
modernize edilerek, kapasite ve say lar  artt r larak yayg nla t r lamamalar , düzenli 
depolamadan daha ileri bertaraf tekniklerinin kullan lmas n    engellemi tir. lçe belediyeleri 
taraf ndan at klar n kayna nda etkili bir ekilde ayr t r lamamas , bir yandan daha fazla 
at n, daha uzun mesafelere ta nmas na, di er yandan  depolama tesisi ömrünün k salmas na 
yol açm t r. Büyük ehir s n rlar  içerisinde bir adet bertaraf tesisi bulunmas  ta ma
maliyetlerini artt ran bir unsur olmu tur. 

zmir’in at k bile imi ve at k bertaraf nda, geli mi  ülkelerdeki hedefler ve ülkemizdeki yeni 
mevzuat düzenlemeleri dikkate al nd nda, geri kazan m ve enerji üretiminin esas al nd
yeni bir yakla m n zorunlu  oldu u ortaya ç kmaktad r. Günümüz verileriyle, zmir ili evsel 
kat  at klar ndan, günde 250.000 m3 biyogaz ve bu biyogazdan da 400.000 kwh elektrik 
enerjisi üretmekmümkümdür.Di er yandan, 12.000 km2ye ula an il yüzey alan  ve ilçeler 
aras  190 kilometreye ula an mesafeler çok say da bertaraf tesisine ihtiyaç duyuldu unu
göstermektedir. Kuzey, güney ve bat  akslar nda bölgesel tesisler kurulmas n n yan  s ra, eski 
metropol alan  olarak tan mlanan ve 3 milyonu a k n nüfusun ya ad  bölgede birden fazla 
bertaraf tesisi kurulmas  gerekli görülmektedir.Yeni kurulacak tesislerin çevresel etkilerini 
minimize etmek için koku kontrolü, at ksu ar t m , gürültü kontrolü gibi önlemler al nmal d r.  
Bertaraf i lemleri sonras  depolanacak at k miktar n n minimum miktarda ve inert yap da , 
üretilecek enerjinin ise maksimum düzeyde olmas  hedeflenmelidir. Bu tesislerin, gelecekteki 
nüfus ve at k miktar ndaki art lar dikkate al narak, kapasite art lar na izin verecek ekilde 
planlanmalar  büyük önem ta maktad r. 

Ayr ca, evsel kat  at klar d nda, ilimizin büyük tar m potansiyeli sonucu olu an tar msal ve 
hayvansal at klar n da bu bertaraf sistemine dahil edilmesi mevcut enerji potansiyelini çok 
büyük ölçüde artt racakt r. Di er yandan, at n giderek artan miktar  ve de i en içeri i,
önümüzdeki dönemde termal bertaraf yöntemlerini de fiz bl hale getirebilecektir. 

zmir, evsel nitelikli kat  at klar n bir problem olarak de il de bir kaynak olarak 
de erlendirildi i yeni bir at k yönetim yakla m na  geçmek için gerekli ad mlar  atmal  ve bu 
yakla m için kentin ihtiyaç duydu u idari, teknik ve mali gereksinimleri uzun erimli bir 
planlamayla tan mlamal d r. 
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ZM R’DE B R ARBORETUM KURULMALIDIR 

Prof. Dr. lçin ASLANBO A

Arboretum ansiklopedilerde odunsu bitkilerin sergilendi i bahçeler olarak tan mlan r.  

Bir ye il alan n arboretum olarak tan mlanabilmesi için bu alan n klimatik, fitoco rafik
özelliklerine uyabilecek, orijinleri bilinen, bilimsel olarak tan mlanm  çok say da odunsu 
bitkinin belirli ilkeler çerçevesinde  sergilenmesi gerekir. Bu bitkiler aç k alanda dikili olmal ,
özel bak m görmemeli, özel etiketlerle tan t lmal  ve bilimsel bak  aç s yla gözetilmelidirler. 

ARBORETUM KURMA DÜ ÜNCES  NASIL OLU TU ? 

Bitkilere kar  ilgi do al olarak insanl n varl ndan buyana  süregelmektedir. lgi öncelikle  
beslenme ve bar nma gereksinimleri için uygun  olanlar n seçimi yönünde geli mi , ifa 
arama ve  estetik özelliklerinden yararlanma aray lar yla  çe itlenmi tir. Her konuda oldu u
gibi bitkilere de  di er insanlardan daha fazla ilgi duyan ki iler,  do adan toplad klar  bitkileri 
sahip olduklar  bahçelerde yeti tirmeye, di er insanlara gerek sosyal gerekse ekonomik 
amaçlarla  tan tmaya ba lam lard r. Orta ça da öncelikle ifal  bitkiler ve baharatl  bitkiler 
a rl kl  kurulan  bahçeler,  üniversitelerin  de ilgi alan  olmu , yo un bak m gerektiren 
ekzotik bitkilerin de sergilenebildi i  seralar kurulmu ,  bu çerçevede öncelikle Avrupa’da 
büyük botanik bahçeleri olu mu tur. üphesiz bu bahçelerde otsu ve odunsu bitkiler birlikte 
bulunmaktayd .

Daha sonra sadece dendroloji konulu sorulara yan t verecek bahçeler geli meye ba lam t r.
Bu bahçelerin öncüsü 1811 de Dresden  yak n nda  Tharandt’da kurulmu tur. 19 yüzy l n
ba lar nda arboretumlar üzerine eserler yaz lmaya ba lam t r. Örne in; 1838 de J.C.Loudon 
ngiltere de 8 ciltlik “Arboretum et Fruticetum Britannicum” ba l kl  bir eser yay nlam t r. 

1864 te E.Petzold ve G. Kirchner Almanya ‘da “Arboretum Muscaviense”, A.Lavallee 
Fransa’da “ Arboretum Segrezianum” adl  eserler yazm lard r. 

Arboretumlara ilgi önce üniversitelerden daha sonra özel vak flardan gelmi tir. Özel olarak 
kurulmu  , daha sonra Cambrige Üniversitesine ba lanm  olan Arnold Arboretumu bunlara 
örnektir. 

James Arnold 1868 y l nda sahip oldu u araziyi bu amaca tahsis etmi , 1872 y l ndan sonra 
bu alan Prof. Sargent taraf ndan dünyan n en önemli arboretumu haline getirilmi tir. 

Ayr ca yeryüzünde her zaman bitkilerle ilgilenen ayn  zamanda kolleksiyoncu ki ili e sahip 
insanlar olmu tur. Örne in Graf Silva –Tarouca 1835 y l nda Prag yak n nda küçük bir köy 
olan Pruhonice’de sahibi oldu u arazi üzerinde 230 ha geni li inde bir park kurmu tur. Bu 
park 1929 y l nda kamula t r lm t r ve 1962 y l ndan buyana da Çekoslavak Bilimler 
Akademisinin botanik bahçesi olarak hizmet görmektedir. 
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Bu say lanlar n d nda büyük fidanl klar n anaçl k kolleksiyonu amac yla kurduklar
arboretumlar  da unutmamak gerekir. Berlin’deki Spaeth firmas n n  sahip oldu u bahçe buna 
örnektir. 

ARBORETUMLARIN BUGÜNKÜ LEVLER .

Arboretumlar n i levleri çok yönlüdür, do al olarak arboretumun türüne göre bu görevler 
yönlendirilir.

Botanik bahçeleri ve arboretumlar önceleri genellikle yeni ke fedilen bitkilerin tan t m  ve 
üretimine yönelik kurulmu tur. Büyük botanik bahçeleri örne in Arnold Arboretumu ya da 
Londra’daki Kew Garden  tüm dünyadan bitkileri toplar ve sahip olduklar  türlerin 
zenginle mesini sa lard . Bu görev son zamanlarda ikinci planda kalmaktad r. Çünkü art k
yeni bitkilerin ke fi 19. yüzy lda oldu u kadar çok de ildir. Buna ra men halen  yeni türlerin 
ke fine yönelik seyahatlar yap lmaktad r. Bulunan bitkilerden  al nan  tohumlar dünyan n
bütün botanik bahçelerine gönderilmekte ve yeryüzüne yay lmalar  sa lanmaktad r. Baz
arboretumlar bitki slah  ile de  u ra m lard r. Bugün var olan arboretumlar  daha çok belirli 
amaçlar için varl klar n  sürdürmektedirler. Üniversiteye ba l  bir arboretumla bir orman 
botani i bahçesi üphesiz öncelikle dersler, uygulamalar ve bilimsel ara t rmalar için 
kurulurlar. Bunlar öncelikle yöresel odunsu bitkilere a rl k verirler, bu arada ekonomik ya da 
bilimsel yönde önemi olan ekzotik bitkiler de bu alanlarda sergilenir. Ayr ca çe itli denemeler 
ve bilimsel ara t rmalara materyal temini  için zaman zaman ayn  türden çok say da bitkinin 
üretilmesi de gerekli  olabilir. Baz  arboretumlarda da çal  ve a açlar n ye il alan düzenlemesi 
ve ormanc l k amaçlar na uygunluklar  ara t r l r. Genel olarak seçilen türlerden çok say da
fidan n  alana dikilmesi ve  en az bak mla gözetim alt nda tutulmalar  esast r. Örne in
Göteburg Botanik bahçesinde bu tür gözlemler 100 ha alan üzerine dikilmi  sadece 200 tür 
üzerinde yap lmaktad r. 

Baz  arboretumlar az say da çal  ve a aç türünün adaptasyonu (aklimatizasyonu) üzerine 
çal maktad r. Çekoslavakya’daki Nitros kenti yak nlar ndaki Mlynany Arboretumu buna 
örnektir. Bu arboretumu  Graf Ambrozy kurmu tur ve  100 y l  a k n bir süredir  güney 
Slovakya’n n karasal iklimine, do al olarak subatlantik ve atlantik iklimlerde ya ayan herdem 
ye il geni  yaprakl  bitkilerin adaptasyonu denemeleri  yap lmaktad r. Ba lang çta birtak m
güçlükler ya anm t r, ancak zamanla bitkilerin uyum sa lad klar  ve do al yolla üremeye  
ba lad klar  gözlenmi tir.  

Kentler çevresindeki arboretumlar n amac , çe itli odunsu bitki türleri ve kültüvarlar n  ilgi 
duyanlar n yak n na getirmektir. Bu arboretumlarda çe itli a açlar ve çal lar ye il alan 
düzenleme- bitkilendirme   amaçlar na  yönelik özellikleriyle tan t lmaktad r. Bu alanlar kent 
halk n n kültürel  gereksinimine oldu u kadar, dinlence gereksinimine de hizmet 
etmektedirler, ayn  zamanda kent iklimi ve kent sa l  için de önemli alanlard r. 

Bu ba lamda özel arboretumlar genellikle halk n ilgisini çekebilecek görevler 
üstlenmektedirler. Bunlardan baz lar  benzer türlerin ve kültür formlar n n  koleksiyonlar n
yapmaktad rlar. Bu tür uygulamalara  Hoey-Smith’in Rotterdam yak n nda Trompenburg 
Arboretumundaki Quercus kolleksiyonu,  Yalova yak nlar ndaki Karaca Arboretumundaki 
Acer, Betula, Magnolia, Quercus  v.d. koleksiyonlar  örnek olarak gösterilebilir. 

Nihayet ormanc l k faaliyetleri çerçevesinde kurulan gen bahçeleri de arboretumlar aras nda
de erlendirilebilir. Pek çok Ormanc l k ara t rma enstitüsü orman geneti i ve orman a açlar
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slah  yönünde çal malar yapmaktad r.  Kural olarak buralarda k ymetli a aç türlerinin çe itli
klonlar n n koleksiyonlar  yap lmaktad r.

Arboretumlar çok çe itli donan mlara  sahip olabilirler. Canl  bitkilerin yan  s ra kütüphane, 
foto raf ar ivi, herbaryum, tohum, kozalak ve odun koleksiyonlar  da olabilir. Sahip olunan 
odunsu bitkilere ili kin yay nlar olabilir. Çe itli arboretumlar aras nda canl  materyal, çelik ya 
da tohum al veri leri olabilir. 

Arboretumlarda rehberlik ve tan t m (sözlü, görsel, yaz l  vb.)hizmetleri çok önemlidir. 

ÇE TL  ÜLKELERDEK  ÖNEML  ARBORETUMLAR. 

Örne in; 
Almanya’da çok say daki botanik bahçesi ve arboretumdan baz lar ;

Berlin, Botanik bahçesi 42 ha geni li inde, Humboldt Üniversitesinin denetimindedir, 
sistematik ve bitki co rafyas  esaslar na göre düzenlenmi tir. 

Bremen, Botanik Bahçesi ve Rhododendron koleksiyonu 35 ha geni li indedir.

Darmstadt, Botanik bahçesi, Teknik Üniversitenin denetimindedir, 6 ha geni li indedir.

Dortmund, Kenti botanik bahçesi, 53 ha geni li indedir, Rhododendron, Prunus, Malus, 
Philadelphus, Deutzia, Acer ve bodur Konifer koleksiyonlar  vard r. 

Elmshorn, Tim u. Co. Fidanl n n özel arboretumudur, 2,5 ha geni li indedir.

Hann. Münden, Orman Fakültesinin Orman Botani i  bahçesi, 4,5 ha geni li indedir.

Hannover, Berggarten,12,5 ha geni li indedir. Teknik üniversitenin denetimindedir. 

Kassel, Wilhelshöhe Park , 250 ha geni li indedir. ngiliz bahçe sitilinde düzenlenmi tir. 
Zengin odunsu bitki koleksiyonlar  vard r. 

Köln, Rodenkirchen Orman Botani i Bahçesi, 12 ha geni li indedir, geni  alanlarda Sorbus, 
Malus, Crataegus ve Prunus koleksiyonlar  vard r. 

Mainau, Mainau adas nda bir ato  bahçesidir. 30 ha geni li inde subtropik bitkiler ve 
Metasequoia allesiyle ünlüdür. 

Preetz, Donner ailesinin halka aç k özel arboretumudur, 43 ha geni li indedir.

Schmalenbeck, Tannenhöft Arboretumu,Orman geneti i ve orman a açlar slah  enstitüsüne 
aittir, 12 ha geni li indedir. Picea, Taxus, Acer ve Quercus koleksiyonlar  ile ünlüdür. 

Tharandt, Dresden Orman Fakültesine aittir, 18 ha geni li indedir ve çok ya l  a açlar yla
ünlüdür.

Weinheim, Eksotik bitkiler bahçesi, 32 ha geni li indedir.

TÜRK YE’DE ARBORETUM KURMA G R MLER  VE BUGÜN  SAH P
OLDUKLARIMIZ. 

Türkiye’de arboretum kurma dü üncesi  ve gayreti 1949 y l nda .Ü.Orman Fakültesinde  
e itim ve ara t rma gereksinimi ve hedefleri çerçevesinde  Prof. Dr. Hayrettin Kayac k
öncülü ünde  ba lam t r. Belgrat Orman nda 35 ha geni li indeki   alan  hem orman 
fakültesine yak n olmas  hem de iklim  ve do al bitki örtüsünün amaca uygunlu u nedeniyle 
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seçilmi tir. Arboretuma 1982 y l nda “Atatürk Arboretumu” ad  verilmi  ve alan  343 hektara 
geni letilmi tir. Bu alan n önemli bir bölümü Belgrad Orman  do al bitki örtüsüyle kapl d r.
Bu alan içinde  bir su bendi ( Osmanl  döneminden kalma Kirazl  Bent) ve bir fidanl k
bulunmaktad r. Mülkiyeti ve yönetimi Orman Genel Müdürlü üne aittir. Bugün bu kadar 
geni  bir alanda iki orman mühendisi ve  10 i çi  ile Arboretum hizmetleri yürütülmeye 
çal lmaktad r. Çal malar .Ü. Orman Fakültesi ö retim üyelerinden olu an bir dan ma 
kurulu taraf ndan yönlendirilmektedir. Arboretum alan nda 450 adedi do al olarak yörede 
bulunan toplam 1500 tür bulunmaktad r. Bunlardan Me e ve Akçaa aç koleksiyonlar
uluslararas  öneme sahiptir. 

Türkiye’de kurulmu  ve bugün ulusal ve uluslararas   öneme ve üne sahip ikinci arboretum 
Yalova-Samanl köy’de “Karaca  Arboretumu” dur. 13,5 ha geni li indeki  özel mülkiyet 
üzerinde arboretum kurma fikri arazinin  sahibi  Hayrettin Karaca’ya aittir. 1980 y l ndan beri 
geli en arboretum bugün 7000 kadar tür, alttür, varyete ve kültür formu odunsu bitkiyi 
bar nd rmaktad r. Arboretumlar n genel kurulu  amaçlar n n yan  s ra dünyan n en geni
akçaa aç ve konifer kolleksiyonlar n  olu turmay  hedeflemektedir.  Bugün sahip oldu u
di er bitkilerin yan  s ra  Acer, Betula, Magnolia, Quercus, Carpinus, Fagus, Tilia, Viburnum, 
Cotoneaster, Spiraea, Berberis, Abies, Picea, Pinus, Chamaecyparis, Thuja ve  Juniperuslar  
koleksiyonlar halinde  ziyaretçilere tan t lmaktad r. Ayr ca bu arboretum üniversiteler, askeri 
kurulu lar, orman bölge müdürlükleri ve belediyelere ait alanlarda kurulma a amas nda olan  
arboretumlara ve botanik bahçelerine   fidan ve teknik yard m yapmakta, yerli ve yabanc
ö rencilere staj olana  sa lamaktad r. Karaca Arboretumunda Ziraat Mühendisleri, Ziraat 
Teknisyenleri, Bahçevanlar ve düz i çiler olmak üzere toplam 35 ki i çal maktad r. 

Kurulmu , ziyaretçi kabul eden ve geli im sürecindeki bu iki arboretumun d nda  planlama, 
tasar m ya da  kurulu  a amas nda olan arboretumlardan sözedilmektedir. Bunlardan Mu la-
Köyce iz yak nlar nda dü ünülen “Yunus Emre” arboretumunun kurulmas  fikri, Özel Çevre 
Koruma Kurumuna aittir. Yine mülkiyeti Orman Genel Müdürlü üne ait olan söz konusu 286 
ha geni li indeki  alanda arboretum kurulmak üzere 1994 y l nda kapsaml  bir proje 
haz rlanm , altyap  çal malar na ba lanm  ancak çe itli nedenlerle uygulamadan 
vazgeçilmi tir. 

Ayr ca Eski ehir Osmangazi, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Dicle 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, 19 May s Üniversitesi, Karadeniz  
Teknik Üniversitesi, nönü Üniversitesi, Orta Do u Teknik  Üniversitesi, Çukurova 
Üniversitesi, Uluda  Üniversitesinde  bu amaçta çal malar n sürdü ü  bilinmektedir. 

Yukarda bir arboretumun ne oldu u hangi amaçlara hizmet etmek üzere kuruldu u, her 
eyden önce uzun y llar  kapsayan bir geli im sürecini gerektirdi i, uygulama ve bak m

çal malar  için önemli bilgi birikimine gereksinim oldu u baz  örnekleriyle anlat lmaya 
çal lm t r. Böylesine  uzun soluklu bir giri imin  ba ar l  olabilmesi için planlanmas
vazgeçilmezdir.  

ZM R’DE  B R ARBORETUM KURMA DÜ ÜNCES N N GEREKÇELER :

zmir  Akdeniz fitoco rafya bölgesinin bitki ya am  bak m ndan  sahip oldu u tüm olumlu 
özelliklere sahiptir. Yani zmir’de kurulacak bir arboretumda  bölgede ya ayabilen pek çok 
odunsu  bitki türü bir arada, aç k alanda ya at l p sergilenebilir. Ayr ca  Amerika, Avustralya, 
Yenizelanda, Afrika ve  Asya’n n benzer iklim özellikleri gösteren bölgelerinde ya ayan pek 
çok odunsu bitkinin zmir’de sergilenmesi, tan t lmas  olanakl d r. 
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zmir bir üniversite kentidir. Yeryüzündeki bitki varl n n önemi e itim kurumlar n n
çe itli a amalar nda anlat lmaktad r. Tar m ve ormanc l k uygulamalar yla  do rudan ilgili 
olanlar d nda  bitkilerle ilgili  bilgiler genelde teorik a amada kalmakta, insanlar n onlar
bizzat görerek tan malar , ilgilenmeleri, sevmeleri, koruma, ayn  zamanda yararlanma 
dü üncesine ya da gayretine ula mas  mümkün olmamaktad r. zmir’de ve yak n bölgelerdeki 
Üniversitelerde  bitkilerin çe itli özelikleriyle ilgilenen bölümlerinin gözlem ve ara t rma 
materyaline gereksinimi vard r.

zmir  bir turizm beldesidir. zmir ve yak n çevresine her y l  turistik ve rekreatif amaçla 
gelen yüzbinlerce turist, özel turlarla yörenin zengin bitki örtüsünü tan ma ve  bilgilenme 
gayreti içindedir.  

Ayr ca; zmir’de kurulacak arboretumun, kültürel, bilimsel, turizm hedeflerinin yan s ra
üretime yönelik ( örn; süs bitkisi fidan , ifal  bitkiler, tohum, so an ve yumru üretimi)  
çal malarla ekonomik hedefleri de olabilir. 

ZM R’DE ARBORETUM KURMAYA UYGUN ALANLAR:  

(Bu bölümü birlikte görü üp mant kl  öneriler haz rlamal y z) 
Örn.; 

zmir’de mülkiyeti, geni li i, topo rafik yap  özellikleri, ula m kolayl , toprak özellikleri, 
su varl , vb.  yönlerinden  arboretum kurmaya elveri li  oldu u dü ünülen alanlar  unlar
olabilir: 

1.  68 ha geni li indeki Torbal  Orman Fidanl  içinde bu amaca tahsis edilebilecek   
yakla k 10…..?? ha geni li indeki alan. 

2. Tahtatal  baraj  çevresindeki orman alan

Seçilen alanlar n;
Mülkiyeti devlete ait olmal  ve koruma statüsü olmal :

S n rlama: S n rlar  belirli- güvenli  olmal , yasal ve fiziksel olarak  koruma alt nda
olmal d r. 

Ula m: Ula m sorunlar  olmamal

Mevcut alt yap  olanaklar : Toprak bitki ya am na elveri li ya da  yer yer slah edilebilir 
olmal . Bölgesel ve lokal iklim özellikleri uygun olmal . Su alanlarda mevcut kuyulardan ve 
sulama sisteminden, elektrik gereksinimi tesislerdeki mevcut ba lant lardan sa lanmaktad r.
Vd. Alt yap yla ilgili  harcamalar kolay kar lanabilir olmal d r. 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi botanik Anabilim Dal , Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl
Anabilim Dal  Arboretumlarla do rudan ilgili bilim dallar d r. Bir arboretumun planlanmas
tasar m  ve bak m süreklili inin sa lanmas  bak m ndan yeterli bilgi birikimi haz rd r. 

Torbal  Fidanl  Orman Bakanl  ve Orman Genel Müdürlü ü denetiminde uzun y llardan 
beri fidan üreten bir tesistir. Yeti mi  uzman kadroya ve araç – gerece sahiptir. Ayr ca zmir 
Ormanc l k Ara t rma Enstitüsü bu alanda uzun y llardan beri çe itli ara t rmalar 
sürdürmektedir. 
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Her iki alan üzerinde de bir Arboretum ya da botanik bahçesi kurma dü üncesi zaman zaman 
gündeme gelmi  ancak çe itli nedenlerle gerçekle tirilememi tir. Bu nedenler aras nda önemli 
görülenler  k saca a a daki ba l klarda özetlenebilir: 
- Her iki  alana sahip olan kurumlar  söz konusu alanlarda uzun vadeli bir arboretum 

tesisine olanak verecek yasal düzenlemeyi sa layamam lard r.
- Alt yap yla ilgili en az düzeyde olsa bile gerekli harcamay  yapacak ekonomik destek 

bulamam lard r. 
- Arboretumun yönetimini ve bak m n  uzun vadede üstlenecek personele ait sabit  

kadrolar  olu turamam lard r. 

BARAJ GÖLÜ TAHTALI ÇEVRES NDEK  ORMAN ALANLARINDAN 
YAPILACAK TAHS S VE TEC L. ORMANCILARALA PAYLA

ÖZET

Arboretum ansiklopedilerde odunsu bitkilerin sergilendi i bahçeler olarak tan mlan r. 
Arboretumlarda çe itli a açlar ve çal lar ye il alan düzenleme- bitkilendirme   amaçlar na
yönelik özellikleriyle tan t lmaktad r. Bu alanlar kent halk n n kültürel  gereksinimine oldu u
kadar, dinlence gereksinimine de hizmet etmektedirler, ayn  zamanda kent iklimi ve kent 
sa l  için de önemli alanlard r. 

Yeryüzündeki bitki varl n n önemi e itim kurumlar n n çe itli a amalar nda anlat lmaktad r.
Tar m ve ormanc l k uygulamalar yla  do rudan ilgili olanlar d nda  bitkilerle ilgili  bilgiler 
genelde teorik a amada kalmakta, insanlar n onlar  olgunluk a amas nda bizzat görerek 
tan malar , ilgilenmeleri, sevmeleri, koruma, ayn  zamanda yararlanma dü üncesine ya da 
gayretine ula malar  mümkün olmamaktad r.

zmir  Akdeniz fitoco rafya bölgesinin bitki ya am  bak m ndan  sahip oldu u tüm 
olumlu özelliklere sahiptir. Yani zmir’de kurulacak bir arboretumda  bölgede ya ayabilen 
pek çok odunsu bitki türü bir arada, aç k alanda ya at l p sergilenebilir. Ayr ca  Amerika, 
Avustralya, Yenizelanda, Afrika ve  Asya’n n benzer iklim özellikleri gösteren bölgelerinde 
ya ayan pek çok odunsu bitkinin zmir’de sergilenmesi, tan t lmas  olanakl d r. 

zmir bir üniversite kentidir, bitkilerin çe itli özelikleriyle ilgilenen bölümlerin gözlem ve 
ara t rma materyaline gereksinimi vard r.

zmir  bir turizm beldesidir, her y l zmir ve yak n çevresine  turistik ve rekreatif amaçla 
gelen yüzbinlerce turist, özel turlarla yörenin zengin bitki örtüsünü tan ma ve  bilgilenme 
gayreti içindedir.  

Bildiride arboretum kavram , i levleri, kent ve bölge için önemi, zmir’in sahip oldu u do al
ve kültürel özellikleri yönünden bir arboretum kurmaya ne denli haz r oldu u anlat lacakt r. 
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ZM R’ N BAZI KORUNMAYA DE ER A AÇLARI

Dr. Mustafa BATUR 
mustafabtr@yahoo.com 

ÖZET 

nsano lu var oldu undan bu yana ormanlar ve a açlarla iç içe ya am t r. nsano lu bar nma, 
s nma ve beslenme gibi en temel ihtiyaçlar n  ormanlardan kar lam lard r. Bugün her ne 

kadar teknoloji ilerlemi  büyük kentler olu mu  olsa da, orman ve a aç ya am n kayna d r. 

Do an n en önemli halkas  olan ormanlar ve a açlar toplumlar n soyut dünyalar n  da 
derinden etkilemi tir. Kimi zaman toplumun inançlar nda ve folklorunda yeri olan baz
a açlar binlerce y ll k ömürleriyle günümüze kadar ya am lard r. Bu a açlar genellikle 
di erlerine göre oldukça ya l  ve özellikleri s ra d d r. Bu a açlar “An t A aç” veya
“Tabiat An t ” ad yla tescillenip korunurlar.  

Bu a açlarla ba lant l  olarak nesilden nesile anlat lan hikaye ve efsaneler toplumsal kültürün 
geli mesi ve yeni nesillere aktar lmas nda büyük önem ta r. Görsel özellikleriyle de büyük 
bir seyir zevkine sahiptirler. Bu a açlar muhte em görünü leriyle insanlar n ilgi oda
olurken, son y llarda dünyada ve ülkemizde önem kazanan ekoturizm aktivitelerinin önemli 
elemanlar ndan birisi haline gelmi tir.

An tsal nitelikli a açlar n di er korunan varl klardan fark  ise canl  olmalar d r. Bu özellikleri 
nedeniyle bilimsel çal malar için de önemli objelerdir. 

Ülkemizdeki korunmaya de er a açlar n birço u günümüze kadar, konuya ilgi duyan bilim 
adamlar  ve ara t rmac lar taraf ndan incelenmi  ve kay t alt na al nm t r. Ancak yap lan 
incelemelere göre zmir s n rlar  içinde olup da Türkiye çap nda büyük öneme sahip 
a açlardan baz lar n n literatürde yer almamas  dikkat çekicidir. Örne in; Bay nd r ilçesi 
K z loba köyündeki “Aslan Kavak” isimli ç nar a ac  ülkemizin en kal n gövdeli a ac d r.
Yine Kemalpa a’da bulunan “Palamut Me esi” görselli i ve boyutlar yla e sizdir.

Bu bildiride; zmir ilindeki korunmaya de er baz  önemli a açlar tarihi, görsel, fiziksel ve 
folklorik özellikleriyle tan t l rken ilin kültür ve turizmine olan katk lar  de erlendirilmi tir.

Anahtar kelimeler: an t a aç, tabiat an t , ekoturizm  

A açlar n insan hayat ndaki yeri 

A açlar n insana kar  olan zamansal üstünlükleri ve do an n gerçek sahipleri olarak 
alg lanmalar  sayesinde, mitolojik ve dini anlamda simgeye dönü mü  birçok a aç türü vard r.
Tanr sal bir amaçla yarat lm  olduklar  inanc , insan ile a açlar aras nda do aüstü ba lar 
yaratm t r. Bunun sonucu olarak da say s z efsanenin ve inan n konusu haline gelmi lerdir. 

A açlar, tarih boyunca insanlar n inançlar nda yer bulmu , birçok a ac n toplum inan lar nda
sembolize etti i kavramlar geli mi tir. A aç kültünde gö e do ru yükselen serviler “ebedi 
hayat ”, nar a ac  “cenneti”, dut a ac  “bereketi” simgeler. Ebedi hayat n bir simgesi olarak 
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bir mum alevi misali ilahi güce do ru yükselen serviler ise geçmi ten beri mezarl klar n
sembol a açlar  olmu lard r. 

A aç kültünün Türk tarihinde önemli yeri vard r. Türeyi  Efsanesine göre Uygurlar n atalar
bir kay n a ac ndan do an 5 çocuktan gelmi tir. Yine efsaneye göre O uz Ka an  güzel e ini 
bir kay n a ac n n kovu unda bulmu tur (GENÇ M., GÜNER T., 2003). 

Geçmi  tarihteki en önemli efsanelerden birisi ise Osman Gazi’nin rüyas d r. 

Rivayete göre; 
Bir gün Osmanl mparatorlu u’nun kurucusu Osman Gazi, eyh Edebal ’n n evine ziyarete 
gitti i gece bir rüya görür: 
Rüyada, eyh’in gö sünden yükselen bir ay, Osman Gazi’nin gö süne girer. Ay n
girdi i yerde bir ç nar a ac  ye erir. H zla büyür, etraf na uzatt  dallar yla ulu bir 
a aca döner. Da lar, ovalar, dereler, akarsular bu ulu ç nar n gölgesi alt nda kal r…” 

Sabah, Osman Gazi, eyh’e bu rüyay  anlatt nda, eyh Edebal  “Osman Gazi’nin Dünyaya 
hükmeden bir devlet kuraca n ” müjdeler… 

te bu nedenledir ki, Osmanl  padi ahlar n n ç nar a ac na ayr  bir önem verdi i ve yeni bir 
ehzade do du unda mutlaka bir de ç nar a ac  diktirdikleri söylenir. Bu ayn  zamanda köklü 

bir devlet gelene inin de simgesidir. Bu a açlar n baz lar  tarihe tan kl k ederken, günümüze 
kadar ya am  ve birer tabiat an t na dönü mü lerdir (BATUR M., 2012). 

Türk büyüklerinin a açlara verdi i önemi vurgulayan yak n tarihimizin en önemli olay
Attürk’ün “Yürüyen Kö k” hikayesidir. Kö ke ismini veren bu olay tüm insanl k için önemli 
mesajlar ta r. Hikayeye göre: 

Bir gün; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yat yla Yalova sahillerinde 
gezerken, k y da gürbüz ve ulu bir ç nar a ac  görür. A ac n görkeminden etkilenerek 
yat  durdurur ve ç nar a ac n n yan na gider. Uzunca bir süre ç nar n gövdesine 
yaslanarak dinlenir. 

Ç nar a ac n n güzelli inden etkilenen Atatürk a ac n yak n na bir kö k yap lmas n
emreder. 

Kö k k sa sürede yap l r… Ancak bir süre sonra a ac n dallar  kö kün çat s n n üzerine 
gelir.

Bir y l kadar sonra Atatürk ziyaret için kö ke tekrar geldi inde; kö kün yetkilileri 
durumu  anlatarak dallar  kesmek için izin isterler. 

Ancak; Atatürk ç nar n dallar n n kesilmesine izin vermez. Kö kün yerinin 
de i tirilmesini emreder. 

Bunun üzerine stanbul Belediyesi’nin ekipleri çal malara ba lar. Kö kün temeli aç l r, 
tren raylar n n üzerinde hareket ettirilerek a ac n biraz daha uza na yerle tirilir. 

Bu olay zaman n gazetelerinde belge ve foto raflar yla yer almaktad r. O günden bu güne 
kö kün ad “Yürüyen Kö k” olarak bilinir (BATUR M., 2012). 
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nsan hayat nda önemli yeri olan veya fiziksel olarak s ra d  ve ender bulunan a açlar
korunmaya de er a açlard r. Bu a açlardan baz lar  ise an t niteli i ta r. 

An tsal nitelikli a açlar n önemi ve korunmas  ile ilgili hukuki süreç 

A aç ve a aç topluluklar ndan baz lar  ender fiziksel özelliklere sahiptir. Bu tabiat varl klar
ço u zaman insan n etkile imde bulunmad  ve ke fedilmemi  do al alanlarda bulunurlar. 
Dallar ndaki ilginç ekiller, devasa boyutlar , binlerle ifade edilen ya lar  ile s ra d d rlar. 
TSE standartlar na girmi  tan m yla;Geçmi  ile günümüz, günümüz ile gelecek aras nda
köprü kurabilecek uzunlukta do al ömre sahip olan a açlardan ya , gövde çap , tepe çap  ve 
boy itibariyle kendi türünün al lagelmi  ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ula an, yada, 
yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri bulunan a açlara “An t a aç” ad
verilir (Asan, 1991). Do a ara t rmac lar  için önemli bilimsel objelerdir. Bu a açlar n do al
ortamda bulunanlar  ise “Tabiat An t ” kapsam na girmektedir. Tabiat n bu e siz varl klar
ayn  zamanda insana büyük seyir zevki verirler. Bunlardan baz lar  insanl n ortak de eri 
kabul edilir ve dünya miras  olarak korunurlar. 

nsanl n ortak de eri olan do al an tlar n dünya miras  olarak korunmas na ili kin en önemli 
belge Birle mi  Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferans  17 Ekim-21 
Kas m l972 tarihleri aras nda Paris'te toplanan onyedinci oturumunda al nan karard r. Bu 
karara göre a aç ve a aç topluluklar n n dünya miras  olarak kabul edilebilmesi 2. madde 
kapsam na girmektedir. Bu maddeye göre; Estetik veya bilimsel aç dan istisnaî evrensel 
de eri olan, fiziksel ve biyolojik olu umlardan veya bu tür olu um topluluklar ndan
müte ekkil do al an tlar dünya miras  olarak kabul edilir. Türkiye bu sözle meye i tirak 
etti ini 14.04.1982 tarih ve 2658 say l  kanun ile kabul etmi tir.

Do ada e ine ender rastlanan bozulmam  alanlara genel olarak  “Korunan Alanlar” ad
verilir. 11.08.1983 tarihli 2873 say l  Milli Parklar Kanununda bu alanlar ve Milli Parklar, 
Tabiat Parklar , Tabiat an t  ve Tabiat  koruma alan  olarak s n fland r lm t r. 

An t a açlar 23.07.1983 tarihinde yürürlü e giren 2863 say l  Kültür ve Tabiat Varl klar n
Koruma  Kanunu’nun 6. Bendinde ilgi bulmaktad r. Bu yasa ile an t a açlar n tescil i leri 
Kültür Bakanl ’na ba l  Kültür ve Tabiat Varl klar  Genel Müdürlü ü’ne verilmi tir.
Mülkiyet nedeniyle ç kan baz  uyumsuzluklar nedeni ile 12.12.1986 tarihinde yürürlü e giren 
Milli Parklar Yönetmeli i ile bozulmam  orman alanlar ndaki an tsal nitelikli a açlar n tescil 
ve envanteri Orman Bakanl ’na ba l  Milli Parklar ve Av Yaban Hayat  Genel 
Müdürlü ü’ne verilmi tir.

2012 y l nda bakanl klar n yeniden yap land rmas  çerçevesinde daha önce Kültür 
Bakanl ’nda olan ve an tsal nitelikli a açlar  da ilgilendiren, tabiat varl klar n  tescil, 
envanter ve koruma görevi Çevre ve ehircilik Bakanl ’na ba l  Tabiat Varl klar n  Koruma 
Genel Müdürlü ü’ne verilmi tir.

Tespit ve tescil i lemleri

Literatürde an tsal nitelikli a açlarla ilgili genellikle ara t rmac  ve bilim adamlar n n
önderli inde yap lan çal malar görülmektedir. Ne yaz k ki bu konuda yap lan çal malar ferdi 
olarak sürdürülmü tür. Genellikle ah slar n ve ara t rmac lar n bildirimleriyle tescil i lemleri 
ba lat lm t r. Bu yöntemle ülke çap nda yakla k 3.000 civar nda a ac n an t olarak tescili 
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gerçekle ti i tahmin edilmekle birlikte kurumlar n resmi web sayfalar ndan bilgisine 
ula labilenlerin say s  200 civar ndad r. Tescili yap lan bu a açlar n baz lar  an tsal nitelik 
ta mad  gibi, baz  a açlar da an tsal nitelik ta d  halde tescil edilememi tir. 

Tespit ve tescil i lemlerinin bir standarda ula t r lmas  konusunda yap lan en önemli 
çal malardan birisi GENÇ ve GÜNER taraf ndan 2003 y l nda yap lm t r. Bu çal mada 
Göller Yöresi’nin an tsal nitelikli a açlar  bir kitapta toplan rken tespit ve tescil için envanter 
yöntemi geli tirilmi tir. Geli tirilen yöntem TS 13137 standard  olarak yay nlanm t r.

zmir’de an tsal nitelik ta yan ve korunmaya de er birçok a aç bulunmaktad r. Ancak 
bugüne kadar zmir’in an tsal nitelikli a açlar n  konu alan detayl  bir çal ma henüz 
yap lamam t r. Oysa ki; zmir an tsal a aç bak m ndan Türkiye’nin en zengin illerinden 
birisidir. zmir’in literatürde s kça bahsi geçen an tsal nitelikli a açlar ndan baz lar ;
Buca’daki “Kundurac  Ç nar ”, Selatin Köyündeki “Selatin Ç nar ”, Ödemi  – Beyda ’ ndaki
“Gencer Ç nar ”, Menemen – Çalt  Köyündeki  “Dede Menengici” ve “Ovac k Kestaneleri” 
dir. Bununla birlikte yak n zamanda belgesel programlar yla tan nan Bay nd r lçesi’nde 
bulunan “Aslan Kavak” isimli ç nar a ac  1.30 m. yüksekli indeki 5.20 m’lik çap  ve 21 m 
dip çevresi ile Türkiye’nin en geni  çapl  a ac  konumundad r. Yine Kemalpa a Mezarl ’n n
yan nda bulunan Palamut Me esi de fiziksel özellikleriyle e ine ender rastlanan bir a açt r. 

Fiziksel üstünlükleriyle an tsal nitelikli bu a açlar, do an n binlerce y l eme iyle insanlara 
bah etti i en büyük sanat eserleridir. 

zmir’in Baz  Korunmaya De er A açlar

Dede Menengici: 

zmir Menemen’in Çalt  Köyü’nde bir 
tepede bulunmaktad r. Yan ndaki yat r
nedeniyle yöre halk  taraf ndan “Dede 
Menengici” olarak adland r l r.
Yakla k 900 ya lar ndaki bu 
menengiç a ac  tabiat an t  olarak 
tescillenmi tir.  Kök, gövde ve 
dallar n n yap s  ilgi çekicidir. 
Köklerinin üst k sm  toprak yüzeyinin 
üzerinde olup etraf ndaki büyük 
kayalar  sarar.  

A ac n yöre kültüründe de önemli bir 
yeri vard r. Köylüler dilek a ac  olarak 
da kabullendikleri a aca dilek çaputlar  ba lam lard r. Eski bir gelenek olan çivi çakma 
gelene i nedeniyle a ac n gövdesi k smen zarar görmü tür. Son zamanlarda bu gelene in
a aca zarar verdi ini farkeden köylüler art k bu gelenekten vazgeçmi lerdir. A ac n
yak n nda e lence ve a ure enli i gelene i ise halen sürdürülmektedir. 

Kundurac  Ç nar :

Ç nar a açlar  toplumda her zaman büyüklü ü, ululu u ve bilgeli i ça r t ran a açlard r.
nsanlar  nitelemek ve yüceltmek için kullan lan koca ç nar, ulu ç nar, gibi deyimler bu 

sebeple türetilmi tir. Latince ad  Platanus’tur.  
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Kundurac  Ç nar  Türkiye’nin en önemli an t a açlar ndan birisidir. Buca ilçesi Kaynaklar 
köyünde bir park n içinde bulunur. smi daha önceleri kovu unda kundurac l k yapan bir 

esnaf n olmas ndan gelir. Tahmin edilen 
ya  1000’dir. Gövde çevresi yakla k 13 
m, çevreye kar l k gelen gövde çap  4 
m’dir. Boyu ise 30 m civar ndad r. 
Gövdesindeki çürüklük zamanla artt  için 
büyük dallar ndan baz lar n  kaybetmi tir. 

A ac n bulundu u park içinde daha genç 
olan birkaç tane daha görkemli ç nar a ac
bulunur. Hafta sonlar zmir kent 
merkezinden birçok ziyaretçi dinlenme ve 
gezi amaçl  bu park  ziyaret etmektedirler. 

Ovac k Kestaneleri: 

zmir’in Bay nd r ilçesi Ovac k Köyü ya l  kestane a açlar  ile bilinir. Ovac k’taki kestane 
üretiminin ne kadar eskilere gitti ini bu as rl k a açlardan anlamak mümkündür. Köydeki 
bahçelerde ve orman alanlar  içinde bulunan kestane a açlar  y llard r buradaki köylülerin 
en önemli geçim kaynaklar ndan birisidir.  

Ovac k’ta 1000 ya lar na yak n birçok kestane a ac  köy bahçelerinde ve orman içlerine 
da lm  durumdad r.  Zaman n tan klar ndan olan kestane a açlar n n bu bölgede en 
yo un oldu u yere bir piknik alan  kurulmu tur. Ço unun boyu budama nedeniyle  k sa
kalm  olmas na ra men gövde çaplar  oldukça kal nd r.

Kestane a açlar ndan bir tanesi tabiat an t  olarak tescillenmi tir. Bu kestanenin tescilli 
ya  515, çap  yakla k 3 m, boyu ise 8 m’dir. 

An t a aç olarak tescil edilmi  bir adet kestane a ac  olmas na kar n bölgedeki birçok 
kestane a ac  tabiat an t  niteli i ta maktad r.

Aslan Kavak: 

Türü Do u Ç nar  (Platanus orientalis) olan bu a ac n yöresel ad  Aslan Kavak olarak 
bilinir. zmir’in Bay nd r ilçesi - K z loba köyünde bulunmaktad r. Köye yakla k 3 km. 
mesafede bir dere içindedir. Tahmin edilen ya  1300, gö üs hizas  çevresi 16,40 m olup, 
bu de er 5,22 m. çapa kar l k gelmektedir. A ac n dip çevresi ise 21 m, boyu ise 39 m’dir.  
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Bu fiziksel boyutlar dikkate al nd nda ülkemizde ya ayan an tsal nitelikli tüm a açlar
aras nda bugüne kadar saptanan en kal n çapl  a aç oldu u tahmin edilmektedir. Bu a aç 
daha önce kay tlara geçen a açlardan neredeyse 1 m kadar daha kal n bir gövdeye sahiptir. 
Bu devasa a aç yerden 2,5 m yüksekli inde çatallanarak  birbirine yak n kal nl kta iki ana 
ve daha küçük çapl  olan üç kola 
ayr larak be  çatall  bir tepe 
görünümü olu turmu tur. A ac n
ana gövdesinin iç k sm  kovuk 
olmas na ra men ana gövde 0,1 
m2’lik bir delik d nda tamamen 
bütün ve son derece sa l kl d r. ki
ana çataldan birisinin üst k sm
2011 y l  içinde k r lm t r.
Dereden gelen ak nt  suyu a ac n
köklerinin alt ndan geçerek yoluna 
devam etmektedir. Akan su a ac n
diri ve canl  kalmas nda en önemli 
etkenlerden birisidir. 

Yöre halk  ile yap lan röportajlardan a ac n boyutlar n n eskiden beri çok büyük oldu u
anla lmaktad r. A ac n köyün d nda ve bir dere içinde olmas  sebebiyle fazla dikkat 
çekmedi i anla lmaktad r. A ac n görkemi ancak yak n na var ld nda anla lmaktad r.

Urla’n n an tsal nitelikli a açlar  : 

Özbek köyü cami avlusunda bulunan servi, Ku çular köyü meydan ndaki ç nar a ac  ile 
Koca Sak z isimli a açlar Urla’n n önemli an tsal nitelikli a açlar d r. 100 ya lar nda ve 
boyu 30 m.’ye ula an Özbek Servisi köyün simgesi haline gelmi  ve geçmi  dönemde 
nostaljik amaçl  bast r lan pullar n üzerinde yer alm t r.

Tarihin ilk zeytinya  üretim tesislerinin  yer ald  Klazomenai antik kenti Urla s n rlar
içinde bulunur. Bu nedenle bölgede birçok tarihi ve çok ya l  zeytin a açlar  vard r. Bu 
a açlar n ya lar  bölgedeki zeytinya  üretiminin ne kadar eskilere gitti inin bir kan t
niteli indedir.

Çe mealt ’ndaki yol kenar nda koruma alt na al nm  600 ya lar ndaki zeytin a ac
zeytinya  üretiminde eski ile günümüzü ba layan tarihi bir köprü niteli i ta r. Bununla 
birlikte zeytin a açlar n n gövdelerindeki ilginç olu umlar birçok foto rafç n n da ilgisini 
çeken estetik objelerdir. 

Efemçukuru Karaçamlar :

zmir ve k y  egenin hakim a aç türü k z lçamd r. Ancak Menderes ilçesine ba l
Efemçukuru köyünde as rl k iki adet karaçam a ac  bulunur. 700 m civar nda yükseltiye 
sahip olan bu mevki bu iki an tsal nitelikli iki karaçam için gerekli optimal ekolojik 
ko ullar  sa lam t r.  Bölgede bu büyüklükte ba ka bir karaçam a ac  bulunmaz. Fiziksel 
özellikleri ve manzara görünü ü olarak tabiat an t  niteli indedir.

A açlardan birisi normal konumunda di eri ise yan yatm  vaziyettedir. A açlardan 
normal konumda olan n gövdesinde 0,1 ila 0,3 m2 aras nda de i en birkaç adet yara 
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görülür. Yaralar n dü en y ld r mlardan oldu u tahmin edilebilir. Her iki a ac n da 540 
ya nda oldu u tahmin edilmektedir. 

Gencer Ç nar :

Ege Bölgesi’nde köyde ya ayan genç k zlar n belli zamanlarda bir a ac n alt nda
toplanarak birbirlerini görmeleri ve tan malar na “Gencer” ad  verilir. Gencer baz
yörelerde etkinli e dönü mü tür. Gencer alanlar nda genellikle ya l  ve heybetli ç nar 
a açlar  bulunur. Ege bölgesinde ismini bu etkinlikten alan ve folklorik de erleri olan en 
önemli a aç Beyda  ilçesinde bulunan “Gencer Ç nar ”d r. 

Gencer Ç nar  görünü  olarak bölgedeki en heybetli birkaç a açtan birisidir. Yakla k 600 
ya lar ndaki a aç 27 m boy, 3 m çapa sahiptir. Gövde çevresi ise yakla k 10 m’yi bulur. 
Heybetli görünü üyle yörenin ve Gencer etkinliklerinin sembolü haline gelmi tir. 

Selatin Ç nar :

Ayd n li’nin Germencik lçesi’ne ba l  Selatin Köyünde yörede çok bilinen bir ç nar a ac
ya ar. Bu ç nar köyün meydan nda bulunur. Tescil kay tlar nda a ac n ya  800, boyu 17,5 
m, çap  ise 2,5 m’dir. 

Köylülerin bildirdi ine göre tünel yap m ndan sonra ç nar a ac n  besleyen kaynak sular
kesildi inden a aç kurumaya ba lam . A ac  önemseyen köylüler ba ka yerden su hatt
çekerek ç nar n dibine kanallar açm lar. Bu kanallardan ç nar n suyla beslenmesini 
sa lam lar. Ç nar a ac  bu çal malarla k smen canlanm t r.

Kral Palamut Me esi:  

A ac n türü Palamut Me esi’dir. zmir’in Kemalpa a lçesi’nin Mezarl k mevkiinde 
bulunur. Kiraz bahçelerinin içinde büyük cüsseli dev bir a açt r.

Me e a ac n n yerden 2,5 yükseklikte üç ana kola ayr lan dallar  tepeyi olu turmaktad r. 
Dallar n ana gövde üzerindeki birle im yerinde birkaç insan n durabilece i büyüklükte bir 
alan mevcuttur. 

A ac n gö üs hizas ndaki çevre geni li i 8,50 m, çap  2,70 m, boyu 27 m, ya  ise tahmini 
olarak 900 civar ndad r. Eldeki kay tlara göre ülkemiz genelinde ya ayan an t a açlardan 
me e türüne ait en kal n çapl  a açt r. A ac n boyutlar ndan öte, sa l kl  ve gürbüz 
görünümü dikkat çekicidir. Gövde dolgun, tepe yap s  kusursuzdur. 
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Çe meba  Ç narlar :

Tire ilçesinin sar lar köyündeki Çe meba
mevkiinde ya lar  500-600 civar nda çok 
say da ç nar a ac  bulunmaktad r. Bu a aç
toplulu u me cere olarak an t me cere 
niteliklerine sahiptir.  

En büyük ve en ya l  görünen ç nar a ac n n
dip gövde çevresi yakla k 16 m’dir. Bu 
ç nar a ac n n iç kovu uçobanlar taraf ndan
koyun a l  olarak kullan lmaktad r. ç
kovu unda 10-15 koyunun bar nd
söylenmektedir. A açlardaki iç 
kovukluklarda çobanlar taraf ndan ate  yak ld ndan kovuklar n geni li i artm t r. 

A aç toplulu una ula m yaya olarak yap labilmektedir. Bu yüzden köylüler haricinde 
bilinirli i çok azd r. 

Çe teman Kava :

Yörede Çe teman Kava  ad yla bilinen bu a aç, asl nda bir do u ç nar d r. Selçuk - Tire  
Karayolunun Tire giri inin sa  taraf ndad r. Gö üs hizas  çap  2,55 m, boyu 37 m’dir. Ya
ölçümü yap lmamakla birlikte 700-800 ya lar nda oldu u tahmin edilmektedir. Fiziksel boyut 
olarak an t a açlar içinde orta derecede büyüklü e sahip olan bu a ac n en önemli özelli i ise 
Tire’deki birçok a ac n korumaya al nmas na öncülük etmesidir. 

Çe teman Kava  ile ilgili olarak Tireli do a sever ve ayn  zamanda Tire Kültürü ile ilgili 
çal malar yapan Y lmaz Göçmen’in anlatt klar  son derece dikkat çekicidir. Y lmaz 
Göçmen’in ara t rmalar na dayanarak Çe teman Kava  ile ilgili söyledikleri öyledir:

“Bu alt nda bulundu umuz ç nar, Tirelilerin tabiriyle Çe teman Kava  olarak bilinir. 
Egeliler ç nar a açlar na kavak derler, esas nda ç nard r. Bu mevkiye Çe teman Kava
Mevkii denir.

Çe teman ya da de timan k r bekçisi demektir. K r bekçilerinin toplanarak göreve gitti i
yer oldu u için buraya Çe teman Mevkii ad  verilmi tir.Bu ç nara da Çe teman Kava
denmi .

Yakla k 800 ya lar nda olan bu ç nar n alt nda Rodos Seferi s ras nda Kanuni Sultan 
Süleyman ota n  kurmu  oturmu tur. Tarihi kay tlara göre Y ld r m Beyaz t, Ayd no lu
sa Bey’in k z  Hafsa Hatun ile evlenmi tir. Hafsa Hatun’u gelin almaya geldi inde bu 

ç nar n alt nda dinlendi i bilinmektedir. Yine Türk- slam tarihinin ünlü bilim 
adamlar ndan bn-i Batuta’n n bu ç nar n alt nda dinlendi i bilinmektedir. Bu ç nar n
alt ndan Evliya Çelebi gelmi  geçmi tir. Frans zlar n ünlü yazar  Le Martin bu ç nar n
alt nda dinlenmi  ve uyumu tur. Bunlar tarihi kay tlarda mevcuttur. 

Bunlarla birlikte bu a ac n çok önemli bir hikayesi var; 
1930’lu y llarda Tire Belediyesi ekonomik s k nt ya dü mü . Devrin belediye ba kan
encümenden bir karar ç kartarak bu koca a ac  bir mütahite kereste yapmas  için 60 liraya 
satm . Mütahitin a ac  kesece ini duyan Tire’nin sevilen, say lan tarih ara t rmac s ,
Tire Müzesi’nin kurucusu fedakar ve do a sever insan , o zaman n genç nüfus memuru 
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Faik Tokluo lu bir gece önceden tabela haz rlatm . Tabelaya “tabii an tt r” kesilmez 
yazd rm . Tabelay  a ac n gövdesine çakm . Sabahleyin gelerek kendini a ac n
gövdesine zincirle ba lay p, asma kilitle kilitlemi . Anahtar  atm . Bir anahtar  da cebine 
koymu . Sabahleyin a ac  kesmeye geldiklerinde bir bak yorlar ki; adam n biri kendini 
a aca zincirle ba lam , tepesinde de “tabii an tt r kesilmez” yaz yor. Mütahit; Bu a ac
biz ald k kesece iz demi . Faik Tokluo lu’da bu a ac  kesemezsiniz, bak n levhada tabii 
an tt r kesilmez yaz yor, kesene de büyük ceza var demi . Bir de beni öldürmeden bu 
a ac  kesemezsiniz demi . u fedakarl a bak n. 

Bunun üzerine mütahit belediye ba kan na gitmi . Belediye ba kan na; ben a ac
almaktan vazgeçtim, orada, af buyurun bir deli bana mani oluyor demi .

Bunun üzerine belediye ba kan  Faik Toklu lunu mahkemeye vermi . Faik Tokluo lu da 
belediye ba kan n  mahkemeye vermi . Neyse, mahkemeye gitmi ler. Vakti gelmi ,
herkes dolmu  salona. Hakim huzuruna ç kan belediye ba kan ; efendim bu adam 
belediyeye ait hazine arazisinde bulunan bir a ac  kestirmedi i gibi bir de beni 
mahkemeye verdi demi .

Hakim niye kestirmedi ini sormu . Faik Tokluo lu da; hakim bey demi  bu a ac n
dal nda binlerce ku  yuva yapt , bu a ac n alt nda yüzlerce sevgili bulu tu, bu a ac n
alt ndan Kanuni sultan Süleyman geçti,Y ld r m Beyaz t geçti, Evliya Çelebi geçti, bu 
a açla birlikte bir tarih geçti. Bu olaylar n hepsini biz gördük demi .
Belediye ba kan  dayanamam  ve söze girerek; Efendim bak n sanki kendi görmü  gibi 
anlat yor demi .

Fatih Tokluo lu bunun üzerine  tarihe not dü ercesine bir söz eder. 

-Efendim biz görmedik ama bu olaylar n hepsini bu a aç gördü, hakim bey lütfen tarihi yok 
sayamazs n z…demi .

Hakim o anda karar verir ve u cümleleri tutanaklara geçirir: 
-Tarihi gören bu a ac  kesmek mahkeme karar yla yasakt r. Bu a ac  kesenlere a r ceza 
verilecektir. Devletin mal d r. Tabii an tt r kesilemez.... 

Ege Bölgesi’nde kesilemez diye hakk nda mahkeme karar  bulunan a aç budur. Bunun 
sayesinde bu bölgede an t niteli inde olan birçok a aç kesilmekten kurtulmu tur.
Faik Tokluo lu ertesi günden ba layarak Tire’de bulunan bütün önemli a açlara “tabii an tt r
kesilemez” yaz l  tabelalar asm t r. O gün bugündür Tire’de bulunan birçok a açta envanter 
numaralar n n da oldu u “tabii an tt r” kesilemez levhalar  bulunur. Kesilmez, kimse yan na
yana amaz…” 

Sonuç ve Öneriler 

zmir’in an tsal nitelikli a açlar ndan önemli olanlar  bu bildiride tan t lm t r. Ancak zmir il 
s n rlar  içinde tescilli veya tescilsiz an tsal niteli i olan daha birçok an tsal nitelikli a aç
bulunmaktad r. Bugüne kadar zmir’in korunmaya de er a açlar  ile ilgili projeli bir 
çal man n yap lmam  olmas  ciddi bir eksiklik olarak göze çarpar.  

Bugün ya lar  binlerle ifade edilen, fiziksel özellikleri bak m ndan s ra d , mistik, mitolojik 
ve folklorik de eri olan a açlar öncelikli olarak korunmas  gereken a açlard r. Bununla 
birlikte ileride bu özelliklerden birine veya birkaç na sahip olaca  tahmin edilen a açlar da 
korunmas  gereken a açlar aras nda yer al r. Zira zaten ya ça do al ömrünün sonuna gelmi
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olan baz  an t a açlar günün birinde yok olup gideceklerdir. Bu yüzden istikbal a ac  olarak 
görülen nitelikli genç a açlar n da takibi ve korumas n n yap lmas  faydal  olacakt r. 

Kimi meskun mahallerde kimisi ise orman n derinliklerinde gizli olan korunmaya de er
a açlar n baz lar  bak ms zl k ve ilgisizlik yüzünden hasta ve çürümeye yüz tutmu tur. Bu 
a açlar n en k sa sürede envanter ile kay t alt na al nmas , varsa sorunlar n n not edilerek 
kurumlar aras  i birli i ile rehabilitasyon program na dahil edilmesi gerekmektedir. 

Park ve bahçelerde bulunan an t a açlarda koruma prensiplerine dikkat edilmelidir. 

Bugüne kadar tescili yap lmam  an t niteli indeki a aç ve a aç topluluklar n n bir an önce 
tescil edilerek koruma alt na al nmas  zaruridir. Zira koruma alt na al nmayan a aç ve a aç
topluluklar  zamanla kesilerek yok olmaktad r. Ancak koruma alt na al nan an t nitelikli bu 
a aç ve a aç topluluklar n n sahiplerinin ekonomik olarak zarar görmemesi için de ek 
tedbirlerin al nmas  gerekir.  Çünkü an tsal nitelikli a ac n veya a aç toplulu unun korunup 
bugüne gelmesinde rol oynayan mülk sahibinin an tsal nitelikli bu varl klar  koruma amaçl
yönetmeliklerle k s tlan rken ayn  zamanda ödüllendirilmesi daha etik ve do ru bir karard r. 

An tsal nitelikli a açlar ekoturizm için son derece önemli de erlerdir. Özellikle do a
yürüyü lerinin çok s k yap ld zmir’de bu a açlar n gözlemlenebilece i rotalar n
aktivistlere tavsiye edilmesi gerekmektedir. 
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ZM R’ N EKOTUR ZM POTANS YEL

Dr. Mustafa BATUR 
mustafabtr@yahoo.com 

ÖZET 
   
Son y llarda artan dünya nüfusu ve yo un kentle me süreci turizm insanlar n aktivitelerinde 
do aya ve yerel kültüre yönelmesine sebep olmu tur. Bu yönelim, turizm kavram n n
de i mesine ve geli mesine yol açarken; “ekoturizm” ad  alt nda do aya ve yerel kültüre 
sayg l  yeni bir turizm ak m  h zla yay lm t r. 

Özellikle son 30 y lda güçlenen ekoturizm ak m ; ülkeleri turizm potansiyellerini yeniden 
de erlendirme ve gelece e dönük planlar n  yeniden ekillendirme sürecine sokmu tur. 
Ekoturizm kapsam nda do al alanlarla ili kili yakla k 25 de i ik faaliyet say labilir. 

Çevre bilincini ön planda tutan, do aya ve yerel kültüre sayg l  olan ekoturizm aktiviteleri 
için kullan labilecek potansiyel alanlar n tespit edilerek koruma ve kullanma planlar n n
yap lmas  son derece önemlidir. 

Ekoturizm faaliyetleri kapsam nda de erli olan alanlar n ço u, do as  bozulmam  ve görsel 
niteli i olan alanlard r. Bununla birlikte otantikli ini koruyabilmi  yerel kültür de ekoturizmin 
en önemli unsurlar ndan birisidir. Bu ba lamda ekoturizm potansiyelini olu turan do al
alanlar n ve yerel kültürün korunmas  ve tan t m  büyük önem ta maktad r. 

Köklü bir tarihi ve kendine has yerel kültüre sahip olan Ege Bölgesi’nin en büyük kenti olan 
zmir, 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 toplanm t r. Özellikle, milli parklar, tabiat parklar , sulak alanlar, 
tabiat an tlar  ve tescillenmemi  birçok do a harikas  alan, arz edilebilir potansiyellerdir. 

Ekoturizm potansiyelinin de erlendirilmesinde öenmli etkenlerden birisi de talep durumudur. 
zmir genel olarak önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. zmir’de bulunan birçok do a

derne inin faaliyetleri ekoturizmin gelecekte daha da önem kazanaca n n i aretlerini 
vermektedir. 

Kentin zamanla almakta oldu u görünüm kenti olu turan insanlardaki çevre bilincinin bir 
yans mas d r. Bu yüzden do al çevreye duyarl  nesiller yeti tirebilen bir toplumun kent 
planlamas  da daha sa l kl  olur. Unutulmamal d r ki; en önemli, en zor ve en uzun sürede 
tamamlanabilen, buna kar n en kolay tahrip edilebilen altyap  kentin ye il altyap s d r.
Ekoturizmin ilkeleri ve ö retisi kent ya am nda çevreye duyarl l  destekler niteliktedir.  

Bu bildiride; ekoturizm kavram  ve önemi, zmir ilinin ekoturizm konusundaki arz ve talep 
durumu, aktif kullan mdaki ekoturizm alanlar , henüz bilinmeyen ekoturim potansiyeline 
sahip alanlar ile ehir park ve bahçelerinin ekoturizm ile ili kisine yönelik özet bir 
de erlendirmesi yap lm t r. 

Anahtar kelimeler: ekoturizm, do a yürüyü ü, ehir park , kent orman
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Ekoturizm Kavram  ve Önemi 

Ülkelerin en önemli gelir kaynaklar ndan birisi turizm sektörüdür. yi yönetildi inde do aya 
ve çevreye zarar  olmaz. Bu yüzden “ bacas z sanayi” olarak da nitelendirilir. 

Son y llarda turizm sektöründe tarihi ve turistik yerler ile deniz ve güne in çekicili ini 
turistlere sunmak yeterli olmamaktad r. Bu yüzden turizmde do al güzellikler ve yerel 
kültürün etkisi gittikçe artm t r. Bu iki unsurun içinde yer ald  turistik aktiviteler daha fazla 
tercih edilmektedir. nsan hayat nda do an n de erinin artmas yla, do al alanlarda yap lacak 
faaliyetlerin sayg  ve sorumluluk  bilinci dahilinde olmas  gerekti i vurgulanmaktad r. Turizm 
sektöründeki bu geli meler Ekoturizm kavram n n h zla geli mesine neden olmu tur.

Ekoturizm birçok kurulu  ve uzman taraf ndan tan mlanm t r. Ancak genel olarak en çok 
kabul gören tan m Uluslararas  Do a Koruma Birli i (IUCN)’nin yapt  tan md r. Buna göre 
Ekoturizm; do ay  ve kültürel kaynaklar  anlayarak korumay  destekleyen, dü ük ziyaretçi 
etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sa layan, bozulmam  do al alanlara yap lan 
çevresel aç dan sorumlu seyahat ve ziyaretlerdir. 

Ekoturizm kaynaklar n n temel bile enleri do al alanlar ve yerel kültürdür. Di er çekicilikler 
(tarihi eserler, ula m, al veri  olanaklar  vb.) ise ekoturizmi destekleyen unsurlar olarak 
görülebilir. Bu bak mdan do al alanlardaki zenginlik ve yerel kültürün orijinalli i büyük 
öneme sahiptir. Ekoturizm yok olan do aya sahip ç kma ve otantik yerel kültürü yerinde 
ya amak ve hissetmek iste inden do ar. 

Ekoturizm hem iç hem de d  turizmi ilgilendiren bir kavramd r. Ekoturizm, ehir ya am ndan 
s k lan insanlar için k sa mesafeler dahilinde, yabanc  turistler için ise uzun süreli seyahatler 
içine  yerle tirilebilecek, do a ile bütünle ik, farkl  aktivite seçenekleri sunar. 

Ekoturizm ilkeleri olan bir turizm çe ididir. Bu konuda söz sahibi olan Dünya Turizm Örgütü 
(WTO)’nün ekoturizmin amaçlar  ve bile enlerine yönelik kararlar u ekildedir:
Ekoturizmin amac ;

Turizmin do al ve geleneksel çevreye verdi i tahribat n en alt düzeye indirilmesi, 

Turistlere ve yerel halka do an n ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmas na 
yönelik e itim verilmesi, 

Turizmin yerel halk n ihtiyaçlar n n kar layan, yerel yönetim ve halkla i birli i içinde 
geli en sorumlu bir ticaret olarak özendirilmesinin sa lanmas ,

Koruma kapsam ndaki (do al ve sosyo-kültürel) alanlar n yönetim için kaynak ayr lmas ,

Turizmin negatif etkisinin en alt düzeye indirilmesi amac yla sosyo-kültürel ve do al
çevreye yönelik uzun vadeli takip ve de erlendirme programlar n n desteklenmesi, 

Turizmin yerel halk n geçimine katk da bulunmas n  sa layacak ekilde geli tirilmesinin 
temini, 

Turizmin geli iminin yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini art racak ekilde 
geli mesinin temini, 

Çevreyle uyumlu, do al ve geleneksel sosyo-kültürel ya amla iç içe geçen, yöresel bitki 
örtüsünü ve yaban hayat n  koruyan turizmin alt yap  yat r mlar n n gerçekle tirilmesidir. 
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Ekoturizmin bile enleri:  

Biyolojik çe itlili in korunmas na katk da bulunmas ,

Yerel halk n refah n n gözetilmesi, turistlerin ve yerel halk n bilinçlendirilmesinin 
sa lanmas ,

Küçük ölçekli i letmeler taraf ndan küçük turist gruplar na hizmet verilmesi, 

Turistlerin ve yerel halk n turizm endüstrisi hakk nda sorumlu hareket etmesinin 
sa lanmas ,

Geri dönü ü olmayan kaynaklar n en dü ük düzeyde tüketilmesi,  

Turizm yönetimine yerel düzeyde kat l m n önemsenmesi,  

 f rsatlar n n ve mülkiyetin yerel halk lehinde geli mesinin gözetilmesi 

olarak tan mlanmaktad r (Web 2). 

Ekoturizm Çe itleri 

Ekoturizm faaliyetleri incelendi inde yakla k 25’i geçkin faaliyetin ekoturizm kapsam nda 
de erlendirildi i görülmektedir. Bu faaliyetlerden ba l calar  Tablo 1’de özetlenmi tir. 
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Tablo 1: Ba l ca Ekoturizm Faaliyetleri 

Ekoturizm Faaliyeti çeri i
Do a yürüyü ü Do al alanlarda yap lan uzun ve zorlu yürüyü ler. 
Da c l k Sarp kayalara t rmanmak ve zirveye ula ma tutkusunun faaliyete 

dönü mesi. 
Ma ara turizmi Do adaki ma aralar n gizemlerine olan merak ve ke fetme 

iste inin faaliyete dönü mesi. 
Yön bulma Do ada yön bulma faaliyeti. 
Atl  yürüyü ü At binme tutkusu ile do a sevgisinin birle iminden do an

faaliyet. 
Do a bisikleti Do a ko ullar nda bisiklete binme tutkusunun faaliyete 

dönü mesi. 
Botanik turizmi Do adaki bitkileri ke fetme azusunun faaliyete dönü mesi. 
Yayla turizmi Yaylalardaki geleneksel ya am n do a ile bütünle mesi sonucu 

ortaya ç kan turizm çe idi.
Ku  gözlemcili i Do adaki ku  çe itlerinin turistik amaçl  olarak gözlenmesi ve 

görsellenmesidir. 
Yaban hayat
gözlemcili i

Yaban hayat n n turistik amaçl  olarak gözlenmesi ve 
görsellenmesidir. 

Foto safari Gezilip görülen yerlerdeki do al güzelliklerin foto raflamak 
amac yla yap lan safari etkinlikleri. 

Akarsu turizmi Rafting, kano ve nehir kaya  etkinlikleri. 
Sportif olta bal kç l  Do a ile bütünle ik sportif amaçl  bal k av  aktiviteleri. 
Hava sporlar Do al alanlarda yap lan, yamaç para ütü, yelken kanat, planör, 

para üt, balon etkinlikleri. 
K  turizmi Da l k alanlarda yap lan kayak ve rekreasyon etkinlikleri. 
Tar m ve çiftlik turizmi K rsal alanlarda rekreatif amaçl  yap lan tar msal etkinlikler. 
zcilik Özellikle çocuk ve gençlerin bedenen ve ruhen do ada disipline 

edildi i ve e itildi i aktivitelerdir. 
Kamp karavan turizm Do an n sakinli inde dinlenme amaçl  yap lan konaklamalar. 
Golf turizmi Sporun do a ile birle ti i bir çe it spor aktivitesi. 
Gem safari Do ada bulunan süs ta lar n n toplanarak koleksiyon yapma 

faaliyeti. 
Festival turizmi Do a veyerel kültür ile bütünle ik festivaller (Yörük festivalleri, 

deve güre leri,  yünüm (bö et) vb.) 
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Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm 

Dünyadaki turizm faaliyetleri uluslararas  Dünya Turizm Örgütü (WTO) taraf ndan
yönlendirilmektedir.  

2002 y l  Birle mi  Milletler taraf ndan Dünya Ekoturizm Y l  olarak ilan etmi tir. Bunda 
ekoturizmin ekonomik geli me potansiyeline sahip olmas  ile iyi planlan p, idare edildi inde
do al çevrenin korunmas  için güçlü bir araç olma özelli i ta mas  önemli rol oynam t r. 
Ekoturizm pazar n n giderek büyüdü ü 90’l  y llarda, 43 milyon Amerikal n n ekoturizm 
faaliyetine kat ld , Yunanistan’a gelen 3 milyon ngiliz turistin % 19’unun ekoturist oldu u, 
Fransa’da y lda 15 milyon ki inin trekking yapt  belirlenmi , ayr ca Avrupa ülkelerinin pek 
ço unun ülke turizmi için ay rd klar  pay n önemli bir k sm n n bu amaca yönelik harcand ,
yap lan ara t rmalarda ortaya ç km t r (Batur ve di , 2013). 

Dünyada bilinen önemli baz  ekoturizm 
destinasyonlar  Güney Afrika, Costa Rica,  
Endonezya, Alaska, Belize, Güney Amerika 
bölgelerinde bulunur. Bu bölgelere dünyan n
bütün ülkelerinden ekoturizm amaçl
ziyaretçiler gelmekte ve her y l ziyaretçi 
say lar nda büyük art lar ya anmaktad r
(Tablo 2). 

Tablo 2. Dünyadaki Baz  Ekoturizm Destinasyonlar n n Ziyaretçi Oranlar  (Wood, 2002) 

Ülke 1990 1999 Art  oran  (%) Y ll k Art  (%) 
Güney Afrika 1.029.000 6.026.000 486 19,3 
Kosta Rika 435.000 1.027.000 136 9
Endonezya 2.178.000 4.700.000 116 8 
Belize 88.000 157.000 78 6
Ekvador 362.000 509,000 41 3,5 
Botswana 543.000 740.000 36 3,1 

Dünyada ekoturizm yap lan potansiyel alanlar incelendi inde Türkiye’nin güney bölgelerinin 
önemli ekoturizm potansiyeline sahip oldu u görülmektedir ( ekil 1). 
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ekil 1. Dünyada Ekoturizm Yap lan Alanlar (Selimo lu, 2004) 

Türkiye’de ekoturizmin temelleri 1956 y l nda ç kan 6831 say l  Orman Kanunu ile at lmaya 
ba lanm t r. Bu kanunun 25. maddesi ile nadir özellik ve güzellik arz eden sahalar n Milli 
Park rejimine al nmas  sa lanm t r. Yine bu madde ile mesire yerleri tesis etme imkan  elde 
edilmi tir. Milli Park, Av-Yaban Hayat  ve Mesire Yerleri ile ilgili çal malar Orman Genel 
Müdürlü ü bünyesinde uygulanmaya ba lanm t r. VIII. Be  Y ll k Kalk nma Plan ’nda ise 
turizm sektöründeki hedefler aras nda yer alarak gündeme oturmu tur.

Türkiye’de ekoturizm kavram  ve faaliyetleri ise özellikle 2002 y l nda stanbul’da kurulan 
Ekoturizm Derne i ile h zl  bir geli me göstermi tir. Bu dernek 2006 y l nda Türkiye 
Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derne i ad  alt nda faaliyetlerini yürütmeye devam 
etmi tir. Bugün ise birçok ilde ekoturizm alan nda faaliyet gösteren dernekler bulunmaktad r.

Ekoturizm ulusal ormanc l k program nda da yer almaktad r. Ulusal ormanc l k program n n
3.2.1 numaral  stratejisi içinde ekoturizm kavram na yer verilmi tir. Eylem 109’a göre “H zla
kentle en ve de i en toplumun ormanlar n sosyal ve kültürel hizmetleri (rekreasyon, kent 
ormanlar , ekoturizm, peyzaj, avc l k, sportif bal kç l k, vb.) ile ilgili talep ve beklentiler ile 
bu hizmetlerin yerel ve ülke ekonomilerine potansiyel katk lar  konusunda envanter, ara t rma 
de erlendirme çal malar n n gerçekle tirilmesi Do a Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlü ü’nün koordinasyonunda ba ar lmas  gereken birinci öncelikli bir görevdir (Ok, 
2008).

Son y llarda özellikle belediyeler ve sivil toplum kurulu lar  ekoturizme yönelik projeler 
haz rlam lard r. Yap lan bu çal malar n Orman ve su leri Bakanl  nezdinde yans malar
olmu  ve Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü 2012 y l nda her il için do a
turizmine yönelik master planlar n haz rlanmas  karar n  alm t r. 

zmir’de Ekoturizm Potansiyeli 

zmir ilinin ekoturizm bak m ndan çekicili i do al yap s  ile de s k  ili kilidir. zmir’in do al
yap s  ve iklimi ekoturizm etkinlikleri için son derece elveri lidir. Da lar n denize dik olmas ,
k y lar n girintili ç k nt l  olmas  iklimsel çe itlilik sa lar. Güne lenme süresinin uzun olmas
ve s cakl klar n Akdeniz Bölgesi’ne göre çok yüksek olmamas zmir için bir avantajd r. 
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zmir’in neredeyse tüm ilçeleri yer ekilleri, do al güzellikleri ve özellikleri, yöresel 
özellikleri nedeniyle ekoturizm bak m ndan büyük bir potansiyele sahiptir.  

zmir co rafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklar n n çe itlili i ve deniz-kum-güne
temelli kitle turizmine yönelik altyap s yla geni  bir turizm yelpazesine sahip olmas na kar n,
bu turizm potansiyeli yeterince de erlendirilememi tir. Türkiye'nin önde gelen turizm 
merkezleriyle kar la t r ld nda zmir hem arz, hem talep yanl  olarak turizmde geri planda 
kalmaktad r. zmir'in ülke turizminden ald  pay % 4 civar ndad r (Anonim , 2010). Bu aç
kapatmak için de alternatif turizm dallar ndan birisi olan ekoturizmin, planl  bir ekilde 
geli tirilerek zmir’deki turizm ekonomisine kazand r lmas  gerekmektedir. Böylece öncelikle 
zmir ekonomisine sonras nda da Türkiye ekonomisine katma de er kazand racakt r. Bu 

kapsamda, zmir’de di er turizm dallar yla birlikte ekoturizmi iyi bir planlamayla i levsel
hale getirilerek yerli ve yabanc  turistlerin ilgisini bu yönlere çevrilmesi sektörün geli mesi 
bak m ndan önemlidir.  

Ödemi  Bozda lar, Gölcük Gölü, Nif Da , Kozak Yaylas , Gediz Deltas  Sulak Alan , Küçük 
Menderes Deltas , Belevi Gölü, Karaburun Yar madas , Tire, Balçova-Narl dere S rtlar ,
Güzelbahçe civar  ve köyleri, Kemalpa a-Bay nd r Ovac k, Karabel, Çiçekli, irince gibi 
birçok alan ekoturizm kapsam nda projelendirilebilecek bölgelerdir. 

zmir Valili i l Dernekler Müdürlü ü’nün verilerine göre zmir’de 2012 y l  itibariyle 
ekoturizm ile ili kili 235 dernek bulunmaktad r. Bu derneklerden 120’si ekoturizm 
faaliyetleriyle direk olarak ilgilidir (Batur ve di ., 2013). 

Ege Bölgesi genel olarak yazlar  s cak ve kurak, k lar  ise l k geçti inden hemen her mevsim 
ekoturizm faaliyeti yo undur. Faaliyetler s cak yaz aylar nda nispeten azalmaktad r  ( ekil 2). 

ekil 2: zmir’deki Ekoturizm Faaliyetleri ile lgilenen Derneklere Ait Baz statistikler 

zmir’de ekoturizm ile ili kili STK’lar n projeli çal malar n n say s  yeterli de ildir. 
STK’lardan al nan bilgilere göre son 10 y lda belli ba l  5-6 projenin geli tirilebilmi tir. 
Kurumlar aras nda ise baz  belediye ve kaymakaml klar ZKA’n n da destek vermesiyle 
ekoturizmle ilgili projeli çal malar  yürütmektedirler. 

Yap lan ara t rmalara göre zmir’deki ekoturizm faaliyetlerinden en yo unu do a
yürüyü leridir. STK’lardan al nan verilere göre zmir ilinde yap lan ekoturizm faaliyetlerinin 
oransal da l m ekil 3’da görülmektedir. 
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ekil 3. zmir’deki Ekoturizm Faaliyetlerinin  Oransal Da l m  (Batur ve di ., 2013) 

zmir’in lçelerinde Ekoturizmi Destekleyen Olgular: 

Ekoturizmin içerdi i faaliyet çe itlerine bak ld nda, turizm aç s ndan do an n; öncelikli 
çekim kayna  olma i levini her zaman sürdürmekte oldu u görülmektedir. Bununla birlikte 
faaliyetin büyük oranda gerçekle tirildi i yerler olan k rsal alanlarda; do al faktörler d nda
kültürel, dinsel ve tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunmas  ekoturizme katk s  aç s ndan
önem arz etmektedir. 

Özellikle tarihi yap lar olarak ifade edilen bina, köprü, kule vb. gibi kültürel de erlerin özgün 
karakterli olmas , tüketimden çok ke fi gerektiren özelli e sahip olmas  ekoturizmin de erine 
katk da bulunmaktad r. Ayn ekilde tarihi ve arkeolojik de erlerin sergilendi i müzeler de 
ekoturizme çe itlilik kazand rmaktad r. 

Çe itli geleneksel özelliklerin gösterimine ve tan t m na yönelik olarak çe itli yörelerin içinde 
veya birbirine yak n yörelerin etkile im alan ndaki noktalarda düzenlenen festival ve 
panay rlar ekoturizmin bir parças  durumundad r.

nsanlar n sinirsel ve bedensel yorgunluklar n  gidermek, çe itli rahats zl klar n  tedavi 
amac yla yapt klar  turizm hareketi olarak ifade edebilece imiz Sa l k Turizmi de ekoturizm 
için önemli bir f rsat yaratabilecek alternatif bir alan olarak dü ünülebilir.

zmir ve çevresi ekoturizmi destekleyen birçok özelli e sahiptir. Civardaki otantik pazarlar, 
yöresel yemekler ve festivaller de ekoturistlerin ilgisini çekmektedir. Özellikle en s k yap lan 
ekoturizm aktivitelerinden do a yürüyü ü ve bisiklet turlar na kat lanlar gittikleri yerlerdeki 
otantik pazarlar  da ziyaret ederler. irince’de arap, Ödemi ’te köfte, Çiçekli’de kiremitte 
ka arl  mantar gibi yöresel ürün ve yemekler ekoturistlerin ilgisini çeken ba l ca örneklerdir.  

zmir’de Ekoturizm amaçl  kullan lan alanlar: 

Ekoturizm faaliyetlerinin yap ld  alanlar  korunan - statülü ve kontrolsuz – statüsüz alanlar 
olarak iki ba l k alt nda incelemek mümkündür. 

Korunan alanlar, milli parklar, tabiat parklar , tabiat an tlar , tabiat  koruma alanlar , do al sit 
alanlar , sulak alanlar, yaban hayat  koruma ve geli tirme sahalar , özel çevre koruma 
bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan, biyolojik çe itlili in, do al ve bununla ili kili
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kültürel kaynaklar n korunmas  ve devaml l n n sa lanmas  amac yla ilgili mevzuata göre 
tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz alanlar d r. 

zmir genelinde statü verilmi  10 tabiat park , 1 yaban hayat  koruma sahas , 2 yaban hayat
geli tirme sahas , 8 sulak alan, 1 devlet avla , 1 örnek avlak, 58 mesire yeri, 2 kent orman  ve 
1 özel çevre koruma alan  bulunmaktad r ( ekil 4).  

ekil 4: zmir’deki Korunan Alanlar (Batur ve di ., 2013) 

Yönetime tabi olmayan ve henüz statü verilmemi  alanlar da ekoturizm potansiyeline sahip 
alanlard r. zmir ilinde bu potansiyele sahip alanlar ise ekil 5’de verilmi tir. 
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ekil 5: zmir’deki Koruma Potansiyeli Olan Statüsüz Alanlar (Batur ve di ., 2013) 

Milli parklar, tabiat parklar , sulak alanlar, yaban hayat  koruma ve geli tirme sahalar  ve 
avlaklar d nda, özel statüsü olmayan alanlarda da ekoturizm faaliyetleri yap lmaktad r. 
Özellikle do a yürüyü ü faaliyetleri çok farkl  güzergahlarda gerçekle mektedir. zmir 
genelinde Ege Turizm Derne i taraf ndan saptanm  yakla k 180 civar nda yürüyü
güzergah  bulunur. Bu güzergahlar n tercih edilme s kl  ayn  zamanda güzergah civar ndaki
do an n zenginli ine bir i arettir. Güzergah yo unlu u fazla olan bölgeler do al güzellik, 
flora ve fauna yönünden de üstün alanlard r.

zmir Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü’ne ba vurusu yap larak gerçekle tirilmi  olan 
son 59 do a yürüyü ü analizine göre bu aktivite için en yo un talep alan ilçe Kemalpa a
ilçesidir ( ekil 6).

ekil 6. Do a Yürüyü ü Etkinli inin lçelere Göre Da l m  (Batur ve di ., 2013). 
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lerleyen zaman diliminde ekoturizm alanlar na olan talebin artaca  tahmin edilebilir. Statü 
verilmemi  alanlardaki faydalanmalar arz ve talebin dengelenmesini sa lamaktad r.

Halk n büyük bir kesiminde do a ile bulu mak u an için sadece piknik alanlar yla s n rl d r. 
Oysa ekoturizm faaliyetlerinin ve bu amaçla ziyaret edilecek alanlar n tan t lmas  sonucunda 
talebin daha da art raca  tahmin edilebilir. 

zmir’de tüm ekoturizm faaliyetlerinin de erlendirilmesi durumunda faaliyetler göre tercih 
edilen bölgeler Tablo 3’de özetlenmi tir. 

Tablo 3. Ekoturizm Faaliyetleri çin Tercih Edilen Bölgeler 

FAAL YET TÜRÜ Bölge (En fazla talep edilenden itibaren) 
Do a Yürüyü ü Kemalpa a (Nazarköy-Yukar k z lca), Menderes bölgesi (De irmendere-

Özdere), Balçova, Narl dere, Karaburun, Buca-Kaynaklar 
Da c l k Kemalpa a-Dereköy, Ödemi -Bozda , Buca-Kaynaklar, Kar yaka-Sancakl

köyü, Buca-Kaynaklar 
Bisiklet Güzelbahçe, Kemalpa a (Nazarköy-Nif Da )  Kar yaka-Yamanlar, Menderes-

Kavac k, Selçuk, Urla-Yeni Orhanl -Ürkmez 
Ma arac l k Kemalpa a, Spil Da , Karaburun, Urla, Kurudere Kanyon 
Su Alt   Dal Seferihisar, Foça, Karaburun 
Foto Safari Kemalpa a (Nazarköy-Nif Da ), Tire-Kaplanköy, Menemen, Selçuk 

(Gebekirse) 
Yayla Turizmi Ödemi  (Bozda -Gölcük) 
Kampç l k Kemalpa a, Foça, Seferihisar, Kar yaka (Yamanlar-Karagöl) 
Kayak Turizmi Ödemi -Bozda
Oryantiring Menderes Çatalca bölgesi, Foça- Il p nar-Kozbeyli, Bergama 
Yamaç Para ütü Ödemi , Menderes 
Festival Turizmi Bay nd r

Ekoturizm Potansiyeline Sahip Olan Baz  F rsat Alanlar :

Bornova-Buca Gökdere Kanyonu: 

Buca ilçesi Kaynaklar yolundan ula lan 
Gökdere köyü yak n ndad r. Bornova ilçesi 
s n rlar nda kalan Gökdere köyü, kanyonun 
ba lang c nda yer al r. Kanyon ba lang c nda
bulunan geni  düzlük çad rl  kamp alan ,
karavan ve piknik alan  için uygun özelliklere 
sahiptir. Kanyondaki deredeki su ak
(Karap nar Deresi-Gökdere Deresi - zmir 
Deresi olarak da isimlendirilir) temmuz ay na kadar devam etmektedir. Bu derenin k y lar
do a yürüyü çüleri taraf ndan yo un taleple kar  kar yad r. Kanyon giri indeki kayal klar 
kaya t rman  için uygundur. Kanyona yak n hakim noktalardan kanyonun ormanla 
bütünle ti i manzara izlemeye de erdir.
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K z lçam ormanlar , maki, as rl k ç nar a açlar , su kaynaklar , do al ifal  bitkiler (kekik, 
papatya, defne, adaçay  vb.) kanyonun do al güzellikleri olarak göze çarpar.

Bornova-Yakaköy:

Do al k z lçam ormanlar yla kapl  olan Yakaköy civar zmir kent merkezine yak nl
nedeniyle yo un bir rekreasyon talebiyle kar  kar yad r.

Yakaköy’de Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü zmir ube Müdürlü ü Orman 
ve Su leri Bakanl  IV. Bölge Müdürlü ü zmir ube Müdürlü ü’nce Tabiat Park
Planlamas  yap lmaktad r. 
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Buca Kaynaklar-K r klar-Belenba :

Bu bölgelerde do a yürüyü üne uygun ormanl k alanlar bulunmaktad r. Alan su kaynaklar
aç s ndan zengin, do al özellikleri de ekoturizme uygundur. 

Buradaki köyler ekoturizmin önemini kavram  ve köylüler taraf ndan ekoturizm 
faaliyetlerinde etkin rol al nmaktad r. 

Bölge, kaya t rman  ve çad rl  kamp alan  olarak da c lar taraf ndan aktif olarak 
kullan lmaktad r.

K r klar köyüne 8 km mesafede, yöresel ad  “Deliahmet’in Yeri” olarak bilinen ve 1.032 m 
yüksekli indeki alan kamp-karavan turizmi için uygun özellikler ta maktad r. Alanda do al
su kaynaklar  bulunmaktad r. Alanda karaçam ve as rl k ard ç a açlar  vard r. 

K r klar köyüne 10 km mesafede halk dilinde “Yörük Düzlü ü” olarak bilinen ve 1050 m 
yüksekli inde yayla turizmine uygun potansiyel alan belirlenmi tir. Alan n çevresinde as rl k
Karaçam a açlar , akay k-ay  gülü (Paeonia peregrina), yol boyunca adaçay  bulunmaktad r. 

K r klar-Kaynaklar-Karaa aç-Belenba  köyleri aras nda Atl  Do a Yürüyü ü ve Bisiklet 
turizmi için uygun potansiyel alanlar bulunmaktad r. 

Kemalpa a-Sütçüler-Be p nar-Ans zca:

zmir-Ankara karayolundan Kemalpa a-Sütçüler-Be p nar köylerine ve Be p nar kanyonuna 
ula m mümkündür. Kemalpa a’dan Ans zca köyüne ve Ans zca kanyonuna ula m
mümkündür. 

Bu bölgedeki Be p nar ve Ans zca kanyonlar  do a yürüyü çülerinin tercih ettikleri ve aktif 
olarak kulland klar  yürüyü  parkurlar d r. Bölgede do al su kaynaklar n n olmas , yürüyü e
uygun orman yap s  ve do al güzellikleri do a tutkunlar n  çekmektedir. 

Yo un su ak  nedeniyle ilkbahar ve k  aylar nda yürüyü  yap lamamakta, sonbahar ve yaz 
aylar  tercih edilmektedir. Parkur boyunca da c  gruplar ve do a yürüyü çüleri Ans zca 
köyünü durak noktas  seçmekle köy ekonomisine katk  sa lamaktad rlar. 
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Ans zca Kanyonu tabiat an t  olarak de erlendirilebilir niteliklere sahiptir. 

Kamp-karavan turizmi, bisiklet turizmi, atl  do a gezisi, kaya t rman , botanik turizmi, foto 
safari, yaban hayat  (fauna) gözlemcili i (Anadolu kartal , ahin vb. gözlemlenebilir) için 
uygun potansiyel alanlar tespit edilmi tir. 

Kemalpa a-Nazarköy-Dereköy: 

Kemalpa a-Torbal  karayolu üzerindeki Nazarköy nazar boncu u üretimiyle tan nm  bir 
köydür. Ekoturistlerin gruplar halinde ya da bireysel olarak ziyaret ettikleri ve al veri
yapt klar  bir köy haline gelmi tir. Yerel halk yerel ürünler pazar n n ekoturizm faaliyetleriyle 
olan kombinsayonunu sa lam t r. Bu bak mdan model bir köydür. Boncuk d ndaki di er
yöresel ürünlere yönelik faaliyetler geli tirilebilir.  

Nazarköy yak n ndaki Nif Da  ç k nda Kurudere kanyonu yer almaktad r. Do a
yürüyü çüleri Nazarköy’den ba layarak Kurudere Kanyonu boyunca 10 km’lik bir parkurda 
yürümektedirler. Kanyon giri inde kamp-karavan turizmi için uygun potansiyel alanlar 
mevcuttur. Kanyon boyunca ve Nif Da nda botanik turizmi, fauna gözlemcili i, foto safari, 
atl  do a yürüyü ü, izcilik, ku  gözlemcili i faaliyetleri gerçekle tirilebilir.

Dereköy Mahmut Da ’n n eteklerinde yer almaktad r. Dereköyün 1 km ilerisinde da c
gruplar n kamp ve kaya t rman  yapt klar  bölge bulunmaktad r. Burada yeni ba layanlar n
e itim çal malar n  gerçekle tirdi i alanlar ile profesyonellerin tercih etti i kaya t rman
noktalar  bulunmaktad r. 
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Dereköy ve Mahmut Da  civar ndaki alanlarda botanik turizmi, fauna gözlemcili i, foto 
safari, atl  do a yürüyü ü, bisiklet turizmi, izcilik, ku  gözlemcili i faaliyetleri 
gerçekle tirilebilir.   

Menemen-Suuçan elalesi:

Suuçan elalesine Menemen-Çukurköy ve Alia a Karakuzu köyü üzerinden ula mak 
mümkündür. elale yakla k 34 m yüksekli inde, brim Deresi üzerinde bulunmaktad r.

Suuçan elalesi civar nda me e, çitlenbik, menengiç, çam ve ç nar a açlar  görülmekte olup 
zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede çad rl  kamp alan  için uygun bölgeler mevcuttur. 
Görsel olarak ayr cal kl  özelliklere sahip olan alan Tabiat An t  aday  olarak 
de erlendirilebilir.

Ödemi -Bademli-Gölcük-Bozda -Birgi: 

Ödemi  ilçesinden veya Tire ilçesinden devlet karayolu ile Bademli beldesi’ne ula l r.
Beldede haziran ay nda Kiraz Festivali düzenlenmektedir. Belde içerisinde festival alan ,
piknik alanlar , çad rl  kamp alanlar  düzenlenmi  ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmu tur. 

Bademli beldesinden ba lamak üzere 3 adet do a yürüyü ü parkuru belirlenmi  olup, bu 
parkurlar do a yürüyü çüleri taraf ndan aktif olarak kullan lmaktad r. Cevizli Da  1.200 m, 
Mum Kayas  1.650 m ve Hacetdede 1.831 m yüksekli inde parkur biti  noktalar n
olu turmaktad r. 

Yaz k  akan Bademli Deresi üzerinde farkl  yüksekliklerde 3 adet elale bulunmaktad r. Bu 
elalelerden en büyü ü 10 m yüksekli indedir.
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Beldede agro turizm, atl  do a yürüyü ü, foto safari, bisiklet turizmi yap labilir. Beldenin 
içerisinde iki adet tarihi camii ve meydandaki as rl k ç nar a ac  görülmeye de er
kaynaklard r.

Bademli beldesi s n rlar nda Mum Kayas  yak nlar nda çok az para ütçü taraf ndan bilinen ve 
tercih edilen 1.412 m yüksekli inde Yamaç para ütü atlama noktas  tespit edilmi tir. Belediye 
para ütçülerin atlama noktas na ula m na yard mc  olmaktad r. Bu alanda da  lalelerini de 
görmek mümkündür.  

Ödemi -Bozda zmir ilinde tek k  turizminin yap labildi i bir bölgedir. Bunun haricinde 
yamaç para ütü, do a yürüyü ü, kaya t rman , foto safari, da  bisikleti vb. faaliyetlerin 
gerçekle tirilebilece i geni  bir potansiyele sahiptir. 

Ödemi -Gölcük Yaylas  ismini Gölcük Gölünden alm t r. Karaçam a açlar ndan olu an 
orman yap s na sahiptir. Ayr ca ekonomik de eri yüksek kestane a açlar  da bulunmaktad r. 
Yaylada kamp-karavan, do a yürüyü ü, bisiklet, yayla turizmi, sportif olta bal kç l , ku
gözlemcili i, foto safari, botanik turizmi, fauna gözlemcili i, atl  do a yürüyü ü, izcilik 
faaliyetlerinin gerçekle tirilebilece i bir bölgedir. 

Bölge yap s  itibariyle Temal  Tabiat Park  aday  olarak DKMP Genel Müdürlü ü’nün ilgili 
birimleri taraf ndan incelenmektedir. 

Birgi Ayd no ullar  Beyli i’nin ba kenti olmas  nedeniyle çok zengin bir tarihi ve kültürel 
mirasa sahiptir. lçede ilk göze çarpan geçmi ten gelen düzenli ve intizaml  bir yap la man n
yerle imin oldu udur. Sokaklar  temiz ve civar ndaki do a ile uyumlu bir yap ya sahiptir. 
Zaman n ünlü alimlerinden Birgivi Mehmet Efendi’nin ve Gazi Emir’in mezarlar nin burada 
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bulunmas  nedeniyle inanç turizminin yo un oldu u bir bölgedir. Bölge agro turizm, atl  do a
yürüyü ü, foto safari, bisiklet turizmi için potansiyele sahiptir. 

Menderes Deliömerli-Yeniköy ve De irmendere-Ataköy (Karacada  civar ): 

Menderes-Gümüldür kara yolundan Deliömerli köyüne ula m mümkündür. Deliömerli 
köyünün yakla k 1 km uza nda kayaya oyulan tek Roma hamam  oldu u söylenen antik bir 
hamam bulunmaktad r. Fakat hamam herhangi bir koruma statüsüne konulmam  ve yöre 
halk  taraf ndan çe itli amaçlar için kullan lmaktad r. Kültür ve Turizm Bakanl  ile Orman 
ve Su leri Bakanl  i birli i ile koruma ve alan n çevresini kullanmaya yönelik projeler 
geli tirilebilir.

Menderes-Deliömerli-Yeniköy çevresinde kamp-karavan, bisiklet, atl  do a yürüyü ü
yap labilecek alanlar bulunmaktad r. Bölgede su kaynaklar  mevcuttur. 

Menderes-De irmendere-Ataköy (Karacada  civar ) bölgesinde çam a açlar , ç nar a açlar ,
kayal klar peyzaj de eri yüksek estetik bir do al güzellik sunmaktad r. Karacada  içerisindeki 
yollar bisiklet turizmi ve atl  do a yürüyü ü faaliyetleri için elveri lidir. Vadi içerinde akan 
bir dere ve dere üzerinde küçük elaleler bulunmaktad r. Dere boyu do a yürüyü çülerinin 
tercih etti i özelliklere sahiptir. 

Karacada  içerisindeki yollar ve dere kenar nda kamp-karavan turizmi için uygun noktalar 
tespit edilmi tir. Ayr ca bölgede fauna gözlemcili i, izcilik, oryantiring faaliyetleri de 
gerçekle tirilebilir.  

Karaburun-Mordo an-Sarp nc k- ris Gölü: 

zmir-Çe me karayolu veya otoyolunun Karaburun ayr m ndan ula mak mümkündür.  
zmir’e uzakl  nedeniyle Karaburun’a ba l  birçok köyün dokusu bozulmam t r. Köylerin 

ço u deniz ve do a manzaras na sahip oldu undan ilgi çekici özelliklere sahiptir. Köy 
yollar nda bisiklet turizmi, atl  do a yürüyü ü faaliyetleri gerçekle tirilebilir. Köylerde ev 
pansiyonculu u geli tirilerek yöre halk na ekonomik destek sa lanabilir. 
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Yar madan n çevresinde Akdeniz Fokunu görmek mümkündür. Mordo an ve Sarp nc k’ta
Akdeniz Foklar n n yavrulama ma aralar  bulunmaktad r. Bu bölgeler Çevre ve ehircilik 
Bakanl  ile Orman ve Su leri Bakanl  i birli iyle projelendirilerek koruma alt na 
al nabilir.

Karaburun Yar madas  sualt  dal  sporu için tercih edilen bir bölgedir. Ayr ca, Karaburun 
Yar madas  k y lar  deniz çay rlar  (Posidonia oceanica) aç s ndan zengindir. 

Karaburun- Ild r yolu üzerindeki ris Gölü Sazl  dikkat çekici özelliklere sahiptir. Göl farkl
ku  türlerinin bar nd  bir aland r. 

Güzelbahçe-Payaml -Küçükkaya-Çaml :

Çal malar n n yürütülmesi s ras nda Güzelbahçe Belediyesi’nin Payaml -Küçükkaya-Çaml
köylerine yönelik ekoturizimin geli tirilmesi için proje çal malar  yap ld  tespit edilmi tir. 
Bu konuda proje ekibinden destek istenmi tir. 

Güzelbahçe Belediyesince çal malar  sürdürülen ve Güzelbahçe’nin üç köyünü kapsayan bu 
proje içerisinde; ev pansiyonculu u, do a yürüyü  parkurlar , bisiklet parkurlar , oryantiring 
sahalar , kamp-karavan alanlar , festival turizmi vb. yönelik çal malar yer almaktad r.
Bölgenin turistik yerle im yerlerine ve kent merkezine yak nl  önemli bir avantaj olarak 
görülebilir.

Yerel yönetimin ve yöre halk n n ekoturizm faaliyetlerine yönelik geli tirmeye çal t
projelerin desteklenmesi halinde bölgedeki ekoturizm canl l k kazand r lmas  mümkündür.  
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Narl dere-Alt nvadi (Alionba  Deresi): 

Alt nvadi Narl dere ilçesinin merkezine çok yak n olmas , yerle imin biti i inde ormanl k
alan n ba lamas  ve do al özelliklerinden dolay  ekoturizm potansiyelinin üst düzeyde oldu u
bir bölgedir. 

Narl dere Kaymakaml  taraf ndan bu bölgeyi de kapsayan ekoturizm sektör analizi 
çal mas  yap lm t r. Alt nvadinin ekoturizm potansiyeli belirlenmi tir. 

Alanda proje ekibimizce yap lan arazi çal malar nda da  bisikleti, foto safari, atl  do a
yürüyü ü faaliyetlerinin gerçekle tirilebilece i uygun alanlar tespit edilmi tir. Bölgenin 
Temal  Tabiat Park  aday  olarak incelenmesi DKMP GM yap lmaktad r.

Tire-Sar lar-Çe me Ba  ve Suba  Bölgeleri: 

Tire ilçesinin Sar lar köyü hudutlar nda bulunan Çe meba  ve suba  mevkilerinde ya lar
500’ün, dip çevreleri ise 10 m.’nin üzerinde an t niteli i ta yan birçok ç nar a ac  bulunur. 
A açlar bir me cere olu turmu lard r. Fiziksel olarak da önemli boyutlara ula m  olan bu 
a açlar görülmeye de erdir.

çinde su kaynaklar  da mevcut olan alanlara araçla ula m için uygun yol bulunmamaktad r.
Bölge ke fedilmemi  bir do a güzelli ine sahiptir. Bu alanlar tabiat an t  statüsü verilip, 
gerekli koruma önlemleri al narak ekoturizm faaliyetlerine aç labilir özelliktedir.  
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Kemalpa a-Ovac k-Kayrak-Çatalköprü Bölgesi: 

Bölgede birçok an tla m  ya l  kestane a ac  bulunmaktad r. Ovac k köyü yak n ndaki
mesire alan n n civar ndaki do al ormanlarda bulunan an tla m  kestane a açlar  ve kar k
ormanlar bölgede nadir görülen bir yap ya sahiptir. Ayn  zamanda ara t rma orman  ve yaban 
hayat  geli tirme sahas  olarak da ayr lm  olan bölge ekoturizm faaliyetleri için uygundur. 

Ovac k köyünden Sinanc lara ait olan dere yaz k  ak  gösterir. Derenin bulundu u vadide 
yürüyü  güzergahlar  bulunmaktad r. Yamaçlardan dere içine ula m  sa layacak do al yap ya 
uygun patika yollar manzaran n daha iyi görülmesini sa lar. Dere içinde in a edilebilecek 
do al malzeme ile düzenlenmi  göletlerde sportif olta bal kç l n  geli tirmek mümkündür. 
Yine Kayrak köyü ve Çatalköprü civar nda do a yürüyü ü ve sportif olta bal kç l n
geli tirmek üzere uygun alanlar bulunmaktad r. Ovac k bölgesi lokal iklim yap s  itibariyle 
botanik turizmine yönelik bir arboretum kurulmas  için elveri lidir 

Ekoturizm çin Öncelikli Yat r m ve Planlama Alanlar :

Ekoturizm konusunda talepler ve öncelikli alanlar analiz edildi inde baz  bölgeler öne 
ç kmaktad r. zmir ilinde ekoturizm alanlar n n yo unla t  bölgeler ekil 7’de 
görülmektedir. 
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ekil 7. zmir linin Ekoturizm Bölgeleri (Batur ve di ., 2013) 

Ekoturizm ile ilgili yap lan yerel projelerin de erlendirilmeye dahil edilerek altyap  olu turan 
bölgeler incelendi inde ise sektörel bazda desteklenmesi gereken öncelikli bölgeler s ralamas
Tablo 4.’de özetlenmi tir. Bu bölgeler için üretilen teorik ekoturizm projelerinin  uygulamaya 
dönü türülmesi kent insan  ve d ar dan gelen ekoturistler için farkl  turizm alternatifleri 
sunacakt r. 

Tablo 4. zmir lindeki Ekoturizm Çe itleri ve Önemli Bölgeler (Batur ve di ., 2013) 



618

* Bu bildiri Orman Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

ehir Parklar , Kent Ormanlar  ve Ekoturizm 

Ekoturizm insanlar n do aya olan ihtiyac ndan ve otantik kültüre olan ilgisinden do an bir 
turizm çe ididir. Bu ihtiyaç özellikle büyük ve kalabal k kentlerin civar nda bulunan do al
alanlar üzerinde büyük bir bask  kurar. Kent ya am ndan bunalan insanlar bulunduklar
yerdeki en yak n do al alanlara ak n ederler. Bu yo un talep zaten k s tl  ve bir o kadar 
de erli olan do al ve kültürel yap lar  y prat r;  kimi zaman da yok edebilir. Do al alanlara 
çok yo un ve bilinçsizce ziyaretler ekoturizmin ilkeleriyle ters dü ebilir. Kent içi ye il alanlar 
do al alanlara olan bu bask y  hafifletici niteli e sahiptir. Büyük ehir parklar  ve kent 
ormanlar  k sa süreli rekreatif faaliyetler için oldukça kullan l d r. Bu noktada ehir içindeki 
ye il alanlar n niteli i, büyüklü ü ve da l m  son derece önemlidir. 

Dünya’daki modern ehirlerin dokusu incelendi inde ehirlerin iç k s mlar nda do al
ormanlar  and ran büyük ehir parklar n n bulundu unu görülür. Kent insanlar  ya ad klar
yerin yak n ndaki bu parklardan ve kent ormanlar ndan günlük olarak faydalanabilirler. Bu 
alanlar özellikle uzak yerlere gidemeyen ya l  insanlar n ve çocuklar n kolayca 
ula abilecekleri alanlard r.

Orman dokusu olan büyük alanlar eklindeki bu parklar n örneklerini NewYork, Viyana, 
Münih, Roma gibi kentlerde görmek mümkündür (Tablo 5). Muntazam düzenlenmi  baz
parklar ise yurtd ndan gelen turistlerin de ilgi oda  olmaya adayd r. 

Tablo: 5 Dünyadaki baz ehir parklar n n özellikleri 

Park/Orman Kurulu  y l  Alan  (Ha) Y ll k ziyaretçi 
Central Park-
Manhattan

1857 340 37.500.000 

Villa Ada/Roma 1878 182 - 
Englisher 
Garten/Münih 

1789 370 - 

Schönbrunn/Viyana - 240 -

Yasalar m za göre ehirlerde ki i ba na dü en ye il alan miktarlar n n 10 m2’ den az 
olmamas  gerekir. Ancak fiili durum itibariyle bu rakam bütün büyük ehirlerimizde daha 
dü üktür. 1991-1992 verilerine göre Avrupa ülkelerinin fiili durumu incelendi inde, ki i
ba na dü en ye il alan miktarlar n n ülkemizdekinden daha fazla oldu u görülür (Tablo 6). 

Central Park/NewYork/Manhattan 
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Tablo 6: Baz  Ülkelerde Ki i Ba na Dü en Ye il Alan Miktarlar  (EMÜR H. S., ve 
ONSEK Z D. 2007’den uyarlama) 

Ülke ehir Ki i ba na dü en ye il alan miktar
(m2)

Hollanda Amsterdam 45-50
sveç Stokholm 107

Almanya Frankfurt 154
Stutgard 153 
Hannover 112 

ABD Washington 50
Bristol 49 
Budape te 37 

Türkiye Ankara 2,3
stanbul 2,1 
zmir 2,8 

Günümüzdeki güncel bilgiler incelendi inde ise ki i ba na dü en ye il alan miktarlar ;
zmir’de 8 m2 (www.izmir.bel.tr), stanbul’da 6,05 m2, (www.ibb.gov.tr), Ankara’da 18,76 m2

(www.ankara.bel.tr)  ula m  gözükmektedir. 

ehirlerdeki ye il alan miktarlar n n rakamsal olarak son 20 y lda en az 4-5 kat na ç kmas na
ra men ehir içindeki birçok ye il alan n in aat izinleriyle gündeme gelmesi son derece 
ilginçtir. 

ehir ya am nda yer alan ye il alanlar n miktar ndan daha önemlisi de niteli idir. Ye il
alanlar ne kadar orman n do al dokusuna yak n olursa kent ya am n  hafifletmekte o kadar 
etkilidirler. Küçük parklar, çim alanlar , küçük çiçek bahçeleri görsel nitelikten öteye 
gidemezler. Bu tip küçük ve parçal  ye il alanlarda genellikle boylu me cereler olmad ndan
halk n do aya özlemini giderici fonksiyonlara sahip de ildirler. zmir’de 3.174 ha. ye il alan 
bulunmakta ancak küçük parçalar halinde ve boylu a açlardan yoksun bu alanlar yap lar n
aras nda kaybolup gitmektedir. Bu ba lamda zmir denince akla gelen en önemli ye il alan 
Fuar alan  bile bu niteliklerinden yoksun hale gelmi tir. Zira fuar alan  içindeki yap lar ve en 
önemlisi yer alt  otopark , nitelikli ye il alan özelliklerini bozmaktad r.

Son zamanlarda gündeme s kça gelen bir yap  da Kent Ormanlar d r. zmir’de 
Narl dere/ nciralt  Mevkiisinde 1999 y l nda bir adet kent orman  tesis edilmi tir. Daha 
önceleri moloz döküm sahas  olarak kullan lan 200 ha’l k bu alandaki a açlar henüz yeterince 
geli ememesine ra men il içindeki en büyük ye il aland r. Yine Bornova’da yeni düzenlenen 
Homeros Vadisi Rekreasyon Alan  kent halk n n baz  rekreasyonal taleplerine cevap 
verebilecek nitelikte olan alanlardan birisidir.  Bornova/Çiçekli s rtlar nda tesis edilen Kent 
Orman  ise ehir d nda oldu undan toplumun kent dokusuyla bütünle emez, günübirlik 
ihtiyaçlara cevap veremez niteliktedir. 

zmir’de ye il alanlar n da l m  da son derece düzensizdir. Yeni imara aç lan yerlerde ye il
alan da l m  k smen ihtiyaca yönelik iken eski yerle im yerlerindeki ye il alanlar sbu 
planlamadan yoksundur. 

Tüm bu olumsuzluklara kar n geli mekte olan ehirler gibi zmir de bir ansa sahiptir. Son 
günlerdeki kentsel dönü üm projeleri ile k smen de olsa ye il alan kazan m f rsat  do mu tur. 
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Bu f rsat n iyi kullan lmas  halinde baz  iyile meler sözkonusu olabilir . Zira gittikçe büyüyen 
in aat yap lar  planlamay  düzeltilemez k lmaktad r. Bu nedenle ye il alan projeleri uzun 
dönemli stratejilerle mutlak koruma alt na al nmal d r. Yasal düzenlemelerin kal c  olabilmesi 
bak m ndan ise koruman n toplumda bir kent kültürü olarak oturmas n  sa lamak amaç ve 
hedefler içinde yer almal , bunun için stratejiler geli tirilmelidir. 

Ye ildere ve civar  kentsel dönü üm kapsam nda zmir’e büyük ye il alan kazand rma 
f rsat na dönü ebilecek yerlerden birisi olarak göze çarpar. Ayr ca Ye ildere Karayolu Adnan 
Menderes Hava Liman ’n  kent merkezine ba lad ndan stratejik bir öneme sahiptir. 
Havaalan ndan kent merkezine giden yerli ve yabanc  turistlerin zmir alg s n  etkiler. Bu 
yüzden planlama çal malar nda görsel nitelikleri en k sa sürede düzeltilmesi gereken kritik 
alanlardan birisidir. Dere taban n n uygun toprak yap s  ve su rejimi ye illendirme
çal malar na elveri lidir. Buca Kav a ndan Basmane-Tepecik kav a na kadar olan k s mda 
karayolunun sa ndan ve solundan belli mesafelerde al nacak bir zon a açland r larak  ehrin
ye il alanlar na kat lmal d r. Bu alan ayn  zamanda bir rekreasyon alan  olarak da 
de erlendirilebilir.

Kent içindeki ye il alanlar n rekreasyon faaliyetleri için kullanma ekli de son derece 
önemlidir. Bu alanlar halka aç k, mümkün oldu unca ku  türlerini ve küçük hayvanlar  da 
bar nd rabilecek ekilde düzenlenmelidir. Kent içi ye il alanlarda ate li piknik gibi aktiviteler 
yap lmamal d r.

Sonuç ve Öneriler: 

Ekoturizm master planlar  haz rlanmal d r.

Potansiyel ekoturizm alanlar nda yeni statü ilanlar  ile birlikte koruma ve kullanma planlar
yap lmal d r. 

Ekoturizm alanlar n n tan t m faaliyetlerine önem verilmelidir. 

Okullarda toplumsal çevre bilincini geli tirmek amac yla seçmeli dersler okutulmal d r

Ekoturizmde öne ç km  bölge ve köylerden geli mekte olanlardan birkaç  pilot bölge 
olarak seçilmeli ve yat r mlar yap lmal d r.

Ekoturizm bölgelerindeki otantik pazarlar desteklenmelidir. 

Do al alanlara bask y  azaltan kent içi ye il alanlar n miktar  ve niteli i art r lmal , mevcut 
ye il alanlar n ba ka amaçlar için kullan lmas n  engelleyici uzun vadeli tedbirler 
al nmal d r. 
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ULA IM SEMPOZYUMUNUN DÜ ÜNDÜRDÜKLER YLE B R KENTE - ZM R'E
BAKMAK

Yrd. Doç. Dr. Hilmi Evren Erdin 
evren.erdin@deu.edu.tr 

G R

Son dönemde ülkemizde gerçekle tirilen ve ön plana ç kar lan ulusal, bölgesel ve kentsel 
ölçekteki farkl  altyap  projeleri, mekansal, ekonomik ve sosyal anlamda de i im ve dönü üm
stratejisinin bir parças  olarak gündemde kendine yer edinmektedir. Özellikle altyap  projeleri 
içerisinde önemli bir yere sahip olan ula m projeleri, kentlerin arazi kullan mlar , yo unluk
da l mlar  ve imar planlar  üzerindeki etkileri, kentsel ve siyasal rant yaratma güçleri 
çerçevesinde siyasi iktidarlar taraf ndan sürekli gündeme getirilmekte ve kamuoyunda, 
meslek odalar  ve akademik camiada kendine önemli bir tart ma platformu bulmaktad r. 
Bunun bir yans mas  olarak hem söz konusu ula m politika, strateji, planlama ve projelerinin 
hem de kent planlama mesle inin bu mevcut süreçteki rolünün tart lmas  amac yla TMMOB 

ehir Planc lar  Odas zmir ubesi taraf ndan 2013 y l n n May s ay nda zmir’de “Kentsel 
Ula m Planlamas , Politikalar  ve Deneyimleri” konulu Ula m Sempozyumu düzenlenmi tir.
Sempozyum’da gündeme getirilen konular, sorunlar ve yap lan tart malar genel olarak, 
kentlerimizde noktasal olarak geli tirilen ula m projelerinin ula m sisteminin i leyi inde ve 
altyap s nda çe itli sorunlar n ortaya ç kmas na yol açt ,  ula m projelerinin ihtiyaçtan öte 
siyasi bir rant arac  olarak ön plana ç kar ld , özellikle 2000 sonras  de i en yasal ve 
yönetsel yap ya ba l  olarak kent ve ula m planlamas  çal malar n n içeri inin ve boyutunun 
de i ti i ve bu çerçevede ula m proje ve yat r mlar n n b rak n imar planlar n , ula m ana 
planlar  ile de e güdüm ve bir bütünsellik içerisinde ele al namad , kentiçi ula mda politika, 
karar, strateji üretmede ve uygulamada karma k bir yap n n söz konusu oldu u, ula m
planlar n n haz rlanmas nda otomobil odakl  bireysel yakla mlara yer verildi i, toplu ta ma 
sistemleri ile ula ma öncelik veren yakla mlar n, politikalar n ve uygulamalar n s n rl
oldu u çevresinde toplanm t r. Sempozyumun sonuç bildirgesinde ula m planlamas
çal malar n n nitelikleri, ihtiyaç duyulan teknik, yasal ve yönetsel düzenlemeler, ula m
planlar n n kentlerin geli imi ve imar planlar  ile olan ili kisi ve ehir ve Bölge Planlama 
meslek e itimi çerçevesinde çözüm önerileri ortaya konulmaya çal lm t r. Sonuç olarak 
sempozyum, ula m planlamas n n kent planlama disiplini içinde ne kadar önemli bir yere 
sahip oldu unu ve kar l kl  ili kisinin yan  s ra özellikle stanbul, zmir gibi kentlerimizin 
gündeminde önemli yer tutan ve bir çözümden çok bir sorun niteli i ta yan 
noktasal ölçekteki ula m projelerinin kentlerin mevcut ve gelecek öngörüleri ile yani naz m
imar planlar  ve ula m ana planlar  ile ne ölçüde örtü tü ünün ve gerekliliklerinin rasyonel 
bir çerçevede ele al nmas  ve tart lmas  gerekti ini de ortaya koymu tur.

Bu çerçeveden ve sempozyumun dü ündürdüklerinden hareketle bu çal man n, zmir için 
ortaya konan ve kent gündeminde önemli yer i gal eden ula m plan ve projelerini, kentin 
gereksinimlerinin kar lanmas ndaki ve ula m sisteminin eksiklerinin giderilmesindeki 
rolünü, kente sa layaca  mekânsal, ekonomik ve sosyal olanaklar ve riskler çerçevesinde ele 
almas  hedeflenmektedir. Bu kapsamda zmir için merkezi yönetim taraf ndan öne sürülen 
ula m projelerinin yerel yönetimin ula m planlamas  ve kent planlamas  süreci içerisinde 
nas l yer ald  ve nas l bir ili ki içerisinde oldu u üzerinde durulacakt r. zmir özelinde bu 
projeler üzerinden yürütülecek tart man n Ula m Sempozyumu’nun kazan mlar  ve ç kt lar
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çerçevesinde geli tirilecek öneri ve alternatifleri ortaya koymas  ve tart maya açmas  bu 
çal man n beklenen sonuçlar ndand r. Ayr ca ula m projeleri penceresinden zmir kentine 
yap lan bu bak n, merkezi ve yerel yönetimlerin hem mekansal hem de yönetsel boyuttaki 
yakla mlar n  ortaya koymas  aç s ndan da önemli bir yeri bulunmaktad r.  

ULA IM SEMPOZYUMUNUN DÜ ÜNDÜRDÜKLER  VE KAZANIMLARI 

Ula m Sempozyumu’nda de erli konu mac lar ve kat l mc lar ile yürütülen tart malar, 
ula m planlamas  alan n n kent planlama disiplini içinde ne kadar önemli bir yere sahip 
oldu unu ve kar l kl  ili kisini, ula m planlamas nda ya anan sorunlar  ve bu sorunlar n
çözümüne ili kin dü ündürdükleri ve kazan mlar  ortaya koymas  aç s ndan çok anlaml d r.
Ula m Sempozyumu’nda yürütülen tart malar, hem ehir planlama ile ili kili hem de 
ba ms z olarak ula m planlamas nda ya anan sorunlar  ortaya koymaktad r. Bu sorunlar
a a daki gibi özetlemek mümkündür.  

Merkezi yönetim taraf ndan yerel yönetimlerden ba ms z bir ekilde noktasal olarak 
önerilen ula m projelerinin kentlerin ula m sisteminin i leyi inde ve altyap s nda
çe itli sorunlar n ortaya ç kmas na yol açmas ,

Siyasilerin ula m projelerini ve yat r mlar n  siyasi rant arac  olarak kullanmas ,

Yeni ç kar lan yasalar (Büyük ehir yasas  gibi) ile de i en idari s n rlar n ula m
planlamas  çal malar n n içeri inin ve s n rlar n n de i mesine yol açmas  ve planlama 
çal malar n n boyutunu de i tirmesi,

Türkiye’deki kentlerin geli im prati i içerisinde ula m planlamas  çal malar n n
kentle me ve ehir planlama çal malar ndan sonra gelmesi,  

Ula m projelerinin ve yat r mlar n n kentlerin naz m planlar  ve ula m ana planlar
ile bütünsel bir çerçevede ele al nmamas  ve e güdümlü olarak yap lmamas ,

 Kentin mekansal geli imini yönlendiren ve s n rland ran önemli unsurlardan biri olan 
ula m kararlar n n planlama sürecinde yeterince dikkate al nmamas ,

Kent planlama sürecinde etaplama yap lmamas na ba l  olarak ula m altyap
yat r mlar n n bütün plan nüfusu için yap lmas n n do urdu u kaynak israflar n n
olmas ,

Kent planlama ve ula m planlamas  ili kisinin tan ms z olmas  ve bu konularda 
artname ve yönetmeliklerin bulunmamas ,

ehir planc lar n n ula m planlamas  çal malar  içerisinde ana aktörlerden biri 
olmas na ra men süreç içerisinde yeterince yer almamas ,

Gerek ehir ve Bölge Planlama meslek e itiminin verildi i üniversiteler düzeyinde 
gerekse de meslek odas  düzeyinde ula m planlamas na yeteri kadar önem ve yer 
verilmemesi, 

Ulusal ölçekten kent ölçe ine kadar kademeli bir ula m planlamas  stratejisinin 
olmamas ,

Kentiçi ula mda politika, karar, strateji üretmede ve uygulamada karma k bir yap n n
söz konusu olmas ,

Kentlerin mevcut ula m altyap lar n n etkin ve verimli bir ekilde kullan lamamas ,
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Ula m plan na ili kin tan m, ölçek, süre, onay yetkisi, denetim, yapt r m ve plan 
sorumlusu gibi birçok alan n tan ms z ve belirsiz olmas ,

Ula m planlar n n haz rlanmas nda otomobil odakl  bireysel yakla mlara yer 
verilmesi ve demiryolu ula m , deniz ula m  gibi di er toplu ta ma sistemleri ile 
ula ma öncelik veren yakla mlar n, politikalar n ve uygulamalar n s n rl  olmas ,

Ula m planlamas  çal malar nda ça da  ula m politikalar na yeteri kadar yer 
verilmemesi,  

Ula m planlamas nda ve uygulamada ya anan güçlükleri ortadan kald rmaya yönelik 
teknik ve yasal düzenlemelerin s n rl  olmas  veya olmamas ,

Trafik yönetim planlar na ili kin standart, kural ve yapt r mlar n bulunmamas d r.

Sempozyumda ula m planlamas na ili kin dile getirilen bu sorunlara yönelik ortaya konulan 
çözüm önerilerini; ula m plan çal malar n n nitelikleri, ihtiyaç duyulan teknik, yasal ve 
yönetsel düzenlemeler, ula m planlar n n kentlerin geli imi ve imar planlar  ile olan ili kisi 
ve ehir ve Bölge Planlama meslek e itimi ana ba l klar  çerçevesinde a a daki gibi ifade 
etmek mümkündür.   

ehirlerin imar planlar  ile ula m planlar  bir bütün ve e güdümlü olarak ele al nmal ,
düzenlenmeli ve ula m ve teknik altyap  yat r mlar n n verimlili ini ve etkinli ini
artt rmaya yönelik imar planlar nda etaplamalar yap lmal d r.     

Ula m projeleri ve yat r mlar  ula m planlamas  çal malar n n ihtiyaçlar
çerçevesinde bütünsel bir yakla mla ele al nmal , kentsel geli imin yönlendirilmesinde 
ve s n rland r lmas nda sahip oldu u potansiyel ve önem dikkate al narak 
planlanmal d r.

Ula m planlamas  çal malar nda ça da  ula m politikalar  ve toplu ta maya öncelik 
veren yakla mlar geli tirilmeli ve kullan lmal , ulusal ölçekten kent ölçe ine kadar 
farkl  kademe ve ölçekte ula m stratejisinin üretilmesi sa lanmal d r.   

Ula m planlamas na ili kin tan m, ölçek, süre, onay yetkisi, denetim, yapt r m ve plan 
sorumlusu gibi belirsizlikleri ve uygulamada ya anan güçlükleri ortadan kald rmaya 
yönelik yasa, yönetmelik, standart ve artnameler ile gerekli olan teknik, yasal ve 
yönetsel düzenlemeler yap lmal d r.   

Ula m planlamas  çal malar nda ehir planc lar n n sahip oldu u rolden ötürü hem 
ehir ve Bölge Planlama lisans ve yüksek lisans e itiminde dersler ve programlar hem 

de meslek odas  taraf ndan düzenlenecek etkinlikler ile ula m planlamas na daha fazla 
yer verilmesi, ula m konusunda fark ndal k yarat lmas  ve bu konuda bilgi birikiminin 
olu turulmas  sa lanmal d r.     

Bugün Türkiye’de mevcut yasal yap  içerisinde ula m planlamas  çal malar , sadece 5216 
say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi f f kras nda Büyük ehir belediyesinin 
görev, yetki ve sorumluluklar  alt nda “Büyük ehir ula m ana plân n  yapmak veya 
yapt rmak ve uygulamak; ula m ve toplu ta ma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu 
sa lamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma 
araçlar  ile taksi say lar n , bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n  belirlemek; 
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 
yerlerini tespit etmek ve i letmek, i lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere 
verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün i leri yürütmek” olarak genel bir ifade ile yer 
almaktad r. Dolay s yla ula m plan  tan m , niteli i, onay yetkisi, denetimi, yapt r m  gibi 
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ula m planlamas na ili kin birçok önemli konunun yasalar ile çerçevesinin ve içeri inin 
tan mlanmad  ve belirlenmedi i görülmektedir. Bu Kanunu dayanak göstererek genel olarak 
büyük ehir belediyelerinin ula m ana planlar n  yapt klar  veya yapt rd klar  ama bunlar n her 
birinin farkl  içeriklerde ve standartlarda oldu unu söylemek mümkündür. Bu noktada, 
kentlerin ula m ana plan n n olup olmamas ndan da önemli olan kentlerin planlama sürecinde 
bu ula m ana planlar  ile naz m imar planlar  aras nda e güdümün olup olmad d r. Örne in 
ula m ana plan ndaki bir karara ba l  olarak imar plan nda revizyon yap lm  m d r? ya da 
tam tersi bir durum, bir imar plan  karar na ba l  olarak ula m plan nda de i iklik yap lm
m d r? Maalesef ülkemizin kentle me prati i bu ili kinin ve e güdümün olmad n  gösteren 
say s z örnekle doludur. 

mar planlar  ile ula m planlar  aras ndaki bu e güdümsüzlük kentlerimizin önemli bir sorunu 
olarak gündemde yer al rken, ilave olarak merkezi yönetim taraf ndan bu planlardan ba ms z
olarak üretilen ve gündeme getirilen ula m projeleri bu sorunu çok daha karma k hale 
getirmektedir. Bugün zmir kenti için benzer bir durumdan söz etmek mümkündür.      

ZM R KENT NE YÖNEL K MEVCUT VE ÖNER  ULA IM PLAN VE PROJELER

Ula m planlamas  anlam nda zmir kentine ili kin yerel ve merkezi yönetim taraf ndan
yap lm  çe itli ula m plan ve projeleri bulunmaktad r.  zmir Büyük ehir Belediyesi 
taraf ndan 5216 Say l  Büyük ehir Belediyeleri Kanunu’nun hükmü gere ince haz rlanan 
“ zmir Ula m Ana Plan ”n n, zmir Büyük ehir Belediyesi Ula m Koordinasyon 
Merkezi’nin 11.03.2009 tarihli toplant s nda uygunlu una oybirli i ile karar verilmi tir. zmir 
Kentsel Bölge Naz m mar Plan ’n n ( KBN P) bölgesel ölçekte haz rlanm  olmas , Ula m
Ana Plan ’n n da ayn  düzeyde ele al nmas n  gerektirmi , çal malarda ad  geçen plandan 
gelen “Kentsel Bölge” (Metropoliten Bölge) ve “Merkez Kent” tan mlamalar  hesaplamalarda 
kullan lm t r (Oral, 2012).

Sonuç Raporu Özeti’nde (2010) Ula m Ana Plan ’n n temel hedefleri Büyük ehir
belediyesinin sorumlulu u alt ndaki ehirsel-bölgesel alanda uygulamal  olarak; 

Ula m ve trafik sistemleriyle ilgili ara t rma, de erlendirme, bilgi-veri düzeni kurma 
çal malar  yürütmek ve bu giri imlere süreklilik kazand rmak, 

lgili tüm kamu kurumlar  aras nda yeniden e güdüm ve yönetimsel düzenleme 
olanaklar  yaratmak, 

Sosyo – ekonomik yap y  ve davran sal özellikleri ara t r p saptamak, buna dayal
ula m talep analizleri ve kestirimleri geli tirmek, 

 Arazi kullan  kararlar yla ula m sistemleri aras nda kar l kl  ili kilerin göz önünde 
bulunduruldu u bir denetim ortam n  yaratmak,  

Ula m altyap  projelerinin tan mlanmas n , konumland r lmas n  yapmak, 
maliyetleriyle ilgi analizler geli tirerek teknik, ekonomik ve toplumsal standartlar n
tespit etmek,  

Bu projelerle ilgili olarak da kurumsal sorumluluk alanlar  ve uygulama önceliklerini 
belirlemektir  

eklinde ifade bulmaktad r. Bu temel hedefler çerçevesinde, planlama verileri, trafik etütleri, 
anketler, ula m a  fiziki verileri, yük etütleri, tamamlay c  ön ara t rmalar, kuramsal ve 
teknik çal malar yap larak 2030 y l na yönelik öngörülerde bulunulmu  ve ula m ana plan
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haz rlanm t r. Plan yap lan dönemde, toplu ula m yolculuklar nda 2010 y l nda % 80,8 olan 
karayolunun a rl n n 2030 sonunda % 65,6 olaca  öngörülmektedir. Ayr ca 2030 y l nda
toplu ula m yolculuklar nda metro % 10,73, banliyö % 12,84 ve vapur % 6,63 paya sahip 
olaca  kabul edilmektedir. Planda ula m alt sistemleri (karayolu a , hafif rayl  sistem, 
metro,  vapur, banliyö demiryolu toplu ula m sistemi, öneri tramvay güzergahlar  ve 
i letmeleri, yaya ve bisiklet yollar  gibi) ve yat r m a amalar na ili kin öneriler ve kararlar 
geli tirilmi tir. Bu önerileri ve kararlar  k saca; karayollar n n iyile tirilmesi ve geli tirilmesi, 
otobüs ana arterlerinin ve hatlar n n düzenlenmesi, F.Altay, Bornova Otogar, Narl dere, DEÜ 
T naztepe, Urla YTE hafif rayl  sistem ve metro hatlar n n ve ç Körfez, ç-Orta-D a Körfez, 
Mavi ehir- nciralt -Güzelbahçe, Urla ve Bal kl ova, Foça, Konak-Üçkuyular vapur hatlar n n
aç lmas , Alia a OSB, Torbal , Bay nd r ve Selçuk banliyö demiryolu toplu ula m hatlar n n, 
Konak, Buca, Kar yaka ve Bornova’ya öneri tramvay güzergahlar  ve i letmelerinin 
yap lmas , yaya ve bisiklet yollar  düzenlemeleri olarak s ralamak mümkündür.     

Yerel yönetiminden ba ms z olarak hem iktidarda yer alan siyasi partinin hem de ilgili devlet 
kurumlar n n haz rlad  raporlarda yer ald  kadar yla merkezi yönetimin, zmir kentine 
ili kin hem kentsel hem de ulusal ve bölgesel ölçekte ula m alt sistemleri için çe itli ula m
projeleri geli tirdi i görülmektedir. Bu projelerin bir k sm  Ula m Ana Plan ’ndaki kararlar 
ile paralellik göstermekte iken, bir k sm  plandan tamamen ba ms z olarak üretilmi
kararlard r. Kamuoyu ile payla ld  kapsamda, bu projeleri ve genel özelliklerini k saca 
a a daki gibi ifade etmek mümkündür.    

zmir Karayolu ve Rayl  Geçi  ( ZKARAY): ehrin iki yakas n  karayolu ve rayl  geçi  ile 
birle tirmeyi amaç edinen bir projedir. Rayl  sistem, zmir Körfez Geçi i sonras
Mavi ehir’den zmir Çevre Yolu’na ba lanarak, s ras yla Bornova, Otogar, Buca, Balçova’y
takiben, tekrar zmir Körfez Geçi i’ne ba lanan bir daire çizecektir. Bir tam tur süresi 
yakla k 60 dakika olacakt r. ZKARAY’ n rayl  sistem hatt  yakla k 50 km’dir. Körfez 
geçi i tünel ve köprü ile olacakt r. Toplam geçi  süresinin rayl  sistem ile 5 dakika, araç ile 8 
dakika olaca  ve ZKARAY’ n karayolu ile körfez geçi  süresi sahil yoluna göre be te bire, 
çevre yoluna göre yedide bire inece i öngörülmektedir.    

Konak Tüneli: Gereksinimi olmad  halde kentin merkezine girmek zorunda olan trafi in, 
kentiçi trafik yo unlu unu artt rd  belirtilmekte ve bu yo unlu un çözümü olarak önerilen 
bu tünel ile Mustafa Kemal Sahil Bulvar  ile Ye ildere Caddesi’nin ba lanmas
öngörülmektedir. Proje ile transit trafi in ehir merkezine (Kordon, Konak, Çankaya, 
Basmane ve Alsancak) girmeden yoluna devam etmesinin sa lanmas  dü ünülmektedir. Proje 
ile Konak-Ye ildere aras n n 5 dakikaya dü ece i ve her y l 30 milyon liraya yak n yak t
tasarrufu yap laca  ifade edilmektedir. 2011 y l nda temeli at lan Konak Tüneli’nde in aat 
faaliyetleri devam etmektedir.     

zmir Metrolar : Mevcut metro hatt na ilave olarak önerilen ve Ula m Ana Plan ’nda da yer 
alan Halkap nar-Otogar, F.Altay-Narl dere, Üçyol-Buca/Üniversite, Narl dere-Urla/ YTE
hatlar  ile toplu ta mac l n geli tirilece i belirtilmektedir.   

Egeray: ZBAN hatt n n Selçuk ve Bergama’ya uzat lmas  hedeflenmektedir. Böylece bu 
ilçeleri zmir’e ba layan güzergahlardaki trafik karma as n n sona erece i, güzergahlar 
üzerinde yer alan vatanda lar n merkeze eri im sorununun çözülece i, önemli turizm merkezi 
olan bu iki ilçenin h zl , güvenli ve ekonomik bir ekilde havaalan  ile ba lant s n n
sa lanaca  öngörülmektedir.  Buna ilave olarak Kemalpa a-Turgutlu ve Kiraz-Ödemi
demiryollar  projeleri ile ekonomik ve sosyal geli ime katk  sa lanmas  hedeflenmektedir.  
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Bunlar n d nda deniz ula m  ile ilgili olarak, Alsancak Liman ’ndaki Kruvaziyer Liman, 5 
tanesi kent içinde olmak üzere toplam 17 adet yat liman  ile 5800 yat ba lama kapasitesi 
yaratan projelerin programland  görülmektedir.  

Ulusal ve bölgesel ölçekte ise; karayolu projeleri olarak önerilen zmir- stanbul Otoyolu, 
zmir-Ankara Otoyolu, zmir-Antalya Otoyolu ve Kuzey Otoyolu ( zmir-Çanakkale-Edirne-

Avrupa) projeleri ile ta t-i letme giderlerinin dü ece i, trafik kazalar ndaki kay plar n
azalaca , trafikten kaynaklanan çevre ve gürültü kirliliklerinin önemli oranda azalaca ,
devlet yollar ndaki trafik yo unlu unun azalt laca  ifade edilmektedir. Ayr ca demiryolu 
projeleri olarak önerilen zmir-Ankara Yüksek H zl  Tren Hatt , zmir- stanbul Yüksek H zl
Tren Hatt  projeleri ile zmir’den Ankara ve stanbul’a güvenli, konforlu ve h zl  bir ula m
olana n n sa lanaca , bu güzergahlardaki trafik kazalar  ve ula m nedeniyle olu an çevre 
kirlili inin minimum seviyeye indirilece i belirtilmektedir. Bunlar n d nda deniz ula m na
ili kin Kuzey Ege Liman  (Çandarl ) projesinin geli tirildi i ve bu liman n Türkiye’nin en 
büyük, dünyan n ise 10 büyük liman  aras nda yer alaca  belirtilmektedir.   

Görüldü ü gibi zmir kentine ili kin farkl  ölçeklerde farkl  aktörler taraf ndan üretilmi  çok 
say da ula m projeleri bulunmaktad r. Ancak burada proje say lar ndan çok daha önemli 
olan, bu ula m projelerinin kent, kentin imar planlar  ve birbirleriyle olan entegrasyonu ve 
e güdümü ve bunun sonucu olarak kentin gereksinimlerini kar lama potansiyelidir. Bu 
noktada neyin ihtiyaç olarak tarif edildi i ve ortaya konuldu u da, zmir kentinin bu ula m
projelerinden hangilerine ihtiyaç duydu u da büyük önem ta maktad r.

SEMPOZYUMUN KAZANIMLARI ÇERÇEVES NDE ZM R’DE ULA IM PLAN 
VE PROJELER N N DE ERLEND R LMES

Ula m Sempozyumu çerçevesinde ula m planlamas na ili kin yürütülen tart malar n zmir 
kenti için de birçok aç dan söz konusu oldu unu söylemek mümkündür. Bu kapsamda 
sempozyumun kazan mlar  aç s ndan zmir kentindeki ula m plan ve projelerine 
bakt m zda, mevcut duruma ili kin a a daki hususlar  ifade etmek ve ula m planlamas
aç s ndan de erlendirmeler yapmak mümkündür. 

Özellikle Ula m Ana Plan ’n n tamamlanmas ndan k sa bir süre sonra gündeme 
getirilen Konak Tüneli ve zmir Körfez Geçi i’nin Ula m Ana Plan  kararlar ndan,
hesaplamalar ndan ve ihtiyaçlar ndan ba ms z olarak ortaya at ld  görülmektedir. 
Dolay s yla planda ihtiyaç olarak belirtilmeyen ve hiçbir ekilde yer almayan bu iki 
projenin hangi ihtiyaçtan yola ç k larak üretildi i büyük önem ta maktad r. Bu projeler 
kentin naz m imar plan nda da yer almamaktad r. E er bu iki proje gerçekten bir 
ihtiyaçtan yola ç k larak gündeme getirildiyse ula m plan nda ve naz m imar plan nda 
neden bunlara yer verilmemi tir? Konak Tüneli, proje tan t mlar nda belirtildi i üzere 
kentin hangi trafik sorunu nas l çözece i çok net olarak ifade edilmemektedir. Kent 
içinde var oldu u söylenen trafik yo unlu unun ça da  ula m politikalar nda oldu u
gibi bireysel ve otomobil kullan m n  ön plana alan karayolu uygulamalar  yerine 
geli tirilecek toplu ula m önerileri ile azalt lmas  mümkün olamaz m ? Kent merkezine 
eri imi kolayla t rmak bugüne kadar ki deneyimler çerçevesinde yo unlu u azaltan bir 
unsur olarak m , art ran bir unsur olarak m  ula m planlamas  içinde de erlendirilmi tir. 
Özellikle 1960 sonras  dünyada ve son dönemde Türkiye’de de yayg n olarak uygulanan 
kent merkezlerinin yayala t r lmas  çal malar  içerisinde, merkeze bu kadar araç 
yo unlu unu çekecek bu proje nas l bir planlama yakla m n  ortaya koymak ve neyi 
hedeflemektedir? Bu noktada ba lant  yap lan Ye ildere Caddesi ve Konak mevcut 
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kapasiteleri itibariyle mevcut trafik yükünü ta makta zorlan yorken, projenin 
tamamlanmas yla olu acak yükü nas l ta yacakt r? Kent merkezlerinde ula mdan
kaynaklanan kirlilik yüklerinin azalt lmas nda strateji, bireysel otomobil kullan m
te vik etmek yerine onu k s tlayan toplu ta ma sistemlerinin te vik edilmesi olmal d r. 
Körfez Geçi  Projesi ise, kentin bugünü ve 2030 y l na ili kin öngörüleri içeren ula m
plan  yolculuk talebinin da l m nda % 1’i geçmeyen feribot hatt n n bulundu u
güzergah  birle tirmeyi öngörmektedir. % 1 gibi oldukça dü ük bir yolculuk talebinin 
oldu u bir güzergahta bu proje ve yap lacak ciddi yat r m gerçekten gerekli midir? 
Yap lacak bu geçi  gerek kentiçi toplu ta ma gerekse de liman fonksiyonlar  aç s ndan
deniz ula m n  nas l etkileyecektir? Belirtilen ba lant  ile hangi kentsel kullan mlar n
ba lanmas  hedeflenmektedir? Körfez geçi i ile daire (ring) olu turaca  söylenen rayl
sistemin ne kadar  mevcuttur? Bu geçi in tamamlanmas  ile ring tamamlanabilecek 
midir? zmir kentinin bir çevre metrosuna ihtiyac  var m d r? Bu ihtiyaç hangi yolculuk 
talebi hesaplamalar na dayanmaktad r? Mevcut ve planla öngörülen kent merkezi ve 
çal ma alanlar  dikkate al nd nda bu tür bir yat r ma ihtiyaç bulunmakta m d r?
Bugün mevcut ZBAN ve metro hatt  ile Çi li’den Hatay’a yakla k 35 dakika 
içerisinde seyahat etme olana  varken ve Üçyol hatt n n tamamlanmas  ile yakla k 50 
dakikada körfezin bir ucundan di er ucuna seyahat etme olana  varken, feribot ile 30 
dakika, vapur ile 20 dakikada iki k y  aras nda ula m olana  varken bu geçi  ve 60 
dakikal k metro ringi çok mu gereklidir? Daha az yat r m ile mevcut toplu ta ma 
altyap s n n iyile tirilmesi, etkinli inin ve verimlili in artt r lmas  ve trafikte harcanan 
sürelerin azalt lmas  mümkün de il midir? Ya da tam tersi bu tarz bir yat r m n
yap lmas  yüksek maliyetinin yan  s ra yerel yönetimin taraf ndan toplu ta ma için 
yap lan yat r mlar n bo a gitmesine neden olmayacak m d r?           

Siyasilerin ula m projelerini ve yat r mlar n  bir siyasi rant arac  olarak kullanmas na
ve gündeme ta mas na ba l  olarak genellikle bu projelerin, bir ula m planlamas
kapsam nda ele al nmad  görülmekte, detayl  bir proje sürecinden geçmemekte ve bir 
rasyoneli bulunmamaktad r. Önerilen ula m projeleri rasyonelli i ile de il, yarataca
sansasyonel etkiye ba l  olarak gündeme getirilmekte ve yer almaktad r. Ayr ca bu 
projelere ili kin yap lmas  gereken etütler yeterli ölçüde yap lmamaktad r. Konak 
Tüneli projesinin ilan edildi i ve uyguland  güzergahlar n farkl l k göstermesi ya da 
zemin etütlerinin sonradan yap lmas  buna örnek olarak verilebilir.

Ç kar lan 6360 say l  kanun ile Büyük ehir belediyelerinin s n rlar  il s n rlar na
geni letilmi  ve buna ba l  olarak hem zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan ’n n
( KBN P) hem de Ula m Ana Plan ’n n bu yeni s n r n getirdi i çerçevede yeniden ele 
al nmas  ve revize edilmesi gereklili i ortaya ç km t r. Büyük ehir belediyeleri bu yeni 
ölçe in getirdi i farkl  ula m alt sistemleri için ula m altyap s n  kar layacak 
niteliklere ve hukuki ve finansal güce sahip midir? Bu alan geni lemesi içerisinde yetki 
geni lemesi nas l olacakt r? Büyük ehir belediyesi ile ilçe belediyeler aras nda nas l bir 
görev ve sorumluluk payla m  olacakt r? 

Hem 70’li y llardan ba layan zmir kentinin planlama sürecinde hem de son plan olan 
zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan ’n n ( KBN P) haz rlanma sürecinde ula m

altyap s na ili kin ne tür kararlar geli tirilmi tir? Arazi kullan m ve yo unluk
kararlar n n verilmesinde ula m altyap s  ne ölçüde dikkate al nm  ve ula m sektörü 
ve ula m alt sistemlerine ili kin ne tür öneriler geli tirilmi tir? zmir kentinin mekansal 
geli iminde ula m kararlar n n nas l bir rolü olmu tur? Planlama sürecinde ula m
kararlar n n bu rolü dü ünülerek zmir için nas l bir mekansal geli im stratejisi 
geli tirilmi tir? Ula m Ana Plan ’n n kabul edilmesinden sonra naz m imar plan  bu 
plan ve plan kararlar na göre revize edilmi  midir? 
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zmir kentinin gündeminde yer alan ve biri in aat a amas nda olan Körfez geçi  ve 
Konak Tüneli projeleri daha önce belirtildi i gibi ne naz m imar plan  ne de ula m ana 
plan  ile bütünsel bir çerçevede ve e güdümlü olarak ele al nm t r. zmir kentinin 
öncelikli olarak ihtiyaç duydu u ula m projeleri bunlar m d r? Bunun d nda önerilen 
projeler ve ula m ana plan nda yer alan proje a amalar n n etaplar  kapasite ihtiyac na 
uygun olarak programlanm  m d r? Ula m altyap  yat r mlar n n yap lmas nda
yard mc  olmas  ve kaynak israflar n n önlenmesi amaçl  naz m imar plan nda etaplama 
yap lm  m d r?

Ula m planlamas na yönelik zmir kentinde üniversiteler ve meslek odalar  taraf ndan
üretilmi  yeterli proje ve çal ma bulunmakta m d r? Yeterli bilgi birikiminin ve 
alternatiflerin olu turulmas  ula m planlamas  çal malar n n niteli inin artmas na
yard mc  olacakt r.   

Karayolu, demiryolu ve denizyoluna ili kin zmir Büyük ehir Belediyesi d nda TC. 
Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl  taraf ndan üretilen projelerin 
bulunmas na ba l  olarak uygulamada sorunlarla kar la lmaktad r. Bu farkl  kurumlar 
taraf ndan üretilen ula m politika, karar, stratejilerinin ve önceliklerinin birbirinden 
farkl  olmas n n do urdu u sorunlar bulunmaktad r. Bu noktada Bakanl n zmir kent 
içinde ula ma ve toplu ta maya ili kin ba ms z proje üretmesi ne ölçüde do rudur? 
Ayr ca Belediye bünyesinde yer alan veya belirli oranda özel sektöre devredilen ula m
hizmetlerini yerine getirmekle sorumlu çok say da irketin olmas  kar beklentisi gibi 
farkl  öncelikleri ön plana getirmekte midir? Buna ba l  olarak irketlerin yat r m
öncelikleri de i mekte midir?      

zmir ula m aç s ndan sahip oldu u mevcut potansiyellerini etkin ve verimli bir 
ekilde kullanabilmekte midir? Bunu kullanmak için ne tür çal malar yapmaktad r?
zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan kabul edilen ula m plan  bu kapsamda zmir’in 

potansiyellerini ne ölçüde dikkate almaktad r?

Bu çerçeveden bakt m zda, birçok aktöre ve faktöre ba l  olarak zmir kentinde sa l kl  bir 
ula m planlamas  sürecinden söz etmenin mümkün olmad  görülmektedir.     

SONUÇ

Ula m Sempozyumunun dü ündürdüklerinden hareketle zmir kenti özelinde ula m
planlamas  çal malar na ili kin yap lan bu de erlendirmelerin, bugün zmir d ndaki birçok 
kentimiz için de söz konusu oldu unu söylemek mümkündür. Dolay s yla zmir üzerinden 
gerek kentle me ve kent planlamas  gerekse de ula m planlamas  ile ilgili tart lan konular 
ve sorulan sorular Türkiye’deki bütün kentler için geçerlilik ta maktad r. Bu durum, ula m
planlamas n n önemini ortaya ç karmas  kadar bu konudaki eksiklikleri ortaya koymas
açs ndan da önemlidir. Bu yüzden ula m planlamas na kentler ve projeler üstü bir çerçeveden 
bakmak gerekmektedir. Çünkü burada sorun bir projenin gereksinim, kapasite gibi 
niteliklerinden öte, uzmanlar, yöneticiler gibi bu i in içinde olan aktörlerin ula ma ve ula m
sorunlar na bak  biçimidir.        

Türkiye’de özellikle planl  dönemle birlikte ula m planlamas na ili kin çal malar n yer 
almaya ba lad n  ama bunlar n çok s n rl  kald n  söylemek mümkündür. Dolay s yla
ulusal düzeyden ba layarak kente giden farkl  ölçeklerde, farkl  katmanlarda, farkl  dönem ve 
odaklar  içeren bir çerçevede ula m planlamas n n içeri ini tan mlayan, belirleyen 
bir yakla m n, politikalar n ve stratejilerin geli tirilmesine, teknik, yasal ve yönetsel yap n n
olu turulmas na ihtiyaç bulunmaktad r. Bunlar yap ld  zaman ula m projeleri bir kentsel ve 
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siyasal rant yaratma arac  olmaktan ç kar labilecek ve kentlerin daha sa l kl  ve dengeli bir 
ekilde planlanmas  ve geli mesi sa lanabilecektir. Böylece rasyonel bir kent ve ula m

planlamas ndan ve bunlar n e güdümden söz etmek de mümkün olacak ve kentlerimiz siyasal 
güç elde etmeye çal an otoritelerin, yerel ve merkezi yönetimlerin çat ma alan  olmaktan 
kurtar lacakt r.   

TE EKKÜR

10 May s 2013 tarihinde ehir Planc lar  Odas zmir ubesi taraf ndan düzenlenen Ula m
Sempozyumu’nun düzenlenmesinde eme i geçen ve katk  koyan; ba ta düzenleme kurulu 
olmak üzere, sunumlar  ile de erli bilgi ve deneyimlerini payla an konu mac lara ve 
sempozyuma yo un ilgi gösteren kat l mc lara te ekkürü bir borç bilirim.  
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ZM R TRAMVAY PROJELER N N
SON DÖRT YILDA GELD  NOKTA

Ilgaz Candemir 
n aat Yüksek Mühendisi 

ilgazcandemir@hotmail.com 

H zla göç almaya devam eden zmir’de gün geçtikçe karma k hal alan kent içi trafi ine nefes 
ald rmak için 50 y l önce günlük ya amdan söküp att m z tramvay sistemini tekrar ula m
sisteminde ele almay  kente ve kentliye olan bir sorumluluk görerek 2008 y l  sonunda 1. 
Kent Sempozyumunda (09.01.2009) gündeme getirmi tik. Bunun sonuçlar n  da 
sempozyumdan hemen sonra zmir Büyük ehir Belediyesi’nin seçim öncesi bast rd  el 
bro ürlerinde ve daha sonra da zmir Ula m Plan nda (11.03.2009)  yer ald n  görerek 
yak n süreçte en az ndan bir hatt n hayata geçirilece i izlenimi edinmi tik. Çok zor geçen be
sene sonunda zmir’de Tramvay projeleri yap labilirli ine dair daha elle tutulur olarak 
belirginle ti.  

Bu bildiride 2009’dan 2013 sonu itibariyle bugüne gelinen süreçte zmir tramvay projelerinin 
geldi i nokta ve Üçkuyular-Halkap nar tramvay n n genel durumu ele al nacakt r. zmir Kent 
içi Ula m nda 2008 parametrelerinin 2013’e gelindi inde bir hayli de i ti ini görüyoruz. 
TCDD- zmir Büyük ehir Belediyesi i birli i ile Kent içi ula m parametrelerini temelden 
de i tiren zban iyile tirilmi  banliyö sistemi ile Kuzey-Güney aks nda ula m kolayl
büyük ölçüde sa lan rken bunun yan nda do u-bat  aks nda hala devam eden metro in aat
gölgesinde tramvaylar  tekrar gündeme ta mak bir hayli zor olacakt r. Yine de zmir ve Tüm 
Türkiye’yi ilgilendiren Expo konusu da tramvaylar için iyi bir altl k olu turmakta ve 
tramvaylar n gündemde kalmas n  sa lamaktad r. zmir’de gerçekle se de gerçekle mese de 
önümüzdeki 6 sene içinde Expo’nun kent’e dair sonuçlar ndan birisinin de tramvay hatt  veya 
hatlar  olacakt r. Hali haz rda seçilen ve etüdleri yap lan güzergâhlar n do ru ve gerçekçi 
tercihler olup olmad  da ilgili çevrelerde kentiçi ula m planlamas n n önemli bir ba l
olarak kent gündeminde yerini korumaktad r.

1. Tramvay projelerinde 2009-2013 aras nda neler oldu? 

Bundan 5 sene önceki bildirimizde özetledi imiz zmir’de tramvay n k sa tarihçesinde;  
“ zmir’de ise tramvay kullan m n n 1884 y l nda ba lad ndan, Konak–Göztepe, Konak–
Kar yaka ve Halkap nar ile Kordon aras  i letilen atl  tramvaylar” oldu undan bu hatlar n
uzunluklar n n 50 kilometreyi geçti inden bahsetmi , 1914 y l ndan sonra da elektrikle 
çal an tramvaylara 40 y l tahammül etti imizden” söz etmi tik.

2014 y l nda zmir’de asl nda 100. y l n  kutlayaca m z tramvaylar yerine; ancak 
bürokrasiden söz etmek mümkün olmaktad r.

zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl  taraf ndan gerçekle tirilecek “Üçkuyular – Konak – 
Alsancak – Halkap nar ve Alaybey – Mavi ehir Tramvay Hatt haleleri” ile ilgili son dört 
senede birçok yeni geli meler ya and . 2009 zmir Ula m Ana plan na da giren tramvaylar 
için çetin bir süreç geçti. Sonunda en çok istek gören hatlar için onay ç kt .
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K saca özetlemek gerekirse; 

zmir Büyük ehir Belediye taraf ndan haz rlanarak, 2010 y l  Eylül ay nda DLH Genel 
Müdürlü ü’nün onay na sundu u Üçkuyular - Halkap nar hatt  için eski ad  DLH yeni 
ad  AYGM taraf ndan onay almas n n ard ndan, Koruma Kurulu'ndan da izin geldi. 
Kurul onay n n al nmas ndan sonra proje DPT'ye gönderildi. 

zmir Tramvay Hatlar  Projesi Projelerin d  kredi ile gerçekle tirilebilmesi için 
Hazine Müste arl  onay  al nd .

Projelerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu, Kalk nma Bakanl  ile Ula t rma, Denizcilik 
ve Haberle me Bakanl  onaylar  2013 y l  ikinci yar s nda tamamland .

Hazine Müste arl , projelerin Belediye taraf ndan kefaletsiz olarak d  kredi ile 
gerçekle tirilmesine 04 Ekim 2013 tarihinde onay verdi.

Sonuç olarak 4 y ld r süren uzun bürokratik süreç tamamland .

Toplam yat r m tutar  591 milyon liray  bulan tramvay hatt  harcamalar n n yüzde 25'i 
projelerin yap m n  gerçekle tirecek olan zmir Büyük ehir Belediyesi öz kaynaklar ndan,
yüzde 75'i ise Hazine garantisiz d  proje kredisiyle finanse edilecektir.  

Bundan sonra geriye iki a ama kal yor; d  kredi ve ihaleye ç kmak… 

“ zmirli çal kand r”.

Birincisi uygun faizli d  kredi bulunmas  konusu var. Bu konuda zmir bir hayli tecrübeli 
çünkü en ba ta zmir Metrosu birinci a amas  var, hazine garantisi olmadan al nan kredilere 
daha güncel örneklerde vermek mümkün; zmir’de çok yak nda yerini alacak vapurlar, trafik 
yönetim sistemi ve itfaiye acil müdahale projeleri ve Ar tma projeleri de var.  

Yabanc  finans kurulu lar  ile uygun kredi için uzla ld ktan sonra kredi sözle mesinin 
imzalan p ihale a amas na geçilmesi gerekmektedir. hale ilanlar  da muhtemelen 2014 y l
içinde olacakt r.

Türkiye 10. Kalk nma Plan nda da ad  geçen zmir Tramvaylar , 2013-2018 y llar  aras nda
tamamlanacak ula t rma yat r mlar  aras ndad r. 

2. Öncelik Hangi hatlar da olacak? 

Onay al nan ve yakla k toplam bedelleri 600 milyon lira olan Üçkuyular-Konak-Alsancak-
Halkap nar tramvay  (ÜKAH tramvay hatt ) ve Alaybey-Bostanl -Mavi ehir tramvay  (ABM 
tramvay hatt   ) güzergâh ve genel bilgileri a a daki gibi ekillendi. 
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Tablo.1. Onay al nan ve ihaleye ç k lmas  beklenen tramvay hatlar

 Üçkuyular-Konak-Alsancak-
Halkap nar (ÜKAH tramvay hatt )

Alaybey-Bostanl -Mavi ehir (ABM 
tramvay hatt   ) 

Planlanan
Güzergâh 

Üçkuyular Metro stasyonu'ndan 
ba layarak Mustafa Kemal Sahil 

Bulvar 'n n kara taraf ndan
Cumhuriyet Meydan 'ndaki Atatürk 

Heykeli'ne kadar uzanan hat, 
Swissotel Büyük Efes Otel'in 

arkas ndaki ehit Nevres 
Bulvar 'ndan Montrö Meydan  ve 

air E ref Bulvar 'ndaki orta 
refüjden geçerek Alsancak Gar 

meydan na ve TMO silolar  önüne 
ve oradan da ehitler Caddesi'ni 

takiben Halkap nar Metro 
stasyonunda sona erecek.

Alaybey'den ba lay p sahil taraf ndan
Yal  Caddesini izleyerek Bostanl
skelesi'ne, oradan da smail Sivri 

Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, ehit
Cengiz Topel Caddesi, Selçuk Ya ar 
Sokak ve Cahar Dudayev Bulvar 'n

takip ederek ZBAN Çi li Depo 
tesisleri yan nda Mavi ehir Banliyö 

stasyonunda sona erecek. 

Uzunluk 13 Kilometre 10 kilometre 
stasyon

adedi 19 adet 16 istasyon 

2 istasyon 
aras
ortalama
mesafe 

684 metre 625 metre 

Yakla k
Maliyet 332 Milyon TL 259 Milyon TL 

Araç 21 adet 17 araç 
stasyon Üçkuyular, Üçkuyular skele,

Güzelyal , Göztepe, Vali Kona ,
Köprü, Mithatpa a Lisesi, Yal ,

Karata , Bahribaba, Konak skele,
EBSO, Cumhuriyet Meydan , Fuar, 

Alsancak Cami, Alsancak Gar, 
Demir, E itim Sitesi, Halkap nar.

3. ÜKAH tramvay hatt n n yap m ndaki baz  dikkat çekici teknik detaylar 

Bu makalenin üçüncü bölümünde ikinci bölümde aç klanan ÜKAH tramvay hatt na 
kamuoyunda olu an sorulara cevap aranacakt r. 

Genel güzergâh  belli Üçkuyular-Halkap nar tramvay hatt ; F. Altay’dan ba lay p Mustafa 
Kemal Sahil Bulvar ndan Konak; sonras nda Pier önünden ehit Fethi ve ehit Nevres 
bulvarlar  üzerinden Montrö meydan na buradan da Alsancak Gar önünden ehitler Caddesini 
takip ederek Halkap nar’a ula acakt r. 

MO zmir ube olarak bizde; mevcut u andaki plan  kamuoyunda olu an sorularla birlikte 
tart arak de erlendirmemize ald k.
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Üçkuyular – Halkap nar tramvay  için en ç k sorulan sorular: 

1. Otoparklar

2. Ye il dokunun yokedilmesi, yeti kin a açlar n kesimi 

3. zmir’e mal olmu  baz  meydanlar n ortadan kalkmas

4. malatlar s ras ndaki ve sonras ndaki trafik s k kl

5. Halkap nar aktar m bölgesi 

3.1. Sahil eridinde ve bir tak m caddelerdeki baz zelman otoparklar n n kald r lmas

Üçkuyular-Halkap nar tramvay n n gündeme gelmesi ile zmir’deki otoparklar n yetersizli i
yine gündeme gelebilir. Projenin geçti i Mustafa Kemal Sahil Bulvar  band nda yakla k 300 
apartman n önünde bulunan yakla k 1750 aboneli zelman park yeri bulunmaktad r. Bu 
bölgedeki park yerlerine talebin çok fazla oldu u bilinmektedir. Mevcut durumda bu 
bölgedeki park alanlar  yetmedi inden özellikle ak amlar  Karata  Lisesinden Adnan Saygun 
Sanat Merkezine kadar Mithatpa a Caddesi sa l  sollu bir park alan na dönü mektedir. Bu 
bahsedilen yol uzunlu u yakla k 4,3 km’dir. Ak amlar  yakla k 1500-1800 araç bu caddede 
park halindedir. Sahildeki ilk iki-üç s ra apartmanlarda ya ayanlar n da lastik tekerli binek 
araçlar  dü ünüldü ünde bölgeye imdiki trafik artlar nda homojen ekilde belli aral kla dört 
bin araçl k çok katl  veya yeralt  otoparklar na ihtiyaç duyuldu u görülmektedir. 

Ama otopark sorununu tramvay imalat  önünde engel olarak görmek do ru bir yakla m
de ildir. 

Tramvay n sahil band nda hâkim olaca  yar  bölünmü  ya da ba ms z erit geni li i
minimum 8 metredir. Mevcut projede; Tramvay’ n Sahil taraf ndaki apartmanlar n önündeki 
aboneli otoparklar n izinden mümkün mertebe kaç n larak çözüm üretildi i bilinmektedir. 
Yine duraklar n imalat nda da farkl  teknolojiler kullan larak minimum arazi kullan m
sa lanaca  belirtilmektedir. 

Bunlarla beraber Sahil yolu ile Mithatpa a Caddesi aras ndaki geçi  yollar n n da bu proje ile 
tekrar düzenlenmesi gereklidir. 

Buna paralel e er tramvay Mithatpa a caddesinde (1950’lerdeki eski hatt ndan) giderse de 
gerek Mithatpa a Cd. trafi i tramvaylar neticesinde durma noktas na gelebilir bunun d nda
da Mithatpa a Caddesine parkeden araçlar için otopark sorunu ya anacakt r. 
Ayr ca Mithatpa a Caddesinde apartmanlar n baz lar n n kendi arsa alanlar  yol üzerinde 
olabilir. Bu durum Mithatpa a caddesinden geçebilecek tramvay hatt n  etkileyen bir ba ka
faktör olmaktad r. 

Göztepe Tansa ’ta bulunan 191 araçl k katl  otopark ihtiyaca cevap veremeyecektir. Bu 
durumda 4,5 km’lik sahil band  içinde yeterli miktarda yeni otoparklar yapmak 
gerekmektedir. 2020 -2030 y lar na gelindi inde araç sahiplili inin artaca  dü ünülecek
olunursa bu bölgede zaten otopark ihtiyac n n çözüme ula t r lmas  gerekmektedir. 

Bu sebeple noktasal Yeralt  otoparklar n n kapasitesinin Mustafa Kemal Pa a Caddesinde 
homojen olarak art r lmas na önem verilmelidir. Mustafa Kemal Sahil bulvar nda baz  park 
alanlar  bulunmaktad r. Gerçek cazibe bölgesinin K y eridindeki bant oldu u dü ünülürse
tramvay n güzergâh  için zorunlu olarak kald r lan otopark alanlar n n bu bahsedilen park 
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alanlar na yapmak mümkündür. Bu otoparklar içinde yol kenar na hangi otoparkta ne kadar 
yer kald na dair yönlendirmeler de mutlaka yol boyunca yap lmal d r.

3.2. Güzergâh üzerinde bulunan baz  yeti kin a açlar n kesimi 

Güzergâh incelendi inde; kamuoyunda konu ulan hatt n geçti i yerlerde baz  ye il alanlar n
ortadan kalkt  bilgisinin teyidi için yerine hat boyunca bak ld nda; tramvay hatt  ile 
kesi en fazlaca a aç veya a aç kümesine rastlanmam t r.

Yani, güzergâh dü ünülürken ye il alanlar azami korumaya gayret edilmi tir. 

ekil 1. Tramvay n Mustafa Kemal Sahil Bulvar ndan Varyant Viyadü ü alt ndaki otopark 
bölgesine geçi i ve skele önünden geçece i ye il alan ve Konak Pier’e ba lant s  (2012) 

Güzergâh n mutlaka Kordon boyundan da geçirilebilece i dü ünülmü tür fakat Kordon boyu 
sadece ak amlar  yolcunun daha s k u rayabilece i bir rota oldu u ve esas yolcu yükü 
Alsancak air E ref Bulvar  merkezlidir. E er Tramvay Kordon’dan geçerse böylelikle 
zmir’de FUAR alan na da temas etmemi  burada 12 ay boyunca devam eden sektörel fuarlara 

(2012’de düzenlen 29 fuar ve 1 milyon 700 bin ziyaretçi) gelen on binlerce ki iye hitap 
etmekten uzak kalaca  da taraf m zca de erlendirilmektedir. Tramvay n air E ref
bulvar ndan geçmesi optimum en do ru güzergâh olaca  kan s nday z. 

3.3. zmir’e mal olmu  baz  meydanlar n ortadan kalkmas

Üçkuyular-Halkap nar tramvay  imalatlar  sonunda; 
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3.1. Konak Vapur skelesi Önü 

3.2. Cumhuriyet Meydan  (Heykel) 

3.3. Montrö Meydan

3.4. Lozan Meydan

3.5. Vahap Özaltay Meydanlar ndan tramvay geçecektir. 

Tramvaylar n hatlar  meydanlar  ortadan kald rmaz. Aksine meydan  toplumun kullanmas
ad na daha güçlü bir vurgu verir. Dünyan n her yerinde tramvay geçen yüzlerce meydan 
vard r. ekil 2’deki gibi baz  meydanlardan sadece bir çift hat de il birbirini kesen iki çift 
hatta bulunmaktad r.. 

ekil 2: Amsterdam’da 16 tramvay hatt  vard r. Uzunluklar  6 ile 14 km aras nda de i ir.
Kent Merkezinde 800.000 bin nüfus, metropol s n rlar nda ise 2.350.000 ki inin ya ad
Amsterdam’da yo un hatlardan birisinin (Central Station – Amstelveen) günlük ta d  yolcu 
say s  45 bin ki idir. 

Bu gözle bak ld nda Montrö, Lozan Meydanlar n n anlamlar n n daha da güçlenece i
dü ünülmektedir. 
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ekil 4. Haritadaki iz; tramvay hatt n n Pier-Birinci Kordon- ehit Fethi Bey Caddesi-
Cumhuriyet Meydan - ehit Nevres Bulvar -Montrö Meydan -Lozan Meydan - air E ref
Bulvar -Vahap Özaltay Meydan -Gar bölgesindeki geçece i güzergâh  göstermektedir.(2012)

Bu proje sayesinde tramvay n en çok de er kataca  alanlar n ba nda Konak Meydan
gelmektedir. Tramvay Mustafa Kemal Sahil Bulvar ndan Konak meydan na gelecek ve 
muhtemelen skele ile Metro stasyonu aras nda uygun bir yere konu lanacakt r. Böylelikle 
hem Deniz ula m ndan gelen hem de Metrodan inen yolcular için Üçkuyular-Alsancak aks na
en h zl  ve en k sa geçi le bütünle ik ula t rma sa lanm  olacakt r. 

3.4. Tramvay malatlar  s ras ndaki trafik s k kl

Tramvay imalat  s ras nda trafi in etkilenece i akslar hâlihaz rda bilinmektedir. 

Özellikle Konak ile Alsancak aras ndaki zaten pik saatlerde çok s k k olan yollar n
kapat lmas  ile zmir Kent Merkezine giri  ve ç k n imkâns z bir hal alaca  bir gerçektir.

malatlar n önceden her detay  ile projelendirilmi  olmas  ve en h zl  yöntem seçimiyle 
giderek uzayan bölümler halinde yap lmas  gerekmektedir. Yani her bölgede ayn  anda trafi e
kapatma yerine “yap-bitir-trafi e aç; bir sonraki yeni bölgede çal ” yakla m  etkilenen yol 
koridorlar nda daha az s k an bir trafik ortam  sa layacakt r. 

Bunun d nda hatlar  en k sa sürede kullan ma alacak en h zl  imalat teknolojisi ve yönetimi 
uygulayacak deneyimli yüklenici/ler tramvayda önemli seçim kriterlerinden biri olmal d r. 
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Aksi takdirde yine en çok ve olumsuz etkilenen bu kentin gerçek sahibi olan “vatanda ”
olacakt r. 

ekil 3. zmir’de tramvay in aatlar  ba lad nda olu acak manzara; Edinburg 2013 
skoçya.

Seçilen bu güzergâh için en kritik yerler a a da özetlenmi tir;

1) Gazi Bulvar - ehit Fethi Bey dönü ü (kurbu) imalat

2) Pier Üstgeçit-Birinci Kordon Geçi i

3) ehit Nevres Bulvar -Montrö meydan na dönü

4) Montrö Meydan  ile Lozan Meydan n n trafi e kapat lmas

5) air E ref Bulvar n n trafi e kapat lmas

Özellikle Konak-Alsancak, Alsancak-Gar; Gar-Halkap nar aras nda “birbirini izleyen fazlar 
halinde”  yolda tramvay imalatlar  gerçekle tirilece ini; böylelikle de trafi in daha az 
etkilenece i dü ünüyoruz.

ehit Fethi Bey; ehit Nevres bulvar ndaki baz  i yerleri, otel ve e lence mekânlar  içinde 
BB gerekti i zaman Avrupa’da da yap lan kamuoyunu önceden bilgilendirmeyi mutlaka 

yapmal d r. 

Alsancak Gar  içinde birkaç yorum yapmak gerekli olabilir. Bu bölgedeki Kilise-Tekel 
aras ndaki karayolunun dar olmas ndan kaynakl i e boynu misali karayolu trafi i halen 
s k nt l d r. Ak c  bir trafik için tramvay Kilise bölgesinden Vahap Özaltay Meydan  bölgesine 
kadar aç-kapa ile a a  al nmas  de erlendirilmelidir. 

Bunlar n d nda da; Tramvaylar n lastik tekerli araçlarla ya ayabilece i kazalar ya da lastik 
tekerli araçlar n katener-cer direklerine çarpmas  tramvay n do as nda olan di er trafik ile 
etkile im konular ndand r.
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3.5. Halkap nar aktarma bölgesi

Tramvay deposunun yeri; Halkap nar’daki Eshot bak m ve park yeri olarak dü ünülmektedir. 
Böylelikle zmir Metro depodaki birçok araç bak m hizmetinden yararlanmas
sa lanabilecektir. Bir ba ka önemli husus da bu konunun bir kere daha incelenmesini de erli 
k lmaktad r. 

zmir Metrosu her geçen gün ta nan yolcu say s  ile büyümektedir!  

2000’li y llarda 45 araçla ba layan yolculuk, 2012 y l  içinde ula t  77 araç bulundururken 
zban’n n da etkisi ve yeni Hatay, Üçkuyular istasyonlar n n da aç lacak olmas  nedeniyle 

artan talebe cevap vermesi için yeni araçlar sipari  etmesi gerekecektir.  

2014-2015 y llar  içinde zmir Metrosu mevcut filosu kadar daha araç al m  yaparsa bu 
durumda mevcut depo bak m ve geceleme sahas nda tekrar art a gitmek gerekmektedir. 
Do al olarak en yak n yer hemen zmir Metro depo sahas  yan ndaki Eshot bak m ve park 
sahas d r. Bu sahadan Metro geceleme hatlar na paralel rezerv bir geceleme hatt  b rakman n
(en az 70-80 araçl k) uygun olabilece inin tekrar de erlendirilece ini dü ünüyoruz.

Bu rezerv alan b rak lsa bile “ tramvay atölyesi için” yeterli yer kalmaktad r. 

lerideki y llarda yap lacak Otogar Metro hatt  ve  H zl  trende dü ünülecek olursa 
HALKAPINAR bölgesinde bütünle ik genel bir çözüm ihtiyac  bulunmaktad r. 

4. zmir’de yap lacak tramvaylar n “Kent’e” kazand raca  de erler

zmir’de tramvaylar; daha önceki yaz lar m zda da belirtti imiz üzere Kent’e üphesiz çok 
ciddi ek de erler katacakt r. En önemli özelli i ana toplu ula m arac  olan Metronun 
beslenmesi olacakt r. Tramvay sistemi; Metronun gidemedi i bölgelerden yolcunun daha 
kapasiteli ve daha uza a daha h zl  giden Metro ile ta nmas nda en önemli araç olacakt r. 

1. zmir Metrosunu ve zban’  besleyecek; 

2. Otobüs yükünü azaltacak; 

3. Kent içinde Bisiklet kullan m n  art racak! Tramvay kadar önemli !!! 

4. Karbondioksit emisyonunu azaltacak, 

5. Çevresel etki (Kent içi gürültünün azlanmas …)sa layacak;

6. Sosyal olarak kente ayr  bir renk katacak, nostalji verecek, 

7. Turizm ve tan t m aç s ndan zmir’i Avrupa ve Dünya’da ya anabilir ehirler listesinde 
daha yukar ya ta yacak potansiyele sahiptir. 

Kent dokusunu daha güçlü k lacak olan tramvaylar n güne li yüzünün de an msat lmas nda 
fayda vard r. 
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5. Metro a n n geli tirilmesi de devam etmelidir. 

Metro’nun gelece i Tramvay projelerinin ç k  noktas  olacakt r.

Expo’nun seçiminde bir etkende kent içindeki Metro karakterindeki sistemlerinin yo unlu u
ve entegrasyonlar d r. Ayn  konu Olimpiyatlarda veya olimpiyatlar gibi büyük spor 
organizasyonlar  içinde geçerlidir. 

zmir’de Metronun mutlaka ; 

i. Narl dere’ye ula mas ; (F. Altay’dan sonra en az 6-7 km daha uzamas ) ve ondan sonra 
tramvay n devam etmesi. 

ii. Ege Üniversitesi Hastanesinden Otogara ula mas  (~5 km) ; 

iii. Evka 3-Bornova Merkez hatt n n tamamlanmas  (~1 km); 

iv. H zl  Tren güzergâh na göre gerekli uzatmalar n projelendirilmesi veya projelerin 
revizyonuna da ihtiyaç duyulmaktad r.

Sonuç:

Kentin tümünü ilgilendiren tramvay ve benzeri projelerde ba ta meslek odalar  olmak üzere 
sivil toplum örgütlerinin de katk  ve görü lerinin al nmas  demokratik yönetim anlay n n
gere idir. Yine bu süreçlerde kamuoyunu düzenli bilgilendirilmelidir.  

üphesiz “Do ru Planlama”n nda kent yönetiminde olmazsa olmaz derecede önemlidir.  

BB’nin mevcut tramvay güzergâh n n çok dikkatlice seçilmi  oldu u
gözlemlenmektedir. Neredeyse hiç kamula t rma gerektirmeyen, yolcuyu maksimum 
çeken, karayolu trafi ini kesi melerinde etkile imi en az indirgemesi mümkün 
olabilecektir. Yap m s ras nda k smi imalata izin verebilece i, Ula m n
entegrasyonunda önemli bir faktör olaca  ve zmir’e de er kataca  dü ünülmektedir.

Üçkuyular-Halkap nar tramvay hatt  metro ve banliyöyü destekleyen, otobüs yükünü kent 
merkezinde azalt c  etkisi olacak, zmir’in Kent içi yolculuk oranlar nda rayl  sistem pay n
art r c  bir etkisi olacakt r.

zmir’de tramvay sistemleri; Anadolu kentlerinin aksine rayl  sistem ula m nda esas yükü 
çeken mod olamayacakt r. zmirde; kent içi rayl  sistemde üçüncü s rada yeralacak ve bir a
olmaktan çok ba ms z, kendi zonunda Metro ve banliyö sistemine yolcu ta yan k lcal (8-12 
bin yolcu/saat) ama konforlu bir ula m modu olacakt r. 

Yap m s ras nda baz  birtak m kamula t rma gereksinimleri için gerekli önlemlerin in aat
öncesinde al naca n  dü ünmekteyiz.  

Tramvay projesinde beklenen gecikmeler, ertelemeler, projenin yetersiz detayland r lmas  ve 
ara t rma safhas  eksiklikleri nedeniyle teknik sorunlarla kar la lmas  ya anmadan do ru
planlamalar ve teknolojiler kullan larak; i i deneyimlilerin yapmas  ve denetlemesi 
neticesinde, ço unlu un üzerinde uzla t  hatlar n iki sene içinde hayata geçirilmesidir.  
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Ayn ekilde Kar yaka tramvay hatt n n da Kent’e ayr  bir de er ve Alaybey ile Mavi ehir 
aras nda sadece ula m  de il hayat  da olumlu yönde de i tirici etkisinin oldu unu
söyleyebiliriz. 

Metro yap m ndan daha h zl  ve daha az maliyetli olacak Tramvaylar n en h zl ekilde Kent 
ya am na bir an önce kazand racak mümkündür. Bir sonraki Kent Sempozyumunda 
zmir’deki Türkiye’ye model olacak bisiklet yollar  a m zdan söz etmek üzere… 

Kaynaklar: 

Candemir,Ilgaz  (2009)  1.Kent Sempozyumu ; (Izm r tramvay projeler n  ortaya koyarak kent ula m n   
tekrar de erlendirmek)
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ZM R’ N OTOPARK SORUNU 

Doç.Dr. Serhan TANYEL 
serhan.tanyel@deu.edu.tr 

G R

ehirlerin Merkezi  Alan  (M A) olarak tan mlanan kesimlerinde, sürdürülebilir ula m ve 
dolay s yla otopark stratejilerinin geli tirilmesi büyük önem ta maktad r. Özellikle yol kenar
otoparklar n n olu turulmas , uygun analizlerin yap lmamas  durumunda, arterlerde ve 
kav aklarda kapasite dü ü üne ve bunun sonucu olarak trafik s k kl klar na yol 
açabilmektedir. Ülkemizde, Merkezi  Alanlar n n bulundu u kesimlerde yol kenar nda uzun 
süre park etmi  olan araçlar, yine Merkezi  Alanlar na özel veya kurum araçlar yla gelen 
sürücülerin zaman zaman ikinci s raya park etmesi gibi trafik ak m n  önemli oranda 
engelleyecek olumsuzluklar n da olu mas na yol açmaktad r. Bunlar n yan  s ra, ak m içinde 
park yeri ararken nispeten dü ük h zlarla hareket ederek trafi i yava latan ve ak m içindeki 
araç say n n artmas na; dolay s yla olas  trafik s k klar n n olu mas na yol açan sürücüler de 
bulunmaktad r.

imdiye kadar uygulanan otopark planlama uygulamalar , geni  park arz n  ve minimum 
otopark ücretlerini tercih etme e ilimindedir. Böyle bir yakla m, kentsel geli me
masraflar n n art , kentsel yay lman n te vik edilmesi, otomobille olan yolculuklar n art
gibi arzulanmayan sonuçlara neden olmu tur. Otomobille yolculuklar n art  trafik s k l ,
yol in aat masraflar , kazalar ve hava kirlili inin gibi de i ik problemleri daha da 
a rla t rm t r (Litman, 2008; Barhani ve Ergün, 2007). 

Kent merkezlerinde, yukar da da aç kland  üzere, park yerlerinin etkin kullan lmamas ndan
ve/veya yetersizli inden kaynaklanan olumsuzluklar  gidermek; kent merkezindeki 
sirkülasyonu artt rmak ve k sa süreli park amac yla park yeri arayan araçlar n trafik ak m
içindeki olumsuz etkilerini azaltmak amac yla park yönetimi stratejilerinin geli tirilmesi 
gerekmektedir.  

Park yönetimi günümüz planlama anlay n n yerine alternatif çözümler üreten bir sistem 
olarak kar m za ç kar ve kar la lan sorunlar  çözmeye yönelik geli tirilen politika, program 
ve stratejiler olarak tan mlanabilir (Litman, 2008). Araçlar n her yerde diledi i gibi park 
yapabilmesine olanak sa layan sistemler ku kusuz 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 olamamaktad r. Sadece bu tarz 
kullan ma yönelik durumlar için de il ayn  zamanda gereksiz yere eldeki kaynaklar n
harcanmas n  önlemek amac  ile de park yönetimi tercih edilen bir sistemdir. Park yönetimi, 
sorunu sadece park içi tarifeler ve uygulamalar olarak de il tamamen kent içi ula m
problemlerinden biri olarak görerek; ula m ile ilgili al kanl klar n, toplu ula m
seçeneklerinin ve buna benzer pek çok olgunun otopark kapasitesini etkiledi ini kabul ederek 
bu alanlarda da çe itli uygulamalar  olu turur. Tüketici seçimleri, kullan c  bilgilendirmesi, 
tesis payla m , esneklik, öncelik, ücretlendirme, tesis kalitesi, zirve yönetimi ve fayda 
maliyet analizi gibi stratejiler geli tirerek mevcut sisteme bütüncül bir planlama anlay  ile 
yeni bir i lerlik kazand rmay  amaçlar (Gülhan ve Ceylan, 2010). 
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Litman (2008) taraf ndan önerilen park yönetim stratejilerinin tan m  ve sa layaca  fayda 
oranlar  Tablo 1’de verilmi tir. Merkezin veya çal lan zonun co rafi ve demografik verileri, 
stratejisi belirlenmesinde önemli hususlard r. Baz  otopark yönetim stratejileri a a daki temel 
kriterlere göre belirlenebilir (Gülhan ve Ceylan, 2010): 

- Park ve ula m n yo un oldu u bölgelerde etkile im daha fazla olup, bu yerlerde park 
ücretlendirmesi gibi stratejiler çok etkili olabilir;  

- Finansal te vikler dü ük gelirli ki iler üzerinde daha fazla etkili olup otopark stratejisini 
etkileyebilir;

- Baz  stratejiler tamamlay c  olup, payla ml  park bilimsel temeller üzerinde uygulan rsa
çok verimli olabilir; ve  

- Otopark stratejilerinin uygulamadan kaynaklanan sonuçlar  uzun vadede elde edilir.

Tablo 1. Çal mada, zmir kenti otopark sorunlar n n genel bir de erlendirmesi yap larak baz
çözüm önerileri üzerinde durulmaya çal lacakt r. 
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ZM R’DEK  OTOPARK SORUNUNA GENEL B R BAKI

zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan 2009 y l nda tamamlanm  olan zmir Ula m Ana 
Plan  kapsam nda haz rlanm  olan Otopark Ön Etüdü Revizyonu  Teknik Raporunda, zmir 
Merkez Kent içinde yer alan 9 ilçede mevcut bulunan Parsel içi, Özel veya letmede Özel 
Otoparklar ile ana arterler üzerinde yer alan yol kenar  park alanlar  tespit edilmi tir ( BB,
2009). Parsel içi, Özel veya letmede Özel Otoparklar’ n ilçelere göre da l m ekil 1’de, 
yol kenar  otoparklar n da l m  ise ekil 2’de sunulmaktad r. 

ekil 1 Parsel içi, Özel veya letmedeki Otoparklar n lçelere göre da l mlar

ekil 2 Yol kenar  otoparklar n n ilçelere göre da l mlar

ekiller incelendi inde, parsel içi otoparklar n büyük oranda Konak ilçesinde yer ald ,
ancak yol kenar  otoparklar n n Konak ve Bornova’da %29 ve %27 gibi yüksek ve 
birbirlerine yak n de erlere ula t klar  görülmektedir (Rapor döneminde Karaba lar ve 
Bayrakl  Belediyeleri’nin henüz kurulmad  göz önünde bulundurulmal d r). 
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Rapor kapsam nda, bina özel arazilerinde yer alan otoparklarla, ara sokaklarda yol 
kenarlar nda olu an parklanmalar dikkate al nmam t r. Yap lan çal ma sonucunda, özellikle 
ilçe merkezlerindeki otopark alanlar n n, daha çok uzun süreli olarak kullan ld klar
anla lm t r. Bu da ço unlukla i yerlerine gelen i  yeri sahibi veya personelin, özel araçlar
ile merkezlere geldiklerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  

Sa l k, al veri  veya i  takibi gibi amaçlarla gelen ki ilerin önemli bir k sm n n, söz konusu 
uzun süreli parklar sebebi ile park yeri bulamad klar ; sokak içlerinde yol kenar na veya 
kald r m üstlerine park ettikleri görülmektedir. Yine ilçe merkezlerinde oturan mülk 
sahiplerinin de araçlar n  büyük oranda sokak içlerinde yol kenarlar na veya kald r m üstlerine 
park ettikleri bilinmektedir ( ekil 3). 

   (a)      (b) 

ekil 3 Kar yaka’da kald r ma park etmi  olan araçlar  

Yap lan incelemeler ayr ca baz  sürücülerin yer olmas  durumunda dahi katl  veya yer alt
otoparklar n  kullanmad klar n  ve çevresinde park ettiklerini göstermi tir ( ekil 4). 

ekil 4 Otopark d na park etmi  araçlar. 

zmir kentinde gözlemlenen di er önemli bir sorun da, otopark ihtiyac n  gidermek amac yla
ilçe merkezlerinde baz  okullar n bahçelerinin otopark olarak kullan lmas d r ( ekil 5). Bu tür 
uygulamalar, talep yönetimi olarak adland r lan, merkezi i  alanlar na (M A) yönelik özel araç 
talebini azalt c  yönde stratejilerin geli tirilmesi gereklili ini ortaya koymaktad r. Park 
yönetimi stratejileri de, talep yönetimi uygulamalar n n önemli bir alt unsuru olarak ön plana 
ç kmaktad r. 
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ekil 5 Gazi ilkö retim okulu bahçesinin uydu görüntüsü 

ÇÖZÜM ÖNER LER

zmir büyük ehir Belediyesi taraf ndan haz rlanm  olan zmir Ula m Ana Plan  2. A ama ve 
Sonuç Raporu ile, Otopark Planlamas  raporunda, hangi merkez ve aktarma bölgelerinde yeni 
otopark alanlar n n belirlenmesi ve uygun otopark yap lar n n te kil edilmesi gerekti i etüd 
edilmi tir ( ekil 5) ( BB, 2009).

ekil 5 zmir Ula m Ana Plan  2. A ama ve Sonuç Raporu’nda yer alan yeni otopark 
tesislerin yap lmas  önerilen alanlar 
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Yine Otopark Planlamas  Raporu’nda, yeni otopark alanlar n n olu turulmas nda dikkate 
al nacak ana ilkeler a a daki ekilde s ralanm t r: 

Kent merkezindeki otoparklar n, bölgede ya ayanlar taraf ndan öncelikli olarak 
kullan lmas ,

Bilahare iç kordon giri lerinde park yerlerini olu turarak, merkez d ndan geleceklere 
ehre toplu ta ma araçlar  ile girmelerinin sa lanmas ,

Tramvay n geçti i caddelerde (Buca-Bostanl ) araç park na kesinlikle izin verilmemesi, 

Park alanlar n  ile toplu ula m merkezleri veya aktivite konut alanlar  aras ndaki 
mesafelerin yaya yürüme mesafesi olmas na özenle dikkat edilmesi, 

lçe baz nda (kullan m özelli ine göre ), sabit otopark ücreti uygulamas  (özel veya 
ZELMAN ) yap lmal d r.

Yukar da s ralanan ana ilkeler aras nda özellikle ilk iki ilke, kent merkezlerindeki otopark 
sorununun azalt lmas  için öncelikli stratejiler içerisinde de erlendirilebilir. Özellikle Konak 
ilçe merkezi, yo un i  ve al -veri  olanaklar n n bulundu u bir bölgedir. Kentin tarihi 
geli imi içerisinde, tüm kentin ana çekim merkezi niteli ini halen korumaktad r. zmir Ula m
Ana Plan  ( BB, 2009) çal malar  sonucunda gelecekte kent merkezi’nin Konak 
Meydan ’ndan Cumhuriyet Meydan ’na do ru kayaca  anla lmaktad r.

Benzer bir de i im, Kar yaka lçesi’nde tespit edilmi tir. Günümüzde a rl k eri im merkezi 
olan Kar yaka çar s , bu özelli ini kaybedecek, yolculuk taleplerinin odak noktas  haline 
gelecektir. Özellikle bu bölgelerde otopark yönetim stratejilerinin geli tirilmesi ve 
uygulanmas  büyük önem ta maktad r. 

Gülhan ve Ceylan (2010), Konak ve Kar yaka için uygun olabilecek a a daki park yönetim 
stratejilerini önermi lerdir (Tablo 2). Ara t rmac lar, Tablo 22de sunulan stratejilerin 
uygulanmas  durumunda k sa vadede Konak ilçesinde %38, Kar yaka ilçesinde ise %31’lik 
park yeri gereksiniminde azalma gözlemlenebilece ini hesaplam lard r.

Tablo 2 Konak ve Kar yaka ilçeleri için önerilen park yönetimi stratejileri (Gülhan ve 
Ceylan, 2010) 

Bu çal ma kapsam nda özellikle Mobilite Yönetimi uygulamalar n n, park yeri 
gereksiniminin azalmas  aç s ndan etkin sonuçlar verebilece i dü ünülmektedir. Mobilite 
yönetimi ula m sistemi verimlili ini, ula m davran n  de i tirerek artt ran genel terimli bir 
stratejidir. Ula m s kl n , modunu, hedefi ve zamanlamas n  etkiler. Araç payla m , bir 
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yerde park yap p merkeze toplu ula m kullanmak (Park et ve Bin), yaya geli tirmesi veya 
bisiklet kullan m  gibi pek çok uygulamas  vard r (Gülhan ve ceylan, 2010). 

Mobilite yönetiminin ana hedefi, park yeri gereksinimini azalt lmas  hedeflenen zona 
(bölgeye) farkl  zonlardan gelen yolculuk taleplerinin, özel araçlar yerine toplu ula m
sistemleri ile kar lanmas d r. Bu nedenle merkezlerdeki otopark alanlar n n öncellikli olarak 
o zonda ya ayanlar taraf ndan kullan lmas na öncelik verilmesi do ru bir yakla m olarak 
kabul edilebilir. 
Yukar dan da anla labilece i gibi, mobilite yönetiminin ba ar l  olabilmesi, hedeflenen 
merkeze veya zona yeterli kapasite ve konfora sahip toplu ula m sistemleri ile eri imin 
sa lanmas  ile mümkündür. Bu ba lamda, özellikle ZBAN, zmir Metro, yap lmas  planlanan 
tramvay hatlar  ile vapur iskelelerinde park et ve bin olana n n bulunmas , stratejinin 
etkinli ini artt racakt r. 

Bornova Evka, Gaziemir Semt Garaj  ve Bostanl  iskelesi söz konusu park et ve bin 
uygulamalar n n zmir kentindeki ba ar l  örneklerli olarak kabul edilebilir. Ancak Çi li, 
Menemen gibi kentin Kuzey aks nda ve önemli bir nüfus yo unlu una hizmet vermesi 
beklenen ZBAN aktarma istasyonlar nda yeterli park yeri olana n n bulunmamas
dü ündürücüdür. Benzer bir durum güney aks nda Cumaovas ’nda da söz konusudur. Di er
yandan, Üçkuyular vapur iskelesi ise yeterince kullan lmamaktad r.

Otopark yönetimi stratejisi uygulanmas  dü ünülen zonlarda ya ayan insanlar n kullan m na
uygun otoparklar n tesisi de önem ta maktad r. Yol kenar na park etmi  araçlar, kentin esas 
sahibi olan insanlar n (yayalar n), güvenli ve konforlu hareketlerine olanak vermekten uzakt r. 
Mümkün oldu unca, kent dokusuna uygun ve yüksek kapasiteli otomatik otopark 
sistemlerinin yap lmas  ve hedef zonda ya ayan araç sahiplerinin bu otoparklara 
yönlendirilmesi hem otopark gereksiniminin kar lanmas , hem de kentin ya am kalitesinin 
artt r lmas  yönünde önemli yararlar sa layacakt r (Yard m ve A rikli, 2005). Alsancak’ta 
yap lmakta olan yeni katl  otopark, bu uygulamaya önemli örnek olu turmaktad r ( ekil 6). 

 a) D tan görünüm     b) ç yerle im

ekil 6 Alsancak Katl  Otopark Projesi (www.izmir.bel.tr) 

Kent merkezlerine, tramvay gibi toplu ula t rma sistemleri ile eri imin sa lanmas n n, 
merkezdeki araç trafi inin yo unlu unu artt raca  yönünde yayg n bir kan  bulunmaktad r. 

ekil 7 ve ekil 8’de, yap lmas  planlanan Konak tramvay n n geçece i arterlerden birisi olan 
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air E ref Bulvar ’naait 2015 ve 2020 trafik atamas  sonuçlar ematik olarak gösterilmi tir.
ekillerde mavi renk en dü ük trafik yo unlu unu, k rm z  renk ise en yüksek yo unluk

de erini temsil etmektedirler (ara renkler s ras yla ye il, sar  ve turuncudur).

ekiller incelendi inde, tramvay hatt n n geçti i kesimlerde araç trafi i talebinin azalmas na
ba l  olarak trafik yo unlu unun da dü ece i aç kça görülmektedir. % y ll k süre içerisinde 
kentteki otomobil sahipli inin de artt  göz önünde bulunduruldu unda bu sonuç daha da 
önem kazanmaktad r.

ekillerden görülebilecek de i im, söz konusu bölgedeki otopark gereksiniminin de 
azalaca n  göstermektedir. 

ekil 7 izmir Ula m Ana Plan  2015 y l  atama sonuçlar n n ematik gösterimi ( BB, 2009) 

ekil 8 izmir Ula m Ana Plan  2020 y l  atama sonuçlar n n ematik gösterimi ( BB, 2009) 
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SONUÇ

zmir kentindeki otopark sorununun çözümü ancak, sa l kl  park yönetimi stratejilerinin 
geli tirilmesi ile mümkündür. Ancak bu stratejiler geli tirilirken imar plan  ve olu turulmu
olan zonlara göre hareket etmek bu zonlar n verilerini ve senaryolar n  ayr  ayr  de erlendirip
buna yönelik olarak bütünle ik bir otopark yönetimi planlamas  olu turmak büyük önem 
ta maktad r. 

Konunun önemi aç s ndan Gülhan ve Ceylan’ n (2010) çal malar ndan bir al nt  yap larak 
çal man n sonland r lmas  uygun bulunmu tur:

“Parklanma ve ula m birbirleri ile iç içe olan olgulard r ve otopark yönetiminin 
yaratm  oldu u azalma mutlaka karayolu talebine yans yacakt r. O yüzden otopark 
yönetimi sadece otopark sorununu çözmeye yönelik de il kara yolu ta t
yo unlu unu azaltmak içinde uygulanabilir bir sistemdir. Ya anacak rahatlama 
sonucu bölgeye olan talep daha sonra kendi talebini yaratabilecek ve belli bir miktar 
artma ya anabilecektir. Bu konu da göz önünde bulundurulmas  gereken hususlardan 
birisidir.

Kentin otopark kapasitesi ve trafik yo unlu u arazi kullan m kararlar nda öncelikli 
olarak gözetilmelidir. zmir merkez bölgelerinin birbiri ile olan arazi kullan m fark
ve otopark al kanl klar  fark  yine farkl  otopark stratejilerinin uygulanmas  ile 
a labilir. Uygulanan stratejilerin yaratt klar  sonuçlar n iyi takip edilmesi ve 
ölçülmesi zamanla isabet oran  hakk nda bölgeye yönelik ba ka kestirimlerin 
yap lmas nda yol gösterici olacakt r.” 
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ZM R KORDON YOLU PROJES : B R KENTSEL VAKA TAKD M
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G R

Bu çal man n amac ; 1973 y l nda Bay nd rl k ve skan Bakanl ’nca onanan zmir 
Metropoliten Alan  Naz m mar Plan 'nda yer alan nciralt ’ndan ba layarak Bostanl ya kadar 
devam eden zmir Körfezi k y  band na yap lmas  öngörülen 250 – 300 metre geni likteki 
dolgu önerisi ile ba layan bir projenin, di er bir ad yla Kordon Yolu Projesi’nin, daha 
sonralar zmir  - Urla - Çe me Otoyolu Projesi kapsam nda çe itli alternatifler geli tirilerek 
kiztepe - Konak - Halkap nar - Do anlar Kesimi projesi ile devam eden ancak günümüzde 

henüz tamamlanamam  bu projenin tarihsel öyküsünün anlat lmas  ve önerilen çözümün 
tart lmas d r. 

Kentlerin en önemli sorun alanlar ndan biri olan ula m problemlerinin çözümüne yönelik 
gerek merkezi gerekse yerel yönetimler taraf ndan çe itli projeler haz rland  ve uyguland
bilinmektedir. Ancak uygulanmak istenen projelerin kentte ya ayanlar taraf ndan ne ölçüde 
kabullenildi i ve üzerinde uzla ld  gerek planc lar gerekse uygulay c lar taraf ndan
sorgulanmas  gereken önemli bir konudur. Kordon Yolu Projesinde Meslek Odalar n n, 
Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Bölge Kurulu’nun ve kentteki di er aktörlerin kar
ç kmalar na ra men srar edilmesi, dava süreçlerinin ya anmas na, kaynaklar n ve zaman n
bo a harcanmas na ve kentin merkezinde y llard r kaderlerini beklemekte olan köprüyol 
ayaklar n n zmir’in siluetinin bir parças  haline gelmesine neden olmu tur.

Sonuç olarak; köprüyol ayaklar n n zmir Liman ’na ba lanarak sonland r lmas  ve geri kalan 
ayaklar n ise y k laca  ile ilgili proje, taraflar n söylemleri dikkate al narak ve analiz edilerek 
de erlendirilmi tir.

Yöntem

Bu bildiride, problemin tan mlanmas , sürecin anlat lmas , taraflar n söylemlerinin 
de erlendirilmesi ve sonuç olarak öneri geli tirilmesine olanak sa lanmas  aç s ndan “Vaka 
Takdimi” yöntemi benimsenmi tir. Vaka Takdimi yöntemi kentsel bir olaya uyarlanm t r. lk 
bölümde kent ile ilgili bir problem tan mlanm , ikinci bölümde kronolojik olarak olay n
tarihsel öyküsü anlat lm , üçüncü bölümde taraflar n görü leri tart maya aç lm  ve sonuç 
bölümünde olay ile ilgili öneride bulunulmu tur.

PROBLEM TANIMI 

Çal ma konusu olarak seçilen sorun alan , zmir kent gündemini uzun süre me gul eden 
“Kordon Yolu Projesi” kapsam nda yap lm  olan Alsancak bölgesindeki köprüyol 
ayaklar d r. 
kiztepe – Konak – Halkap nar otoyol projesinin Kent çi Geçi i’nin Kordon’dan yap l p

yap lamayaca  tart ma konusu olmu , Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum 
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Kurulu lar  temsilcileri taraf ndan tart ma yarg ya ta nm , Kültür ve Tabiat Varl klar
Koruma Kurulu taraf ndan al nan sit kararlar  ve verilen mahkeme kararlar  ile günümüze 
kadar tart lmaya devam edilmi tir.

Sorun iki yönlü olarak tariflenebilir: Birincisi kamu kaynaklar n n kullan m , ikincisi ise 
Kordon’daki yar m kalm  köprüyol ayaklar n n zmir’in siluetinin bir parças  haline gelmesi 
ve görüntü kirlili i yaratmas  noktas ndad r.

Konu, kamu kaynaklar n n kullan m  ekseninde irdelendi inde; 1991 y l nda yap lm  olan bir 
projenin, in aatlar n ba lamas  ve baz  yat r mlar n yap lmas na ra men tamamlanamam
olmas  bir sorun alan  olarak görülmektedir. Projenin taraflar  aras nda anla ma 
sa lanamamas , kar  ç k lar olmas na ra men projede srar edilmesi ve ya anan süreç 
neticesinde kente yap lmas  gereken kamu yat r m  bo a harcanm t r. 

Görüntü kirlili i aç s ndan de erlendirildi inde ise; zmir’in d a dönük yüzü olarak 
tariflenebilecek Kordon ve Liman bölgesindeki yar m kalm  köprüyol ayaklar , kentin en 
prestijli alan nda görünüm aç s ndan kötü bir etki yaratmaktad r.

ekil 1 Kordon Köprüyol Ayaklar

ÖYKÜ

Kordon olarak tariflenen alan, zmir Liman ’ndan ba lay p Cumhuriyet Meydan ’na kadar 
olan sahil eridini kapsar. Kordonboyu öteden beri ula m ili kileri ve arazi kullan m ili kileri
aç s ndan, zmir’in prestij, sanat, kültür ve e lence alan  olmu tur. Bu haliyle Kordon sürekli 
bir çekim merkezi olma özelli ine sahip olup, Türk edebiyat yaz n nda say s z aire ve yazara 
kaynakl k ederken, birçok ark ya ilham kayna  olmu tur (Demirhan, 2003).  

Kordon, ilk olu maya ba lad  1850’li y llardan itibaren gerek rekreasyon gerekse ula m
amaçl  i levler yerine getirmi tir (Atay, 2000). Bu anlamda kordon kent ve kentli için önemli 
bir aland r. zmir’in mevcut durumunun incelenmesi ve gelece ine ili kin öneriler 
geli tirilmesi amac yla zmir Belediyesi’nin resmi davetiyle 1932 y l nda ehre gelen Alman 
Mimar Hermann JANSEN, 26 Nisan 1932 tarihli Yeni As r Gazetesi’nde imdiki 1. Kordon 
Yolu ve 2. Kordon Yolu hakk nda u ifadeleri kullanm t r: “…Konak Meydan ’ndan Ayd n
Demiryollar  iskelesine kadar istidat eden R ht m Caddesi, ehrin en k ymetli sokaklar ndan
biri olacakt r ve bunun k ymeti ile muhafazas  laz md r (Turan, 2007). 
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Jansen, o dönemde imdiki Konak Meydan  ile Liman aras ndaki alan n de erli bir alan 
olaca n  öngörmü tür. Zaten yap la man n da mevcut oldu unu belirtmektedir. Bu alan n
korunabilmesi için birinci kordona paralel 100 – 150 metre gerisinde ba ka bir yol aç lmas
gerekti ini söylemi  ve bunun ancak hemen yap l rsa mümkün olaca n , ileride yap lmas n n
mümkün olmayaca n  belirtmi tir. 

Kordon tarihin çe itli dönemlerinde farkl  fonksiyonlar  yerine getirmi  olsa da var oldu u
günden bu yana kentin d a dönük yüzü olma özelli ini hiçbir zaman kaybetmemi tir. Kent ve 
kentli için bu kadar de erli olan bir yerin çeki melere ve mücadelelere konu olmamas
mümkün de ildir. 

Metropoliten Alan Naz m mar Plan

Kordon Yolu Projesi, Bay nd rl k ve skan Bakanl ’n n 1973 y l nda onaylad zmir 
Metropoliten Alan  Naz m mar Plan ’nda yer alan “ nciralt ’ndan ba layarak Bostanl ya 
kadar tüm zmir Körfezi çevresine, kamu kullan l  k y  band  ad  alt nda 250-300 metre 
geni likte dolgu önerisi” kapsam nda ba lat lm  bir projedir.

ekil 2 1973 Y l nda Bay nd rl k ve skan Bakanl ’nca
Onaylanan Metropoliten Alan Naz m mar Plan  (Kaynak: KN P Raporu) 

Metropoliten alan ölçe indeki plan do rultusunda 1975 y l nda Belediye, Üçkuyular’dan 
ba lay p, Konak’a gelecek biçimde bir yolun yap lmas n  istemi tir. Bu ekilde, o dönem 
ko ullar na göre imar planlar  haz rlanm  ve mar ve skan Bakanl ’na onaya 
gönderilmi tir. 1976 y l nda Bakanl n planlar  onaylamas  üzerine, kiztepe – Konak 
Meydan  aras nda k y  band  olu turularak Mustafa Kemal Sahil Bulvar  in as na
ba lanm t r. Bu amaç ile 1981 – 1990 y llar n  kapsayan süreçte zmir Körfezi k y s nda
kalan alanda dolgu i lemleri yap lm t r (Turan, 2007).

Karayollar  Genel Müdürlü ü Projesi (Kaz kl  Yol) 

zmir Kordon Yolu süreci, dönemin Cumhurba kan ’n n 1991 y l nda zmir’i ziyareti 
s ras nda kordonda bir yol yap m  önerisi ile ba lar. Bunu üzerine o dönemki merkezi 
hükümet kent geçi i projesinin, zmir-Urla-Çe me Otoyolu Projesi’ne ek olarak yap lmas n
uygun görmü lerdir. Bu ekilde, kent geçi i yolu, zmir – Urla – Çe me Otoyolu kapsam nda
Karayollar  Genel Müdürlü ü’nün yat r m program na al nm t r. Bu önerinin ard ndan zmir 
Karayolu Kent Geçi i ad yla bir proje haz rlanm t r. Bu proje kiztepe Kav a ’ndan
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ba layarak Do anlarda son bulan 24 km ehir içi ana yol özelli inde bir yoldur. 05.04.1991 
tarihinde kiztepe – Konak – Halkap nar k sm  ihale aç lmadan Çe me Otoyolu yüklenicisine 
ek bir sözle me ile verilmi tir. Yüklenici firma Konak – Halkap nar aras ndaki bu geçi in
sa lanmas  için 3 alternatif geli tirmi tir. Haz rlanan raporlar ve yap lan de erlendirmeler 
sonucunda en ideal olan n deniz dolgusu ve liman köprüyollar n  kapsayan proje oldu u
kanaatine var lm t r.

Bu geli me üzerine, k y  dolgusu üzerinde 3x2 eritli yeni bir ana ula m koridoru 
olu turulmas  amac yla hem Karayollar  2. Bölge Müdürlü ü hem de Büyük ehir Belediyesi 
ortak hareket etmi tir. Bu kapsamda yol güzergâh na ait mar Plan  Revizyonu’nu haz rlanm
ve plan de i ikli i, Büyük ehir Belediye Meclisi’nin karar  ile uygun bulunmu tur. Kordon 
yolu projesi uygulamalar na böylece 1992 y l nda ilk ad m at lm t r.   

lk Sit Kararlar  ve Konunun Yarg ya Ta nmas

Bu döneme kadar ilgili kurumlar n proje üzerinde görü  birli i içinde oldu u ve bu tarihe 
kadar güzergâh üzerinde herhangi bir sit karar n n olmad  görülmektedir. 1991 y l nda
TMMOB’a ba l zmir’de bulunan 17 meslek odas  Kordon Yolu’na kar  ç km  ve hukuki 
mücadeleye ba lam lard r. 1992 y l  konunun yarg ya ta nd  y ld r. 02.12.1992 tarihinde 
TMMOB Mimarlar Odas  taraf ndan, meclis karar  ve Naz m Plan n iptali istemiyle zmir 3. 
dare Mahkemesi’nde dava aç lm t r. Dava devam ederken, 20.01.1994 tarihinde Mimarlar 

Odas ’n n 1991 y l nda yapt  ba vuru sonuçlanm  ve 1 Numaral  Kültür ve Tabiat 
Varl klar n  Koruma Kurulu’nun 4840 say l  karar  ile Gümrük depolar  ile Cumhuriyet 
Meydan  aras ndaki kesimin tarihi sit ilan edilmi tir. Ayn  tarihli di er bir karar ile de Konak 
Meydan  ve Yak n Çevresinin de tarihi sit olarak tescili karar  verilmi tir ve sit kararlar
nedeniyle mar plan n n uygulamas  durdurulmu tur. 

kiztepe-Konak Kesimi 

24.02.1994 tarihinde 1/5000 ölçekli naz m mar Plan ’n n kiztepe-Konak Kesimi Bay nd rl k
ve skan Bakanl ’nca onaylanm t r. Mimarlar odas  19.04.1994 tarihinde zmir 3. dare
Mahkemesi açt  imar plan n n iptali davas n n reddine karar verilmi . Bunu üzerine 
Mimarlar odas  karar  temyize götürmü tür.  29.03.1995 tarihinde Dan tay 6. Dairesi, 3. 
dare Mahkemesinin red karar n  bozmu , gerekçe olarak ise kordonun bir bölümünün tarihi 

sit olmas  ve bilirki i incelemesi yap lmadan karar al nm  olmas  gösterilmi tir. 1994 y l nda
ayr ca zmir Büyük ehir Belediyesi zmir 1 No’lu KTVK Kurulu’nun 4840 ve 4841 say l
Gümrük Depolar  – Cumhuriyet Meydan  aras , Konak meydan  ve yak n çevresini kapsayan 
sit kararlar n n iptali istemi ile zmir 4. dare Mahkemesine dava açm t r. 15.03.1995 
tarihinde ise zmir Büyük ehir Belediyesi 4840 ve 4841 say l  sit kararlar n n iptali istemiyle 
açt  davalardan feragatini istemi  ve bu nedenle zmir 4. dare Mahkemesi’nce al nan
kararla BB’nin açt  iptal davas  reddedilmi tir. 01.09.1995 tarihinde zmir 1 No’lu KTVK 
Kurulu bir karar alm  ve Kordon boyu Sit Alan  Koruma Amaçl mar Plan  haz rlanmas n
istemi tir. 

Konak – Halkap nar Kesimi

15.11.1996 tarihi zmir-Çe me Otoyolu Kent çi Geçi i 1/5000 ölçekli Karayolu Sahil Dolgu 
Naz m mar Plan ’n n Konak – Halkap nar aras ndaki bölümünün, Bay nd rl k ve skan 
Bakanl ’nca onayland  tarihtir. 13.01.1997 tarihinde 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Plan
Cumhuriyet Meydan  ile Konak Meydan  aras nda kalan bölüm sit alan  kapsam nda 
kald ndan daha sonra de erlendirilece i belirtilerek Bay nd rl k ve skan Bakanl ’nca 
onanm t r. 06.02.1997 tarihinde Mimarlar Odas  13.01.1997 tarihinde Bakanl kça Onanan 
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1/1000 ölçekli K smi Uygulama mar Plan ’na kar l k olarak, tüm kordonun sit ilan edilmesi 
için 1 No’lu KTVK Kuruluna ba vurmu tur. Ancak olumlu yan t alamad ndan i lemin iptali 
için zmir 2. dare Mahkemesi’ne dava açm t r. 1 Nisan 1997 de Cumhuriyet Meydan -
Liman aras nda Kordon’da k y  dolgusuna ba lanm t r. Gümrük Depolar  ile Cumhuriyet 
Meydan  aras ndaki alan n sit ilan edilmesi nedeni ile bu bölgedeki Karayolu Geçi i Dolgu 
Alan  Naz m mar 06.02.1998 tarihinde onaylanan plan ile iptal edilir. 27.02.1998 tarihinde 
Mimarlar Odas zmir ubesi taraf ndan talep edilmesi üzerine, zmir 1 Nolu KTVK Kurulu 
taraf ndan “1. Kordon’un Cumhuriyet Meydan  ile Alsancak Liman  aras ndaki kesiminin de 
Tarihi Sit olarak tescili” gerçekle tirilmi tir. Bu karara ili kin tutanakta, Kordon’un kentsel 
manada sahip oldu u önem ve özel konum, kentin denizle olan ili kisinin kopmamas n n
gereklili i, orijinal k y  çizgisini de i tiren faaliyetlerin önlenmesi gerekti i gibi konulara yer 
verilmi tir. 1 No’lu KTVK Kurulu’nun ald  bu karar, 04.03.1998 tarihinde Kültür Bakanl
taraf ndan iptal edilmi tir ve dönemin kurul ba kan  görevden al nm t r. ptale gerekçe olarak 
da “önceden sit alan  ilan edilmi  bir bölgenin geni letilmesinin yetki d  bir i lem olmas ”
gösterilmi tir. zmir 2. dare Mahkemesi 14.11.1998 tarihinde, zmir 1 No’lu KTVK 
Kurulu’nun “Kordon’u bütünüyle Tarihi Sit ilan eden karar n  iptal eden” Kültür 
Bakanl ’n n i lemine yönelik iptal istemini hakl  bularak önce yürütmeyi durdurma sonrada 
ard ndan 14.01.1999 tarihinde iptaline karar vermi . Böylelikle Kordon bütünüyle tarihi sit 
olarak tekrar tescilli hale gelmi tir.

17 Nisan 1999 da yerel yönetim seçimlerinde zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl ’na 
Ahmet P R T NA’n n seçilmesi ve yeni belediye yönetim, yarg  kararlar na ve hukuka 
mutlaka ba l  kalaca n  aç klam t r. Bu kararlar n ard ndan yol çal mas  durdurulmu tur. 
kiztepe – Konak- Halkap nar aras ndaki imar planlar n n iptali ve Kurul taraf ndan bölgeye 

ili kin al nan sit kararlar  üzerine, Koruma Amaçl  Naz m mar Plan  haz rlanm t r. Planlar 
17.12.1999 tarihinde Büyük ehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmi  ve ayr ca 17.02.2000 
tarihinde zmir 1 No’lu koruma kurulu taraf ndan 8349 say l  karar ile uygun bulunmu tur.
Ancak kurulun ald  8349 say l  karar yarg ya intikal ettirilmi  ve iptali gerçekle mi tir. Bu 
karar yerine Kurul yeni bir karar alm  Koruma amaçl mar Plan n  tekrar uygun bulmu tur. 
18.05.2000 tarihinde Gümrük depolar  ile Halkap nar Kav a  aras ndaki alana yönelik Konak 
– Alsancak K y  Kesimi Koruma Amaçl  Naz m mar Plan  onaylanm t r. 16 Eylül 2000 de 
projeye göre alanda yap lan uygulamalar tamamlanm , alan rekreasyon alan  ve ye il alan 
olarak kullan ma aç lm t r. 

ekil 3 Kordon Rekreasyon Alan  Düzenlemesi 

2002 y l nda Karayollar  Genel Müdürlü ü 1. Kordon’un tarihi sit ilan edilmesini sa layan
7089 say l zmir 1 No’lu KTVK Kurulu karar n n yeniden iptali için yeniden mahkemeye 
ba vurmu . zmir 1. dare Mahkemesi dava konusu kurul kararlar n  yerinde bularak 
yürütmenin durdurulmas  istemini reddetmi tir. Bu karar kurum taraf ndan temyiz edilmi  ve 
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Dan tay 6. Dairesi, 24.03.2003 tarihinde ald  karar ile 1. dare Mahkemesinin karar n
uygun bularak istemin reddine karar vermi tir. Dan tay 6. Dairesinin bu karar kiztepe – 
Konak – Halkap nar Kent çi Geçi i projesinin sonu olarak nitelendirilebilir. 

21.11.2002 tarihinde Konak – Kemeralt  ve Çevresi Koruma Amaçl  Naz m mar Plan
Büyük ehir Belediyesi taraf ndan onaylanm t r. 13.01.2004 tarihinde Alsancak K y  Kesimi 
Koruma Amaçl  Naz m mar Plan  ve Halkap nar – Zafer Payz n Kav aklar  Naz m mar 
Plan  Büyük ehir belediyesi taraf ndan onaylanm t r. Ve son olarak alan ile ilgili 02.05.2005 
tarihinde Konak Koruma Amaçl  Naz m mar Plan  onaylanm t r. 

TARAFLAR VE GÖRÜ LER

Kordon’un doldurulmas  ile elde edilen alanda, Çe me otoyolu ile ba lant l  kentiçi geçi i
projesinin uygulanmak istenmesi ile ilgili olarak ya anan süreçte:  

Ula m, ehircilik bilimi ve ilkeleri, kent esteti i, görsel uyum,  kirlilik, sosyal uyum, S T,
mega proje, hukuk, etik gibi kavramlara vurgu yap lm t r. Bu vurgulardan her biri veya 
baz lar  farkl  aktör gruplar  taraf ndan olu turulmu tur. Bu aktörler, Kordon Otoyolu’nu 
yapmak isteyenler ve yap m na kar  ç kanlar olarak iki grup olarak ifade edilirse; 

Birinci grupta olanlar; bürokrasi, kent içi ula m kararlar  ve kentsel kapitali araç olarak 
kullan p kamuoyu deste i aram lard r. 

kinci grupta olanlar ise; yarg  kararlar , S T kararlar , sivil toplum ve toplumsal muhalefet 
gibi araçlarla kar  bir kamuoyu olu turmu lard r (Demirhan, 2003). 

Bay nd rl k ve skan Bakanl

1973 y l nda, o zamanki ad  ile mar ve skan Bakanl  olan Bakanl n zmir için yürütülen 
Metropoliten plan çal malar nda, kentin geli imi için ihtiyaç duyulan aç k alanlar teknik ve 
sosyal altyap  alanlar n n olu turabilmesi amac  ile zmir Körfezi k y s na kamu kullan l  k y
band  olu turulmas  kapsam nda “ zmir Karayolu Kent Geçi i Projesi” ad  alt nda k y  dolgu 
alanlar  öneren plan haz rlanarak Bakanl kça onaylanm t r. Bakanl n ald  bu karar 
Kordonboyu’na dolgu yap lmas na yasal olanak sa lamaktad r. Ancak bu plan iyi 
incelendi inde dolgu alanlar n n daha çok rekreasyon amaçl  önerildi i görülmektedir  
(Demirhan, 2003). 

1973 y l nda Kordon dolgusunu bar nd ran Metropoliten Alan Naz m mar Plan  Bay nd rl k
ve skan Bakanl ’nca onaylanm t r. Bu plan n  varl  deniz dolgusunu yasal hale 
getirmektedir.   

1976 y l nda Bakanl n, kiztepe – Konak Meydan  aras nda k y  band n n olu turulmas n
kapsayan planlar  onaylamas  üzerine, Mustafa Kemal Sahil Bulvar  in as na ba lanm t r. Bu 
amaç ile 1981 – 1990 y llar n  kapsayan süreçte zmir Körfezi k y s nda kalan alanda dolgu 
i lemleri yap lm t r. 

1994 y l nda 1/5000 ölçekli naz m mar Plan ’n n kiztepe - Konak Kesimi, 1996 y l nda
zmir-Çe me Otoyolu Kent çi Geçi i 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan ’n n Konak – 

Halkap nar aras ndaki bölümü ve 1997 y l nda haz rlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama mar 
Plan  Bay nd rl k ve skan Bakanl ’nca onanm t r.
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Ayr ca dönemim gazete haberleri incelendi inde Bay nd rl k ve skan Bakanl ’n n Kordon 
Yolu Projesine destek verdi i ve Kordon Yolu Projesinin uygulanmas nda taraf oldu u
görülmektedir. Dönemin bakan ve müste arlar n n yapt  aç klamalar ve gazete haberlerine 
göre; Kent Geçi i Projesi’nin asla rafa kalkmad  vurgulanmakta, kent geçi i için farkl
alternatiflerin geli tirildi i anlat lmaktad r.

Karayollar  Genel Müdürlü ü

Karayollar  Genel Müdürlü ü, o dönemde Bay nd rl k ve skan Bakanl ’na ba l  olarak 
çal maktayd . Otoyol yap m çal malar n  üstlenmesi nedeni ile tart man n teknik anlamda 
yetkili taraf n  temsil etmektedir. Karayollar  Genel Müdürlü ü taraf ndan yap lan tüm 
aç klamalarda Kordon Yolu Projesinin yap lmas  gerekti i üzerinde srarla durulmaktad r. 
Yap lan aç klamalarda kent içi trafik sorunun bu proje ile çözülece i vurgulanm t r. Ayr ca
Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kurulu’nun alan ile ilgili ald  Sit kararlar n n iptali için 
yarg ya ba vuran taraflardan biridir.

zmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kurulu 

zmir 1 No’lu KTVK Kurulunun o dönemde ald  kararlardan baz lar unlard r:

- 20.01.1994 tarih ve 4840 say l  karar: Gümrük depolar  ile Cumhuriyet Meydan
aras nda kalan kesimin tarihi sit ilan edilmesi – (Mimarlar Odas zmir ubesi’nin
talebi) 

- 20.01.1994 tarih 4841 say l  karar: Konak Meydan  ve Yak n Çevresinin Tarihi Sit 
olarak tescili - (Mimarlar Odas zmir ubesi’nin talebi) 

- 21.01.1994 tarih ve 4842 say l  karar: kiztepe – Konak – Halkap nar Projesinin 
1/1000 Ölçekli mar Plan n n de erlendirilip, söz konusu 4840 ve 4841 say l  kararlar 
ile belirlenen tarihi sit alanlar n n olumsuz etkilenmeleri nedeniyle uygun olmad na
karar vermi tir. ( zmir Büyük ehir Belediyesi talebi) 

- 01.09.1995 tarih ve 5909 say l  karar: Kordon tarihi sit alan  Koruma Amaçl  imar 
Plan  haz rlanmas  istemi karar  vermi tir. ( zmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varl klar n
Koruma Kurulu talebi) 

- 27.02.1998 tarih ve 7089 say l  karar: 1. Kordon’un cumhuriyet meydan  ile Alsancak 
liman  aras ndaki kesiminin tarihi sit olarak tesciline karar verilmi tir. (Mimarlar 
Odas zmir ubesi’nin talebi) 

- 28.02.1998 tarih ve 7090 say l  karar: Tarihi Sit olarak tescil edilen Cumhuriyet 
Meydan ’n n da deniz dolgusu yap lmas na ili kin yap lan de erlendirmede öneri 
uygulaman n KTVKK kararlar na ayk r  oldu una karar verilmi tir. (Mimarlar Odas
zmir ubesi talebi) 

- 23.02.2001 tarih ve 9187 say l  karar: 1/5000 ölçekli Konak – Kordon – Alsancak K y
Kesimi Koruma Amaçl  Naz m mar Plan n n onaylanmas na karar verilmi tir. ( zmir 
Büyük ehir Belediyesi talebi) 

zmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kurulu, 2863 say l  Kültür ve Tabiat 
Varl klar n  Koruma Kanunu’na dayanarak Kordon’dan yol geçmesini engelleyecek Sit 
kararlar  alm  ve tart man n taraf  haline gelmi tir. 

Yarg

Ya anan süreç içerisinde birçok defa mahkemelere ba vurulmu tur. Mahkemeler sürecin 
direk taraf  olmasalar da bilirki ilik sistemi nedeniyle dolayl  yoldan taraf olmu lard r.
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zmir Büyük ehir Belediyesi’nin 1992 y l nda Kordonboyu’ndan geçirilecek otoyol kent içi 
geçi  projesini içeren 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan  de i ikli ini onaylamas ndan sonra bu 
karar n iptali istemi ile Mimarlar Odas ’nca zmir 3. dare Mahkemesine iptal davas
aç lm t r. Bu davada Bay nd rl k ve skan Bakanl  lehine karar al nmas  üzerine Mimarlar 
Odas ’da 3. dare Mahkemesinin ald  karara kar  Dan tay’a temyiz ba vurusunda
bulunmu tur.

Gümrük Depolar -Cumhuriyet Meydan  aras ndaki Tarihi S T karar n n kald r lmas  için 
zmir Büyük ehir Belediyesi’nin açm  oldu u dava zmir 4. dare Mahkemesince 

reddedilmi tir. 

Kordon’u bütün olarak S T ilan eden karar n Kültür Bakanl ’nca iptal edilmesine ili kin 
olarak zmir 2. dare Mahkemesi yürütmeyi durdurma karar  alm t r. 

Kordonyolu’nun yap lmas na dayanak olu turan 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan n n
TMMOB Mimarlar Odas ’n n ve Baro’nun ba vurusu üzerine Dan tay 6. Dairesinin verdi i
5794 say l  kararla, Koruma Kurulu’nun yöreye ili kin Tarihi S T Karar n n varl n n dikkate 
al nmam  olmas  gerekçesiyle tümüyle iptal edilmi tir.

Odalar ve Dernekler 

Ba ta Mimarlar Odas  ve ehir Planc lar  Odas  olmak üzere TMMOB’a ba l  meslek odalar
sürecin ba ndan beri kordon yolu projesine kar  ç km lard r.

TMMOB Mimarlar Odas

Mimarlar odas  konuyu yarg ya ta yan ilk kurum olmu tur. Mimarlar Odas ’ndan yap lan ilk 
talep 1991 tarihinde KTVK Kuruluna olmu tur. Kurul 1994 y l nda bu talep üzerine Gümrük 
Depolar  ile Cumhuriyet Meydan  aras n  Tarihi Sit alan  olarak ilan etmi tir. 

1992 y l nda Mimarlar Odas , Naz m Plan n iptali istemiyle zmir 3. dare Mahkemesi’nde 
dava açarak yarg  sürecini ba latm t r. 1994 y l nda ilan edilen sit karar  gerekçesi ile bu 
davay  kazanm  ve plan iptal edilmi tir. 1996 y l nda tekrar onanan plana Mimarlar Odas n n
açt  dava sonucu 1998 y l nda tekrar iptal edilir. Mimarlar Odas  süreç boyunca tart man n
takipçisi ve taraf  olmaya devam etmi tir. 

Bunlara ek olarak Mimarlar Odas , kent içi trafik sorununa yönelik farkl  çözümler 
üretilebilece ini göstermek amac yla k sa sürede alternatif planlar üretmi  ve kamuoyuna 
duyurulmu tur.

TMMOB ehir Planc lar  Odas

ehir Planc lar  Odas , Mimarlar Odas  ile birlikte sürecin takipçisi konumundad r. Yolun 
projelendirilme ve dolgu yap m  a amalar nda bas n aç klamalar  ile kamuoyunu 
bilgilendirmi  ve Kordon’dan otoyol geçirilmesinin kar s nda durmu tur.

ehir Planc lar  Odas n n yapt  bas n aç klamalar ndan yola ç karak kordon yoluna kar
ç k  nedenleri u ekilde s ralanabilir: 

- Yolun hukuk kurallar na ve ehircilik ilkelerine ayk r  oldu u,
- Sorunun parçac  yakla m ile çözülmeye çal ld ,
- Bu tür çözümlerin kentlerin geli iminde ki karma k etkile im özelliklerinden dolay

yeni sorunlar ç karaca  veya sorunlar  daha da büyütece i, 
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- Bunun yerine kentsel sorunlar n bu karma k etkile im sürecinde bütünsel 
yakla mlarla ele al nmas  gerekti i, 

- Böyle bilimsel bir yakla m n dikkate al nmam  olmas ,
- Plan yap m sürecinde ilgili kurumlar n görü lerinin al nmam  olmas ,
- Bu yol ile ilgili kentsel bir ula m karar  al nmad ,
- Önemli bir karar olmas na ra men kentlinin bilgilendirilmedi i,
- Kentsel duyarl l n motive edilmedi i ve kentin görü lerine sayg  duyulmad

eklindedir.  

Yerel Yönetimler 

zmir Büyük ehir Belediyesi’nin Kordonyolu hakk ndaki dü ünceleri, görev yapan Belediye 
Ba kanlar ’n n siyasal tercihleri ve vizyonlar  do rultusunda farkl la maktad r. Seçimle gelen 
Belediye Ba kanlar ’na ba l  olarak izlenen tutum ve eylem de de i kenlik göstermektedir. 
(Demirhan, 2003) 

Yüksel ÇAKMUR Dönemi (1989-1994)  

1989-1994 tarihler aras nda görev yapan Belediye Ba kan  Yüksel ÇAKMUR otoyolun proje 
a amas na rastlamaktad r. 1989 y l nda i ba  yapan Belediye Ba kan  Yüksel ÇAKMUR, 
kent içi trafi in rahatlat lmas  için bu yolun gerekli oldu unu vurgulam  ve projenin halka 
duyurulmas nda görev alm t r. Projenin zmir’in ula m sorununa köklü ve kal c  çözüm 
getirece ini, bu nedenle zmir’e tarihinin en büyük yat r m n n yap ld n  söylemi tir. 

Burhan ÖZFATURA Dönemi (1994-1999) 

1994-1999 tarihleri aras  görev yapan Belediye Ba kan  Burhan ÖZFATURA ise otoyol 
projesinin uygulamas na yönelik olarak k y  dolgusu çal malar n  ba latm t r. Bir önceki 
dönemde kararlar  al nm  ve plan  onaylanm  projeyi yeni belediye yönetimi de 
sahiplenmi tir. Projenin uygulanmas  için çaba sarf edilmi tir. Çe itli dönemlerde gazete 
haberlerine yans yan aç klamalar nda, Kordon’dan mutlaka yol geçirilmesi gerekti ini ve 
proje ile trafik ak n n güçlenece ini belirtmektedir. 

Ahmet P R T NA Dönemi (1999-2004) 

1999 y l nda seçilen Belediye Ba kan  Ahmet P R T NA ise, otoyol yap m n n durdurulmas
ve dolgu alan n rekreasyon alan  haline getirilmesi konusunda önemli eylemler 
gerçekle tirmi tir.

Yeni Belediye Ba kan  ilk aç klamas nda hukuk kurallar na ba l  kalaca n  aç klam t r. 
Böylece o güne kadar otoyol kent içi geçi inin yap m na taraf olan zmir Büyük ehir
Belediyesi görü  de i tirerek Kordon dolgusunu rekreasyon alan  olarak düzenlemi tir. 

17.12.1999 tarihli ve 05/268 no’lu meclis karar  ile 1996 y l nda Bay nd rl k ve skan 
Bakanl nca onaylanan ve Kordon dolgusunu içeren 1/5000 ölçekli plan, Koruma Kurulu 
kararlar  dikkate al narak zmir Büyük ehir Belediyesi’nce iptal edilmi tir. 17.12.1999 tarihli 
ve 05/268 say l zmir Büyük ehir Belediyesi meclis karar  ile Koruma Kurulu karar  ve 
Dan tay karar  dikkate al narak Belediye uzmanlar  taraf ndan haz rlanan 1/5000 ölçekli plan 
oybirli i ile kabul edilmi tir. 
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Aziz KOCAO LU Dönemi (2004-….) 

zmir Büyük ehir Belediyesi’nin uan ba nda bulunan Aziz KOCAO LU, Piri tina 
döneminde rekreasyon alan  olarak tasarlanan Kordon’un ayn  amaçla kullan m n  devam 
ettirmi tir. Yar m kalan köprüyol ayaklar  sorununun çözüme kavu turulmas  ile ilgili 
giri imlerde bulunmu , köprüyol ayaklar n n limana indirilmesi ile ilgili projeye destek 
vermi tir.

Bas na yans yan aç klamalar nda; köprüyol sorununun k sa sürede çözülece i, liman önündeki 
köprüyollar n limana indirilece ini, Kordon’da kalan köprüyol ayaklar n n ise kald r laca n
belirtmi tir.   

Kordon Otoyolunu Önleme Giri imi ve Di er Çevre Hareketleri 

Kordon Otoyolu Önleme Giri imi, Kent çi Geçi i yolunun yap m na kar , zmir’deki sivil 
toplum kurulu lar  taraf ndan olu turulan sivil bir giri imdir. Giri imin sözcülü ünü dönemin 

ehir Planc lar  Odas  Ba kan  Tuncay Karaçorlu üstlenmi tir.

Giri im o dönemde çe itli bas n aç klamalar  eylemler gerçekle tirerek kordon yoluna tepki 
göstermi lerdir. 1998 Ocak ay nda Alsancak skelesi yak n nda fidan dikerek 6 eritli yola 
kar  olduklar n , bu alan  rekreasyon alan  olarak kabul ettiklerini simgelemi lerdir. Yap lan 
dolgu i leminin hukuk ve insan haklar na ayk r  oldu unu söylemi lerdir. (Gazete Ege, 9 
Ocak, 1998). 

Kordon Yolu Projesi’ne kar  ç kan di er bir grup çevreye duyarl  avukatlar n olu turdu u
Çevre Hareketi Avukatlar d r. Bu harekete o dönemde Noyan ÖZKAN sözcülük etmi tir.

zmir Çevre Hareketi Avukatlar , Kordonyolu Projesi’nin durdurulmas , kamu zararlar n n
geri al nmas  ve yöneticilerin cezaland r lmas  için Cumhurba kanl , Ba bakanl k ve 
Bakanl klar n Tefti  Kurullar na müracaatta bulunmu lard r. Avukat Noyan Özkan, 
Bay nd rl k Bakanl , Karayollar  Genel Müdürlü ü, Karayollar  Bölge Müdürlü ü ve zmir 
Valili i’nin gerekli hukuksal ara t rmalar  yapmadan projeye ba lad klar n  öne sürerek, 
projenin hukuk yollar ile durduruldu unu söylemi tir. Tamamlanamayaca  önceden bilinen 
projeye trilyonlar harcand n , bu harcanan paralar n, vergisini veren yurtta lar n cebinden 
ç kt n  ve kamunun zarara u rat ld n  belirtmi , dava aç lmadan önce sorumlu kamu 
yöneticilerinin ta n r ta nmaz mallar na tedbir konulmas n  talep etmi tir. (Gazete Ege, 4 
Mart 1998) 

SONUÇ VE ÖNER LER

Kentlerin en önemli sorun alanlar ndan biri olan ula m problemlerinin çözümüne yönelik 
gerek merkezi gerekse yerel yönetimler taraf ndan çe itli projeler haz rland  ve uyguland
bilinmektedir. Ancak uygulanmak istenen projelerin kentte ya ayanlar taraf ndan ne ölçüde 
kabullenildi i ve üzerinde uzla ld  gerek planc lar gerekse uygulay c lar taraf ndan
sorgulanmas  gereken önemli bir konudur.  

Kordon Yolu Projesinde Meslek Odalar n n, Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Bölge 
Kurulu’nun ve kentteki di er aktörlerin kar  ç kmalar na ra men srar edilmesi, dava 
süreçlerinin ya anmas na, kaynaklar n ve zaman n bo a harcanmas na ve kentin merkezinde 
y llard r kaderlerini beklemekte olan köprüyol ayaklar n n zmir’in siluetinin bir parças
haline gelmesine neden olmu tur.
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zmir’in en önemli sorunlar ndan biri ula md r. Ancak dönemin belediye ba kanlar  Çakmur 
ve Özfatura’n n yapt  gibi ketin bir sorunun çözerken ba ka sorunlara yol açmak, kentin 
deniz ile ba lant s n  koparmak ve kentliye bu yolla bedel ödetmek rasyonel bir çözüm yolu 
de ildir. Bu iki ba kan görev sürelerinin sonuna kadar Kordon’u doldurularak elde edilen 
alanda kent içi geçi i projesinin uygulamaya geçirilmesini desteklemi lerdir. 

Ancak, büyük bir halk deste i ile belediye ba kanl n  kazanan Ahmet P R T NA “1/5000 
ölçekli Koruma Amaçl mar Plan ” de i ikli i yaparak, Dan tay Karar  ve KTVK Kurulu 
tavsiyeleri dikkate alarak Kordonboyu’nu rekreasyon alan  haline getirtilmi tir.

Dolgu yap lm  olan alana, k y  yasas  gere ince ve hukuka uygunluk aç s ndan hiçbir yap
yap lmam , kald r mlar n geni likleri art r larak alan n deniz ile yeniden ili kilendirilmesi 
sa lanm t r. Ta t trafi i ise iki eritli hale getirmi  olup yol taban  parke dö enerek yol bir 
servis yolu haline getirilmi tir. Ayr ca dolgu alanlar na denize paralel olacak ekilde bir 
bisiklet yolu ve ko u band  olu turulmu tur. Biri Alsancak iskelesi önünde di eri de 
Gündo du da olmak üzere iki meydan tasarlanm t r. K y da ve dolgu alan n  üzerinde, plastik 
sanat ö eleri ve gerekli kent mobilyalar  d nda ba ka mimari eleman bulunmamaktad r. 

Bütün bu çal malar sonucunda 54500 m² yaya ve 66000 m² ye il alan yarat lm t r. Böylece 
zmir’in simgelerinden olan Kordon’un ça da  bir uygulama ile yeniden denizle ili kisi 

kurulmu , kent yeniden denizle bar k konuma getirilmi tir. 

Ancak Kordon’un rekreasyon alan  olarak düzenlenmesine ra men zaman zaman yap lan 
aç klamalar dikkat çekici olmaktad r. 24.12.2001 tarihinde Ula t rma Bakan  ile Bay nd rl k
ve skan Bakan ’n n bas na yans yan aç klamalar  dikkat çekicidir. “Viyadükler 
tamamlanacak, milyonlarca dolarl k yat r mlar yar m kalamaz, tüyü bitmemi  yetimin hakk
var” ( Hürriyet Gazetesi, 24.12.2001). 

Ayr ca Karayollar n n haz rlad zmir Karayolu Kent Geçi i Projesi adl  kitapç n biti
k sm ndaki ifadeler de dikkat çekicidir: “Daha önceki yerel yönetimlerce desteklenmi  olan 
bu projenin her eye ra men ilgili kurum ve kurulu lar n mutabakat  ile devletin yat r mlar na
sahip ç k larak yap lan i lerin bo a gitmesine sebep olmadan Konak - Alsancak K y  Kesimi 
ile ilgili gerçek bir koruma amaçl  imar plan  haz rlanarak çözüme kavu turulmas  imkan
hala mevcuttur” ( zmir Karayolu Kent Geçi i Projesi, s:9, 2001). 

Kordonboyu’na yeni yap lan düzenlemelerden sonra medyadaki bir yorumda da u ifadelere 
yer verilmi tir: “ zmir, muhte em bir park kazand (!) Kordon’a yap lmas  dü ünülen 6 eritli 
yol için 32.5 trilyon harcanarak doldurulan deniz, çevreciler yüzünden, önce otopark, imdide 
park oldu…Hay rl  olsun!” (Star Gazetesi, 5 Ocak, 1999). 

zmir özelinde geli tirilecek bu tür bir projede, temel olarak dikkate al nmas  gereken 3 nokta 
bulunmaktad r:
 - Bir k y  kenti olarak zmir'in do al ve tarihi karakteri, 
 - Kentlilerin denizle do rudan ili ki içinde olduklar  Kordon'un özellikleri 
 - Bir bütün olarak kentin denizle ba lant s

Kordon Yolu Projesi’nde bu üç nokta dikkate al nmam t r.

Karayollar  Genel Müdürlü ü’nün Bay nd rl k ve skân Bakanl ’ndan ald  8 Nisan 1991 
tarihli Bakan Oluru’nda Kordon’dan geçirilecek otoyolun gerekçesi¸ "... ehir ba lant s ehir
içi yo un trafik dolay s yla otoyolun ba lang ç noktas na ula may  büyük çapta 
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güçle tirecektir. zmir - Urla otoyolunun zmir ehrine tam hizmet verebilmesi için ehir 
ba lant s n n sahili takip ederek Alsancak liman n n arkas ndan zmir ehir karayolu 
geçi indeki Halkap nar kav a na ba lanmas  gerekli görülmektedir" biçiminde 
aç klanmaktad r (Türksoy, 2010). 

Kent çi Geçi i projesi henüz ortada yokken zmir _ Urla otoyolu çal mas  ba lam t r. 
Ancak zmir – Urla yolunun kente tam hizmet verebilmesi için Kent çi Geçi i’nin olmas
gerekti i belirtilmektedir. Yani zmir – Urla Otoyolu in aat na ba land nda kente gelip 
saplanaca  bilinmektedir. Buna ra men proje tamamlanm  ve yol hizmete aç lm t r. 
Dolay s yla kiztepe – Konak – Halkap nar istikametinde yol ihtiyac n  do mas na asl nda
zmir – Urla Otoyolu neden olmu tur.

Bu örnekte oldu u gibi, kent içi ula mda sergilenen parçac  yakla mlar sorunlar  çözmek 
yerine, içinden ç k lmaz yeni sorunlar ortaya ç karmaktad r. Bu nedenle kent içi ula m
sistemleri bir bütün olarak ele al nmal d r. Ula m projelerinde yat r m hangi kurum 
taraf ndan yap l rsa yap ls n, kent ve kentlinin ihtiyaçlar  ve görü leri de dikkate al narak
projelendirilmeli ve hayata geçirilmelidir.  

Liman Viyadüklerinin Sonland r lmas  Projesi 

17 A ustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yay nlanan Tebli  gere i “ zmir-Urla-Çe me 
Otoyolu, kiztepe-Konak-Halkap nar-Do anlar Kesimi Liman Viyadüklerinin 
sonland r lmas na ili kin Karayollar  Genel Müdürlü ü'ne ait projenin Konak lçesi s n rlar
içinde yer alan Karayolu Viyadüklerinin Alsancak Liman  Ba lant s na li kin olarak 
Özelle tirme daresi Ba kanl  taraf ndan haz rlanan ve 2 (iki) paftadan olu an 1/1.000 
ölçekli imar plan  de i ikli i ve 1 (bir) paftadan olu an 1/5.000 ölçekli naz m imar plan
de i ikli inin onaylanmas na,” karar verilmi tir. 

Uygulanan proje, kiztepe – Konak – Halkap nar - Do anlar Kesimi Liman köprüyol 
ayaklar n n Alsancak Liman na ba lanmas n ; kara taraf nda bulunan eritlerin limana 
içerisine indirilmesini ve deniz taraf nda bulunan eritlerin ise Liman Caddesi’ne 
ba lanmas n  içermektedir.  

Uygulanan bu proje; Kent Geçi i Projesi kapsam nda yap lan 1. Kordondaki köprüyol 
ayaklar na herhangi bir çözüm üretmemekte, Kent çi Geçi i’nin nas l sa lanaca  ile ilgili bir 
öneride bulunmamakta, Deniz taraf ndaki eritlerin Liman Caddesi’ne ba lanmas  nedeni ile 
olu acak trafik yükü ile ilgili herhangi öneride bulunmamaktad r. Projenin görünürdeki tek 
amac  özelle tirme kapsam nda olan Alsancak Liman na ula m n rahatlat lmas n
sa lamakt r.  
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Canl  ya am  için hayati öneme sahip su kaynaklar  üzerinde son y llarda giderek artan 
oranlarda ya anan antropojenik kirlilikler, temiz tatl  su ihtiyac n  dünyadaki ve ülkemizdeki 
en büyük küresel ve bölgesel kaynak problemlerinden birisi haline getirmi tir. Ülkemizde 
temiz tatl  suyun miktar aç s ndan en önemli k sm n  yüksek oranda yeralt  sular  ve çok daha 
az oranlarda ise yüzeysel sular olu turmaktad r. Son y llarda suya olan talebin artmas  hem 
yüzeysel sular n hem de baz  yersel alanlarda yeralt  suyu kaynaklar n n a r  tüketilmesine 
neden olmu tur. Yeralt  suyu akiferinden al nan suyun yeri, genellikle kullanmaya ba l
kirlenmi  su, akiferdeki kalan su, ya  sular , yüzeysel sular veya bunlar n tümünün 
kombinasyonunda tekrar depolanmas  ile tamamlan r. Depolanan su özellikle Bat
Anadolu’da baz  alanlarda (Küçük Menderes Havzas ) tar msal, evsel, endüstriyel at k sular n
ve deniz suyu giri imlerinin öncülü ünde gerçekle mektedir. Dahas  Gediz, Büyük Menderes, 
Bak rçay ve Simav gibi havzalarda do al olarak derinlik art na ba l  yüksek oranlarda 
bulunan jeotermal ve eskimi  sular n bu kar mlara de i en oranlarda katk lar
bulunmaktad r. Asl nda, baz  yersel alanlardaki içme ve sulama sular nda gözlemlenen 
arsenik, bor ve baz  a r metal kirliliklerinin ana kayna  bor, kömür ve metalik madenler 
olmas na ra men daha geni  havzalarda da jeotermal ve eskimi  indirgen sular olabilece i son 
çal malar m zda tespit edilmi tir.

Gediz Havzas ’nda Turgutlu-Ala ehir yerle im alanlar  aras nda kalan bölgede yap lan 
incelemelerimizde nitrat, bor ve arsenik gibi kirleticilerin içme ve sulama sular  kalitesi 
aç s ndan yeralt  ve yüzey sular nda yüksek oranlarda bulundu u tespit edilmi tir. Yeralt
sular n n tamam na yak n  indirgen özelliklerdedir ve sadece yüzeye yak n baz  kesimlerde 
yüzey ve ya  sular n n kirlilikleri azalt c  etkileri bulunmu tur. Kuyulardaki derinlik ve 
kullan m art  kirliliklerin de artmas na sebep olmaktad r. Baz  alanlarda nehir sular n n
bask n debisini indirgen ve a r  kirli at k sular n olu turdu u bulunmu tur. Küçük Menderes 
Havzas  ile kar la t r ld nda Gediz Havzas  yeralt  suyu seviyeleri daha yüksek, içme ve 
sulama suyu kaliteleri aç s ndan da çok daha kötü durumdad r. Hatta baz  alanlarda tuzluluk 
miktarlar  jeotermal su içeriklerinin (2000-3000 μS/cm) iki kat na yak nd r. Bu durumda 
Yeralt  Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeli i gere i kuyulara sayaç tak lmas  zorunlu u Küçük 
Menderes Havzas nda uygulanabilir olmas na ra men Gediz havzas nda mevcut kirlilik ve 
kullan m durumlar  dikkate al nd nda uygulamada i levselli ini yitirecektir. Bu tür alanlarda 
sadece belirli baz  gözlem kuyular na kamu kurumlar nca sayaç tak larak izleme yap lmas  ile 
akiferlerden yeterli veri sa land ktan sonra genele yay lmas  daha uygun bir çözüm olabilir. 
Ayr ca, bu tür kanun ve yönetmeliklerin ç kar lmas nda daha geni  kapsam ve daha fazla veri 
dikkate al nd nda hem daha etkin uygulanabilirlik ve kat l m sa lama hem de daha bilinçli 
havza yönetimi ve çal malar  (havzaya özel yönetim) yapmak çok daha yararl  olabilir. 
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1. Giri

Su kaynaklar n n istenilen zaman, mekan, kalite ve miktarda teminine yönelik olarak ya anan 
s k nt lar konuya ili kin dünya çap nda sürdürülebilir yönetim ilke ve kararlar n n al nmas n
ve uygulanmas n  zorunlu hale getirmi tir. Bu ba lamda, su kaynaklar  içerisinde gereksinim 
miktar na ba l  olarak büyükten küçü e; tar m, içme-kullanma, sanayi ve enerji amaçl
kullan mlar nda yeralt  suyunun pay  oldukça yüksek de erlerdedir.

Su kaynaklar  konusunda ya anan sorunlar devletleri konuya ili kin ortak stratejilerin 
belirlendi i politikalar  üretmeye yönlendirmi tir. Bunlardan en önemlisi, ülkemizin Avrupa 
Birli i’ne (AB) entegrasyonu sürecinde, su kaynaklar na ili kin olarak sürekli geli tirilerek 
uygulama sonuçlar yla iyile tirilen Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’dir ki (WFD 2000/60/EC), 
nehir havzalar n n sürdürülebilir ve entegre bir ekilde yönetilmesinin gereklili ini
vurgulamakta ve tüm sular için çevresel hedefler belirlenmektedir. SÇD ve yeralt  suyu 
direktifi (GWDD 2006/118/EC) antropojenik ve do al kirlilik riski alt ndaki temsili tüm 
yeralt  suyu kütlelerinin kimyasal durumunun de erlendirilmesi için kriterleri ortaya koyan 
konuya ili kin en kapsaml  çal malardan birisidir. Bu kapsamda, ilgili yeralt  suyu 
kütlelerinde (ve yüzeysel sularda) do al arkaplan seviyesinin (NBL) belirlenmesi, “iyi 
durum”a ula ma, var olan iyi durumu korumak için kalite standartlar na göre kirlilik 
e ilimlerinin belirlenmesi ve iyi durumu zay flatabilecek kirleticiler için e ik de erlerin nas l
belirlenebilece ini de tan mlayan birçok farkl  bilgi seviyesini dikkate alan metodoloji ve 
rehber dökümanlar yay mlanm t r.

Yeralt  suyu akiferinden al nan suyun yeri, genellikle kullanmaya ba l  kirlenmi  su, 
akiferdeki kalan su, ya  sular , yüzeysel sular veya bunlar n tümünün kombinasyonunda 
tekrar depolanmas  ile tamamlan r. Örne in, depolanan su özellikle Bat  Anadolu’da baz
alanlarda (Gediz, Küçük Menderes Havzas ) tar msal, evsel, endüstriyel at k sular n ve bat da
deniz suyu giri imlerinin öncülü ünde gerçekle mektedir. Gediz, Büyük Menderes, Bak rçay 
ve Simav gibi havzalarda do al olarak derinlik art na ba l  olarak yüksek oranlarda bulunan 
jeotermal ve eskimi  sular n bu kar mlara de i en oranlarda katk lar  bulunmaktad r.

2. Do al Yeralt suyu Kalitesi ve Referans Akifer 

Herhangi bir bile en için do al yeralt  suyu kalitesi, “atmosferik, jeolojik veya biyolojik gibi 
do al süreçlerle olu mu  çözünmü  bir element, tür veya kimyasal bile enin deri imi” 
anlam na gelmektedir (BRIDGE, 2013). Kavram olarak NBL’yi tan mlamada tarihsel veriler, 
dü ey profil, benzer jeolojideki yak n alanlardan ekstrapolasyon, istatistiksel metodlar ve 
jeokimyasal modelleme gibi çe itli yakla m metodlar  ile yap lm  birçok çal ma vard r. Bir 
kez fiziko-kimyasal süreç bilgisini uygulayarak bir e ilim ya da korelasyonun 
yorumlanmas n  sa lad n zda, istatistiksel bir modele de il bilimsel bir modele sahipsiniz 
demektir (Nordstrom, 2012). 

Yeralt  suyunda insan etkilerine ek olarak tamamen do al olan prosesler sonucu da mevcut su 
kalitesi limitleri a labilir. Anormal konsantrasyonlar n do al olup olmad  ya da 
antropojenik kirlenmenin varl n n kantitatif ve kalitatif de erlendirmesinin yap lmas na
olanak sa layan bir referans te kil etmek üzere ba lang ç (baseline) kriterine ihtiyaç vard r. 
Do al prosesleri etkileyen zaman ölçekleri ve de i imlerin gerçekle ti i oranlar, su kalitesi 
üzerine önemli kontroller olarak bilinmektedir.  

Do al yeralt  suyu konsantrasyonlar , akifere giren sular ve akiferdeki su ile kaya aras ndaki
reaksiyonlar n bile ik sonucudur. Do al jeokimyasal reaksiyonlara ba l  varyasyonlar, söz 
konusu reaksiyonlar n dinamiklerine ba l  olarak genellikle geni  zaman ölçeklerinde 



671

* Bu bildiri Çevre Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

gerçekle ir. Yeralt  suyunun kimyasal özellikleri, karma k jeolojik, jeokimyasal, 
hidrojeolojik ve iklimsel faktörlerin bir fonksiyonu olarak çe itlilik gösterir. Bu durum, geni
uzaysal ve derinlik varyasyonlar nda çe itli ölçeklerde art  yarat r. Dolay s yla, hem bilimsel 
olarak hem de pratikte, akiferdeki kimyasal reaksiyonlar  ve gerçekle tikleri oranlar  anlamak 
sistemi bir bütün olarak tan mlamada önem kazanmaktad r.

Gediz Havzas ’nda Ala ehir yerle im alan  do usunda bulunan yeralt  sular  referans akifer 
tan mlamas na uyabilecek özelliklerdedir. Turgutlu-Ala ehir yerle im alanlar  aras nda kalan 
bölgede nitrat, bor ve arsenik gibi kirleticiler içme ve sulama sular  kalitesi aç s ndan yüksek 
oranlarda bulunmaktad r. Yeralt  sular n n tamam na yak n  indirgen özelliklerdedir ve sadece 
yüzeye yak n baz  kesimlerde yüzey ve ya  sular n n kirlilikleri azalt c  etkileri 
bulunmu tur. Kuyulardaki derinlik ve kullan m art  kirliliklerin de artmas na sebep 
olmaktad r. Buradaki do al ve antropojenik kirliliklerin ayr mlanmas nda detayl
ara t rmalara gerek vard r. 

Gediz ve Küçük Menderes Havzas ’nda nehir sular n n bask n debisini, indirgen ve a r  kirli 
at k sular olu turmaktad r. Küçük Menderes Havzas  ile kar la t r ld nda Gediz Havzas
yeralt  suyu seviyeleri daha yüksek, içme ve sulama suyu kaliteleri aç s ndan da çok daha 
kötü durumdad r. Hatta, baz  alanlarda tuzluluk miktarlar  jeotermal su içeriklerinin (2000-
3000 μS/cm) iki kat na yak nd r. Bu durumda Yeralt  Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeli i
gere i kuyulara sayaç tak lmas  zorunlu u Küçük Menderes Havzas ’nda uygulanabilir 
olmas na ra men Gediz havzas nda mevcut kirlilik ve kullan m durumlar  dikkate al nd nda
uygulamada i levselli ini yitirebilir. Bu tür alanlarda sadece belirli baz  gözlem kuyular na
kamu kurumlar nca sayaç tak larak izleme yap lmas  ile akiferlerden yeterli veri sa land ktan 
sonra genele yay lmas  daha uygun bir çözüm olabilir. 

3. Akifer Al konma Süresinin Önemi 

Akiferler al konma sürelerine ba l  olarak temel anlamda 3’e ayr lmaktad r. Bunlar; yeni, eski 
ve palaeo sulard r. S  ve/veya h zl  sirküle olan 50 ya ndan genç ve Yeni Su olarak 
adland r lan akiferlerdeki yeralt  sular  içme suyunun ana kayna n  te kil eder. Bu sular 
çekim alanlar n n bulundu u aktif yükleme/de arj alanlar n n hidrojeolojik çevreyi olu turan 
k sm n n özellikle önemli bir parças d r. Bu nedenle, s  akiferlerdeki ta nmay  karakterize 
edecek izleyici metodu baseline de erlerde kar m za ç kacak olaylarla ilgilenmemiz 
konusunda önemli rol oynayacakt r. Yine de bu zor ve zaman zaman çeli kili bir i tir. Zira, 
ilgilenilen akiferdeki gerçek do al kalitenin belirlenmesi zordur ve/veya bu sular hali haz rda
kirletilmi  olmas na ra men do al özellikleri nedeniyle kalitesinin maskelenmesi söz konusu 
olabilmektedir. 

Günümüzde, yeralt  suyu kalitesini dü üren birçok madde 200 y l boyunca geli en
sanayile me ile ortaya ç km t r. Eski Sular endüstriyel zamanlar s ras nda s zm  olan sular
temsil etmektedir. Dolay s yla, bu zaman diliminden önce s zan sular n saf ve kirlilik 
içermedi i dü ünülebilir. Eski yeralt  sular n n kalitesi çözücü (su) ve akifer materyali 
aras ndaki zamana ba l  jeokimyasal reaksiyonlar üzerinden belirlenir. Yeralt  suyu al konma 
süresi uzad kça, su kaya aras ndaki temas zaman  artar ve su kalitesi ölçe i geni ler. 

Palaeo sular ise, son buzul ça nda ya da daha öncesinde yüklenen sulard r ve 10000 y ldan 
daha önce s zan, farkl  iklimsel ve hidrojeolojik ko ullarda meydana gelen sular olarak 
tan mlanmaktad r. Palaeo sular n kalitesi bazen çok yüksek olmas na ra men Avrupa’da 
oldu u üzere içme suyu tedari inde çok küçük bir rol oynayabilir. Ne var ki, s  akiferlerde 
artan kirlili in bir sonucu olarak, bu gibi yüksek kaliteli rezervlerin kullan lmas  konusunda 
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çevresel bask lar artacakt r. Çok dü ük yenilenme oranlar na sahip bu sular n tan mlanmas
gerekmektedir. 

Akiferlerin al konma sürelerinin biliniyor olmas , kalite parametrelerinin NBL de erlerinin 
belirlenmesinde ve özellikle do al ve insan kaynakl  bask  ve etkilerin ayr mlanmas nda
kolayl k sa lamaktad r. Ör; sekiz AB ülkesinden gelen 400 yeralt  suyu örne inde toplam 
organik karbon ölçümleri yap lm  ve bu ülkelerin dördünden gelen tam olarak 250 yeralt
suyu örne indeki filtrelenmi  örneklerdeki çözünmü  organik karbon analiz edilmi tir. TOC 
2.7 mg CL-1'lik medyan konsantrasyonunda ve 0.1-59.4 mg CL-1 aral nda bulunmu tur. Bu 
rakamlar yüksek organik karbon de erlerinin eski döneme ait saf akiferlerde bazen yerel 
olarak bulunabilece ini göstermi tir. 

4. K y  Filtrasyonu ile Yeralt  Sular n n Beslenmesi ve Deniz Suyu Giri iminin
Azalt lmas

Kirlenmi  olan yeralt  suyunun kalitesinin artt r lmas nda halen kullan lmakta olan reaktif 
bariyerlere benzer olarak k y  filtrasyonu, suyun kirletici yükünün adsorpsiyon, 
fizikokimyasal filtrasyon ve biyodegredasyon gibi proseslerden pasif olarak geçmesini 
sa lamakta ve sürekli olarak ayn  kalitede ve kalitesi daha kolay artt r labilir bir su üretmeyi 
sa lamaktad r. Su kalitesi, akifer mineralojisi, akiferin ekli, yüzeysel suyun kalitesi (oksijen, 
nitrat,…), yüzeysel ve yeralt  suyu çevresindeki organik madde tipleri ve havzalardaki arazi 
kullan m  gibi faktörlerden etkilenmektedir. 

K y  filtrasyonu ile sudaki ask da kat  maddelerin, biyolojik olarak parçalanabilen bile iklerin, 
bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin giderilmesi, adsorplanabilen inorganik bile iklerin bir 
k sm n n giderilmesi ve s cakl k de i imlerinin ve k y  filtrat nda bulunan çözünmü
bile iklerin konsantrasyonlar n n dengelenmesi sa lanabilir.

Sertlik, amonyum ve çözünmü  demir ve mangan konsantrasyonlar ndaki art lar ile hidrojen 
sülfit ve di er sülfür bile iklerinin olu umunda redoks ko ullar n n de i iminin sonucu olarak 
gözlemlenen art lar k y  filtrasyonun su kalitesi üzerindeki istenmeyen etkileri aras ndad r. 

Dünyan n birçok ülkesinde; yüksek hidrolik geçirgenli e sahip alüvyon akiferler, s  yeralt
suyu ç kar lmas na kolayl k sa lamas , yüksek üretim kapasitesi ve talep alanlar na yak nl
aç s ndan su üretimi için tercih edilmektedir. Nehirlerden s zan sudan elde edilen yeralt  suyu, 
içme suyunun; Slovakya’da %50, Almanya’da %16, Hollanda’da ise %5’ini olu turmaktad r. 

Avrupa’da nehirler ve göllerdeki k y  filtrasyon alanlar  ço unlukla birkaç haftal k veya 
birkaç ayl k al konma süreleri için dizayn edilmektedir. Burada hedef, klor eklemesine gerek 
kalmadan küçük bir ek ar tma sonras nda da t labilecek yüksek kaliteli ve biyolojik olarak 
sabit bir su üretmek amac yla, biyolojik olarak parçalanabilen çözünmü  organik karbonun, 
patojenlerin ve parçalanabilen iz organik kirleticilerin yüzeysel sudan ar nd r lmas d r. 

Kuzey Amerika’da, daha yayg n nehir k y  filtrasyon alanlar  birkaç saatten günlere, 
ço unlukla birkaç haftaya kadar de i en aral klardaki al konma sürelerinde dizayn edilmi tir. 
Kuzey Amerika uygulamalar nda k y  filtrasyonu mikroorganizma, partikül ve baz  çözünmü
organik karbonlar için sadece bir anl k ar tma olarak görülürken, Avrupa’da genellikle tüm 
ar tman n önemli bir parças  olarak kabul edilmekte bu da felsefi bir fark te kil etmektedir. 

Avrupa yakla m n n bir örne i de halk n yeralt  suyu kayna n n büyük ölçüde k y  filtrasyon 
ve yeralt  suyu re arj na dayand  Berlin ehrinde görülmektedir. 220 milyon m3/y ll k suyun 
yakla k %70’i bu kaynaklardan sa lanmaktad r (do al yeralt  suyu re arj ndan kalanlarla 
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birlikte ~ %56’s  k y  filtrasyonundan %14’ü de yeralt  suyu enjeksiyonundan). Yak nlarda
birkaç nehir ve göl olmas na ra men Berlin’de hiçbir yüzeysel su direkt olarak 
kullan lmam t r ve 19. yüzy ldan beri “taze” yeralt  suyu üretmek için birkaç ayl k al konma 
sürelerine sahip k y  filtrasyonu uygulanmaktad r (Grünheid vd. 2005). Yo un nüfuslu ve 
endüstriyelle mi  bir bölge olan Duesseldorf’ta ise 1870’den beri kullan lmaktad r.

Geni  bir k y  alan na sahip olan ülkemizde at k sular n tekrar kullan m nda ve deniz suyu 
giri imlerinin azalt lmas nda k y  filtrasyonunun kullan lmas  büyük avantajlar sa layabilir.  

5. Sonuç ve De erlendirme 

Sürdürülebilir bir yeralt  suyu yönetimi konuya bak  aç s ndan mevcut teknolojik bilgi ve 
imkanlar  kullanmaya kadar bir çok bile eni ak lc  ve bütünle ik uygulamalar ile kullanmay
gerektirmektedir.  

Ortamdaki do al dengeleri anlamadan yap land r lan her türlü uygulama, dengelerin aksi 
yönünde ise yüksek emek, zaman, ekonomi ve do al denge artlar nda ya ayan canl  hayat n
kay plar na neden olur. 

Su kalitesindeki do al ve insan kaynakl  de i imlerin ayr t edilebilmesinde yeralt sular  kalite 
parametrelerinin do al konsantrasyonlar n n kesin tespitine ihtiyaç duyulmaktad r. Mevcut 
incelemelerin sonuçlar , tekil örnekler ya da istatistiki i lemler ile NBL tespitlerinin ne kadar 
zor oldu unu göstermektedir. Dolay s yla, bir suyun hangi kapsamda kirlilik içermedi ine 
karar verebilmek için, hidrojeolojik ba lamda yeralt  suyu kalitesi üzerine kavramsal bir 
jeokimyasal anlay a ihtiyaç duyulmaktad r. 

Sürdürülebilir yeralt  suyu yönetiminde; yeralt  suyu kütlelerinin kalite parametrelerinde 
NBL’lerin tespiti edilmesi ve kontrolleri için kriterlerin olu turulmas , referans akifer 
tan mlamalar , bu referans akiferlerdeki su kütlelerinde kalite e ilimlerinin belirlenmesi ve bu 
parametrelerde etkiler sonucunda gelecekteki de i imlerin projeksiyonunu öngörebilmek için 
modellemelerin yap lmas  temel çal ma konular n  olu turmaktad r. Yüksek kaliteli sular n
korunarak, sürdürülebilir geli imine katk da bulunacak ekilde tüm yeralt  suyu ile ili kili
mevzuat  destekleyecek su politikalar n n olu turulmas  ise bu temel çal malar ile birlikte 
geli tirilmesi gereken bir di er önemli husustur. Bu ba lamda, bilimsel araç ve yakla mlar ile 
tespit edilen do al su kalitesini olu turan artlar n, su kalitesi yönetimi ve politikas nda
geli mi  bir anlay n olu turulmas nda ba ar yla kullan labilmesinde politika yap c lar, karar 
mercileri ve son kullan c lar ile fikir al veri inin önemli de göz ard  edilmemelidir.  
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YERALTISUYU KAYNAKLARINI ETK LEYEN R SK ve TEHT DLER: 
ZM R ÖRNE

Prof. Dr. Alper BABA 
Email: alperbaba@iyte.edu.tr 

ÖZET 

Yüzy llar boyunca medeniyetin be i i olarak adland r lan bölgeler su havzalar n n yak n nda
kurulmu , suyun hayat verdi i topraklarda geli mi lerdir. Tarihin ba lang c ndan bugüne 
kadar birçok medeniyetin kurulma ve tarihten silinmesinde suya olan yak nl k ve ba ml l n
büyük etkisi olmu tur. Ülkelerin do al zenginli i olan suya ihtiyaç artt kça, gittikçe daha 
stratejik bir kaynak olmaya ba layan tatl  su kaynaklar n n korunarak, verimli ve planl
kullan m  daha önemli bir hale gelmi tir. Tarih boyunca insanlar n uygarl k alan nda
ilerlemelerinin ve her ülke için geli iminde en önemli unsurlar n n ba nda gelen tatl  sular n
ara t r lmas , i letilmesi ve korunmas  ya amsal öneme sahiptir. Ülkemizde hem içme, hem 
kullanma suyu olarak yayg n bir ekilde yeralt sular ndan faydalan lmaktad r. Ancak 
kompleks bir hidrojeolojik yap ya sahip olan alanlardan gelen su kaynaklar m z hem 
antropojenik hem de do al riskler alt ndad r. Bu çal ma kapsam nda, içmesuyunun yakla k
%70’ni yeralt suyundan sa layan zmir kentinin, yeralt suyunu etkileyen risk ve tehtidler 
irdelenmi tir. Elde edilen verilere bak ld nda; zmir kentinin su kaynaklar n n hem do al
(arsenik, mangan kirlili i gibi) hem de antropojenik etkiler (tar m faaliyetleri ve at k gibi ) 
alt nda oldu u görülmü tür 

G R

Yeryüzündeki su kaynaklar n n yakla k %3’ü tatl  sulard r. Dünyadaki su kaynaklar n n
%97’sinden fazlas  okyanus ve denizlerdedir ve üretim için çok tuzludur (Seckler ve di ., 
1998). Su kaynaklar n n ve nüfus yo unluklar n n dünya genelinde dengeli olmayan bir 
biçimde da lmas  nedeniyle yakla k 80 ülkede nüfusun %40’ nda su talebi, arzdan daha 
fazla olup ihtiyac  kar layabilmekten uzakt r (Bennett, 2000). Besin üretimi için ki i ba na
y ll k ortalama minimum su gereksinimi 0.4×10

6
litre (Postel, 1996) olup Amerika’da 

tüketilen miktardan (1.7×10
6

litre) yakla k dört kat daha azd r. 1960–1997 y llar  aras nda
dünya genelinde ki i ba na kullan labilir tatl  su yakla k %60 azalm  olmakla birlikte 2025 
y l na kadar ki i ba na dü en su potansiyelinde %50 dü ü  beklenmektedir (Hinrichsen, 
1998). Tatl  su rezervinin mevcut durumda %65-75’nin sulamada kullan lmas yla tar m, en 
fazla su kullan c  sektör durumundad r (Bennett, 2000). Baz  bölgelerde tar m sektörü toplam 
kullan lan suyun %90’n  tüketebilmektedir (Allan, 1997). Ülkemizde ise 2003 tarihinde  
Devlet Su sleri (DS ) Genel Müdürlügünce yap lm  olan hidrojeolojik etütler sonucunda, 
ekonomik olarak kullan labilir yeralt suyu potansiyeli 13.66 km3/y l olarak hesaplanm t r. Bu 
potansiyelin 5.99 km3/y l’  yeralt suyu sulamalar na tahsis edilmi tir (Sayg n, 2010).  

zmir kentinde ( zmir Büyük ehir s n rlar  içinde) yer alan yerle im birimlerinin su 
kaynaklar n n yakla k % 70’i  yeralt sular ndan sa lamaktad r. Ancak, zmir kent merkezinde 
sular n % 54’ü yeralt suyundan, % 46’s  ise yüzeysel sulardan sa lanmaktad r ( ekil 1). zmir 
kent merkezinin yeralt suyu Sar k z, Göksu, Menemen – Çavu köy, Halkap nar, P narba   ve 
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Buca kuyular ndan gelmektedir. ekil 2’de zmir kent merkezinde bulunan suyun y llara ba l
tüketimi verilmi  olup, ekilden her geçen y l su tüketiminin artt  görülmektedir. ekil 3’de 
ise, 2012 y l nda zmir kent merkezinde tüketilen toplam 192 x 106 m3 suyun  hangi 
kaynaklardan sa land n  göstermektedir. 

ekil 1: zmir kentine su sa layan kaynaklar ve sa lad  miktar 

ekil 2: zmir kentinde y llar baz nda su tüketimi 
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ekil 3: 2012 y l ndan zmir kentine su sa layan kaynaklar ve miktarlar

YERALTISUYUNU ETK LEYEN FAKTÖRLER 

Su kirlili i, su kayna n n kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik 
özelliklerinin olumsuz yönde de i mesi eklinde gözlenen ve do rudan veya dolayl  yoldan 
biyolojik kaynaklarda, insan sa l nda, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun di er
amaçlarla kullan lmas nda engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji at klar n n
bo alt lmas n  ifade eder. Günümüzde, endüstrile meyle birlikte insano lunun hayat standard
da gün geçtikçe artmaktad r. Ancak endüstrile me sonucunda ortaya ç kan tehlikelerin göz 
ard  edilmesi nedeniyle oldukça büyük boyutlarda kirlilik problemleri meydana gelmi tir. Bu 
problemlerden biriside yeralt suyu kirlili idir. Dünya’da içme suyu kaynaklar n n büyük bir 
bölümünü yeralt suyu rezervleri olu turmaktad r. Ancak bu rezervler kirlenmelere kar
oldukça hassast r. Bir yeralt suyu akiferinin kirlenmesi durumunda, dü ük ak m h zlar
nedeniyle akiferin kendini yenilemesi oldukça zordur. Yeralt suyunun kirlenmesi ve 
derecesinin ülkeden ülkeye ve yerel olarak önemli de i iklikler gösterebilmesine kar l k, 
kirlenmenin temel nedenlerini farkl  ba l klar alt nda toplamak mümkündür. A a da k saca
yeralt suyunu etkileyen faktörler ve bu faktörlerin zmir kentinin su kaynaklar na etkisine 
ili kin örnekler verilmi tir. 

Deniz Suyu Giri imi 

Yeralt suyuna deniz suyu giri imi nedeniyle suyun içindeki tüm iyonlarda, özellikle deniz 
suyunda bol miktarda bulunan Na ve Cl gibi iyonlar nda önemli art lar meydana gelir ve bu 
art lar da yeralt suyunun içilebilirlik kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ülkemiz’de özellikle, 
son y llarda k y  akiferlerinde ciddi anlamda deniz suyu giri imi olmu tur. zmir Kenti 
s n rlar  içinde özellikle Narl dere, Balçova, Karaburun ve Çe me çevresinde aç lan 
yeralt suyu kuyularda a r  çekim yap lmas  nedeni ile deniz suyu giri imi giderek artm  ve 
sular içilemez hale gelmi tir (Baba ve di ., 2001.). Örne in Çe me Yar madas nda  deniz 
suyu giri imine ba l  olarak Cl de erleri  4000mg/l’ye ula m t r (Gemici ve Filiz, 2001). 
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Jeotermal Ak kan n Etkisi 

Günümüzde jeotermal enerji, alternatifi olan kaynaklarla mukayese edildi inde önemli 
çevresel etkileri bulunmayan, ucuz ve sürdürülebilir bir enerji kayna  olarak görülmektedir. 
Buna kar n içerdi i yüksek s cakl k ve yüksek element deri imleri nedeniyle jeotermal 
sular n termal ve kimyasal kirletici özellikler gösterdi i de bilinen bir gerçektir. Bu nedenle 
jeotermal ak kan n s s n n al nmas n  takiben kontrolsüz olarak yüzeysel sulara de arj
edilmeleri, su kalitesi aç s ndan önemli bir sorun te kil etmektedir. Jeotermal kaynaklar n su 
kalitesine ekisine yönelik benzer problemler zmir l s n rlar  içinde de görülmektedir. zmir 
kenti jeotermal kaynaklar (Balçova, Çe me, Urla, Foça, Alia a, Dikili, Bergama gibi) 
aç s ndan oldukça zengin dir. Jeotermal kaynaklar n en yo un kullan ld  Balçova ve Dikili 
çevresindeki so uk yeralt suyu kaynaklar nda hem a r metal art lar  hem de yeralt suyunun
s s n n art  saptanm t r (Baba ve Armannsson, 2006;  Çak n ve di ., 2012). 

Jeolojik Formasyonlardan Kaynaklanan Kirleticiler 

Dünyadaki jeolojik formasyonlar de i kenlik göstermekle birlikte söz konusu bu 
formasyonlar içerisinde hem metalik hem de endüstriyel cevherler bulunmaktad r. Ayr ca bu 
formasyonlar, tektonizma ve volkanizman n etkisiyle alterasyonlara u ram t r. Altere olan 
baz  formasyonlar içerisinde arsenik, c va ve uranyum gibi metaller zenginle mi tir. Son 
y llarda do al kirleticiler sonucu ülkemizde bir çok su kayna nda problemler gözlenmi tir 
(Baba ve Tayfur, 2011). Özellikle altere kayaçlardan gelen ve yüksek arsenik içerikli su 
kaynaklar na zmir kentine su sa layan kesimlerde rastlanm t r. Yamanlar ve Çi li
çevresindeki yüksek topo rafyaya sahip kesimlerde volkanik kayaçlar yüzlek vermektedir. Bu 
volkanik kayaçlarda cevher zonlar  mevcut olup ya larla bu zonlardaki a r metaller 
yeralt suyuna ta nmaktad r (Baba ve di ., 2001).

Tar msal laç ve Gübre 

Pestisitler, di er bir ad yla biyositler, arzu edilmeyen organizmalar  yok etmede kullan lan 
sentetik, organik bile iklerdir. Pestisitler yeralt suyuna süzülme ve kazara dökülme sonucu 
bula maktad r. Gerek yeralt suyu gerekse yüzey suyuna ula an pestisitlerin, pestisit çe idi ve 
suda çözünürlük durumuna göre canl lar için s n r de erleri söz konusudur. Bu de erlerin 
üstündeki konsantrasyonlar, canl  hayat n  olumsuz yönde etkilemektedir.  Tar m arazilerinde 
uygulanan gübrenin ancak belli bir k sm  bitkiler taraf ndan kullan ld ndan geriye kalan 
k sm  akarsulara, içme sular na ve çevreye yay lmakta, insan, bitki ve hayvan sa l n  tehdit 
etmektedir. zmir su kaynaklar n n %9’unun sa land  Menemen ovas nda yo un tar m
yap lmaktad r ve bu alandaki su kaynaklar n n pestisitlerden etkilenme potansiyeli yüksektir. 

Madencilik

Asit Maden Drenaj  (AMD) dü ük pH’ n yan  s ra, içerdi i yüksek sülfat ve a r metal 
konsantrasyonlar ndan dolay  yeralt sular n  olumsuz yönde etkilemektedir ( anl yüksel ve 
Baba, 2013; Gunduz ve di ., 2007). zmir kentininde hem  kuzey hem de güney akslar nda
metalik madenlerce zengin yataklar (Yamanlar ve Efemçukuru alt n sahalar ) bulunmaktad r.
Bu yataklar AMD olu turma potansiyeli yüksektir. Ayr ca, kentin do u aks nda içmesuyu 
kaynaklar n  etkileyebilecek ta  ocaklar da yer almaktad r.
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Endüstriyel At klar

Kentlerimizde patlay c , kendili inden yanmaya uygun, suyla temas halinde parlay c  gazlar 
ç karan, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli, korozif, hava ve suyla temas nda toksik 
gaz ç karan, toksik ve eko toksik özellikler ta yan at klar bulunmaktad r. zmir kenti içinde 
bir çok benzin istasyonu ve sanayi bölgeleri (Atatürk Organize Sanayi, Bornova Sanayi sitesi 
gibi) bulunmaktad r. Özellikle benzin istasyonlar n n bulundu u kesimlerde aç lm  bulunan 
derin kuyulardaki sularda yüksek konsantrasyonlara sahip Pb elementi ölçülmü tür. Kur un 
de erinin yüksek olmas  petrol ürünlerinden kaynaklanmaktad r (Baba ve di ., 2001). Benzer 
ekilde kentin de i ik kesimlerinde (Gaziemir gibi) depolanm  bulunan toksik at klar n

yeralt suyunu ciddi anlamda etkiledi i saptanm t r ( ekil 4). 

ekil 4: zmir Kent Merkezinde depolanm  bulunan at klar ve bu at klardan s zan toksik 
metallerin su kaynaklar na etkisi 

Evsel At klar

Konutlardan at lan, tehlikeli ve zararl  at k kavram na girmeyen, bahçe, park ve piknik 
alanlar  gibi yerlerden gelen kat  at klar  ifade eder. Evsel kat  at klar toplam kat  at k üretimi 
içerisinde oldukça yüksek bir düzeye sahip olup, insan sa l  aç s ndan da oldukça önemli bir 
yer tutmaktad r. Bu at klar n toplanmadan önce ve sonra depolanma yerlerinin hastal k
ta y c  organizmalar için uygun bir üreme ortam  olmas , toplum sa l  aç s ndan büyük bir 
sorun yaratmaktad r. Özellikle, Bornova Ovas  alüvyonlar  kentsel yerle im nedeniyle, evsel 
at klardan kaynaklanan kirleticilerin etkisi alt ndad r. 
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SONUÇ VE ÖNER LER

Yeralt suyu kaynaklar n n korunmas  ve kirlenmesinin minimize edilmesi zmir Kenti için son 
derece önemlidir. 2012 y l nda kent merkezinin suyunun %56 s  yeralt suyundan sa lanm t r. 
Ancak, zmir Büyük ehir s n rlar  içinde yer alan bütün yerler  gözönüne al nd nda bu oran 
% 70’e ç kmaktad r. zmir kentinin su kaynaklar n  sa layan kesimler (Menemen Ovas ,
Halkap nar kaynaklar  gibi) ciddi anlamda risk alt ndad r. A r  kentle me, bilnçsiz tar m
uygulamalar  ve kentteki sanayi at klar  su kalitesini gün geçtikte bozmaktad r. Bu nedenle; 
zmir Büyük ehir s n rlar  içinde yer alan su kaynaklar n n korunabilmesi ve sürdürülebilirli i

için, 

Yasal olmayan yeralt suyu kullan m n n engellenmesi, 

Entegre su yönetim kavram n n geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas

Akifere beslenimi artt racak yöntemlerin geli tirilmesi 

Çekimlerin kontrol alt na al nmas

Y ll k su kullan m raporlar n n haz rlanmas

Kontrolsüz ve izinsiz aç lan kuyular n yeni yasal düzenlemeler ile önlenmesi 

Su tüketiminin azalt lmas

Etkin sulama yönteminin geli tirilmesi 

Etkin gözlem ve veri toplama a n n olu turulmas

Halk n e itilmesi ve karar mekanizmas na kat l mlar n n sa lanmas

At k  azalt m  ve kontrolü  

Uygun ar tma teknolojilerinin seçimi ve i letilmesi 

Tar m ilaçlar n n kullan m  konusunda halk n biliçlendirilmesi 

Yasa ve yönetmelik karga as n n azalt lmas

Yetki karga as n n azalt lmas

Kurumlar aras  koordinasyon 

Ölçüm, izleme, denetlemenin yap lmas  ve bu amaç için zmir Büyük ehir Belediyesi 
bünyesinde bir birimin (Yeralt suyu Daire Ba kanl  gibi) olu turulmas  gereklidir. 

Sular n da bir gün çe itli nedenler ile tükenebilece i gerçe inden hareketle insanlarda “su 
tasarrufu” bilinci olu turulmal d r. Bu kültürü olu turma ve geli tirme ad na içme, kullanma, 
sulama, endüstri vb. her alanda, toplumsal e itime önem verilmelidir.  

KAYNAKLAR  

Allan J.A., “A long term solution for water short Middle Eastern economies?” In: Proceedings of the Paper 
Presentation at the 1997 British Association Festival of Sciences, University of Leeds, Water and Development 
Session, 1997.  

Baba A., Ármannsson H., “Environmental Impact of the utilization of a geothermal area in Turkey”, Energy 
Source, volume 1, 2006, pp. 267-278. 

Baba A., Birsoy K.Y., Ensari E., Andiç T., Baykul A ve Lengeranl , Y., “ zmir ili yeralt  suyu kalitesi”, Yeralt
Sular  ve Çevre Sempozyumu (ÇEVJEO’2001), zmir, 2001, say. 149-158.  



681

* Bu bildiri Jeoloji Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

BABA, A., TAYFUR, G., “Groundwater contamination and its effect on health in Turkey”, Environmental 
Monitoring and Assessment, vol 183, number 1, 2011, pp. 77-94. 
Bennett, A.J.,  “Environmental consequences of increasing production: some current perspectives”, Agric. 
Ecosys. Environ. 82, 2000, pp. 89–95. 

Çakin A., Gokcen  G., Ero lu A. E, Baba A., “Hydrogeochemistry and Environmental Properties of Geothermal 
Fields. Case Study: Balçova, Izmir-Turkey”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental 
Effects, 34:8, 2012, 732-745. 

Gunduz O., Okumusoglu  D., Baba A., “Acidic mining lakes and their influence on water quality: A case study 
from Can (Canakkale), Turkey”, GQ07: Securing Groundwater Quality in Urban and Industrial Environments, 
7th International Groundwater Quality Conference, Fremantle, Western Australia, 2–7 December 2007, 2007,  
pp.9-17. 

Gemici Ü., Filiz, ., “Çe me Yar madas  ( zmir) k y  akiferlerinde deniz suyu giri imi”, Yeralt  Sular  ve Çevre 
Sempozyumu (ÇEVJEO’2001), zmir.,2001, say. 195-203.  

Hinrichsen, D., “Feeding a future world”, People and the Planet 7, 1998, 6–9. 

Postel, S., “Dividing the waters: food security, ecosystem health, and the new policies of scarcity”, Worldwatch 
Paper 132. Worldwatch Institute, Washington, USA., 1996. 

Sarg n, H. A., “Yeralt sular ”, DS  Yay nlar , 2010, Ankara. 

Seckler D.W., Barker R., Amarasinghe U., “Water scarcity in the twenty-first century”, Int. J. Water Resour. 
Dev. 15 , 1998. pp. 29–43. 

anl yüksel D., Baba A., “Geochemical Characterization of Acid Mine Lakes in Northwest Turkey and Their 
Effect on the Environment”, Archives of Environmental Contamination and Toxicology,  64:3, 2013, 357-376. 



682



683

* Bu bildiri n aat Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir.

SU KAYNAKLARI YATIRIMLARININ 2009-2013 YILLARI ARASINDA ZM R
ÖLÇE NDE RDELENMES

Asl  ERDEN R S LAY
n aat Yüksek Mühendisi 

silayasli@gmail.com

Ahmet TOMAR 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
tomarahmet@yahoo.com

1. G R

Ülkemiz göller ve nehirlerden olu an önemli tatl  su kaynaklar na sahip olmas na ra men, 
san ld  gibi su kaynaklar  bol ve s n rs z olup, su zengini bir ülke de ildir. Aksine, gerekli 
önlemler al nmad  ve su kaynaklar n n geli tirilmesine yönelik yat r mlara öncelik 
verilmedi i takdirde yak n gelecekte su sorunlar  ya amaya aday bir ülke olabilece i gibi 
üretmeme sorunu ile kar  kar ya gelecektir. Su hem tar m n hem de sanayinin olmazsa 
olmaz temel girdisi konumundad r. Ülkemizde teknik ve ekonomik anlamda tüketilebilecek 
yerüstü ve yeralt  suyu miktar n n 112 milyar m3 oldu u bilenmektedir. 

Ülkemiz aç s ndan bak ld nda su kaynaklar m z  yeterince de erlendiremedi imiz, mevcut 
su tüketimiz olan 48 milyar m3’ün yakla k %76’s  (36.5 milyar m3) tar msal sulama amaçl
de erlendirilmektedir. Potansiyel sulanabilir arazimizin (8.5 milyon ha) %64’ü 5.42 milyon 
ha ancak sulanabilmektedir.  

zmir ilindeki tar ma elveri li arazi 335 316 hektar olup, bunun 165 534 hektar  ekonomik 
olarak sulanabilir arazidir. zmir ilinin yüzeysel su potansiyeli 2.07 km3/ y l olup bunun 0.75 
km3/y l’  Kuzey Ege sular ndan, 0.13 km3/y l’  Gediz nehrinden ve 1.19 km3/y l’  ise Küçük 
Menderes nehrinden olu maktad r. Yer alt  suyu potansiyeli ise 0.494 km3/ y l olup zmir 
ilinin toplam brüt su kaynaklar  potansiyeli 2.564 km3/y l d r. zmir ilinin öncelikle su ve 
toprak kaynaklar  potansiyeli ile ülkemiz içindeki yerine bakmak gerekmektedir. 

zmir ili yüzeysel su potansiyelinin % 46’s Küçük Menderes havzas nda, % 29’u Bak rçay 
havzas nda, % 6’  da Gediz havzas ndad r. Ancak Bak rçay Havzas n n zmir ili s n rlar
d nda kalan yukar  kesimi ile Gediz havzas n n zmir ili s n rlar  d nda kalan orta ve yukar
kesimlerinden gelen önemli bir su potansiyeli de zmir ili s n rlar  içinden geçerek denize 
dökülmektedir.  

zmir ilinin yer alt  suyu potansiyeli p narlar da dahil olmak üzere toplam 494 hm3/y l’d r. 
Bunun % 32,5 u olan 161 hm3 su içme ve kullanma suyu amac yla, % 51  i olan 238 hm3 su 
sulama ve endüstri suyu amac yla tahsis edilmi  olup, 95 hm3 su rezervi mevcuttur. 

Bilindi i üzere zmir ili Türkiye’nin ikinci en büyük ticaret merkezine,  toplam sanayi 
üretiminin %9.3‘ünü gerçekle tiren önemli bir sanayi merkezi, geleneksel ihracat kalemleri 
tar msal ürünler, pamuk, incir, üzüm, tütün, zeytin ve üstün kaliteli zeytinya  gibi dünyaca 
tan nan yerel ürünlere sahiptir. 

zmir, 13.383 milyon TL ile Ege Bölgesi GSY H’sinin yakla k % 50’sini, Türkiye  
GSY H’sinin yakla k % 7’sini olu turmaktad r. stanbul ve Ankara’n n ard ndan Türkiye 
GSY H’sine katk da bulunan üçüncü büyük ildir. Ki i bas na dü en GSY H' de ise 3.215 $ 
(3.894 TL) ile Türkiye'nin alt nc  ili konumundad r.
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Sektörel olarak zmir ili GSY H’sine en büyük katk y  hizmetler (% 54,4), sanayi (% 37,5) ve 
tar m (% 8,1) sa lamaktad r. 2008 y l  verilerine göre zmir’de istihdam n sektörel da l m
% 7,5 tar m, % 31,5 sanayi ve % 61 hizmetler sektöründe gerçekle mi tir. 2009 y l  verileri 
incelendi inde istihdam n sektörel da l m   % 8,5 tar m, % 27,9 sanayi ve % 63.5 hizmetler 
sektöründe olu mu tur. Krizin kendini hissettirdi i 2009 y l nda tar mdaki istihdam art
zmirli i gücünün hala tar m ile yak n ba lar  oldu una i aret etmektedir.  zmir’de toplam 

i gücü 2008 y l nda 1,171 milyon iken 2009 y l nda 1,170 milyona inmi tir. Ülke geneliyle 
kar la t r ld nda zmir’de tar m d  sektörlerdeki istihdam oran n n ülke düzeyinden 
sürekli biçimde yüksek oldu u gözlenebilir. Ege Bölgesi’nde hizmetler sektöründe ve sanayi 
sektöründe çal anlar n neredeyse yar s  ve tar mda çal anlar n % 15’ine yak n zmir’de 
istihdam edilmi tir. 

zmir, Türkiye’deki toplam tar m alan n n % 1,4’üne sahiptir ve tar m alanlar n n büyüklü ü
aç s ndan 28. ildir. ldeki toplam tar m alan n n % 40’  meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 
% 10’u sebze bahçeleri, % 50’si tah llar ve di er bitkisel ürünlerin üretiminde 
kullan lmaktad r. Türkiye tar m alan n ise % 11,7’si meyveler, içecek ve baharat bitkileri, % 
3,3’ü sebze bahçeleri, % 68,1’i tah llar ve di er bitkisel ürünlerin üretiminde 
kullan lmaktad r. zmir ve Türkiye de erleri kar la t r ld nda zmir'in meyve ve sebze 
alan n n oransal olarak Türkiye'nin tah l ve di er bitkisel üretim alan ndan fazla oldu u
görülmektedir. Ayr ca, ülke genelindeki tar m arazilerinin % 17,0’si nadas için ayr l rken 
zmir’de bu oran n yaln zca % 0,9 olmas  tar m ekonomisi aç s ndan di er illerin ço una göre 
zmir’e avantaj sa lamaktad r. 

zmir ilinde tar m alanlar n n yakla k yar s n  sulanmayan alanlar olu turmaktad r. ldeki 
sulanabilir arazilerin % 74,3’ü sulanmaktad r. ldeki sulanabilir alanlar n tamam n n modern 
sulama yöntemleri (ya murlama ve damla yöntemleri ile suyu en verimli ekilde kullanma) 
ile sulanabilmesi için gerekli altyap n n tamamlanmas  önem ta maktad r. Ayr ca, su 
kaynaklar m z n büyük bir k sm n n tar msal amaçl  kullan l yor olmas  önemli bir tar m
girdisi olan suyun, damlama ve di er modern teknoloji kullan m n n deste i ile ak lc  ve etkin 
kullan lmas  gerekmektedir. Halen ülkemizde sulaman n % 85’i geleneksel olan salma 
sulama, % 15’inde modern sulama teknikleri ile yap lmaktad r. Modern sulaman n zmir 
ilindeki kullan m oran  Türkiye ortalamas n n üzerinde %25 olmas na ra men modern ve 
verimli sulama yöntemlerinin bölgede yayg nla t r lmas  gerekmektedir.  

2. ZM R L NDE SU POTANS YEL , SU KAYNAKLARI

zmir ilindeki tar ma elveri li arazi 335 316 hektar olup, bunun 304 165 hektar  sulanabilir 
arazidir. zmir ilinin yüzeysel su potansiyeli 2.07 km3/ y l olup bunun 0.75 km3/y l’  Kuzey 
Ege sular ndan, 0.13 km3/y l’  Gediz nehrinden ve 1.19 km3/y l’  ise Küçük Menderes 
nehrinden olu maktad r. Yer alt  suyu potansiyeli ise 0.494 km3/ y l olup zmir ilinin toplam 
brüt su kaynaklar  potansiyeli 2.564 km3/y l d r. zmir ilinin öncelikle su ve toprak kaynaklar
potansiyeli ile ülkemiz içindeki yerine bakmak gerekmektedir. 

Nüfus yo unlu una göre su ve toprak kaynaklar  potansiyeli dü ük olan ilimizde bir 
damla suyu ve bir kar  tar m topra n  kullan rken çok kez dü ünmek gerekir. Nüfus 
yo unlu u yan  s ra tar m ve sanayinin üretim kollar , geli imi, yo unlu u dikkate al n nca
ilimiz aç s ndan suyun her bir damlas n n ak ll ca ve etkin kullan lmas  gerekti i ortaya 
ç kmaktad r. 
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zmir ili 12 019 km2 yüzey alan  ile Bat  Anadolu’daki 3 akarsu havzas n  k smen veya 
tamamen kapsam na al r. Kuzeyde Kuzey Ege Havzas n n Bak rçay havzas  olarak da 
adland r lan ana akarsu bölümü, Gediz Havzas n n Menemen ovas  kesimi ve güneyde Küçük 
Menderes Havzas n n tamam zmir li s n rlar  içinde yer almaktad r. 
zmir ili yüzeysel su potansiyelinin % 46’s Küçük Menderes havzas nda, % 29’u Bak rçay 

havzas nda, % 6’ da Gediz havzas ndad r. 
zmir ilinin yer alt  suyu potansiyeli p narlar da dahil olmak üzere toplam 494 

hm3/y l’d r. Bunun % 32,5 u olan 161 hm3 su içme ve kullanma suyu amac yla, % 51 i 
olan 238 hm3 su sulama ve endüstri suyu amac yla tahsis edilmi  olup, 95 hm3 su rezervi 
mevcuttur. 

2.1. Su Potansiyelini De erlendirmeye Yönelik Tesisler
zmir ili su potansiyelini de erlendirmek amac yla DS  2.Bölge Müdürlü ünce 2009 y l na

kadar 7 adet baraj bitirilerek i letmeye aç lm , 34 adet baraj veya gölet yap lmas
öngörülmü tür. zmir ilinde öngörülen 34 adet baraj ve göletin 18 adedi sulama, 2 adedi 
sulama ve içme suyu, di er 14 adedi yaln zca içmesuyu, ta k n koruma, sanayi suyu veya 
çok amaçl d r. Toplam olarak zmir ilinde 42 371 ha alan yüzeysel su kaynaklar  ile 
sulamaya aç lm t r. 

Tablo 1. zmir linde 2009 Y l na Kadar letmeye Aç lm  DS  Sulama Tesisleri 

lçe Ad Su Kayna Sulama Alan  Ad Sulama Alan  ( ha )
Bergama Kestel Baraj Bergama Sulamas 4 260
Menemen Demirköprü Baraj Menemen sulamas 28 483
Seferihisar Ürkmez Baraj  Ürkmez sulamas  370
Seferihisar Seferihisar Baraj Seferihisar sulamas 1 277
Seferihisar Kavakdere Kavakdere sulamas  560
K n k Sevi ler Baraj K n k sol sahil sulamas 7 063

letmeye Aç lm  Projelerin Toplam Sulama Alan  (Büyük Su
leri)

42 013

Mordo an Göleti Sulamasi  (Küçük su ler) 130
Ataköy Göleti sulamas  (Küçük su ler) 228
TOPLAM 42 371
YAS Sulamalar  toplam 10 980
GENEL TOPLAM 53 351

Tablo 2. zmir linde 2009 Y l ndan Bugüne letmeye Aç lm  DS  Sulama Tesisleri 

S ra in Ad  A amas  Faydas (ha)
1 Güzelhisar Mansap Ovalar  Sulamas letme 923 
2 Kemalpa a A a  K z lca YAS Sulamas letme 200 
3 Kemalpa a Armutlu YAS Sulama ebekeleri letme 33 
4 Bergama K ranl  Yerüstü Sulamas letme 56 
5 Tire Yeni ehir (Gölet) Sulamas letme 62 
6 Kiraz Göleti ve Sulamas letme 208 

TOPLAM     1482
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Tablo 3. zmir linde n aat  Devam Eden  DS  Sulama Tesisleri 

S ra in Ad  A amas  Faydas (ha)
1 K n k Sa  Sahil Sulamas n aat 11241 
2 Ödemi  Beyda  Sulamas n aat 19650 
3 Ödemi  Akta   Sulamas n aat 1580 
4 Seferihisar Ürkmez Sulamas  Rehabilitasyonu n aat 370 
5 Dikili Harputlu Göleti ve Sulamas n aat 90 
6 Foça Arpaçay Göleti ve  Sulamas n aat 42 
7 Bademli Sulamas n aat 1048 
8 Menemen Emiralem Göleti ve Sulamas n aat 212 
9 Menemen Süleymanl  Göleti ve Sulamas n aat 153 

10 Alia a Ç tak Göleti ve Sulamas n aat 169 
11 Torbal  Aslanlar Göleti ve Sulamas n aat 53 
12 Torbal  Karak zlar Göleti ve Sulamas n aat 226 
13 Kemalpa a Ba yurdu Göleti ve Sulamas n aat 115 
14 Kemalpa a Yukar k z lca Göleti ve sulamas n aat 318 
15 Kiraz Haliller Göleti ve Sulamas n aat 288 
16 Bergama Karalar Göleti ve Sulamas n aat 172 
17 Bornova Karaçam Göleti ve Sulamas n aat 100 
18 Kemalpa a Savanda Göleti ve Sulamas n aat 163 
19 Bergama Çamavlu Göleti ve Sulamas n aat 128 
20 Menderes Gümüldür Göleti ve Sulamas n aat 98 
21 Tire Eskioba Göleti ve Sulamas n aat 87 
22 Bergama Yukar k r klar Göleti ve Sulamas n aat 191 
23 Menderes Özdere Göleti ve Sulamas n aat 164 
   TOPLAM 36658

Tablo 4. zmir linde Proje A amas nda Olan   DS  Sulama Tesisleri 

S ra in Ad  A amas  Faydas (ha)
1 Burgaz (Zeytinova) Sulamas  proje 3009 
2 Ergenli Sulamas proje 3047 
3 Ödemi  Rahmanlar Sulamas  proje 1494 
4 Karaburun Salman Göleti ve Sulamas proje 170
5 Torbal  Çak rbeyli Göleti ve Sulamas  proje 100 
6 Dikili Gökçea l Göleti ve Sulamas  proje 125 
7 Bergama Bayramc lar Göleti ve Sulamas  proje 26 
8 Bergama K rcalar Göleti ve Sulamas  proje 275 
9 Seferihisar Gödence Göleti ve Sulamas  proje 67 

10 Alia a Kalabak Göleti ve Sulamas  proje 84 
11 Bergama Çamtepe Göleti ve Sulamas  proje 73 
12 Güzelbahçe Göleti ve Sulamas  proje 109 
13 Kemalpa a Vi neli Göleti ve Sulamas  proje 190 
   TOPLAM 8769
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Tablo 5. zmir linde Planlama A amas ndaki DS  Sulama Tesisleri 

zmir ilinde 2009 y l ndan bu güne kadar 1482 ha alan sulamaya aç lm , 36 658 ha alan n
in aat  devam etmekte, 8 769 ha alan n projeleri haz rlanm / haz rlanmakta, 3 006 ha 
alan nda planlama çal malar  devam etmektedir. Birinci zmir kent sempozyumunun 
yap ld  2009 y l nda gelecekte  68 626 ha alan sulamaya aç laca  ifade edilmi tir. 
Belirlenen bu hedefe %72,5 ula ld , hedeften %27,5 uzakla ld  görülmekle beraber, 4 
y lda su kaynaklar  yat r mlar nda sulama aç s ndan önemli art  oldu u görülmektedir. 

Sulama suyu temini yat r mlar  yan  s ra içme ve kullanma suyu temini amaçl  yat r mlarda 
ilimizde önem ta maktad r. limizin toplam nüfusu 4 047 743 ki i olup bu nüfusun tümü 
bütün ehir yasas  ile Büyük ehir nüfusunu olu turmaktad r. 

zmir Büyük ehir alan n n içme-kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlar n  kar layacak projeleri 
ortaya koymak amac yla zmir çmesuyu Projesi Master Plan raporu DS  taraf ndan 1971 
y l nda yapt r lm t r. Bu proje kapsam nda Menemen Yeralt suyu, Balçova Baraj , Manisa 
ilinde bulunan Göksu ve Sar k z kaynaklar ndan ve Tahtal  Baraj ndan toplam 280 hm3/y l su 
kullan ma sunulmu tur. Bu proje öncesinde DS ’ce gerçekle tirilen Halkap nar Kaynaklar
geli tirilmesi ve baz  yer alt  suyu kuyular ndan elde edilen 72 hm3/y l su ile birlikte zmir 
kentine 352 hm3/y l su sa lanm t r. 

Halen DS  uygulama program nda bulunan zmir çmesuyu II. Merhale Projesi kapsam nda 
Manisa ilinde in aat  devam eden Gördes Baraj ndan zmir’e 59 hm3/y l içme ve 
kullanma suyu  verilece i ifade edilmi , Gördes baraj ndan kademeli olarak su verilmeye 
ba lanm t r.  Proje  kapsam nda  119  km  uzunlu unda  boru  hatt n n,  0+35 km 
tamamlanm  ve hizmete al nm t r. Hatt n 35+100 km’sinin %98 tamamlanm , 11 
Aral k 2013 tarihine kadar tamamlan p hizmete al nacakt r. Proje kapsam nda 365  000  
m3/gün kapasiteli ar tma tesisi ve pompa istasyonu bulunmaktad r. Gördes Baraj  in aat
2008 y l  sonunda bitirilecek ve su tutmaya ba lanm t r. Bu nedenle Ar tma Tesisi ve 
letim Hatt  Uygulama Projelerinin ZSU’ca acilen bitirilmesi gerekmektedir. Bütün ehir

yasas  ile Büyük ehire  ba lanan ilçe ve beldelerinde de 2009 y l  sonras  DS  uygulama 
program nda bulunan Ödemi  Rahmanlar baraj  (9.36 hm3/y l), Karaburun Karareis Baraj
(2,84 hm3/y l), Karaburun Salman baraj  (0,90 hm3), Karaburun Bozköy göleti(1,98 hm3) ve 
Dikili Çandarl  göleti (0,90 hm3/y l)  olmak üzere toplam 16,03 hm3/y l ilave içme kullanma 
suyu sa lanacakt r. Projenin Gördes Baraj ndan sonraki kademesi olan Manisa ilindeki 
Ça layan Baraj ndan 23 hm3/y l, Ba lam  Baraj ndan 36 hm3/y l, Düvertepe Baraj ndan

S ra in Ad  A amas  Faydas (ha)
1 Kemlpa a Armutlu Sulamas Planlama 1403 
2 Bergama Seklik Göleti ve Sulamas  planlama 116 
3 Tire Dereli Göleti ve Sulamas planlama 239 
4 Bergama Narl ca Göleti ve Sulamas  planlama 210 
5 Menemen Bozalan Göleti ve Sulamas  planlama 135 
6 Kemalpa a Akalan Göleti ve Sulamas  planlama 124 
7 Dikili Esentepe Göleti ve Sulamas  planlama 269 
8 Tire Sar lar Göleti ve Sulamas planlama 334 
9 Foça-K la Göleti ve Sulamas planlama 176 

TOPLAM 3006
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89 hm3/y l suyun zmir kentine verilmesi planlanm t r. Proje tamamland nda DS
taraf ndan zmir iline 205 hm3/y l daha su sa lanarak 2028 y l na kadar toplam 574 hm3/y l
su temin edilmi  olacakt r.

3. L M ZDE SULAMA YATIRIMLARI AÇISINDAN  ÖNEML   HAVZALARIMIZ 
VE PROJELER 

3.1. Küçük Menderes Havzas

Küçük Menderes havzas n n en önemli akarsuyu Küçük Menderes nehri ve yan kollar  olan 
Fertek çay , Ulad  deresi, Il ca deresi, De irmen dere, Akta  deresi, Rahmanlar 
deresi, Pirinçci deresi, Yuval  dere,   E ridere, Birgi çay , Çevlik çay  ve Keles çay d r
Küçük menderes havzas  içerisinde, zmir iline ba l  Bay nd r, Beyda , Kiraz, Ödemi ,
Selçuk, Tire ve Torbal  olmak üzere 7 adet ilçe yer almaktad r.   

Havzan n Mevcut Durumu ve Sorunlar
Türkiye’nin bat  ucunda yer alan Küçük Menderes havzas  7 186 km2 lik bir drenaj alan na 
sahiptir. Havza Çe me, Karaburun, Urla ve Seferihisar ilçelerinin bulundu u k y  kesimi ile 
Ödemi ,  Bay nd r,  Tire,  Beyda ,  Kiraz  ve  Selçuk  ilçelerinin yer  ald   ve  geni   oval k
alanlar n bulundu u iç kesimden olu an iki ana bölümden olu maktad r.

Küçük Menderes havzas n n Küçük Menderes nehri taraf ndan drene edilen iç kesimi 
yakla k 70 000 hektarl k sulanabilir ova potansiyeli ile Bat  Anadolu’nun geli meyi 
bekleyen önemli havzalar ndan biridir. Mevcut yüzeysel su potansiyelinin hemen hemen 
tamam , bugüne kadar ba lan lan ilk ve en büyük tesis olan Beyda  baraj  d nda, Ödemi
Akta , Bademli barajlar n n in aatlar na 2011 y l nda ba lanm , Rahmanlar baraj  2013 y l
yat r m program na al nm , in aat na ba lanm t r. Havzada yer alan Bay nd r Zeytinova 
baraj n n in aat  devam ediyor, Ergenli baraj  2013 ek yat r m program nda, Ulad  baraj
proje a amas ndad r. 

Son y llarda bölgemizde ya anan kurakl n bir sonucu olarak yeralt  suyu seviyelerinde 
önemli dü ü lerle kar la lm t r. Küçük Menderes havzas nda en önemli problem yeterli 
sulama suyu sa lamak üzere yüzeysel su kaynaklar n n geli tirilmesidir. Ya murlama ve 
damla sulamas  gibi modern sulama tekniklerinin uygulanmas  ile daha çok alana hizmeti 
ula t rmak mümkün olacakt r. Küçükmenderes havzas nda yeralt  suyundan yararlanarak 
toplam  8 404  hektar  alanda  sulama  yapan  40  ayr   sulama  kooperatifi  bulunmaktad r.
Beyda  baraj  ile Beyda  ve Ödemi  ilçeleri aras nda Küçük Menderes nehrinin sa  ve sol 
sahilinde toplam 19 650 ha arazinin sulanmas  amaçlanmaktad r. Sulama alan  içerisinde 
Beyda  ve Ödemi  ilçelerinin toplam 28 köyün/beldenin tar m arazileri kalmaktad r. 

3.2. Bak rçay Havzas

Bak rçay havzas ndaki su depolama tesisleri olan Kestel baraj  ve Sevi ler baraj  in a
edilerek i letmeye geçirilmi , Yortanl  ve Çalt koru barajlar  bitirilmi  olup, sulama ebeke 
in aatlar  devam etmektedir. Ayr ca 2009 y l ndan sonra Bak rçay mansap ovalar
sulamas  (11 845 ha ) için planlanan 5 baraj n (Geyikli, Musacal , Kap kaya, Karadere, 
Sar calar) planlama çal malar  tamamlanm , proje çal malar  devam etmektedir.
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3.3. letmede Olan Barajlar 

Manisa i l i  S o m a  i l çe s inde  bulunan Sevi le r  bara j  i n aa t  1981   y l nda
tamamlanarak i letmeye aç lm t r. Soma’daki termik santrallere so utma suyu sa lamak 
üzere in a edilmi  olan barajdan mansap su haklar n  ve di er sulama suyu taleplerini 
kar lamak amac yla sulama suyu da al nmaktad r. Soma’daki termik santrallere 20,5 
hm3/y l su tahsis edilmi  olup, baraj n regüle etti i suyun kalan  olan ortalama 62 hm3/y l
potansiyel mansap ovalar n n sulanmas  amac yla kullan lmaktad r. Barajdan b rak lan su ile 
2004 y l nda K n k Sol Sahil Sulamas n n tamamlanan bölümlerinde 840 hektar alan 
sulanmaktad r. Barajdan b rak lan suyun büyük bölümü ise Bak rçay ana yata  boyunca 
3,78 hm3/y l de erinde olan kadim su haklar n n kar lanmas nda ve mansap ovalar nda sulu 
tar m yapan di er çiftçilerin su taleplerinin kar lanmas nda kullan lmaktad r. 

zmir ili Bergama ilçesinde bulunan Kestel baraj  Bergama ovas n n sulanmas  amac yla in a
edilmi  bulunan barajdan al nan suyla 4260 hektarl k alanda sulama yap lmaktad r. Sulama 
ebekesi kanaletli, ana kanal klasik tiptedir. 

K n k sol sahil sulamas  7063 hektar alana sahiptir K n k sa  sahil sulamas zmir ili K n k
ilçesinde Bak rçay nehrinin sa  sahilinde kalan tar m arazilerini kapsamaktad r. K n k sa
sahil sulamas 11 241 hektar alana sahiptir. Sulama ebekesi suyunu Yortanl  ve Çalt koru
barajlar ndan alacakt r. 

Bak rçay K n k Projesi ile 11 241 hektar  sa  sahilde, 7063 hektar  sol sahilde olmak üzere 
toplam 18 304 hektar arazi sulanacakt r.  

Ayr ca Gediz havzas nda 6 365 ha Menemen sol ve sa  sahil sulamalar  ilimiz s n rlar
d nda yer alan Demirköprü baraj ndan sulanmaktad r. 

3.4-Sulama ebekesi Bulunmayan Alanlarda Sulama Durumu ve Problemler 

Bak rçay havzas n n mansap kesimi olan Bayat ovas ndaki çiftçiler de K n k’takine benzer 
ekilde Bak rçay yata na Sevi ler baraj ndan b rak lan sulama suyunu motopomplarla alarak 

sulama yapmaktad rlar. Bayat ovas nda Bak rçay yata n n sa  sahilinde kalan ve 1950’li 
y llarda DS ’ce yap lm  bulunan baz  kurutma ve drenaj kanallar  da sulama amac yla yöre 
çiftçilerince kullan lmaktad r. Toprak kanal niteli inde olan bu kanallara, Bak rçay yata na 
Sevi ler baraj ndan b rak lan sulama suyu motopomplarla al narak depolanmakta ve Bak rçay 
yata ndan daha uzakta olan çiftçilerin de sulama yapmas  sa lanmaktad r. Bu ekilde sulama 
alan n n geni lemesi nedeniyle özellikle Bayat Ovas  kesiminde sulama için ihtiyaç duyulan 
su miktar  büyük boyutlara ula m t r.

Bak rçay nehri Dikili ilçesi Çandarl  beldesi yak nlar nda denize dökülür. Akarsuyun denize 
ba land  noktan n hemen memba nda her y l geçici bir toprak dolgu ile akarsu kapat l r. 
Böylece akarsu yata na hem tuzlu deniz suyunun giri im yapmas  önlenir hem de Bak rçay 
yata na Sevi ler Baraj ndan b rak lan sulama suyunun depolanmas  sa lan r. Buradan 
çiftçilerce motopompla sulama suyu al narak sulama yap lmaktad r. Akarsuyun biti  ucunda 
olmas  nedeniyle bu kesime Sevi ler baraj ndan yeterli su ula t rmada güçlüklerle 
kar la lmaktad r. 
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4. SU KAYNAKLARININ GEL T R LMES  ve ETK N KULLANIMINDA 
ALINAB LECEK ÖNLEMLER ÖYLE SIRALAYAB L R Z

Öncelikle etkin bir planlaman n gerçekle tirilmesi, bunun içinde her karar a amas nda, aç k
olarak belirlenmi  bir politika olmal d r. Böylece tüm kesimlerin, bürokratik karars zl klar n
alaca karanl nda didinmesi yerine a a dan yukar  olumlu önerilerin, yukar dan a a ya
ak lc  kararlar n ak  sa lanmal d r. Sulama projeleri politik ç karlar n etkisinden 
kurtar lmal d r. 

Etkin planlama için yap labilmesi için, yukar dan a a  ve a a dan yukar  serbest ve geni
dü ünce ve öneri ak n n sa lanmas  gerekir. Planlama uzmanlar  ve uygulama uzmanlar ,
projede  yer  alan  tüm  meslek  gruplar   ancak  geli meyi  gerektiren  nedenler,  öncelikler, 
zamanlama, parasal s n rlamalar, politik bask lar ve toplumsal davran  biçimleri konular nda
yeterli bilgi edinirlerse daha etkin ve sa l kl  planlama yapabilirler. 

Su kaynaklar n n  geli tirilmesine yönelik ara t rmalara daha fazla kaynak ayr lmal ,
meteorolojik ve hidrolojik de i ikliklerin depoland  veri bankalar  kurulmal ; yat r m
programlar nda, su kay plar n  önleyecek ve suyun daha az tüketilmesini sa layacak projelere 
öncelik verilmeli, kullan labilir su kaynaklar m z n tamam n  kullanmaya yönelik havzalar 
aras  su transferini öngören büyük projelere destek verilmeli, projelere yat r m programlar nda
öncelik verilmeli, tar msal sulama projelerine ayr lan yat r m pay  yükseltilmelidir. 

Tar msal sulamada tasarruf sa lay c  yeni teknolojilerin geli tirilmesinin ve uygulamas n n
te vik edilmesi hatta kimi bölgelerde ve projelerde zorunlu tutulmas  gerekmektedir. Sulama 
ücretlerinde alan, saat sisteminden hacim/ölçüm sistemine geçilmelidir. limiz genelinde 
mevcut sulamalarda bas nçl ebekelerin oran  %25’dir.

Ülkemiz su kaynaklar n n rejimlerinin belirlenmesi, enerji, sulama, ta k n kontrolü gibi 
amaçlarla geli tirilmesi ve kontrol alt na al nmas  için hidrolojik etüt ve ara t rmalar n sürekli 
ve sistemli bir ekilde yap lmas  için yeterli ödenek ayr lmal d r. 

Su kaynaklar n n entegre yönetimi amac yla eylem plan  haz rlanmal  ve bu kapsamda, zmir 
ili sulama ve içme / kullanma suyu master plan  haz rlanarak, su kaynaklar  ve kullan m
miktarlar  tespit edilmeli, depolama tesislerine öncelik verilerek YAS kullan m  azalt lmal d r. 
10 Be  Y ll k Kalk nma Plan nda (2013-2019) Yeralt  suyu kullan m n n Plan dönemi 
boyunca yüzde 5 dü ürülmesi öngörülmektedir. 

Ulusal Su Politikas  belirlenmeli ve uygulamaya konulmal , bu kapsamda Su Yasas  derhal 
ç kar lmal , Ulusal ve Yerel Su Konseyleri olu turulmal d r. Yurtta lar n ve üreticilerin su 
kaynaklar n n geli tirilmesinin her a amas nda etkin kat l m  sa lanmal d r. 

Havza ve kaynaklar üzerinde yap lacak tesis ve planlamalarda daha önceki y llarda
mansapta yap lm  tesislerin su ihtiyaçlar  dikkate al nmal d r. 
Sulama projelerinde çiftçi kat l m n n te vik edilmesi ve çiftçi kat l m  olan projelere öncelik 
verilmesi, sulama projelerinde istenilen hedefe ula abilmek için izleme ve de erlendirme 
çal malar na  a rl k  verilmelidir.  Tesislerin  envanterleri  ç kar larak  aksayan  yönler  ve 
al nacak tedbirlerin ortaya konulmas , özellikle daha önceki y llar yap lan küçük sulama 
tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik çal malara a rl k  verilmelidir. 

Yeni sulamaya aç lacak alanlarda arazi toplula t rma çal malar n n zorunlu hale getirilmesi, 
sulama ebekesi tamamlanan alanlarda sürekli ve dengeli bir tar msal faaliyet yapabilmek için 
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tarla içi geli tirme hizmetleri de e  zamanl  olarak geli tirilmelidir. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlü ünün ve ta ra kurulu lar n n kapat lmas  / devir edilmesinin sulama yat r mlar ndan
beklenen fayday  azaltaca  gibi sürdürülebilir tar m  olanaks z k laca  dü ünülmektedir. 

Tar msal sulamada istenilen hedefe ula mak için sulamay  fiilen yapan çiftçinin e itilmesi 
çok önemlidir. Bu konuda da di er tar msal konularda oldu u gibi yetki karga as  ve hizmette 
da n kl k vard r. Bu durum hizmette hedef belirsizli ine, güç kayb na hatta yanl
uygulamalara neden olmaktad r. Çiftçilerin e itiminde bu karga a ve da n kl n ortadan 
kald r labilmesi için kurumsal düzenlemelerin bir an önce yap lmas  gerekmektedir. 

Yeralt  ve yerüstü su kaynaklar , yanl  imar uygulamalar  ile nüfus ve sanayi bask s  alt nda
kalmaktad r. Bu nedenle, Belediyelerin özellikle mevzii imar plan  ve sanayi bölgesi ilan  ile 
ilgili çal malar nda ilgili kurum / kurulu lar n uygun görü leri ve onaylar n  almalar
gerekmektedir. 

Su kullan m  konusunda, içme suyu için tüm kullan c lara su tasarrufu konusunda yaz l  ve 
görsel bas n organlar n n deste iyle etkin bir bilgilendirme çal mas  yap lmal , ayr ca sulama 
suyunun kullan m  ve uygun sulama teknikleri kullan m  ile ilgili olarak üreticileri 
bilgilendirmek amac yla, gerek bas n yay n organlar  kullan larak, gerekse yörede yap lacak 
bilgilendirme toplant lar  ile konuya dikkat çekilmelidir. Sulamada “su ekonomisinin” geçerli 
oldu u, su tasarrufu ve verimlili i sa layan, bas nçl -denetimli modern sistemler 
kullan lmal d r. Su tasarrufu aç s ndan tavsiye edilen, ancak uygulama maliyeti yüksek olan 
bu sulama teknikleri için finans olanaklar  geli tirilmelidir. Ayr ca bölgemizde ve ilimizde 
kuru tar mda, su birikimi sa layan tar msal üretim yöntem ve teknikleri yayg nla t r lmal d r. 
limiz ve bölgemiz tar m nda ürün desenine yönelik dinamik de i imler olmaktad r. Yeni 

ürünlerin ürün deseni içindeki oran  h zla artmaktad r. Sanayi domatesi yan  s ra salçal k
biber, korni on salatal k, d  mekan ve kesme çiçekçilik, meyvecilikte sulama ile birlikte art
göstermektedir. limizde sebze ve meyve tar m  her geçen gün kuru tar m aleyhine 
geli mektedir. Tar ma dayal  sanayi de sebze ve meyve tar m na ba l  olarak geli mektedir. 
Ülkemizin ekonomik büyüme ve kalk nma sürecinin zorunlu k ld  de i im ve geli ime 
ilimiz de sahip oldu u ekonomik, sosyal ve toplumsal altyap  nedeniyle katk da bulunurken, 
kendi bünyesi içinde de bir de i im ve geli im süreci ya am t r. Bölgemiz, sanayi ve 
hizmetler sektörü yan  s ra tar msal ürün a rl kl  d sat m ve ticaretin belirleyici oldu u bir 
yap ya sahiptir. 
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zmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl  nüfus art na ve özellikle 
do u ve kuzey kesimlerindeki yo un sanayile meye ba l  olarak evsel ve endüstriyel 
at ksular n al c  ortam n  olu turmaktayd . lk bak ta görülebilen bu  kaynaklar n yan s ra, 
körfezin ekolojik durumunu belirleyen pek çok di er do al ve insan kaynakl  madde ak lar
da bulunmaktayd . 2000 y l nda devreye giren Büyük Kanal Projesi ile tüm at k sular ar tma 
tesislerinde ar t larak körfeze de arj edilmeye ba lanm t r.

Büyük Kanal Projesi ile Körfeze at k su verilmesinin önlenmesi sa land ktan sonra Körfezi 
eski günlerine dönü türmek için daha bir çok ilave çal man n yap lmas  gerekmi tir.
Bunlardan önemli bir tanesi “Büyük Körfez Projesi”dir. 

Büyük Körfez Projesi körfez içindeki su sirkülasyonunun sa lanmas n  hedefleyen yerel 
yönetimlerin öncülü ünde kirlili in önlenmesi, Körfezin iyile tirilmesi ve devreye girmi
olan “Büyük Kanal Projesi”nin ve k smen Gediz Nehri’nin denizel ortamdaki (su ve 
sedimentteki) etki ve sonuçlar n n saptanarak iyile tirme çal malar n n gerçekle tirilmesini 
amaçlamaktad r. Bu amaçla körfez içerisine yani taban na sirkülasyon kanallar n n aç lmas ,
ak nt n n geli tirilmesi, dere a zlar n n elden geçirilmesi gibi bir çok husus ele al nmaktad r.
9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte bu çal malar  h zla sürdürülmekte 
ve eski günlerine dönecek bir körfez ortaya ç kar lmaya çal lmaktad r.

ZM R’DEK  MEVCUT DURUM

Büyük Kanal Projesi kapsam nda ar tma tesisinin devreye girmesiyle söz konusu evsel at k
girdileri büyük ölçüde durdurulmu  durumdad r. Ancak di er taraftan limandaki faaliyetler 
sonucu deniz araçlar n n neden oldu u kirlilik, nehirler yoluyla özellikle Gediz Nehri ile 
ta nan kara kökenli kirleticiler, tar msal kaynakl  kirleticiler ve erozyon sonucunda gelen 
kirletici yüklerin varl   Körfezde etkisini göstermektedir. 

Körfez kirlili ini önleme çal malar  kapsam nda Rag p Pa a Dalyan ’n n deniz yüzeyinde 
kalan 7 km uzunlu undaki duvarlar n y k m  2000 y l nda tamamlanm  olup, Körfezin kuzey 
aks nda bulunan iç ve d  körfez aras ndaki do al ak nt y  önleyen Rag p Pa a Dalyan 'n n dip 
kal nt lar  da kald r lmaktad r. Körfezin kuzey k y lar na bo alan dere a zlar nda taramalar 
yap lm t r.

Rag p Pa a Dalyan ’n n y k lmas , Meles Deltas ’n n slah , endüstriyel kurulu lara ar tma 
tesislerinin yapt r lmas  ve dere slah çal malar  ( ekil 1) bunu izlemi tir. Dere yataklar n n
içine kanal hatlar  iptal edilerek dere kenarlar na al nm , derelerin sadece ya mur suyunu 
körfeze ta mas  sa lanm t r. Bununla birlikte, zmir Büyük ehir Belediyesi, 12’si ileri 
biyolojik olmak üzere toplam 24 at ksu ar tma tesisi bulunmaktad r.
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ekil 1 zmir Körfezinde daha önce gerçekle tirilen uygulamalar 

zmir, Avrupa Birli i standartlar ndaki ar tma say s  ve ar tma kapasitesi bak m ndan
Türkiye’nin öncü kenti olmu tur. 2012 y l nda at ksu ar tma tesislerinde toplam;  270.485.036 
m3 su ar t lm  olup,  ar t lan suyun; 

267.183.437 m3’ü ileri biyolojik ar tma tesislerinde (% 98.78) 
812.599 m3’ü biyolojik at ksu ar tma tesislerinde (% 0,30)  
2.489.000 m3’ü do al ar tma tesislerinde (% 0,92) ar t lm t r. 

2000 y l nda Çi li, 2002 y l nda Güneybat  ve 2008 y l nda Urla ileri biyolojik at k su ar tma 
tesislerinin devreye al nmas yla ba layan deniz suyundaki iyile me sürecinin, Körfez’i terk 
eden canl lar n yeniden ya am bulmaya ba lamas nda etkili olmakla birlikte Büyük Körfez 
Projesi ile giderek s la an zmir Körfezi’ni eski günlerine döndürmek amac yla Büyük 
Körfez Projesi çal malar  yürütülmektedir. 

BÜYÜK KÖRFEZ PROJES N N TANIMI 

zmir Körfezi’nin mevcut su kalitesinin korunmas , iyile tirilmesi ve gerek karasal gerekse 
sucul ekosistemin sürdürülebilirli inin sa lanmas  amac yla hayata geçirilen “ zmir Büyük 
Körfez Projesi” ile Körfez’deki sirkülasyon kanal n n aç lmas , Körfez’deki derinle tirme 
çal malar  ve k y  tasar m  ile mühendislik uygulamalar nda temelin olu turulmas
amaçlanmaktad r.

Körfez üç ana bölgede incelenmi tir. Çal ma alan , ç, Orta Körfez ve k y lar  kapsayan bir 
bölgedir ( ekil 2). Bu bölgelerde derinlik ölçümleri (batimetri) gerçekle tirilerek, ham veri 
setlerinden proje alan n n 1/50000, 1/10000 ölçekli i lenmi  batimetri haritas  yap lm t r. 

Bu çal ma kapsam nda, 13 km uzunlu unda, 250 m geni li inde ve 8 m derinli inde 
olu turulacak sirkülasyon kanal n n ( ekil 3) bölgedeki ak nt  h zlar n  art raca ;  ekolojik 
aç dan daha hassas olan kuzey k y lar  ve Gediz Deltas  Sulak Alan  boyunca Körfez’e giren 
temiz suyun miktar n  ve dola m n  h zland raca ; sonuç olarak, sulak alan potansiyeli ile 
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DI  KÖRFEZ

ORTA KÖRFEZ
Ç KÖRFEZ

Ç KÖRFEZ
Liman Bölgesi

Gediz Nehri

Ç L  ATIKSU
ARITMA TES S

GÜNEYBATI ATIKSU
ARITMA TES S

önemli bir do al de er olan, bu yöredeki su kalitesinin ve ekolojik çe itlili in iyile tirilece i
belirlenmi tir.

ekil 2 zmir Körfezi ve bölümleri 

ekil 3 n as  öngörülen “Sirkülasyon Kanal ”
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Kirlili in önlenmesi ve Körfezin iyile tirilmesi, Büyük Kanal Projesi’nin ve Gediz Nehri’nin 
denizel ortamdaki etki ve sonuçlar n n saptanmas  amac yla Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü taraf ndan “Büyük Kanal Projesinin zmir Körfezi Denizel 
Ortam nda Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlar n n zlenmesi 
Projesi” yürütülmü tür.

Bu proje kapsam nda y lda 4 kez olmak üzere körfezdeki çe itli istasyonlarda deniz suyundaki 
fiziksel parametrelere (tuzluluk, Çözünmü  Oksijen, pH, AKM, s cakl k, k geçirgenli i, 
iletkenlik), besin elementlerine, fekal koliform, fitoplankton ve zooplanktona bak lm t r.
Bununla birlikte, Körfezde seçilen 5 ayr  noktada kamera ile sualt  görüntüleri toplanmakta ve 
deniz ortam ndaki de i imler izlenmektedir.  

Proje kapsam nda gerçekle tirilen fekal koliform say mlar ndan elde edilen sonuçlara göre 
Çi li At ksu Ar tma Tesisinin devreye girmesinden sonra (2000 y l ndan sonra) önemli bir 
ekilde dü ü  oldu u görülmektedir. Fakat ya  oran  yüksek mevsimlerde ise, iç körfezi 

çevreleyen karalar n yüzeyini y kayarak gelen ya mur sular  ortamdaki fekal kaynakl
koliform bakterilerini denize ta maktad r.

zmir körfezinde bulunan bal klarda saptanan a r metal seviyeleri ngiltere’de g da olarak 
tüketilen bal klarda a r metaller için verilen standartlar n çok alt nda kalmaktad r ( ekil 4).  

ekil 4 Orta- ç Körfezdeki a r metal seviyeleri 

Yüzülebilir Körfez Hedefine li kin Büyük Körfez Projesi Çal malar

zmir Körfezi'nin iç ve orta bölgelerinin kuzey k y lar nda bulunan ve deniz yüzeyinde kalan 
7 km uzunlu undaki duvarlar n n y k m  2000 y l nda tamamlanan Rag p Pa a Dalyan 'n n, 
deniz yüzeyinin alt ndaki bölümlerinin y k m  halen sürmektedir.  
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ZSU Genel Müdürlü ü ile  DLH Genel Müdürlü ü aras nda imzalanan ve devam eden 
protokoller kapsam nda körfeze bo alan dere a zlar nda ve Rag ppa a Dalyan 'nda DLH-
KAZAR ve DLH-ÇAMUR gemileri ile yürütülen tarama faaliyetlerinde 2010 y l  Nisan 
ay ndan A ustos 2013 tarihine dek deniz dibinden toplam 1.226.900 m3 malzeme al nm t r. 

zmir Körfezi’ndeki mevcut su kalitesinin iyile tirilmesine yönelik olarak sürdürülen 
çal malar kapsam nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile 
birlikte kapsaml  deniz ortam  say sal modelleme çal malar  ile etkin bir ölçüm ve çevrimiçi 
izleme faaliyetleri yürütülmü tür.

Modelleme projesi do rultusunda zmir Körfezi’nin ak nt  modelini do rulamak ve sürekli 
çevrimiçi ölçümlerle yenileyebilmek amac yla gözlem ve modelleme ile su kalitesinin 
izlendi i  Türkiye’deki ilk sistem zmir Körfezi’nde kurulmu tur. Bu kapsamda, Ocak 2013 
itibariyle devreye al nan Foça, Karaburun, Güzelbahçe ve Pasaport’a kurulan 4 istasyonla 
( ekil 5) Körfez’deki tüm de i imler di er bir deyi le gerçek zamanl  olarak hem 
meteorolojik hem de o inografik ölçüm veriler an nda kaydedilmeye ba lanm t r. Bu 
istasyonlar sayesinde Körfezi do ru bir planlama ile yönetmek, sürdürülebilir bir kentsel 
geli im sa lamak ve körfezin yap s na en uygun kullan m olanaklar n  olu turmak 
hedeflenmektedir. Matematiksel modelleme projesi kapsam nda birbirinden farkl  kanal 
güzergahlar n  içeren alternatifler etüd edilmi , su kalitesi ve ak nt y  artt ran en uygun 
güzergah belirlenmi , böylece zmir Körfezi'nde ZSU Genel Müdürlü ü taraf ndan aç lacak
sirkülasyon kanal n n konum ve koordinatlar  kesinle mi tir. 

ekil 5 Körfez’deki gözlem istasyonlar

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile birlikte yürütülen yeni sistem, derelerden 
gelen çökeltilerin ta n m özelliklerini de say sal olarak ortaya koymu tur.

Büyük Körfez Projesi’nin en önemli ad mlar ndan biri olan, deniz dibindeki ve dere 
a zlar ndaki çamuru temizleyecek kesici-emici tarama gemisi Meltem zmir ile gemiye 
lojistik destek sa layacak mbat zmir hizmete al nm t r. 14 metre derinlikte ve saatte 4 bin 
ton kapasiteyle çal abilen gemi sayesinde aç lacak kanalla su kalitesini artt r lmas  ve 
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“yüzülebilir bir körfez” hedefine ula lmas  hedeflenmektedir. Körfez suyunda sirkülasyon 
sa layacak kanal çal malar  için ÇED onay  beklenmektedir. 

Urla skele, Narl dere Güneybat  At ksu Ar tma Tesisi, nciralt  Sahilevleri, Konak skele ve 
Mavi ehir Bostanl skelesi olmak üzere 5 ayr  bölgede dört mevsim tekrarlanan foto raf
çekim çal malar nda zmir Körfezi’nde giderek geli en biyolojik çe itlili e ili kin önemli 
bulgular tespit edilmi tir. Deniz alt ndaki ya am  tespit amac yla çekilen su alt  foto raflar
( ekil 6), körfezdeki çarp c  iyile meyi göstermektedir.

ekil 6 Körfez Projesi çal malar  sonras zmir Körfezi’ndeki görüntüler

Yürütülen Di er Çal malar 

Körfez’deki iyile meyi sürdürmek için “Yüzülebilir Körfez” hedefiyle “Büyük Körfez 
Projesi”  kapsam nda; Büyük Kanal Projesi ile 2000 y l nda hizmete giren Çi li At ksu Ar tma
Tesisi’nde halen i letmedeki 3 faz ar tma ünitelerine ek olarak saniyede 2.5 metreküp at ksu 
ar tma kapasiteli 4. faz in a edilecektir. 

ekil 6 Çi li At ksu Ar tma Tesisi IV. faz için proje çal malar

Mevcut ar tma tesisine eklenecek bir yeni hatla, halen günde 604 bin 800 metreküp olan 
ar tma kapasitesi, günde 216 bin metreküp art r larak 820 bin 800 metreküpe ula acakt r.
Günde 24 saat kesintisiz olarak çal an Çi li At ksu Ar tma Tesisi’nde kentin büyümesine 
ba l  olarak ar t lan at ksu miktar n  güvenli ve yüksek kalitede ar tabilmek, gerekli bak m ve 
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yenilemelerini daha iyi yap labilmek ve ya l  havalarda daha yüksek debilerde at ksu
ar t labilmek için  4.faz üniteleri yap lacakt r

Proje kapsam nda, mevcut da t m kanal ndan   gelen at ksuda BOI5'de %95, KOI'de %87 
AKM'de %95 Toplam Azot ve Fosforda ise s ras yla %83 ve %90 oranlar nda giderim 
sa layacak ön çökeltim tanklar , anaerobik ve aerobik havuzlar ve son çökeltim tanklar n
kapsayan ileri biyolojik at ksu ar tma ünitesi projelendirilecektir. Çi li A.A.T.’nin 4.faz 
projeleri tamamlanm  olup yap m ihalesi gerçekle tirilmi tir.

Türkiye’deki ar tma kapasitesinin “dörtte birine” sahip olan zmir, Çevrimiçi zleme 
Sistemini de hayata geçiren ilk kent olmu tur. zmir Büyük ehir Belediyesi, Çevre ve 

ehircilik Bakanl ’n n yay nlad  genelge do rultusunda ar tma ç k lar na ç k  suyu 
ölçüm ve analiz kabini kuran ilk belediye olmu tur.

Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i do rultusunda günde 10 bin metreküpün üzerinde ar tma 
yapan belediyelerden 2011 y l nda yay nlad  genelge ile ç k  suyu ölçüm ve analiz 
kabinleri olu turmas n  isteyen Çevre ve ehircilik Bakanl ’na en k sa sürede yan t
zmir’den gelmi tir.

Günde 10 bin metreküp ve üzerinde evsel at k suyun ar t ld  Çi li, Güneybat , Menemen, 
Torbal , Alia a, Kemalpa a, Urla, Seferihisar, Havza ileri biyolojik at k su ar tma tesislerinin 
ç k  noktalar na ölçüm ve analiz kabinleri kurulmu tur. 3 ayda tamamlanan sistem gerekli 
kontrolleri yap ld ktan sonra Mart ay n n ba nda faaliyete geçmi tir. 

SONUÇ

Büyük Körfez Projesi kapsam nda yürütülen çal malar ile Körfezde derinle tirme sa lanarak 
do al yap s n n ortaya ç kar lmas  ve Körfez kuzey bölgesinde ak nt  de erleri art
sa lanarak yüzülebilir su kalitesine ula lmas  amaçlanmakta olup,  

Ar tma tesis say s n n fazlala mas  ve ç k  suyu kalitesinin yüksek olmas ,

Büyük Kanal Projesi ile tüm at k sular ar tma tesislerinde ar t larak Körfez’e de arj 
edilmeye ba lanmas ,

2002 y l nda da Güneybat  At k Su Ar tma Tesisi hizmete girmesi, 

Rag p Pa a Dalyan ’n n y k lmas ,

Meles Deltas ’n n slah ,

Endüstriyel kurulu lara ar tma tesislerinin yapt r lmas  ve slah çal malar ,

Dere yataklar n n içindeki kanal hatlar  iptal edilerek dere kenarlar na al nmas ,

Derelerin sadece ya mur suyunu Körfez’e ta mas  sa lanmas

ile zmir at ksu alt yap s  ile geli mi  ve ça da  metropollerle yar r bir konuma ula mas na
ve Körfezin eski y llarda oldu u gibi mavi rengiyle tekrar bütünle mesine çal lmaktad r.

Sonuç olarak, öngörülen ve çal malar  devam eden “Büyük Körfez Projesi” bir Geri 
Dönü üm Projesi olup zmir Halk n n Körfezle bulu mas n  sa layacakt r. 
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ZM R VE YAKIN ÇEVRES NDEK
KIYI YAPILARINDAK  GEL MELER N ANAL Z

Dr. Ersel Zafer ORAL 
ersel.oral@margenproje.com 

G R

Ege Bölgesi do al ve tarihi zenginliklerinin yan  s ra tar mdan madencili e, sanayiden, 
turizme kadar birçok sektörde ülkemizin önde gelen bölgelerinden birisidir. Ege bölgesinin en 
büyük ehri olan zmir ise sekiz bin y ll k tarihi boyunca bir k y  ve liman ehri olarak 
önemini hiç kaybetmemi tir. Son y llarda k y  yap lar nda bir çok proje gündeme gelmi tir. 
n aat na elli y l  a k n süre önce ba lanan zmir Alsancak Liman ’nn yar m kalan in aat n n

tamamlanmas , yer seçimi yirmi y l  a k n süre önce yap lan Kuzey Ege Liman ’n n ihaleye 
ç kar lmas , on y l  a k n süredir gündemde olan ifne Yat Liman ’n n Y D modeli ile 
gerçekle tirilmesine yönelik çal malar bunlardan birkaç d r.

K y  yap lar  hizmete girdikleri bölgede sadece ekonomik ili kileri de il kent ya am n  ve 
kentin demografik özelliklerini de etkilemekte ve de i tirmektedir. Bu çal mada kamu ve 
özel sektör taraf ndan geli tirilen projeler tan t l p kent ya am  ve ekonomisi üzerindeki 
etkileri tart lacakt r.

ZM R VE YAKIN ÇEVRES  L MAN YATIRIM PROJELER

Ege Bölgesi deniz turizminde de deniz ticaretinde de mevcut potansiyelinin çok az n
kullanabilmektedir. ster deniz turizm sektörü olsun ister deniz ula t rma sektörü olsun her 
ikisi de türev piyasa ko ullar n n hakim oldu u sektörlerdir. Kendi ba lar na talebi 
olu turamad klar  gibi talebi geli tirebilme imkanlar  da s n rl d r. Sanayinin geli mesi ve 
büyümesine ba l  olarak artan d  ticaret, limanlara yük hacmi olarak yans rken, kentin turizm 
yönlü yap lanmas  ise yat ve kruvaziyer turizmine kat lan turistleri bölgeye çekmektedir. Bu 
yönü ile zmir turistlerin ana ilgi oda  olan Selçuk, Efes ve Meryemana turizm cazibe 
merkezlerine bir ula m güzergah  olmu tur. Ta mac l k boyutundaki deniz ticaretinde ise 
liman arz  talebin üzerinde olmal d r, ancak liman yapal m gemi gelsin, liman yapal m yük 
gelsin yanl  bir stratejidir. Zira bölgede yük yoksa liman yapmak bölgede olmayan bir 
ticareti ba latmayacakt r. Birçok Karadeniz liman  buna örnektir.

Liman Yat r mlar

Tüm Türkiye limanlar  dikkate al nd nda elleçlenen yük hacmi bir önceki y la göre yakla k
%6.6 artarak 387 milyon tonu a m t r. Türkiye limanlar nda elleçlenen toplam yük hacmi ile 
Avrupa ülkeleri içersinde 5. s rada yer almaktad r. Ege Bölgesi yük hacmi aç s ndan gerek 
kuru dökme yük gerekse konteyner yükleri dikkate al nd nda Marmara ve Akdeniz 
bölgelerinden sonra üçüncü s rada yer almaktad r.

Ege Bölgesindeki yük hacminin geli imine ili kin 2010 y l nda 3 ayr  çal ma 
gerçekle tirilmi tir. Türkiye K y  Yap lar  Master Plan Çal mas  (2010) ve Limanc l k Sektör 
Raporu’nda (2010) tüm yük tipleri için talep tahmini yap lm t r. CFCU taraf ndan finanse 
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edilen Çandarl  Liman  çal mas nda ise söz konusu liman n hedef yükünün konteyn r olmas
nedeniyle sadece konteyn r yüküne ili kin talep tahmini gerçekle tirilmi tir. Master plan 
çal mas  her ne kadar 2010 y l  tarihinde taslak final rapor olarak yay nlansa da temel ald
veriler 2008 verileridir. Kriz öncesi verileri temel alan master plan çal mas nda yükler 2009 
y l  verilerini kullanan TÜRKL M çal mas na göre 2015 y l  baz al nd nda %10 daha 
yüksektir (Tablo 1).  

Tablo 1. Ege Bölgesi konteyn r talep tahmini. 
Genel kargo ve dökme yükün toplam  üzerinden gerçekle tirilen Ege Bölgesi talep tahmin 
çal mas nda bölgedeki genel kargo yüklerinin artmaya devam edece i görülmü tür (Tablo 2).

Y llar 2015 2020
Çal ma Mst. Pln. Türklim CFCU Mst. Pln. Türklim CFCU 
Kötümser 1,365,743 1,398,281 1,091,876 1,909,758 1,907,252 1,173,821 
Ortalama 1,569,579 1,483,821 1,568,399 2,398,243 2,113,524 1,899,043 
yimser 1,774,221 1,572,931 2,185,447 2,890,454 2,337,912 2,789,398 

Y llar 2025 2030
Çal ma Mst. Pln. Türklim CFCU Mst. Pln. Türklim CFCU 
Kötümser 2,792,112 2,546,704 1,246,334 3,750,888 3,365,970 1,367,076 
Ortalama 3,448,715 2,945,240 2,298,752 4,539,989 4,065,752 2,859,973 
yimser 4,115,606 3,398,868 3,540,841 5,351,927 4,900,304 4,589,947 

Tablo 2. Ege Bölgesi genel kargo talep tahmini. 

Y llar 2015 2020
Çal ma Mst. Pln. Türklim Mst. Pln. Türklim 
Kötümser 34,633,266 31,872,336 45,518,070 41,080,228 
Ortalama 36,038,716 32,999,192 48,478,012 43,607,362 
yimser 37,463,929 34,149,474 51,527,418 46,243,308 

Y llar 2025 2030
Çal ma Mst. Pln. Türklim Mst. Pln. Türklim 
Kötümser 57,222,288 52,046,702 70,193,616 65,263,655 
Ortalama 62,203,741 56,558,482 77,818,977 72,557,570 
yimser 67,427,807 61,371,184 85,974,736 80,519,585 

Ege Bölgesinde ortak hinterlanda hizmet verecek olan bir liman geli im projesi (TCDD zmir 
Liman  Tevsii Projesi) ile iki yeni liman projesi (Petlim Liman  ve Çandarl  (Kuzey Ege) 
Liman  bulunmaktad r.

zmir Liman  Tevsii Projesi Kapsam nda liman yakla m kanal  – 14 metreye taranacak, 700 
metre yeni r ht m in a edilecek ve yakla k 500 bin m2 yeni terminal sahas  olu turulacakt r. 
Proje tamamland nda liman n kapasitesinin 2.5 milyon TEU’ya ula mas  beklenmektedir. 
Alia a’da in aat  devam eden Petlim Liman  tamamland nda 700 metre r ht m uzunlu una
ve 480 bin m2 geri sahaya sahip olacakt r. Liman tamamland nda 1.5 milyon TEU 
kapasiteye ula mas  hedeflenmi tir. Yakla k yirmi y ll k bir geçmi e sahip olan Çandarl
Kuzey Ege Liman  ilk etab  tamamland nda 2,000 metre r ht m uzunlu una, 2 milyon m2

geri sahaya sahip olacakt r. Liman tamamland nda kapasitesinin 4 milyon TEU’ya ula mas
beklenmektedir. Bölgede faal olan di er iki liman n (Nemport ve Ege Gübre Limanlar )
kapasitesi ise 700 bin TEU’dur. Projelerin tamamlanmas  durumunda 2017 y l nda bölgedeki 
konteyner kapasitesi 6.7 milyon TEU olacakt r. Olu acak kapasite en iyimser yük 
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tahminlerinin %300 üzerindedir. Projelerin beklenen ekilde tamamlanmas  durumunda at l
kapasite olu mas  kaç n lmazd r.   

Yat Liman  Yat r mlar

Turizm K y  Yap lar  Master Plan Çal mas nda 2030 y l n  hedef alan yat limanlar nda makro 
ve mikro talep tahminleri yap lm t r. Bu tahminler iyimser, ortalama ve kötümser senaryolar
vermektedir. Yap lan makro tahminlerine göre 2030 y l  Türkiye geneli için kötümser 
senaryoda 26.811 yat, iyimser senaryoda ise 65,768 yat bulunmu tur. Söz konusu raporda, 
2030 y l na kadar 500 yatl k en az 60 adet yat liman  yat r m na ihtiyaç oldu u ifade edilmi tir 
(AYGM-DLH., 2010).  

Turizm K y  Yap lar  Master Plan çal mas nda Türkiye’deki yat limanlar  Kültür ve Turizm 
Bakanl nca yap lan alt bölgeler baz nda incelenmi tir. 2. ve 3. Bölgeler Bodrum – 
Çanakkale aras ndaki k y eridini kapsamaktad r. 2. Bölgede toplam 2,831 yat kapasitesi 
bulunmaktad r. 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 al nm t r.

Tablo 3. 2. Bölge yat limanlar  ve kapasiteleri 

Yat Liman Kapasite
1 Setur Alt nyunus 240
2 Dalyanköy 100
3 Alaçat  Marina 320
4 Setur Ku adas 525
5 Atami Jetty 30
6 Yal kavak Marina 436
7 D-Mar n Didim 1,180

Toplam 2,831
Kaynak: (AYGM)-DLH., 2010 

Tablo 4. 3. Bölge yat limanlar  ve kapasiteleri 

Yat Liman Kapasite
1 SETUR Ayval k 350
2 Eski Foça Yat Liman 75
3 Levent zmir 130

Toplam 555
Kaynak: (AYGM)-DLH., 2010 

zmir bölgesinde faaliyet gösteren önemli yat limanlar n n mevcut kapasite bilgileri 
incelendi inde bölgede toplam 1,775 deniz 400 kara kapasitesinin oldu u görülmektedir 
(Tablo 5.).  
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Tablo 5. zmir bölgesindeki önemli yat limanlar n n kapasiteleri 

Yat Liman Kapasite
(Deniz+Kara) 

Setur Alt nyunus Yat Liman  180+60 
Levent Marina 70+60
Dalyanköy Yat Yana ma Yeri 400+60 
Eski Foça Yat Yana ma Yeri 75
Çe me Yat Liman  400+100 
S ac k (Teos) Yat Liman  400+50 
Alaçat  Yat Liman  250+70 
Toplam Kapasite 1,775 + 400 

Turizm K y  Yap lar  Master Plan Çal mas na göre daha önce kapasiteleri verilen 2. ve 3. 
bölgelerin yat talep tahminlerine göre toplamda bu bölgelerde 2015 y l nda 3,721, 2020 
y l nda 5,461, 2025 y l nda 8,031 ve 2030 y l nda 11,975 yat olaca  tahminlenmi tir (Tablo 
6).  

Tablo 6. 2. ve 3. Bölge (Bodrum-Çanakkale) yat say s  tahmini 

Y llar Kötümser Ortalama yimser
2015 3,489 3,721 4,105
2020 4,685 5,416 6,421
2025 6,307 8,031 9,969
2030 8,473 11,975 15,381

Kaynak: AYGM- DLH., 2010

Ege Bölgesindeki di er önemli k y  yap lar  yat r mlar  içersinde yat limanlar  bulunmaktad r.
Etüt proje çal malar  süren ve ihale a amas nda olan 9 adedi UHD Bakanl  ( ifne Yat 
Liman , Karaburun Yat Liman , Ürkmez Yat Liman , Yeni Foça Yat Liman , Bayrakl  Yat 
Liman , Kar yaka Yat Liman , Yeni akran Yat Liman , nciralt  Yat Liman , Çe mealt  Yat 
Liman ),1 adedi Ö B (Pasaport Yat Liman ), 1 Adedi TO (Pasapor Dalgak ran  Yat Liman )
taraf ndan sürdürülen 11 adet yat liman  projesi bulunmaktad r. Söz konusu projelerin 
tamamland nda toplam ba lama kapasitesi 3 bin yat olacakt r. Ege Bölgesindeki mevcut yat 
limanlar  ile birlikte ortalama bir senaryo ile 2015 y l nda toplam ba lama kapasitesi yakla k
5,500 yat olacakt r. Olu an kapasite 2020 y l  yat beklenen adedinin üzerindedir.

Deniz turizmine yönelik geli tirilen bir di er proje ise TCDD zmir Liman  yolcu terminalinin 
kruvaziyer liman olarak yeniden planlanmas d r. Ayn  anda 4 adet gemi ile 2.5 milyon 
yolcuya hizmet verecek ekilde planlana kruvaziyer liman projesi geri sahas ndaki AVM, otel 
ve benzeri yo un yap la ma nedeniyle kamuoyundan yeteli deste i görememi tir.

SONUÇ

K y  bölgeleri enerjiden, ula t rmaya, turizmden madencili e kadar birbirinden farkl
sektörlerin kulland  s n rl  alanlard r. Ula t rma sektörü limanlar ile turizm sektörü 
konaklama tesisleri, yat limanlar  ile enerji sektörü enerji üretimi için kurulan termik santralar 
ile k y  bölgelerini kullanmaktad r. Ülkemizde k y  bölgesi yönetiminin yerle memesi 
nedeniyle k y lar ilk yerle enin tasarrufuna ba l  olarak kullan lm t r. Fiziksel özellikleri ile 
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liman olabilecek bir yere bal k çiftli i, yat liman  olabilecek bir yere termik santral kurulmu
ve i letilmi tir. K y larda yap la man n kamu yarar  gözetmesi gerekmektedir. Bu niteli i ile 
yat r mlar n bölgedeki talebe yönelik olarak ekillendirilmesi öncelikli amaç olmal d r.  

K y  bölgesi kullan m talepleri içersinde limanlar ve yat limanlar  ülke ekonomisine yapt klar
katk  ile ön s rada yer almaktad r. Ancak yap lan yat r mlar bölgedeki taleple uyumlu 
olmal d r. At l kapasite yarat lmas  sadece yat r mc s n  olumsuz etkilemeyecek, k y
alanlar n n kullan m taleplerini de olumsuz etkileyecektir.  

Ula t rma ve turizm k y  yap lar  master plan çal malar n n üzerinden henüz üç y ldan k sa
bir süre geçmi tir. Söz konusu master palan çal malar  arz ve talep dengesini gözeterek liman 
ve yat liman  yat r mlar n n hangi bölgelerde hangi y llarda yap lmas na yönelik bir yol 
haritas  sunmu tur. Ancak gelinen noktada master plan çal malar nda yer almayan yat r mlar 
gündeme gelmi tir. Bu durum kriz döneminde haz rlanan master plan çal mas n
güncellenmesi gerekti inin bir göstergesidir.
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G R

zmir Körfezinde 1980-2013 y llar  aras nda yap lan bilimsel çal malar Fizikokimyasal veri 
toplama (s cakl k, tuzluluk, iletkenlik, çözünmü  oksijen, pH, I k geçirgenli i), Kimyasal 
veri toplama (besin elementleri, klorofil-a, sediment ve organizmada a r metaller), Biyolojik 
veri toplama (fekal koliform, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, makrobentik 
canl lar), Ak nt  Modeli, Sualt  görüntüleri olmak üzere zmiri etkileyecek olan aktif iki fay 
sistemi zmir ve Uzun ada faylar n n  2 boyutlu Jeofizik Sismik ve 3 boyutlu Jeofizik akustik 
verileri kapsamaktad r.

1994 y l ndan 2012 aras  ölçümler sonucunda I k geçirgenli i de erlerinde, ar tman n da 
etkisiyle, 2000 y l ndan sonra gözle görülür bir iyile me izlenmi tir. Nitrat+nitrit 
konsantrasyonlar nda zamana ba l  genel bir dü ü  e ilimi oldu u saptanm  olup mevsimsel 
azal p ço almalar izlenmi tir.

zmir Körfezi biyolojik çe itlili inin belirlenmesi amac yla gerçekle tirilen çal mada hamsi 
türünün dominant durumda oldu u gözlenmi tir. 2012 y l nda Körfezde dikkat çeken önemli 
bir durum da bu zamana dek rastlanmam  olan y lan bal  türüne ait postlarvan n tespit 
edilmi  olmas d r. Bu türe ait larva Uzunada yak nlar nda bulunmu tur. Bu durum Körfezde 
birtak m olumlu de i ikliklerin oldu unu kan tlar niteliktedir. 

2000’li y llar n ba na kadar kirlili in en yo un biçimde ya and  noktalardan biri olan zmir 
Körfezi, Büyük Kanal Projesinin devreye sokulmas  ile düzelme sürecine girmi tir. Özellikle 
ç Körfezdeki makrobentik tür say s ndaki belirgin art  bunu destekler niteliktedir. Öte 

yandan Çi li ve Narl dere de arj noktalar n n etki alan nda bulunan Orta Körfezde, 2009 
sonundan itibaren tür say s nda belirgin bir azalma tespit edilmi tir. 

K y sal sular n mikrobiyolojik kalitesi, bakteriyel indikatör organizmalar arac l yla 
izlenmektedir. Proje kapsam nda 80’li y llar n sonundan bu yana zmir Körfezi’nde indikatör 
organizmalardan koliformlar n da l m  ara t r lm t r. Ölçümler mevsimlik yap lm , 1996-
2000 periyodu aras nda en yüksek fekal koliform de eri 4.9×105 cfu 100 ml 1 iken, ar tma 
tesisinin aç lmas n  takiben 2001-2005 döneminde fekal koliform yo unlu u 2.1×104 cfu 100 
ml 1 ’e inmi tir. Son y llarda ise yo un ya l  dönemler haricinde D , Orta ve ç Körfez’de 
fekal koliform de erleri genellikle k lavuz de erin (200) alt nda tespit edilmektedir. 
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O inografi Model çal mas nda tabakala ma önemli olmas na ra men, rüzgar n kuvvetli 
oldu u zamanlarda yaz ve k  tabakala mas n n önemi azalmaktad r. Körfezin tüm bölgeleri 
esen rüzgar n etkisinde kal r. Körfezde genellikle kuzeyli rüzgarlar eser. Bask n kuzey ve 
yaz n s k s k görülen iddetli güney rüzgarlar n n etkisindeki ak nt lar, sirkülasyon modeli 
yard m yla ortaya konmu tur. 

Alan n s  ve derin çökelleri ve morfolojik yap lar  Jeofizik çok- nl  bat metri, Jeofizik 
yüksek ayr ml  mühendislik sismi i ile yanal tarama sonar, Jeofizik sparker ve Jeofizik çok-
kanall  sismik verileri kullan larak aç a ç kart lm t r.  Jeofizik Çal malarda morfoloji, aktif 
tektonik, s  ve derin çökel yap lar , s  gaz birikimleri ve bölgedeki gaz s z nt lar  ile s v
ç k lar n  kapsamaktad r. zmir Körfez’inde çok nl  bat metri 3 boyutlu veriler ilk defa 
toplanm  olup iç körfezden d  körfeze do ru derinlik karma k morfoloji ile artmaktad r. K-
KD k y lar  Gediz nehrinden gelen çökellerden dolay  çok s  olarak gözükmektedir. Bu 
karma k morfoloji Bat  Anadolunun ve çal ma alan n aktif tektoni i ile aç klanabilir. zmir 
Körfezinden toplanan akustik veriler pekçok aktif faylar  i aret etmektedir. Körfezde iki 
önemli fay sistemi Uzunada ve zmir faylar  çok net bir ekilde bütün Jeofizik verilerde aç k
bir ekilde tespit edilmi tir. D  Körfezde KKB-GGD ve orta Köfezde D-B yönlü faylar, orta 
Körfezde Kuzeyden Güneye ve d  Körfezde Do udan Bat ya olanlardan gençtir.

ZM R VE ÇEVRES N N TEKTON ZMASI 

Türkiye’nin bat s nda bulunan zmir Körfezi, bat s nda Karaburun ku a  taraf ndan
çevrilmektedir, güneyinde Bornova karma  ve kuzeyinde Gediz deltas  bulunmaktad r.
Karaburun ku a , ya  geç Paleozoik ve geç Mezozoik bindirmeli veya y m tortul 
katmanlar ndan olu maktad r ve etraf  Bornova karma  taraf ndan çevrelenmi tir (Erdo an, 
1990, Erdo an vd. 1990).  Karaburun ku a n n stratigrafisi tabanda orta Karbonifer ya l
siyah ve koyu gri kireçta  ile ba lar (Erdo an vd. 1990), bununla beraber Karaburun 
yar madas n n kuzeyinde bulunan Karaburun ku a n n Paleozoik k sm ,  Trias ya l  granitler 
taraf ndan sokulum yap lm  (240-220 Ma) (Tatar Erkül vd. 2008,) tektonik dilimler veya 
erken Paleozoik blok kayalar n  da içeren Karaburun karma  taraf ndan olu turulmu tur
(Robertson ve Picket, 2000). Karaburun ku a n n Paleozoik k sm , türbidite ak nt lar
taraf ndan ta nan kumta  ve killi ist, siyah silisli ist ve pelajik kireçta  ardalanmalar
taraf ndan uyumsuz olarak örtülmü tür (Erdo an vd. 1990). Orta Trias ve erken Kretase ya
aral ndaki geni  karbonat platformu, erken Trias ardalanmas n n üzerini örtmektedir.  

Ocako lu vd. (2004), zmir Körfezi’nin güney aç klar nda bulunan Güzelbahçe, Seferihisar 
faylar n  ve Orhanl  fay zonunu, zmir’in güneyinde bulunan S ac k ve Ku adas
körfezlerinde toplanan sismik yans ma verilerinin yorumu sonucunda gözlemlemi lerdir. 

JEOF Z K VER  TOPLAMA VE YÖNTEMLER

Bu çal mada kullan lan sismik verilerin bir k sm  1975 ve 1985 y llar nda TPAO taraf ndan
toplanm t r. Teknolojinin geli mesi ve parametrelerin kullan l ndaki düzeyin artmas ndan,
2011’deki sismik veri kalitesi, eski verilere göre (1975-1985) çok daha iyidir. Ayr ca 1985 
y l ndaki sismik veriler, 1975’te toplanan verilere oranla daha iyi kalitededirler. Kay t
parametreleri içinde en önemlileri olan kanal say s , katlanma say s  ve hava tabancas  bas nc
eskiye oranla neredeyse üç kat daha fazlad r. Uzak ofset mesafesindeki art  ve daha geni
banda sahip frekanslarda kay t alabilme sayesinde veri-i lem a amas  da daha h zl  ve daha 
güvenilir hale gelmi tir. 
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Bu çal mada kullan lan Jeofizik sismik verilerin büyük bir k sm , DEU, Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü’ne (DBTE) ait K. Piri Reis ara t rma gemisi ile DBTE Sismik 
Laboratuar (SeisLab)’ n olanaklar  sayesinde,  Mart 2008 – Haziran 2010 tarihlerinde 
toplanm t r. 2008 y l ndaki seferde, çok nl  batimetri, Chirp ve yanal taramal  sonar 
verileri toplan rken, 2010 y l ndaki seferde yaln zca Chirp sismi i verisi toplanm t r ( ekil1).  

ekil 1. Bu çal ma kapsam nda zmir Körfezi’nde toplanan pek çok hatt n konumu. 

Batimetri verileri, 180 kHz frekans nda çal t r lan Elac SeaBeam 1185 cihaz  ile toplanm t r. 
Çok nl  batimetri verileri Caraibes yaz l m  kullan larak çe itli veri-i lem a amalar ndan
geçirilmi tir. Bu i lemler s ras yla, n temizleme ve spike giderme, navigasyon hatas
giderme, veri enterpolasyonu, DTM kurma ve 5 m aral klar ile veri gridlenmi tir.

3.5 kHz odakl  2.75-6.75 kHz aral nda frekans band na sahip Chirp subbottom profiler ile 
toplanan veriler sayesinde s  tortul yap lar  yorumlanm t r. Genlik düzeltmesi, deechirping 
ve genlik zarf hesaplamalar  Chirp verilerine uygulanan veri i lem ad mlar d r. Yüksek 
çözünürlüklü sismik verileri ise ProMax yaz l m  ile veri-i lem a amalar ndan geçirilmi ,
KingdomSuite yaz l m  ile yorumlanm t r. Tüm bu akustik sistemler, zmir Körfezi’nin s
tektonik yap s n n ve jeomorfolojisinin haritalanmas na olanak sa lam lard r. Ayr ca,
GeoAcoustic DT2000 yanal taramal  sonar ve GeoChirpII subbottom profiler sistemleri de, 
faylar n bölgeyi dik olarak kesti i yerleri ve gaz ç k lar n n oldu u alanlar n
haritalanmas nda kullan lm lard r. Toplamda 1125 km chirp sismik verisi ve 122 km 
(yakla k 80km²) yanal taramal  sonar verisi 2008 y l ndaki seferde toplanm t r. Yakla k 45 
km chirp verisi ise 2010 y l ndaki seferde toplanm t r. Çok kanall  sismik hat L-2011, ayr ca 
Sparker sismik verileri de Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi SeisLab 
taraf ndan 2011 y l nda toplanm t r. zmir Körfezi’ndeki çal ma alan  ve toplanan pek çok 
hatt n konumu ekil 1 ‘de gösterilmi tir. 
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Büyük Kanal Projesinin zmir Körfezi Denizel Ortam nda Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik 
Etki ve Sonuçlar n n zlenmesi 

zmir Körfezinde 1980-2013 y llar  aras nda yap lan bilimsel çal malar ve destekleyen 
kurulu lar:

Y llar Destekleyen Kurulu

1980-1988 DBTE (kendi olanaklar )

1988-1989 zmir Büyük ehir Belediyesi 

1990-1991 Çevre Müste arl

1992-1995 DBTE (kendi olanaklar )

1996-1999 zmir Büyük ehir Belediyesi 

2000-2013 zmir Büyük ehir Belediyesi ZSU Genel Müdürlü ü

ZM R KÖRFEZ  DEN Z ÇALI MALARI’NIN KAPSAMI 

Fizikokimyasal veri toplama (s cakl k, tuzluluk, iletkenlik, çözünmü  oksijen, pH, I k
geçirgenli i) 

Kimyasal veri toplama (besin elementleri, klorofil-a, sediment ve organizmada a r
metaller) 

Biyolojik veri toplama (fekal koliform, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, 
makrobentik canl lar) 

Ak nt  Modeli 

Sualt  görüntüleri 

1994 y l ndan 2012 y l na kadar yap lm  olan ölçümler sonucunda elde edilen sonuçlar 
a a dad r:

zmir Körfezi genelindeki s cakl k ve tuzluluk de erlerinde olan de i imlerin ar tma 
ile ba lant s  tespit edilmemi tir.

I k geçirgenli i de erlerinde, ar tman n da etkisiyle, 2000 y l ndan sonra gözle 
görülür bir iyile me izlenmi tir. 

Nitrat+nitrit konsantrasyonlar nda zamana ba l  genel bir dü ü  e ilimi oldu u saptanm
olup mevsimsel azal p ço almalar izlenmi tir. Ortofosfat de erleri aç s ndan ise zmir 
Körfezi’nde d  bölgelerinde k smi mevsimsel sal n mlar izlenirken iç-orta Körfez’de zaman 
zaman art  gözlenmi tir. 

Körfez’de sedimentte ölçülen a r metal seviyeleri genel olarak de erlendirildi inde D
Körfez’de büyük bir de i im gözlenmezken Orta- ç Körfez’de civa, kadmiyum, bak r ve 
çinko seviyelerinde zaman zaman sal n mlar gözlenmi tir. D  Körfez’de Karaburun 
yak n nda bulunan noktalar ile ç Körfez’de civa de erleri Akdeniz için verilen background 
de erlerinin üstündedir. Kadmiyum seviyeleri tüm Körfez’de background de erinin alt nda 
kalmaktad r. Krom konsantrasyonlar zmir Körfezinin bütün bölgelerinde background 
de erlerinin üstünde bulunmu tur. Bu sonuç kromun yaln z kirlenmeden de il ayn  zamanda 
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jeolojik yap dan da ileri geldi ini göstermektedir. Kur un, bak r ve çinko konsantrasyonlar
genel olarak ç Körfez’de background seviyesinin üstünde bulunmu tur. zmir Körfezi’nde 
bulunan bal klarda saptan metal seviyeleri ngiltere’de g da olarak tüketilen bal klarda a r
metaller için verilen standartlar n çok alt nda kalmaktad r.

Planktonik tür çe itlili i mevsimsel çal malarda D  Körfez’den ç Körfez’e do ru bir azalma 
göstermektedir. Bu azalmaya kar l k, ç Körfez’de daha az türle temsil edilen fitoplankton 
türlerinin litrede bulunma konsantrasyonlar  D  Körfez’e göre daha yüksektir. Körfez 
zooplanktonunu olu turan gruplar bolluk bak m ndan mevsimsel dalgalanma 
göstermektedirler. En bask n grup olan kopepodlar n tür çe itlili i ç Körfez’den D  Körfez’e 
do ru art  göstermektedir. Tüm Körfez zooplanktonu kalitatif ve kantitatif yönlerden 
de erlendirildi inde ç Körfez bölgesi d nda mevsimsel ve yerel de i imler göstermektedir. 
zmir Körfezi biyolojik çe itlili inin belirlenmesi amac yla gerçekle tirilen çal mada hamsi 

türünün dominant durumda oldu u gözlenmi tir. Elde edilen sonuçlara göre y llar aras nda
benzerlik göstermektedir. 2012 y l nda Körfezde dikkat çeken önemli bir durum da bu zamana 
dek rastlanmam  olan y lan bal  türüne ait postlarvan n tespit edilmi  olmas d r. Bu türe ait 
larva Uzunada yak nlar nda bulunmu tur. Bu durum Körfezde birtak m olumlu de i ikliklerin 
oldu unu kan tlar niteliktedir. 

2000’li y llar n ba na kadar kirlili in en yo un biçimde ya and  noktalardan biri olan zmir 
Körfezi, 2000 y l nda Büyük Kanal Projesinin devreye sokulmas  ile düzelme sürecine 
girmi tir. Özellikle ç Körfezdeki makrobentik tür say s ndaki belirgin art  bunu destekler 
niteliktedir. Öte yandan Çi li ve Narl dere de arj noktalar n n etki alan nda bulunan Orta 
Körfezde, 2009 sonundan itibaren tür say s nda belirgin bir azalma tespit edilmi tir. 

K y sal sular n mikrobiyolojik kalitesi, bakteriyel indikatör organizmalar arac l yla 
izlenmektedir. Proje kapsam nda 80’li y llar n sonundan bu yana zmir Körfezi’nde indikatör 
organizmalardan koliformlar n da l m  ara t r lm t r. 2000’lerin ba nda, Çi li at ksu ar tma 
tesisinin devreye girmesi ile evsel ve endüstriyel at k sular ar t larak de arj edilmeye 
ba lanm , 2001 y l ndan sonra tesis %80 kapasite ile ar t ma geçmi tir. Proje ara t rmas
mevsimlik yap lmakta olup, ar tma tesisinin öncesi ve sonras  kar la t r lmaktad r. 1996-
2000 periyodu aras nda en yüksek fekal koliform de eri 4.9×105 cfu 100 ml 1 iken, ar tma 
tesisinin aç lmas n  takiben 2001-2005 döneminde fekal koliform yo unlu u 2.1×104 cfu 100 
ml 1 ’e inmi tir. Son y llarda ise yo un ya l  dönemler haricinde D , Orta ve ç Körfez’de 
fekal koliform de erleri genellikle k lavuz de erin (200) alt nda tespit edilmektedir. 

JEOF Z K YORUMLAMA 

Menderes masifi Ege Bölgesi’nde bulunan en eski alt kabuk, daha ayr nt l  olarak söylemek 
gerekirse, Anadolu’nun en bat s ndaki tektonik k s md r. Bu tektonik yap ya ek olarak, 
Menderes Masifi ayr ca çal ma alan n n taban k sm n  olu turmaktad r. Ya  geç Kreatese-
Pliyosen olan Bornova karma  bu metamorfik taban n üzerini tektonizman n sonucu olarak 
örtmektedir. Karma n üstünde ise aç sal uyumsuzluk göze çarpmaktad r. Bunlar sismik 
kesitlerde rahatl kla görülebilen önemli uyumsuzluklard r ( ekil 2). Plio-Pleistosen 
tabakalar n n taban ve tavan tabakalar  aras nda da uyumsuzluk yüzeyleri bulunmaktad r. Bu 
çal mada, uyumsuzluk yüzeyleri faylar ile ili kilendirilerek takip edilmeye çal lm t r.
Fakat, sadece daha genç olan uyumsuzluklar (Pliyosen-Orta Miyosen içerisinde) rahatl kla 
ay rt edilebilmi tir. Petrol amaçl  Derin Sismik kesitlerin derin k s mlar nda kalite dü ü ünden
dolay  daha ya l  uyumsuzluklar gözlemlenememi tir. Özellikle 1975’teki verilerde bu fark 
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çok aç kça görülmektedir. Buna ra men, 1985 ve 2011’de toplanan verilerde geç Kretase - 
erken Paleosen karma n n muhtemel üst seviyesi sismik kesitlerde gözlemlenmi tir.

ekil 2. zmir Körfezi’nde K. Piri Reis ara t rma gemisi ile toplanan sol üst kö ede çok- nl  batimetri verisi ve 
alta DEÜ-DBTE SeisLab sismik sistemleri kullan larak Çe me ara t rma gemisi ile toplanan yüksek ayr ml  çok 
kanall  sismik yans ma kesiti. 

SONUÇ

Sismik hatt n sa nda (güneyinde) taban yükselimi bulunmaktad r. Muhtemel üst geç 
Kretase–erken Paleosen karma  güney boyunca bu yükselimin üzerini örtmektedir. Bu 
hattaki ço u fay tabanla ili kilidir ve taban n geometrisini ta maktad r. Taban  kesen negatif 
çiçek yap s  içinde bulunan iki do rultu at ml  fay bulunmaktad r. Bunlardan biri yükselimde, 
di eri ise taban n derinle ti i kuzey tarafta gözlemlenmi tir. kinci fay da ya  orta Miyosen 
olan birime veya Pliyosen olan birime ula yor olabilir fakat Plio-Pleistosen birimlerdeki 
yükselim nedeniyle bunlar gölgelenmi tir. Bu yükselim, elf kenar  veya deniz taban nda çok 
genç bir tümsek olu turmaktad r ve bu bir kil veya çamur diyapiri olarak yorumlanabilir.  Bu 
tümsek, tuz diyapiri veya tuz yap s  olarak de erlendirilmemi tir çünkü bu jeolojik zaman 
periyodunda tuz katman  olu umu beklenemez. Bir k sm  yükselimin alt nda gölgelenmi  olan 
fay n bu diyapire ula yor olmas  gerekmektedir çünkü yükselimi gerçekle tirecek ba ka bir 
tektonizma bu bölgede mevcut de ildir. Bu yükselim, jeotermal olu umundan beri 
gerçekle mektedir çünkü tabandaki fay, yerel transtensional tektonik sistem çevresinde 
bulunan negatif çiçek yap s ndaki fay ile ili kilidir ve sismik hatt n alt nda bulunan tabana 
kadar uzanmaktad r. Bu durumda, sadece bu fay aktif fay olarak de erlendirilmi tir ve bu fay 
yerel depremler gerçekle tirebilecek potansiyele sahiptir.  
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TE EKKÜR

Koca Piri Reis ve Çe me ara t rma gemileri ile gerçekle tirilen seferlerde, sefer boyunca 
göstermi  olduklar  de erli çal malar  sebebiyle SeisLab ekibine, gemi personellerine ve 
mürettebatlar na te ekkürü borç biliriz. Bu ara t rma TÜB TAK (Proje Kodu: 104Y027)’ n ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi BAP (Proje Kodu: 2005.KB.FEN.065) destekleri sayesinde 
gerçekle tirilmi tir. Veri toplama ve i leme s ras nda kullan lan sistem, cihaz ve donan mlar 
Devlet Planlama Te kilat ’n n 2003 K120360 kodlu DPT projesi kapsam nda ülkemize 
kazand r lm t r. 
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ZM R KIYILARININ KIYIMI  

Tahir ÖNGÜR 
tahirongur@gmail.com  

K y , do al ya am n geçi li bir ku a d r. ki yan ndaki, karada ve denizdeki ya am sisteminin 
bulu tu u, al  veri  yapt , birbirini destekledi i bir ku ak. Bu ku aktaki her süreç, 
geçmi ten bugüne jeoloji etken ve süreçleri ile yönlendirilir. Genç k y  çökellerindeki 
konsolidasyon ve oturma süreçleri; k y  akiferlerindeki tuzlanma; buralarda a r  yeralt suyu 
çekimi nedeni ile tetiklenen gerilemeler; kumsal olu um ve süreklili ini sa layan a nma, 
ta nma, k y ya besleme, ak nt  ve dalgalarla yay lma ve bunlar n üzerinde k y  yap lar n n
etkileri; k y n n kara taraf n n, denizin k y  ku a na olan besleyici etkisi; deniz taban n n
do al dengesine müdahalelerin deniz taban  heyelanlar  ve bunlar n da k y lara tusunami 
olarak geri dönmesi olas l ; büyük akarsular n suyunun denize ula madan tüketilmesinin, 
k y  ve deniz taban ndaki tortulla may  önlemesinin sonuçlar ; deniz k y  ku a ndaki ak nt
düzeninin k y  ku a n n düzeni ve ya am n sürdürülmesi üzerindeki etkilerinin yo unla an 
deniz trafi i ile zedelenmesi; vö. 
Do ay , do al süreçleri, jeolojik ko ul ve süreçleri göz önüne almadan k y lar yönetilemez. 
Ancak, tüketilebilir, yok edilebilir. 

ZM R KIYILARINDA YA AM VARDI, B RAZ KALDI, ONDAN UZAK DURUN 

K y  Ku a  Canl d r

K y  do al ya am n geçi li bir ku a d r. ki yan ndaki ya am sisteminin bulu tu u, al  veri
yapt , birbirini destekledi i bir ku ak.
Kumsal ku a , dar ya da geni  olsun iki yan ndaki canl lar  birbirinden koruyan bir ku akt r. 
Akarsular n karadan ta d  a nt  gerecin ak nt lar ve dalgalarla düzenlenmi  bir eseridir. 
zmir k y  zengini, bunun için çok de erli ve bunun için ilgi görüyor. 

K y lar n do ru yönetilmesi de bu aç dan önem ta yor. 
K y lar n kötü yönetilmesi de bu nedenle bir y k m sürecine dönü tü, dönü üyor. 

Akarsular n Do al Ak  Düzeni le Oynanmamal d r

K y ya eri en akarsular n üzerinde yap lan barajlarda tutulup bekletilen akarsuyun ta makta 
oldu u kat  gereç, oksijen ya da tek ya da çok hücreli canl lar art k denize eri emez; ya da 
a r  bir h rsla sulama için tüketilir de denize ula mas  engellenirse bu su, kumsallar, kum 
barlar  varl n  sürdüremez, ya amsal i levlerini de sürdüremez. Ayn , Dikili’nin kuzeyinde 
Alt nova k y s nda; ayn , Bak rçay Deltas ’nda; ayn ; Gediz Deltas ’nda; ayn , Efes 
k y lar nda, Büyük Menderes Deltas ’nda oldu u gibi. 

Kumsallar  Biz ekillendiremeyiz

K y daki kum hareketleri özel ç karlar do rultusunda yönetilmeye, s radan k y  yap lar yla 
kumu bir yerlerde ço alt lmaya kalk ld nda kumsal n bütünlü ü bozulur, aradaki ku aklarda 
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k y n n karaya do ru ilerlemesine, a nman n ba lay p h zlanmas na ve k y  ekosisteminin 
y k lmas na neden olunur. Kuzeyden güneye bütün zmir k y lar nda oldu u gibi. 

Denizdeki Ya am, K y  ve Karadaki Do al Ko ullarla Birlikte Geli mi tir

Karadan denize ula an akarsular n miktar  ne kadar azal rsa, o suyun ta d  ve denizin k y
ku a nda ya ayan bütün canl lar n, deniz taban  bitki varl n n da, su içindeki alglerin de, 
bal klara varacak kadar bütün sucul canl lar n da beslenmesi o kadar aksar. Üreme ko ullar
alt üst olur, geli meleri zay flar. Tükenir ya da oradan göçerler. Gediz Deltas ’n n
k y lar ndaki sulak alanlarda ve k y  ötesindeki, bizim ancak fark edebildi imiz bal k
varl nda oldu u gibi. 

Ender Rastlanan Baz  Delta ve Sulak K y  Ku aklar  Deniz Ya am n n Do umevidir

Bak rçay Deltas ’nda, hemen güneyinde akran-Alia a aras nda k y daki sazl klar, göller ve 
batakl k belki de bütün Orta Ege sucul ya am n n yumurtlama ve ço alma yeri. Kamyonlar 
park etsin, hafriyatç lar kaz   art klar n  uza a ta mas n, bir de kahvehane yapal m diye 
buralar  dolduruldu unda milyonlarca sucul canl n n ya am n n sürdürülebilirli i ortadan 
kald r l yor. Bu canl l a, bu k y  ku a ndaki az rastlan r zenginliklerden olan sulak alanlar, 
slak düzlükler, batakl klar ve sazl klar n üzerine yapaca n z dolgular daha da a r bir darbe 

indirir. Alia a’n n kuzeyinde Çaltan k y lar nda ya da K Ege Liman  yapma sevdan zla 
Çandarl ’da Bak rçay Deltas  k y lar nda oldu u gibi. 
Bütün Ege k y lar nda oldu u gibi. 

Deniz Trafi i Bu Sürecin D nda De ildir

Limanlar ve buralar  kullanan deniz ta tlar , o kesimdeki ak nt lar , bal k göçlerini, 
yumurtlama al kanl klar n , deniz suyunun tuzluluk da l m n , deniz suyunun temizli ini ve 
dip tortullar n n olu um ve i levselli ini yöneten do al süreçleri alt üst eder. Ayn  bugünlerde 
Çandarl  Deltas  k y s na kurulan ve Yunanistan’daki Pire Liman  ile yar abilirli inden ba ka
bir eyle övünülemeyen Çandarl  Liman  gibi. Foça’dan kuzeyde art k bal k yok. Kurtulabilen 
sucul canl lar göçtü. Bütün zmir k y lar  böyle. 

K y ya Yak n Yeralt suyu Akiferleri ile Deniz Al veri çindedir, Engellenemez

Do an n k y ya yak n yeralt suyu akiferlerinden a r  yeralt suyu çekimine de yan tlar  olur. 
Sizin denize salmad n z sudan eksilen, k y  akiferlerine denizden girer ve yeralt suyunuzun
bir bölümü tuzlan r art k. Ayn , Gediz ya da Küçük Menderes Deltalar n z n k y  ku aklar nda
oldu u gibi. 

Deniz Taban  ve K y  Ku a ndaki Zemin Ko ullar  Netamelidir

Bu deltalar n k y ya yak n kesimlerindeki kal nl  yüzlerce metreyi bulan, henüz 
s k la mam  zemin kesitinin üzerine kentsel yerle imler (Bostanl ’da oldu u gibi), sanayi 
siteleri (ÇAOSB’nde oldu u gibi), depolama tesisleri (Çandarl  Liman ’nda oldu u ve olaca
gibi) yap l rsa, bu ek yükler alt nda, kal n zemin kesitinin gözenek suyu bas nc  artar, su 
uzakla rken gözenek hacimleri azal r, zemin s k r ve yeryüzünde metrelerce oturmalar, 
dengede dururken s k malar olur. a ar, nedenini ara t r rs n z. Bu, a r  yeralt suyu tüketilip, 
su düzeyleri dü ürülerek te becerilebilir! 
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K y  Ko ullar n  Yönetmek Çok Zordur, De i tirmek se Y k c

Karadan denize organik madde, oksijen, vb ya am kaynaklar n  ta yan yaln zca büyük 
akarsular olmad  için, k y ya yap lacak her r ht m, her “sahil sitesi”, her sahil yolu, do al
k y n n her santimetresinden denize eri en besleyicileri k s tlayan; denize bo alan her kentsel 
ya mur suyu ya da kanalizasyon drenaj hatt  da denizel ya am  y kan biçimde bunu dejenere 
eden birer müdahale olarak, sonuçlar na katlan lmas  gereken müdahalelerdir. Ayn , bütün 
Çe me Yar madas  k y lar nda oldu u gibi. Ayn , Seferihisar, Ürkmez k y lar nda oldu u gibi. 

Deniz Taban yla Oynamak Ç lg nl kt r, Bunun Mühendisli i Olmaz

Deniz taban nda yap lacak her kaz , hele zmir Körfezi gibi çöküntü havzalar nda birikmi
kal n, ince daneli ve gev ek çökellerle dolu havzalarda yap l rsa, mühendislik hesaplar yla 
durayl  tutulamayacak evlere neden olunur. Dura an ko ullarda dengede durur görünürken, 
s radan bir depremde bile bu evler heyelanlan p çamur ak nt lar  üretilir. Vars n bunun için 
harcanan para bo una gitsin; ama, bunun su kütlesine yapaca  itki ile kar  k y ya küçük-
büyük bir tusunami eklinde ula mas ndan görülecek zararlar n hesab ev tasar m  yapan 
mühendislere sorulmamal .
zmir ç Körfezi’nde Alsancak Liman ’na ula m  kolayla t rmak ve çekici k lmak için 

yap lmas  tasarlanan iki büyük kanal Liman büyürse istihdam artar avutmas yla
geçi tirilemeyecek bir gözü karal k olur. Deniz taban ndaki o çökeller do al kökenli oldu u
kadar beslenme alan ndaki sanayiden, geçen gemilerden, kentsel at klardan, ve benzerlerinden 
gelen giderilemez kirlilikleri de kaps yor. Onu kaz nca bir yerde suyla y kay p tuzunu almak 
ve kurutup Çi li Dalyan’da, kurutulup yok edilmi  olan gölü yeniden canland rmak için 
seddeler adalar yapmak ve göçmen ku lar yeniden zmir’e u rar denmesine kibar bir 
yak t rma yapmak olanaks z. 
Dü ünün, neden Romal lar kentlerini denizi gören tepelere, neden Osmanl lar da  eteklerine 
yapm lard .

SONUÇ

Yap lacak bütün büyük deniz yap lar , k y  önünde deniz ku a ndaki do al ak nt  düzenini 
bozar. Hele bunlar n k k rtaca  deniz trafi i o ak nt lar  terslendirmenin d nda a r  kirlilik 
yükünün de istemedi iniz ba ka k y lara bula mas na neden olur. Alia a ve Nemrut Körfezi 
ile Orta Ege k y lar n n bütününün bu nedenle kavgas  izlemeye de er.  
Akl n zdan ç kar n, 

Karaburun Yar madas n  bir kanalla kesmeyi;  
Efes Liman ’n ;
Vazgeçin Çandarl  Liman ’ndan;
Alia a ve Nemrut Körfezi çevresine daha fazla deniz trafi i yükü, daha fazla kirlilik, 
daha fazla y k m getirecek yeni kömür santralar n  unutun;  
zmir Körfezi taban na el de meyin; 

Yeni yerle imleri k y dan uzak tutun.
Tüp geçi ten, nciralt -Çi li Viyadü ü’nden, Alsancak ve nciralt  Projelerinizden vaz 
geçin.

Depremi dü ünün, ya am  dü ünün, zmir’i dü ünün.
Gidip zmit Körfezi ve kentine bak n. 
Do a ile ba  edemezsiniz. 
Mühendisli i do al dengeyi y kmada de il, korumada kullan n.
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ZM R L  KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI STAT ST KLER  VE 
GÜVENL N NKENT YA AMINA ETK LER

Alpaslan ERTÜRK 
Maden Yüksek Mühendisi 

izmir@maden.org.tr

Aykut AKDEM R
Maden Mühendisi 

izmir@maden.org.tr 

Doç. Dr. Do an KARAKU
dogan.karakus@deu.edu.tr 

G R

Bu çal mada ülkemiz aç s ndan önemli bir teknik ve sosyal sorun olma özelli ini sürdüren; i
kazalar  ve meslek hastal klar  aç s ndan zmir ilindeki 2008-2012 y llar  aras ndaki istatistiki 
veriler tabla haline getirilerek, Türkiye’nin ilk 10 ili aras ndaki s ralamadaki yerinin alt
çizilmeye çal lm t r. Ayr ca i yerlerinde yada kamuya aç k alanlarda yap lan çal malar 
s ras nda çal anlar d ndaki halk n sa l  ve güvenli i aç s ndan ortaya ç kan sorunlardan 
örnekler verilmi tir. 

 KAZASI ve MESLEK HASTALI I STAT ST KLER

Bu bölümde 2008 ile 2012 y llar  aras zmir ilil yeri say s  sigortal  say s , i  kazas  say s ,
meslek hastal  say lar  verilmektedir. Buna göre Tablo 1'de 2008 y l  i  kazas  ve meslek 
hastal  say s , Tablo 2'de 2009 y l  i  kazas  ve meslek hastal  say s , Tablo 3'de 2010 y l
i  kazas  ve meslek hastal  say s , Tablo 4'de 2011 y l  i  kazas  ve meslek hastal  say s ,
Tablo 5'de 2012 y l  i  kazas  ve meslek hastal  say lar  sunulmaktad r.

Tablo 1. 2008 y l zmir li ve di er sanayi illeri  kazas  ve Meslek Hastal statistikleri  

2008 yeri
Say s % Sigortal

Say s % Kazas
Say s

% Meslek
Hastal

Sürekli
Göremezlik Ölüm 

zmir 86.159 7,4 588.011 6,7 10.095 13,8 87 74 52 

stanbul 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 

Eski ehir 13.636 1,2 111.072 1,3 2.322 3,2 1 19 9 

TÜRK YE 1.170.248 100 8.802.989 100 72.963 100 539 1.694 866 
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Tablo 2. 2009 y l zmir li ve di er sanayi illeri  kazas  ve Meslek Hastal statistikleri 

2009 yeri
Say s % Sigortal

Say s % Kazas
Say s

% Meslek
Hastal

Sürekli
Göremezlik Ölüm

stanbul 355.623 29,2 2.701.551 29,9 8.901 13,8 28 449 257 
zmir 87.624 7,2 588.005 6,5 7.461 11,6 31 109 54 

Bursa 49.184 4,0 434.120 4,8 5.884 9,1 9 111 56 
Zonguldak 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 

Eski ehir 14.284 1,2 113.088 1,3 1.711 2,7 3 37 13 
TÜRK YE 1.216.308 100 9.030.202 100 64.316 100 429 1.885 1.171

Tablo 3. 2010y l zmir li ve di er sanayi illeri  kazas  ve Meslek Hastal statistikleri 

2010 yeri
Say s % Sigortal

Say s % Kazas
Say s

% Meslek
Hastal

Sürekli
Göremezlik Ölüm 

stanbul 384.802 29,0 2.986.050 29,8 7.991 12,7 27 426 309 
zmir 94.785 7,1 649.025 6,5 7.942 12,6 158 170 78 

Bursa 53.636 4,0 485.293 4,8 7.580 12,1 4 122 42 
Manisa 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 

Eski ehir 15.553 1,2 124.500 1,2 2.111 3,4 1 26 7 
Antalya 48.886 3,7 324.998 3,2 1.580 2,5 0 74 38 

TÜRK YE 1.325.749 100 10.030.81
0 100 62.903 100 533 2.085 1.454 
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Tablo 4. 2011y l zmir li ve di er sanayi illeri  kazas  ve Meslek Hastal statistikleri 

2011 yeri
Say s

yeri
%

Sigortal
Say s

Sigortal
% Kazas

Say s
% Meslek

Hastal
Sürekli

Göremezlik Ölüm 

stanbul 414.656 28,9 4.181.462 24,1 9.303 13,4 47 434 302 
zmir 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 
 Eski ehir 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 1,5 258.216 1,5 2.417 3,5 1 42 28 

TÜRK YE 1.435.879 100 17.374.63
1 100 69.227 100 697 2216 1710 

Tablo 5. 2012 y l zmir li ve di er sanayi illeri  kazas  ve Meslek Hastal statistikleri 

2012 yeri
Say s % Sigortal

Say s % Kazas
Say s

% Meslek
Hastal

Sürekli
Göremezlik Ölüm 

stanbul 448.773 29,2 3.538.860 29,6 9.450 12,6 21 413 147 
Bursa 62.739 4,1 566.518 4,7 9.303 12,4 1 111 30 
zmir 108.173 7,0 759.729 6,4 7.596 10,1 20 106 42 

Manisa 24.417 1,6 194.192 1,6 7.227 9,7 8 38 13 
Zonguldak 10.279 0,7 80.692 0,7 3.918 5,2 221 115 14 
Tekirda 19.332 1,3 211.942 1,8 3.133 4,2 0 47 12 
Kocaeli 36.875 2,4 398.600 3,3 3.052 4,1 11 116 20 
Ankara 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 1,6 189.674 1,6 2.557 3,4 0 82 12 

TÜRK YE 1.538.006 100 11.939.62
0 100 74.871 100 395 2.209 745 

Tablo 1 ile Tablo 5 aras ndaki de erler kullan larak y llar baz nda Türkiye geneli  sigortal
çal an i çi say lar  oran ekil 2'de verilmektedir. Grafikte yer alan iller  y llara göre  de i se
de ortalama Türkiye'de çal an i çi say s n n % 58'ini olu turmaktad r.  Buna göre stanbul 
yine y llara göre de i kenlik göstermekle birlikte ortalama Türkiye'de çal an sigortal  i ci 
say s n n % 28.7'sini, Ankara% 8.7'sini, zmir ise % 6.4'ünü olu turmaktad r ( ekil 1) 
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ekil 1. Y llar baz nda Türkiye Geneli Sigortal  Say s  Oran  De i imi (Grafikte baz al nan
iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 58'dir.) 

ekil 1'de verilen Türkiye Geneli sigortal  i çi oran na kar l k y llar baz nda meydana gelen 
kay tl  i  kazas  say s  oran  de i imi ekil 2'de verilmektedir. ekil 2'de görüldü ü gibi 
stanbul Türkiye geneli sigortal  çal an i çi say s n n ortalama %28.7'sini olu tururken

Türkiye genelinde meydana gelen i  kazas  oran  % 12.8 oran ndad r. Ayn  de erlendirme 
zmir için Türkiye geneli sigortal  çal an i çi say s n n oran  ortalama  % 6.4'e kar n

meydana gelen i  kazas  oran  Türkiye genelinin % 11.8'dir. Bu durum iki ekilde 
aç klanabilir. Birincisi i  kollar  bak m nda stanbul ve zmir'in sanayi yap s d r. Tehlikeli 
say lan sanayi faaliyetlerinin oran zmir için daha fazlas  ise bu farkl l k aç klanabilir. kincisi
ise zmir ili  Sa l  ve Güvenli i uygulamalar nda, i  kazalar n n önlenmesine yönelik 
önceliklerin göz önünde bulundurulmamas d r.
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ekil 2. Y llar baz nda Türkiye Geneli  Kazas  Say s  Oran  De i imi (Grafikte baz al nan
iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 67.5'i dir.) 

ekil 3'de Türkiye geneli meslek hastal  say s  oran  verilmeketedir. ekil 3'de görüldü ü
gibi en fazla meslek hastal  Türkiye genelinin ortalama % 42'si ile Zongulda ilinde 
gerçekle mi tir. Bunun nedeni Zonguldak bölgesinin madencili e dayal  sanayisidir. zmir ili 
ise y llar baz nda çok de i ken olmakla birlikte meslek hastal  say s  bak m ndan  Türkiye 
genelinin ortalama %12'sidir ve bu ortalama ile Ankara'dan sonra üçüncü s rada
yeralmaktad r.



724

* Bu bildiri Maden Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

ekil 3. Y llar baz nda Türkiye Geneli Meslek Hastal  Say s  Oran  De i imi (Grafikte baz 
al nan iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 85'i dir.) 

Türkiye geneli 2008-2012 y llar  aras  i  kazas  sonucu sürekli i  göremezlik ve ölüm say s
oran  de i imi iler baz nda ekil 4'de ve ekil 5'de verilmektedir. ki istatistikte de zmir, 
stanbul ve Anakara'n n ard ndan üçüncü s rada yer almaktad r.

ekil 4. Y llar baz nda Türkiye Geneli Sürekli  Göremezlik Say s  Oran  De i imi (Grafikte 
baz al nan iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 55'i dir.) 
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ekil 5. Y llar baz nda Türkiye Geneli  Kazas  Sonucu Ölüm Say s  Oran  De i imi 
(Grafikte baz al nan iller Türkiye Geneli'nin ortalama % 48'i dir.) 

ZM R L  SA LI I ve GÜVENL  ÖRNEKLER

zmir linde ya ayan halk n Sa l  ve Güvenli i aç s ndan;  bak ld nda kent altyap s n n ve 
altyap  çal malar n n planlanmas  ve hayata geçirilmesinde halk sa l  ve güvenli inin çok 
fazla önemsenmedi i, özellikle in aat çal malar nda maliyet ve süre ön plana ç kar l rken 
bölge halk n n sa l  ve güvenli i göz ard  edilmektedir. zmir ve ülkemizde ya anan 
örnekler yap lan çal malarda gerekli önlemlerin al nmad n  aç kça göstermektedir. ( ekil 6, 

ekil 7, ekil 8, ekil 9, ekil 10, ekil 11) 

ekil 6. 24.08.2013 / zmir'in Kar yaka ilçesinde metro istasyonu ç k nda iddiaya göre 
yoldaki 5 santimetre derinli indeki çukur yüzünden kald r mdan ad m n  atarken dengesini 



726

* Bu bildiri Maden Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

kaybeden 65 ya ndaki 2 çocuk annesi, emekli ö retmen enay Onuk yaraland . Yan nda
bulunan k z  Deniz dil Onuk yard m ç l  atarken vatanda lar ambulans ça rd . Dü me 
sonucu sa  baca  iki yerinden k r lan Onuk ambulansla hastaneye kald r ld .

ekil 7. 14.07.2011 zmir'in Konak ilçesinde, Büyük ehir Belediyesi ZSU Genel 
Müdürlü ü'ne ba l  ta eron firma taraf ndan yürütülen kanalizasyon çal mas  vatanda lar
isyan ettirdi.  makineleriyle aç lan yakla k 2,5 metre derinli inde ve 10 metre 
uzunlu undaki çukur, hiçbir ikaz levhas  olmadan b rak ld . Etraf nda çocuklar n oynad
çukura tepki gösteren vatanda lar, ''Tedbir al nmas  için bir çocu un içine dü erek ölmesi mi 
gerekir?'' diye sordu. 
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ekil8. Gerelik tedbirler al nmadan kullan ma aç lm  yollar ve halk n kendi imkanlar yla
çukurlar  kapatma çal malar .
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ekil 9. 20 Haziran 2013 yürürken ba na in aattan ta  dü en vatanda

ekil 10.  Kent içerisinde kalmaya ba layan sanayi tesislerinin bulundu u alanlar imarl
alanlar içerisinde kalmakta herhangi bir ara t rma yap lmadan da imara aç labilmektedir. 
Sanatç lar n konuyla ilgili ele tirisi 
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ekil 11. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) yetkilileri; zmir Gaziemir'de, topra a
gömülü at klar n çevreye zehir saçt  iddia edilen at l durumdaki kur un fabrikas  alan nda
inceleme yapt . Zehir saçan tesise rekor ceza 

Çevre ve ehircilik Bakanl , Gaziemir'de radyoaktif at klar  topra a gömülen eski kur un
geri kazan m fabrikas na 5,7 milyon liral k ceza kesti. 

SONUÇ

 Sa l  ve Güvenli i sadece çal ma hayat nda de il hayat n her alan nda önemlidir 
bu anlamda kadercilik bir yana b rak larak ilkö renim ça ndan ba layarak sa l k ve 
güvenlik bilincini geli tirecek konular e itim sürecine al nmal d r. 

Sa l k ve güvenlik konusunda halk n bilinçlenmesine yönelik çal malar yap lmal d r.

Meslek Odalar nda  ihbar hatlar  olu turulmal d r. 

Görülen sa l k ve güvenlik eksiklikleri konusunda yerel yönetimler uyar lmal d r. 

Yerel yönetimler i  yapt racaklar  firmalar n sa l k ve güvenlik sicillerini kontrol 
etmelidir. 

Yerel yönetimler taraf ndan yapt r lan i lerde süre ve maliyetten önce sa l k ve 
güvenli e ili kin yapt r mlar konmal , sürekli kontrol mekanizmalar  olu turulmal d r.

KAYNAKLAR 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  SGK Y ll k statistikleri 
Yerel Bas n web sayfalar
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MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN ZM R ANAL Z

Saadet ÇA LIN
saadetcaglin@gmail.com 

Giri

Tümüyle önlenebilir olan meslek hastal klar  sonucu maddi ve manevi kay plar , ülkelerin 
ekonomilerinde önemli boyutlara ula maktad r. 

Meslek hastal klar  tümüyle önlenebilir hastal klar olup halk sa l  ve ülke sa l k
politikalar ndaki yeri özel ve önemlidir. Edinilen bilgiler nda korunma önlemleri 
çe itlendirilmekte ve geli tirilmekte ve sonuç olarak önleme ve korunma tedbirlerini yeterli 
ve sürekli alabilen ülkelerde meslek hastal klar n n görülme s kl  azalmaktad r . 

Meslek hastal klar  tan m  , kimya sanayisi ile ili kisi ,Türkiye ve zmir kapsam nda meslek 
hastal klar  beklenen ve gerçekle en bildirimleri , sektör çal anlar n n bilerek bilmeyerek 
maruz kald  ele al nacakt r. 

MESLEK HASTALIKLARI ANAL Z

Meslek Hastal klar  Tan m  , statistikleri 

Meslek hastal klar , i yeri ortam nda bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastal klar n
ortak ad d r. Uluslararas  Çal ma Örgütü meslek hastal klar n ; zararl  bir etkenle bundan 
etkilenen insan vücudu aras nda, çal lan i e özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ili kisinin
ortaya konabildi i hastal klar grubu olarak , Dünya Sa l k Örgütü ise, “Yaln zca   bilinen ve  
kabul  edilen  meslek   hastal klar    de il,   fakat    olu mas nda ve geli mesinde çal ma 
ortam  ve çal ma eklinin, di er sebepler aras nda önemli bir faktör  oldu u , k saca çal ma 
ko ullar  nedeniyle do al seyri de i en hastal klard r.”olarak tan mlam lard r. 

Ülkeler aras nda de i mekle birlikte, y lda her bin i çiden 4-12 sinin meslek hastal na 
yakalanma ihtimali oldu u bilinmektedir. Bu varsay ma göre; ülkemizde 2009 y l  verilerine 
göre 9.030.202 zorunlu sigortal  çal an üzerinden beklenen meslek hastal  vaka say s
36.000 – 108.000 aras nda iken, 2009 y l  SGK istatistiklerine göre meslek hastal klar  vaka 
say s  429’dur. Ülke istatistiklerimizin bu denli yetersiz olmas n n ard nda t bbi, yasal ve 
sosyal taraflara ili kin birçok neden s ralanabilir.

Meslek hastal klar  etkenle çal an n  ilk  temas ndan  1 hafta ile 30 y l sonra ortaya 
ç kabilmektedir. 
Dünya Sa l k Örgütü i le ilgili hastal klar u ekilde tan mlamaktad r:

Halen ülkemizde bulunan üç meslek  hastal klar   hastanesi’ nin (Ankara, stanbul ve 
Zonguldak) yan  s ra 2008 y l ndan bu yana devlet üniversiteleri hastaneleri ile 2011 y l ndan
itibaren Sa l k Bakanl  E itim ve Ara t rma Hastaneleri, sigortal n n çal ma gücü ve 
meslekte kazanma gücü kayb  oranlar n n tespitinde esas al nacak sa l k kurulu raporlar n
düzenlemek üzere yetkilendirilmi lerdir. Meslek hastal klar  t bbi tan lar n  koymaya yetkili 
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hastane say lar  art r larak ülke çap nda meslek hastal klar  tan s nda beklenen art a katk
sa lanmas  amaçlanm t r. 

ILO verilerine göre bütün ölümlerin %3.9’u i  kazas  veya meslek hastal  sonucu 
olmaktad r.
Dünya nüfusunun %15’i i  kazas  veya meslek hastal klar na  maruz kalmaktad r. Halen i siz
olan i gücünün %30’u daha önceki i leri s ras nda meydana  gelen i  kazas  veya meslek 
hastal  nedeniyle yeniden i  bulmakta güçlük çekmektedir. 

Dünya Sa l k Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünyada her y l 11.000.000 yeni meslek 
hastal  vakas  meydana gelmekte ve bunlar n 700.000’i hayat n  kaybetmektedir . 

Dünyada i  kazas  ve meslek hastal klar na ba l  ölümlerin da l m  incelendi inde mesleki  
kanserler %32 ile ilk s rada yer almakta, onun ard ndan % 23 ile kardiyo-vasküler hastal klar
gelmektedir. Hastal klar n maliyeti incelendi inde ise %40 ile kas iskelet sistemi hastal klar
en çok harcama yap lan hastal k grubu olarak kar m za ç kmaktad r.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 2009 y l nda Türkiye’de 64.316 i  kazas
olmu , 429 meslek hastal  tespit edilmi , bu i  kazalar n n1.171’i ölümle sonuçlanm t r,
ölümle sonuçlanan meslek hastal  bulunmamaktad r. Sürekli i  göremez hale gelen 1885  
ki iden 217’si meslek hastal klar  nedeni ile i  göremez hale gelmi tir. 

Ülkeler aras nda meslek hastal  say lar nda farkl l k yaratan faktörlerin teknoloji kulan m
düzeyi, riskli i   kollar n n  yo unlu u, ülkenin  i  sa l   politikalar ,  i çi-i veren  ve 
devletin ak lc  ve sorumlu yakla m  oldu u söylenebilir. 

Türkiye’de riskli i  kollar  geli mi  ülkelere göre oldukça yo undur.
Petrokimya , çimento sanayi,  madencilik,  dokuma sanayi,  akü üretimi,  pestisid  ve di er
kimyasallar n  üretimi  Türkiye’de   ilk  dikkati   çeken  riskli  alanlard r.  Türkiye’de  meslek  
hastal klar  ile  ilgili elde   edilen veriler  sadece   SGK istatistikleriyle s n rl d r.  Sa l k
Bakanl    istatistikleri  içerisinde   meslek  hastal klar   ile  ilgili  bilgiye rastlanmad  gibi 
henüz bu tür bir veri de toplanmamaktad r. 

SGK  istatistikleri çal anlar n tümünü kapsamamakta, i kolu ve hastal k s n flar na göre 
meslek hastal klar  verileri elde edilememektedir. SGK istatistiklerine göre 2009 y l nda
sigortal  i çi say s  9.030.202’dir ve saptanan meslek hastal  say s  429’dur. Y lda her bin 
i çi için 0,16 meslek hastal  saptanmaktad r.

Bir ülkenin i  sa l  alan ndaki geli mi lik düzeyiyle ba lant l  olarak saptanmas  gereken 
meslek hastal  say s  binde 4-12 (Harrington J.M.) aras nda olmal d r. Binde dört de eri
temel al n rsa saptayamad m z meslek hastal  say s  30.000’in, binde on iki rakam  temel 
al n rsa y lda saptayamad m z meslek hastal  say s  ise 100.000’in üzerindedir. 

Örneklemek istersek; 

Mesleki Akci er Hastal klar

Mesleki Hava Yolu Hastal klar

Pnömokonyozlar 

Akut Toksik nhalasyon Sendromlar
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Hipersensitivite Pnömonileri 

nfeksiyonlar

Maligniteler 

Avrupa Birli i nsidans Verileri: 

Genel Meslek Hastal klar  :  400 / 100.000 / y l … binde 4 

Mesleksel Akci er Hastal klar  : 56 / 100.000 / y l  … binde 0,56 

TU K 2011 y l  verileri Türkiye nüfusu 74.724.269 ki i

zmir ili nüfusu   3.965.232 ki i

Türkiye beklenen meslek hastal klar  s kl     : Yakla k 298.000 olgu / y l

zmir için beklenen meslek hastal klar  s kl  : Yakla k   16.000 olgu / y l   

Türkiye beklenen mesleki akci er hastal  olgu say s  : Yakla k  41.000 olgu / y l

zmir beklenen mesleki akci er hastal  olgu say s      : Yakla k    2.000 yeni olgu / y l

*TTD,Türkiye’deTemel Akci er Sorunlar  ve Çözüm Önerileri,Beyaz Kitap,2010  

Meslek hastal klar  tan lar n n konulmas  için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir.  
Çünkü meslek hastal klar , ancak bilinçli olarak arand klar  zaman bulunabilirler. Meslek 
hastal klar n n, di er hastal klardan farkl , kendilerine özgü tan  ve tarama yöntemleri 
olmas d r. 

Meslek hastal  tan s , beraberinde “tazminat”, “yüksek i  göremezlik ödentisi”, 
“çal ma ortam n n geli tirilmesi için yat r m” ve “cezai sorumluluk” getirdi i için, bir 
yan lg  ile saklanmaya çal labilmektedir. 

Meslek hastal klar  tümüyle önlenebilir hastal klar olup halk sa l  ve ülke sa l k
politikalar ndaki yeri özel ve önemlidir. Edinilen bilgiler nda korunma önlemleri 
çe itlendirilmekte ve geli tirilmekte ve sonuç olarak önleme ve korunma tedbirlerini yeterli 
ve sürekli alabilen ülkelerde meslek hastal klar n n görülme s kl  azalmaktad r . 

Kimya Sanayi Meslek Alanlar çindeki Meslek Hastal  Etkenleri 

Toz, çe itli büyüklükteki kat  taneler için kullan lan genel bir sözcüktür. Kimyasal köken 
olarak Organik ve norganik tozlar olmak üzere ikiye ayr l rlar.Özelikle inorganik tozlar 
olan metalik tozlar    (demir ,bak r , çinko tozu vb),metalik olmayan tozlar ( kükürt,kömür 
tozu vb),kimyasal bile iklerin tozlar  (çinko oksit,manganez oksit vb), do al bile iklerin
tozlar  (mineraller,killer,maden cevherleri )  

Tozlu yerleri:Maden i letmeleri, ta  ocaklar  ve bunlar  i leyen çimento ve kireç sanayi, 
porselen ve seramik sanayi, cam sanayi, mermer sanayi, demir ve çelik döküm sanayi, gemi 
in a ve gemi söküm sanayi, demir ve çelik sanayi,metalden e ya imal eden metal sanayi, 
tala l  imalat sanayi, tekstil sanayi,konfeksiyon sanayi, örme (triko) sanayi, iplik sanayi, ç r
ç r sanayi, orman ürünleri sanayi, kereste sanayi, yonga levha sanayi, sunta sanayi, selüloz ve 
ka t sanayi, mobilya sanayi, sigara sanayi, un sanayi, yem sanayi, ekmek ve pasta sanayi, 
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deri i leme sanayi, deri konfeksiyon ve ayakkab  sanayi, ilaç sanayi, kimya sanayi vb. sanayi 
kollar  en ba ta gelenlerdendir. 

Asbest; tekstil endüstrisi (lifler, kuma lar, ipler), asbestli çimento endüstrisi(saç, boru), 
in aat malzemeleri endüstrisi (asbest çimento ürünlerini ni lenmesi), kimya endüstrisi 
(boya dolgusu, dolgu materyalleri, sentetik reçine kompresyon kal p materyalleri, 
termoplastikler, kauçuk ürünleri),izolasyon endüstrisi ( s , ses ve yang n izolasyonu), ka t
endüstrisi (asbest ka d , karton), fren, debriyaj, balata üretimi, gemi yap m  ve vagon 
yap m  ve gemi söküm i letmeleri . 

Kur un ve kur un bile ikleri ile çal lan i yerleri

Civa, krom, kadmiyum, nikel ve bunlar n bile ikleri ile çal lan i yerleri

Kaynak Duman ve Buharlar

Benzen ve Bile ikleri le Çal lan ler ve yerleri  

Karbon Sülfür le Çal lan ler ve yerleri

Metanol (Metilalkol) le Çal lan ler ve yerleri 

Hidrojen Sülfür ile Çal lan ler ve yerleri

Karbon Monoksit ile Çal lan ler ve yerleri

Etilen Glikol Dinitrat ve Gliserol Trinitrat (Glikol Dinitrat veNitrogliserin) ile Çal lan 
ler ve yerleri: 

Trikloreten (trikloretilen) ve di er klorlu hidrokarbonlu bile ikleri ile çal lan i ler ve 
i yerleri

Fosfor (beyaz, sar ) ile çal lan i ler ve i yerleri

Arsenik ve Arsenik Bile ikleri (arsin d nda) le Çal lan lerve yerleri 

Aromatik Nitro ve Amino Bile ikleri le Çal lan ler ve yerleri 

Flor ve norganik Bile ikleri le Çal lan ler ve yerleri:

Stiren le Çal lan ler ve yerleri

Vinil Klorür le Çal lan ler ve yerleri 

Yukar daki kimyasal bile ikler ile ilgili sanayi kollar  ve daha geni  bilgi ile sa l k etkilerine 
(tan , te his, tedavi vb) , Çal ma ve Sosyal  Güvenlik Bakanl  sa l  ve Güvenli i Genel 
Müdürlü ü taraf ndan Kas m 2011 tarihinde yay nlanan “Meslek Hastal klar  Rehberi” nden 
ula labilir. 

zmir ve Ege Bölgesi Kimya Sanayisi Yap s

2009 Y l nda zmir ilinde 17 adet Organize Sanayi Bölgesi, 23 adet Küçük Sanayi Sitesi ,Ege 
Serbest Bölgesi ve zmir Serbest Sanayi Bölgesi olmak üzere 2 adet Serbest Sanayi Bölgesi 
bunmaktad r.Bu sanayile me yap s  bir ço unda büyüme e ilimindedir. 
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Sadece Alia a lçesindeki sanayile meyi incelersek; 
zmir Kentinin kuzey ilçelerinden olan ve do al ve tarihi de erleri, co rafi özellikleri ile 

farkl  potansiyellere sahip olan Alia a lçesi; 1960 y l na kadar ekonomisini tar m a rl kl
sürdürmekte iken; 1961 Anayasas  uyar nca, "A r Sanayi Bölgesi" olarak kabul edilmi  ve 
sonucunda 1970'lerden itibaren sanayi yo unluklu ekonomiye dayal  bir süreç ba lam
petrokimya sanayinin kurulmas  ile 15-20 y l gibi k sa  bir süre içerisinde bir sanayi kentine 
dönü mü tür.

Petkim-Tüpra  gibi sanayi kurulu lar n n bölgede kurulmas yla ba layan Sanayile me h z n
artt rarak devam etmi tir. Nemrut Liman n n kuzeyinde yer alan, ülkemizin en büyük 
petrokimya endüstrisi, Petrol Ofisi ve çe itli s v la t r lm  gaz depo ve dolum tesisleri; 
güneyinde irili- ufakl  ark ocaklar  ve demir çelik fabrikalar n n kurulmas  Alia a'n n bir 
sanayi kentine dönü mesi sürecini h zland rm t r. Özel irketlerin de 1970'li y llar n sonuna 
do ru bölgede fabrikalar kurmaya ba lam  ve 1980'lerde Çukurova, zmir Demir Çelik, Ege 
Metal, Çebita , Haba  gibi özel demir-çelik fabrikalar n n i letmeye aç lmas , Makine Kimya 
Kurumu'na ait döküm tesisleri ve hurda i letmesi, Petrol Ofisi ile çok say da özel dolum 
tesisleri, iki adet gaz tribünü kurulmu  ve Alia a sanayi merkezi olma süreci geli erek devam 
etmi tir. 

Alia a, kuzeyden güneye do ru; Çandarl , Alia a ve Nemrut Körfezleri ile sunmu  oldu u
liman ve iskele olanaklar ; kara ve deniz ula m , ekonomik, toplumsal, kültürel verileri; 
co rafik konumu nedenleriyle; Petkim Petrokimya Kompleksi, Tüpra zmir Rafinerisi, 
Demir Çelik Fabrikalar  (5 adet) ve Haddehaneler, MKE Kurumu Vas fl  Çelik Fabrikas ,
Gemi Söküm letmeleri (21 adet ve toplam 980.000t/y kapasiteli.), Hurda Geri Kazan m
Tesisleri, Akaryak t Dolum ve Sat  Tesisleri  , LPG Dolum Tesisleri , Enerji Üretim 
Tesisleri,  Gübre ve Ka t Fabrikalar , Organize Sanayi Bölgeler ALOSB  ve Dökümcüler 
htisas OSB, küçük sanayi sitesi ve di er çe itli sanayi yat r mlar  için çekim merkezi 

olmu tur. Alia a’daki toplam sanayi kurulu u ve i yeri say s  yakla k 2900 dür. 

Alia a Bölgesi’ndeki sanayile menin çevreye ve halk sa l na olu turdu u kimyasal riskler 
ile ilgili geni  bilgiye “TMMOB AL A A RAPORU” ndan ula labilir.

Organize Sanayi bölgeleri ikisi d nda , genelde karma organize sanayi bölgeleri olmakla 
birlikte , genelinde kimya sanayi varl n  ve a rl n  korumaktad r. 

Manisa ve U ak illeri de Organize Sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile 
sanayile menin yo unla t  bölge illerimizdendir. 

limiz ve bölgemiz meslek hastal klar  yönünden ,yüksek sa l k riskleri ta yan Kimya Sanayi 
yat r mlar n n tümünü içermektedir. Petrokimya , Demir Çelik, Kömür ve Do al Gaz Enerji 
Santralleri Gemi Söküm letmeleri,Çimento, Solvent, Boya,Tekstil, Deri , Ta  ocaklar ,
Maden i letmeleri en önemli sektörler olarak say labilir.  

zmir lindeki sa l k kurulu lar n n , Ege Bölgesi’nin de sa l k ihtiyaçlar n  kar lama 
oran n n yüksek oldu u bilinmektedir. 

2011 Aral k tarihinde zmir Büyük ehir Belediye’nin yay nlad  “ ZM R KENT SA LIK 
GEL M PLANI 2009-2013” de Meslek hastal klar  da mercek alt na al nm  ve kentimizin 
sa l k sorunlar ndan birinin “ zmir linde 590 bin/y l SSK kapsam nda çal an bulundu u ve 
her türlü i  kolunda etkinlikler yürütüldü ü halde hiç meslek hastal  tan s  konmam t r. 
Meslek hastal klar  ile ilgili etkin bir tan  ve bildirim sisteminin bulunmamaktad r.” tesbiti 
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üzerinden , amaç, strateji, eylem, ortaklar ve zamanlama öngörülerini içeren plan 
incelendi inde , kentimizde  k sa vadede bu sorunun çözümüne yönelik , e itim ve alt yap
ihtiyaçlar n  kar lamas  gereklili i ile eylemlerin aras nda da  Referans Hastane yada 
Hastanelerin belirlenmesi gereklili i  vurgulanm t r. 

Sonuç olarak, 

Meslek Alanlar m zdaki  meslekta lar m z ve çal anlar n sa l k sorunlar n n , meslek 
hastal  olas l  aç s ndan de erlendirilmemesi nedeni ile yanl  tan  ve tadavi sonucunda, 
can kay plar  , sürekli yada süreli i  görmezlik ve  ekonomik kay plar ya anmaktad r. 

Meslek Hastal klar  olu turabilecek yüksek sa l k risklerini içeren kimya sanayisinde çal an 
tüm meslekta lar m z ve sektörün emekçileri ad na, çal an n sa l k sorunlar n n do ru tan  ve 
tedavi ile çözülmesinin  yan nda , ekonomik kay plar ya atmayacak, limizin ve Bölgemizin 
yoksun oldu u Meslek Hastal klar  Hastanesi veya mevcut hastanelerde ilgili birimlerin 
kazand r lmas  yönündeki tüm projeleri destekliyoruz. 
Sa l kl  toplum ve sa l kl  kent olu umuna yarar getirecek tüm i birliklerinde  görev almak 
istiyoruz. 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas

Kaynaklar; 

1. “MESLEK HASTALIKLARI REHBER ”  Çal ma ve Sosyal  Güvenlik Bakanl  -  sa l  ve Güvenli i
Genel Müdürlü ü - Kas m 2011 

2. “ ZM R KENT SA LIK GEL M PLANI 2009-2013” zmir Büyük ehir Belediyesi – Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Ba kanl  – Aral k 2011 

3. “TMMOB AL A A RAPORU” TMMOB zmir KK Alia a Komisyonu – Haziran 2012  
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K NC L AFETLER 

         I l ÖNCÜ  
Kimya Mühendisi             

oncuisil@hotmail.com                 

G R

Afet toplumun tümü veya belirli bir kesimi için fiziksel, ekonomik ve sosyal kay plar
do uran, normal hayat  ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye u ratan do al, 
teknolojik veya insan kaynakl  olaylar olarak tan mlanm t r. Bu ba lamda do al veya bu 
olaya ba l  bir olay n afet olabilmesi, yukar da izah edilen ve sonuçlar  itibariyle zarar 
olu turarak toplumsal ola an ya ant y  ciddi ekilde etkileme art na ba lanm t r. Bu durum 
do al olaylar ve afet olgusu fark n  ortaya koymada bir kriter te kil etmektedir. Tan mda ad
geçen teknoloji kavram  ise bir afet kayna  veya ikincil bir afet oda  olabildi i gibi; afetlere 
yönelik zarar azalt c , iyile tirici, önleyici bir araç olma yetene ini ta maktad r. Günümüzde 
teknolojiye duyulan ihtiyaç günden güne artarak devam ediyor olsa da gündelik ya am m z n
olmazsa olmazlar  olan otoyollar, limanlar, demiryollar , barajlar, büyük binalar, nükleer 
santraller, elektrik santralleri, gaz ve su ebekeleri, telefon ebekeleri, kimya sanayi ve daha 
birçok ileri teknoloji ürünü kaynak, önlenemez bir do al olay olan depremin tek vuru uyla
yok edilebilir. Ço u zamanda afete yol açan büyük çapl  olaylar, ba ka tehlikeleri de 
tetikleyerek ikincil bir afet yaratma potansiyeline sahiptir. Bu da do al afetlerin meydana 
geldi i mekan n teknoloji ba ml l k oran na ve yo unlu una ba l  olarak artmaktad r.
Literatürde ‘ kincil Afetler’ ad  verilen bu olaylar; yang n, patlama, kimyasal ve gaz 
s z nt lar , su bask nlar , salg n hastal klar, çevre kirlili i, gibi ba l klar alt nda
toplanmaktad r.   

K NC L AFETLER 

Kimyasallardan Kaynaklanan Riskler 

Kimya sanayi birçok sanayi sektörüne hammadde, yar  mamul ve mamul üretmektedir. Bu 
gerçekten yola ç karak, deprem sonras  kimyasallardan kaynakl  tehlikeler denildi i zaman 
sadece kimya sektöründen bahsedilmemektedir. Buna bir de kimyasallar n günlük ya amda 
kullan m  eklendi inde, hayat n hemen her alan nda kimyasallardan bahsetmek mümkün 
olmaktad r. Dolay s yla; endüstride kullan lan, üretilen kimyasallar, evlerde kullan lan 
kimyasallar, kent ya am nda kullan lan kimyasallar, ta mac l k sektöründeki kimyasallar, 
depolanan kimyasallar, ilimizde ya anacak bir afet sonras  tehlike yaratma potansiyeline 
sahiptir. Bir afet sonras ; petrokimya rafinerileri, LPG ve Do algaz dolum, depolama tesisleri, 
boya ve kimya fabrikalar , solvent ve kimyasal tank çiftlikleri, kimyasal madde depolar ,
do algaz boru hatlar ,  akaryak t ve otogaz istasyonlar , bina altlar ndaki üretim atölyeleri 
ba l ca riskli noktalar  olu turmaktad r. 

Marmara Depreminin Bir Di er Boyutu: Aksa ve TÜPRA  Örnekleri 

17 A ustos 1999 y l nda meydana gelen deprem sonucu 17.480 ki i hayat n  kaybetmi ,
43.953 ki i yaralanm , 327.871 konut ve 48.508 i yeri hasar görmü tür. TÜS AD’a göre 13 
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milyar dolar, DPT’ye göre 9-13 milyar dolar, Dünya Bankas ’na göreyse 5-9 milyar dolarl k
toplam hasardan bahsedilmektedir. O dönemde gündeme gelmeyen ayr nt lar üzerinden 
devam edilirse, yo unla lan konunun önemi daha iyi vurgulanacakt r. 1999 y l nda ya anan 
Marmara Depremi; beraberinde ya anan TÜPRA  tesisleri yang n  ve AKSA tesislerinde 
ya anan akrilonitril s z nt s  problemleri, do al afetler ya da teknolojik kazalar sonucu ortaya 
ç kabilecek çevre sorunlar  kar s nda haz rl kl  olunmas  gere ini gündeme ta m t r.

1999 Depremi sonras nda Kocaeli bölgesinde kimyasallar n aç a ç kmas ndan kaynakl
kamuoyuna bir ekilde yans m  majör kazalar a a da listelenmi tir; 

Tank n a r  bas nca ula mas n  engellemek için 200 ton susuz amonyak havaya 
sal nm t r. 

6500 ton akrilonitril, olu an çatlak sebebiyle tanklardan havaya, suya, topra a
kar m t r,

Bozuk yak t yükleme kolu sebebiyle zmit Körfezi’ne 50 ton dizel yak t  dökülmü tür,

ki oksijen depolama tank ndaki beton destek kolonlar n n yap sal olarak 
dayanamamas  ile 1200 ton kriyojenik s v  oksijen serbest kalm t r,

TÜPRA  petrol rafinerisinde büyük yang nlar ç km  (söndürülmesi 4 gün sürmü tür), 
s v  petrol gaz  s z nt s  ve petrol dökülmesi ya anm t r.

zmit Körfezi’nde 350’nin üzerinde büyük ve orta ölçekli i letme hasar görmü ,
belediye yetkilileri sadece Kocaeli bölgesinde 58 i yeri listelemi , bu i yerlerinde a r
hasar oldu unu ve ço unda da kimyasal s z nt s  oldu unu belirtmi lerdir. 

1978 y l nda ruhsats z olarak in a edilen, Yalova'daki AKSA Elektrik Kimya Sanayi ve 
Ticaret A. 'nin,  deprem s ras nda zarar gören tanklar ndan,  çevreye 6 bin ton üzerinde 
akrilonitrit gaz  s zarak,  havaya,  suya,  denize kar m t r. Böylece deprem, bu fabrika 
hakk nda unutturulmu  bir tak m gerçekleri de gün yüzüne ç kartm t r. Tekstil sanayine 
yönelik elyaf üreten AKSA, birinci dereceden deprem bölgesinde,  fay hatt  üzerinde in a
edilmi tir. n a edildi i dönemde ruhsat  olmayan,  AKSA' ya daha sonraki y llarda  -12 y l
sonra-  Sa l k ve Çevre Bakanl klar  taraf ndan ruhsat verilmi tir. Tekstil hammaddesi 
üretimine yönelik "akrilonitril" havayla temas etti inde gaz formuna dönü ür. Yan c  ve 
patlay c  özelli i bulunan akrilonitril'in, kanserojen özelli i bulunur. Solunum yoluyla ve 
deriden geçer. Yüksek dozda al nd nda spazm sonucu ölümlere neden olurken, dü ük dozda 
halsizlik, ba  a r s , mide bulant s  yarat r. Buhar  da ci erlerde su birikmesine neden olur. 
Akrilonitril'in uzun süreli etkileri aras nda ci er ve sindirim sistemleri kanseri ilk s rada 
say l r. Troid bezlerinin i leyi inde bozulmaya neden olur.  Hayvanlar üzerinde yap lan 
deneylerde ise mide ve beyin kanserine yol açt  saptanm  durumdad r. Deprem s ras nda
s zan 6 bin ton Akrilonitril, fabrika çevresinde bulunan yerle im alanlar nda hayvanlar n
ölümüne, a açlar n renginin de i mesine yol açm t r. nsanlar ba  dönmesi, bulant , kusma 
ikayetleriyle hastanelere ba vurmu tur. Bütün bu geli meler olurken yetkililer ne yapt

dersiniz?  Fabrikan n çevresindeki yerle im birimlerini bo altmakla yetindiler. Ama fabrikaya 
500 metre uzakl kta bulunan çiftliklerde, bahçelerde yeti tirilen binlerce ton sebze ve 
meyvenin toplan p sat  için çe itli illere gönderilmesine ses ç karmad lar! Ancak bir süre 
sonra bizzat, sebze ve meyve üreticilerinin kriz masas na ba vurarak, ürünlerin tahlil edilmesi 
istemleri sonucu baz  numuneler al nm t r.

Al nan numunelerin tahlil edilip, edilmedi i aç klanmadan, üreticilerden ürünlerini imha 
etmeleri istenmi  fakat art k geç kal nm t r! Binlerce ton sebze ve meyve sat a sunulmu ,
binlerce insan taraf ndan bu ürünler tüketilmi tir. 
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Yine TÜPRA  Petrol Rafinerisi kuruldu u y llarda, jeofizikçilerin rafinerinin kuruldu u yerin 
fay hatt  üzerinde oldu u, rafinerinin buraya kurulmas n n do ru olmad n  belirtmelerine 
ra men, TÜPRA  fay hatt  üzerine in a edilmi tir. 17 A ustos'ta Marmara'y  vuran deprem, 
do al olarak fay hatt  üzerinde bulunan TÜPRA '  da vurmu , depremin verdi i zarar sonucu, 
petrol bulunan tanklarda yang n ba lam t r. Yang n giderek geni leyerek günlerce sürmü ,
ancak yurtd ndan gelen ekipler taraf ndan yang n söndürme uçaklar yla
söndürülebilmi tir. Yang n söndürülmü  ama, çevreye verilen zarar n etkisi y llar boyu 
sürecektir. Binlerce ton petrolün yanmas  sonucu olu an zehirli gazlar atmosfere yay lm ,
ya an ya murlarla bu zehirli gazlar topra a, suya kar m t r. Yang n s ras nda önlem olarak 
denize bo alt lan binlerce ton petrol, zaten ölü durumda olan körfezin iyice ölmesine yol 
açm t r. Denizin dibine inen petrol, e er hala varsa (!), dip canl lar n n ölümüne sebep olmu ,
orta kesimdeki petrol de zehirli etkisiyle su ya am n  önemli oranda zehirlemi tir. 

Marmara depreminde zmit Körfezi’nde 350’nin üzerinde büyük ve orta ölçekli i letme 
u rad klar  hasar dolay s yla devletten yard m talebinde bulunmu tur.  Belediye yetkilileri 
hasar tespit çal malar  esnas nda sadece Kocaeli bölgesinde 58 i yeri listelemi , bu 
i yerlerinde a r hasar oldu u ve ço unda da kimyasal s z nt s  oldu unu belirtmi lerdir. 
Bu kazalar kamuoyuna bir ekilde yans m  majör olaylard r. Herhangi bir raporda 
belirtilmeyen daha onlarca kimyasal kaynakl  olay oldu u bilinmektedir. 

limizde Durum Nedir? 

Bütün dünyada y lda ortalama 700 adet hasar yarat c  deprem meydana gelmektedir. Bat
Anadolu ve Ege Denizi ise dünyan n en çok deprem olan yerlerinden biridir. zmir'in tamam
1. deprem ku a nda yer al r. ( ekil 1) Kentsel bölgelerde meydana gelen depremler en y k c
do al afetler aras nda yer almaktad r. zmir gibi deprem tehlikesine maruz büyük 
ehirlerimizde ise deprem riski nüfus art , yanl  arazi kullan m  ve yap la ma, yetersiz 

altyap  ve servisler ve çevresel düzensizlikler nedeni ile artmaktad r.

ekil 1: zmir deprem haritas

Fay sistemlerine ba l  olarak Bat  Anadolu’ da yo un bir deprem aktivitesi görülmektedir ve 
çok say daki eski uygarl klar n yerle im birimlerine ait çe itli veriler ve tarih kaynaklar ndan
elde edilen bilgilere göre, bölgenin tarihsel dönemde de (1900 y l  öncesi) birçok y k c
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depremin etkisinde kald  ortaya ç kmaktad r. Yaln z geçti imiz yüzy lda normal faylarla 
ilgili olarak 1899 Büyük Menderes, 1928 Torbal , 1955 Balat, 1969 Ala ehir, 1969 Simav, 
1970 Gediz ve 1995 Dinar depremleri meydana gelmi tir.  ( ekil 2, ekil 3) 

ekil 2: Tarihsel (1900 öncesi) depremler 

ekil 3: Aletsel (1900 sonras ) depremler 

zmir 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 alm  ve plans z
sanayile me ve kentle me nedeniyle sanayi tesisleri ile yerle im birimleri iç içe girmi tir. Yer 
seçimindeki hatalar, projelendirme ve in aat a amas ndaki ihmallerin do al sonucu olarak 
ortaya ç kan çarp k kentle me; yang n, çevre kirlili i, do al afetlere haz rl ks z yakalanma ve 
endüstriyel kaza riskleri gibi birçok tehlikeye uygun ortam sa lam t r.

Genel olarak zmir Büyük ehir Belediyesi s n rlar  içinde imalat sanayinin da l m na
bak ld nda, Alia a ilçesinin en fazla sanayi tesisine sahip yerle me oldu u, bunu s ras yla
Bornova, Torbal , Gaziemir ve Çi li ilçelerinin izledi i görülmektedir. ( ekil 4)  
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ekil 4: Kimyasal Madde ve Ürünleri malat  Alt Sektörlerinde Firma Yo unla mas

limizi bekleyen tehlikenin boyutunun daha iyi anla lmas  için zmir’ de en fazla sismik 
hareketlili in ya and  ilçelerden olan, tarihsel süreçte büyük deprem felaketlerine u rayan 
Alia a lçesine özellikle de inmek gerekir. 

Alia a, 1960'l  y llar n ba na kadar tar msal yo unluklu ekonomik etkinli e sahipken, 1961 
Anayasas  uyar nca, "A r Sanayi Bölgesi" olarak kabul edilince, 1970'lerden itibaren sanayi 
yo unluklu ekonomiye dayal  bir karakter kazanmaya ba lam t r. Makro ölçekteki kamu 
yat r mlar  olan PETK M-TÜPRA  gibi dev sanayi kurulu lar n n bölgede kurulmas yla 
ba layan sanayile me h z n  artt rarak devam etmi tir. Nemrut Liman n n kuzeyine yerle en,
ülkemizin en büyük petrokimya endüstrisi, Petrol Ofisi ve çe itli s v la t r lm  gaz depo ve 
dolum tesisleri; güneyinde irili ufakl  ark ocaklar  ve demir çelik fabrikalar n n kurulmas
Alia a'n n bir sanayi kentine dönü mesini h zland rm t r. Hammaddeye olan yak nl n n
sa lad  lojistik karl l n yan nda, karayolu ve demiryolu ile bölgenin giri  kap s na kadar 
eri im olana , sanayiciler taraf ndan avantaj olarak görülmektedir. Alia a lçesi; sanayile me 
h z  do rultusunda a r  d  göç alarak son y llarda h zl  bir nüfus art na da sahip olmu tur.
Alia a’n n 62258 ki ilik nüfusunun 49508’i kent merkezinde ya arken 12750’si ise köy ve 
beldelerde ya amaktad r. lçede büyük sanayi tesislerinin bulunmas n n do al sonucu olarak; 
yerle ik nüfusun yan  s ra; her gün binlerce ki i de çal mak için bölgeye gelmektedir.  
Tüm bu geli melerin do al sonucu olarak Alia a Bölgesi de plans z sanayile menin getirdi i
çevre kirlili inden pay n  alm  ve bölgesel olarak çevresel kirlilik kapasitesi s n r de erlere
ula m , ya anan kirlilik problemleri ile çevre yerle imleri ve zmir Kent Merkezini bile 
olumsuz etkiler noktaya gelmi tir. Bölgede çok say da aktif fay n haritalanmas  ( ekil 5) ile 
birlikte Alia a ilçesinde ya anacak bir afetin zmir’i tehdit edecek olan, nas l büyük bir 
felaketin tamamlay c s  oldu u çok aç kt r. 
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ekil 5: zmir ve çevresinin aktif fay haritas

Alia a lçesi Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden birisi olarak farkl  endüstrileri 
bünyesinde bulundurmaktad r. Ülkemizin önemli rafineri, petrokimya, demir-çelik, ka t,
gübre, gemi söküm, akaryak t ve gaz dolum, at k geri kazan m ve enerji tesislerinin yan  s ra
birçok i kolunda faaliyet gösteren i letmeler Alia a’da toplanm t r. Bölgedeki endüstri 
yo unlu u aç s ndan özel dikkat gösterilmesi gereken ba ka deyi le hassas bölgelerden 
birisidir. Bölgede en önemli kirleticiler olarak Kal c  Organik Kirleticiler, Uçucu Organik 
Bile ikler, SO2, NOx, O3, Partikül madde, metaller say labilir. (Tablo-1) 

Tablo 1: Alia a’da Mevcut Sanayi Tesisleri ve Bu Sektörlerden Kaynaklanan Kirleticiler  

ÇEL KHANE PM, A r Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, 
PAH, PCB,PCDD-PCDF 

HADDEHANE PM, CO, SOX, NOX 

RAF NER PM, Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, PAH, 
PCB,PCDD-PCDF 

PETROK MYA PM, Metaller, CO, SOX, NOX, VOC, PAH, 
PCB,PCDD-PCDF 

ELEKTR K ÜRET M PM, CO, SOX, NOX 
PETROKOK KURUTMA PM, CO, SOX, NOX, VOC, PAH, 
SOLVENT GER  KAZANIM VOC, PM, CO, SOX, NOX 
METAL GER  KAZANIM PM, Metaller 
GÜBRE PM CO, SOX, NOX, NH3, Asit 
KA IT ÜRET M PM, CO, SOX, NOX 
GEM  SÖKÜM CDD-PCDF, Asbest 
AKARYAKIT DOLUM-DEPOLAMA VOC 
GAZ DOLUM-DEPOLAMA VOC 
KÖMÜR DEPOLAMA VE PAKET PM 
ELEKTR K ÜRET M PM, CO, SOX, NOX 
PETROKOK KURUTMA M, CO, SOX, NOX, VOC, PAH, 
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Bugün dahi çevreyi kirleten insan sa l  aç s ndan son derece tehlikeli olan sanayi 
kurulu lar n n yer ald  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 ç kacak baz  kirleticiler ve olas  sa l k etkileri Tablo 2'de verilmi tir. 

Tablo 2: Baz  Kirleticiler ve Olas  Sa l k Etkileri 

SO2

Solunum yolu irritasyonu, bozulmu  solunum 
fonksiyonu, mevcut kardiyovaskuler hastal klar
kötüle tirmek 

Nitrojen Oksitler Göz irritasyonu, solunum yolu enfeksiyonuna yatk nl k, 
ast m

Partiküller 
Göz irritasyonu, solunum yolu enfeksiyonuna yatk nl k, 
mevcut kardiyovaskuler hastal klar  kötüle tirmek, 
alerjiler

Ozon Göz irritasyonu, solunum yolu enfeksiyonuna yatk nl k, 
mevcut solunum yolu hastal klar  kötüle tirmek

A r Metaller Nöropsikiyatrik etkiler, merkezi sinir sistemi hasar ,
ö renme güçlükleri, baz  a r metaller kanserojen etkili 

Aldehitler Göz irritasyonu, üst solunum yolu irritasyonu 

CO Göz irritasyonu, bulant , ba  dönmesi, dü ük do um 
a rl , bilinç bulan kl , koma, ölüm 

Volatil Organik Hidrokarbonlar Ba a r s , ba  dönmesi, üst solunum yolu irritasyonu, 
kanserojen etki 

Akrilonitril 
Solunum sisteminde irritasyon, ba dönmesi, bulant -
kusma, bitkinlik, korku, endi e, kanserojen etki, korneal 
hasar, konvülziyon ve koma ile ölüm 

Hidrojen Siyanür Ba dönmesi, bulant , h zl  solunum, alg lama kayb , tiroid 
fonksiyonlar n n bask lanmas , nöropati, optik atroji 

Benzen

Merkezi solunum felci, denge, duygu, koordinasyon 
bozuklu u, ba a r s , halsizlik, yorgunluk, dalg nl k,
bilinç kayb , uzun süren sinirlilik, uykusuzluk ve kas 
yorgunlu u, göz ve mukozalarda irritasyon, dermatitler, 
duyu bozuklu u, anemi, hemopoetik sistem kanserleri 

Ksilen 

Merkezi solunum felci, denge, duygu, koordinasyon 
bozuklu u, ba a r s , halsizlik, yorgunluk, dalg nl k,
bilinç kayb , sinirlilik, uykusuzluk, kas yorgunlu u,
mukoz membranlarda irritasyon, bulant , alkol intolerans

Metanol Mukoz membranlarda irritasyon, ba a r s , ba dönmesi, 
bulant , kusma, kulak ç nlamas , optik sinir harabiyeti 

Ayr ca 1-3 Butadien, Arsenik ve Bile ikleri, Dioxin, Furanlar, Etilen Oksit gibi kimyasallar n
kanserojen etkileri vard r.  Madensel ya lar ve akaryak tlar toksik özellikler gösterirler. Petrol 
ve madensel ya  s z nt lar ; ku lar , memelileri ve su canl lar n  tehdit eder. A rya lar, su 
taban na çökerek oradaki ya am  olumsuz etkiler. nsanlar da; solunum, kirlenmi  bal k ve su 
tüketimiyle bu kirlilikten etkilenirler. PAH'lar; canl lar n dokular nda birikebilirler. Soluma, 
deriye bula ma, besin zinciri yoluyla canl  bedenine al nabilirler. Yüksek düzeyde PAH 
bulunan madde kar mlar n n deri kanserine neden olur. Çok az asbest lifi konsantrasyonlar
bile akci erlerde yara benzeri dokular n olu mas na ve sürekli nefes olma zorluklar na yol 
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açar. Bu durum daha uzun vadede akci er kanseri veya solunum organlar n  çevreleyen 
tabakalarda görülen kanserlerle sonuçlanabilir. Tribütiltin (TBT) 1970'lerden beri çürüme 
önleyici boyalarda kullan lmakta olan etkili bir biosittir (canl  organizmalara kar  zehir). 
TBT su ekosistemlerinde bulunan en zehirli bile iklerden biri olarak kabul edilmektedir. 
Deniz canl lar na etkileri ölümcül olabilmektedir. TBT ayn  zamanda canl lar n ba kl k
sistemini de zay flat r.

Görüldü ü üzere bölgede meydana gelebilecek bir afet sonras nda zarar gören sanayi 
tesislerin her birinin yarataca  kimyasal risklerin boyutu son derece korkunçtur. Çevresel 
kirlilik kapasitesinin doldu u hatta a t  bilimsel çal malarla da ortaya konmu  olmas na
ra men; 1. Derece deprem tehdidi alt nda aktif fay uzant lar  üzerinde kurulu Alia a’da sanayi 
ve enerji yat r mlar na olanca plans zl kla ve afet gerçe i göz ard  edilerek devam 
edilmektedir. Olas  bir afet sonras nda olabilecek yang n, patlama, kimyasal ve gaz s z nt lar ,
su bask nlar , salg n hastal klar, çevre kirlili i afet s ras ndaki can ve mal kay plar ndan çok 
daha fazla kay plar  do uracak, gelecek nesiller, do al bitki örtüsü, tar m alanlar  olumsuz 
etkilenecek, çevre sa l  ve canl  ya am  için ciddi risk olu acakt r. 
  
Çözüm Önerileri 

limizde ya anacak olas  bir deprem sonucunda kimyasallardan kaynaklanabilecek ve ikincil 
afetlere yol açacak tehlikelerin boyutunun azalt lmas  için çözüm önerilerimiz unlard r:

1. Yerel Yönetimler, Valilik, Meslek Odalar  ve ilgili di er kurum kurulu lar ile birlikte  
zmir li Risk Envanteri ve Plan  haz rlanmal  ve ilgili tüm bile enlere bu çal mada yer 

verilmelidir. 
2. Co rafi Bilgi Sistemleri veri tabanlar  ve haritalar  güncel tutulmal , ilgili ve sorumlu 

kurulu lar n bilgi kaynaklar ndan veri entegrasyonuna izin verilmelidir. 
3. Endüstriyel Kazalara yönelik acil durum planlar  haz rlanmal d r. 
4. lgili kamu kurumlar  taraf ndan haz rlanan tahliye planlar  kamuoyu ile payla lmal d r.
5. Yerle im merkezleri içerisinde bulunan tesisler ta nmal d r. 
6. zmir tfaiye Müdürlü ü bünyesinde müdahale kapasitesine sahip KBRN ekibi 

kurulmal d r. 
7. Afet sonras  yang n riskine kar  müdahale planlar  haz rlanmal , kurum ve kurulu lar n

bu konudaki haz rl klar  denetlenmelidir. 

SONUÇ

Afetlerin yo un olarak ya and  ve çe itlili e sahip oldu u bir co rafyada yer alan Türkiye 
ve Türkiye özelinde zmir; bir yandan büyük bir deprem bekleyen di er yandan ise ciddi 
tehlikelere aç k bir mekanda bulunmas  nedeniyle bu çal man n konusunu te kil etmi tir. 
Dünyada metropoliten yerle imlerin kontrolsüz bir biçimde yo unla mas , teknolojik 
ilerlemenin h zla artmas  ile afet yönetimi son derece önem kazanm t r.  2011 y l n n ilk ve 
ikinci yar s nda s k ve yo un olarak meydana gelen do al afetler, uygarl n do al olaylar 
kar s nda hala ne kadar çaresiz kalabilece ini göstermi tir. 2011 y l n n Mart ay nda
Japonya’n n kuzeyinde gerçekle en 8.9 büyüklü ünde deprem ve tsunami neticesi meydana 
gelen can ve mal kayb n  takiben Fuku ima Nükleer Santrali’nin zarar görerek insan hayat n
ciddi anlamda tehdit etmesi bölgesel gibi görülen afetlerin küresel afetlere neden olabilece ini
de hat rlatm t r. Üstelik Japonya gibi afetlere kar  duyarl  ve haz rl kl  bir ülke geçen zaman 
içerisinde tüm güçlerini kullanarak bile hala toparlanamam t r. 
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zmir gibi hassas ve pek çok sanayi kurulu unun bulundu u co rafyan n afetlere ne kadar 
aç k bir mekanda bulundu u göz önünde tutulursa; do al ve teknolojik olaylar n afete 
dönü meden def edilmesinin de ne kadar zor oldu u ortadad r. Oysa afet olgusunun 
safhalar ndan ilki ve belki de en önemlisi haz rl k safhas d r. Bu safha, afet ve acil durumlara 
etkin müdahaleyi sa layacak ve önceden yap lm  olan her türlü faaliyeti ifade etmektedir. 
deal bir haz rl k safhas  do al olay , do al olay olarak kalmaya bile zorlayacak güçte olabilir. 

Yani do al veya ikincil bir tehlike afete dönü meyebilir; o halde tutulabilir. Örne in yerle im 
alanlar n n içinde kalm  kimyasal üretim, depolama vb. tesislerinin kent d na ta nmas
yada kimyasal üreten, depolayan tesislerin sel yataklar ndan kald r lmas  mevcut depremi afet 
olgusuna dönü türmeyecektir.    

Afet oda  ba l  ba na önem ta makla beraber, birincil afetin arkas ndan onun neden olaca
ikincil afetler, yang nlar, zehirlenmeler, salg n hastal klar, kamu düzeninin bozularak tümden 
ortadan kalkmas , kimyasal afetler gibi daha birçok ikincil tehlikeler kamu yönetiminin afete 
rasyonel ekilde odaklanmas n n temelini te kil etmektedir. Do al ve teknolojik nedenlere 
dayal  olu an afetler ve bunlar n tetikledi i ikincil afetler teknolojik ba ml l a ba l  olarak, 
afet esnas nda zarar n büyümesine de neden olmaktad r. Bu bildirinin konusu da tam bu 
noktadad r. 

Te ekkür
Bildirinin tüm a amalar nda bilgisini, deste ini ve eme ini esirgemeyen Gökhan DACA'ya 
te ekkür ederim. 
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ZM R ve YAKIN ÇEVRES N N
JEOS T-KÜLTÜREL JEOS T ve  JEOLOJ K M RAS ALANLARI 

Koray Ç. ÖNALAN 
Jeoloji Mühendisi 

ÖZ 

Jeosit; en geni  kapsam yla, ”Güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, olay  veya 
özelli i ifade eden, kaya, mineral, fosil toplulu u, yap , istif, yer ekli veya arazi parças ”
olarak tan mlanmaktad r. Bu yer ekli veya arazi parças , tarihsel ve/veya arkeolojik özellik 
gösteriyorsa “Kültürel Jeosit”; jeosit veya kültürel jeosit özelli i ta yan alanlar e er yok olma 
tehdidi alt nda ise bu kez “Jeolojik Miras” ad n  almaktad r. 

Ya ad m z kent, yanl zca kent merkeziyle de il, günübirlik ula m mesafesinde yer alan 
yak n çevresiyle de, ülkemizin en de erli jeosit, kültürel jeosit bölgeleri ile iç içe bir ya am
payla maktad r. Binlerce-yüzbinlerce hatta milyonlarca y lll k bir olu um sürecinden geçerek 
günümüze ula m  bu jeosit ve kültürel jeositler, sanayi-kentle me k skac nda yok olma 
tehdidi alt ndaki  jeolojik miraslar m z aras nda yer almaktad r. 

Antik dönemde, Truva ile zmir aras  “Aiol”; zmir ile Milet aras  “ on” ve Milet ile Likya 
aras  ise “Dor” uygarl klar n n yerle im merkezidir. zmir kent merkezinden, Kula volkan 
konileri ve jeopark alanlar ; Ödemi -Gölcük yaylas  1 saat; Bafa gölü ve Büyük Menderes 
Deltas  2 saatlik yolculuklar n ard ndan eri ilebilecek uzakl ktad r. 

Ad n  sayd m z bu çok bilinen jeoparklar n güzergah  üzerinde, bu alanlar ile iç içe geçmi
onlarca antik kent, eski uygarl k merkezi ve antik mermer ocaklar  bulunuyor. Efesli bir 
mermer i çsinin keskisinin izini ta lar n üzerinde görmek, al nan bu ta lar n yontulduktan 
sonra olu turdu u devasa pasa y nlar ndan olu mu  yükseltilerin üzerinde dola mak, 
binlerce y ll k bir hayali yolculu a ç kar yor bizleri. 

Efes antik kenti ve dünyan n yedi harikas ndan biri kabul edilen Artemis tap na n n mermer 
ve yap  ta lar , Tmolos (Bozda ), Teos (Seferihisar) ve  Selçuk yak nlar ndaki antik mermer 
ocaklar ndan üretilerek ta nm lard r. Kula volkan konileri yak n nda, volkanik küller 
içerisinde korunmu  insan ayak izlerinin, köylü pazarlar nda sat a sunulacak kadar kaderine 
terk edilmi  olmas , Ödemi  yak nlar ndaki Gölcük’de yer alan heyelan gölünün, yo un 
yap la ma ile kirlenme tehdidi ile kar  kar ya kalmas ; en önemlisi, zmir fay n n bize 
hediyesi olan zmir Körfezinin, kirlilik ve denizden yer kazanarak liman yapma hevesi ile 
bitme noktas na gelmesi  Jeolojik Miras n yok olmaya ba lad n n en önemli kan t d r. 

G R

Bu çal ma, co rafi anlamda “K y  Ege”olarak adland r lan, Antik dönemde kuzeyden güneye 
do ru Aiol- on-Dor uygarl klar na merkez edinmi  bölge s n rlar  içerisinde ve zmir Körfezi 
merkez al narak 150 km. çapl  bir bölge içerisinde literatüre geçmi  Jeolojik Miras ve 
Kültürel Jeosit alanlar  üzerinde gerçekle tirilmi tir. 
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Ülkemizde Kültürel Jeosit ve/veya Jeolojik Miras ara t rmalar n  yürüten ayr  bir kurum-
kurulu  bulunmamaktad r. Genel olarak MTA jeologlar  taraf ndan yap lan saha çal malar  ve 
üniversite bünyesinde yap lan çal malar esnas nda elde edilen da n k bilgiler uzun süre 
derlenmeyi beklemi tir. 27 May s 1997 y l nda 77 ki inin kat ld  toplant  ile bir araya gelen 
bilim insanlar  2001 y l nda bu olu umu ”JEM RKO-Jeolojik Miras  Koruma Derne i” çat s
alt nda toplam  ve nihayet konu ile ilgili bir envanter çal mas  yap lm t r. Halen faaliyetini 
sürdürmekte olan dernek, 2013 y l  içerisinde bu amaçla uluslararas   bir çal tay
düzenlemi tir. Çal mam zda, geni  ölçüde JEM RKO envanterinden yararlan lm t r. 

CO RAF  KONUM 

Bölge, Türkiye’nin bat s nda, K y  Ege co rafi bölgesinde kabaca 26~28o boylam; 37~40o

enlemleri aras nda yer almaktad r. Yöntem olarak, zmir Körfezi merkezli zmir, Manisa, 
Ayd n ve k smen Mu la illeri kapsam nda envantere geçmi  ve önerilen jeosit alanlar  bu 
çal ma içerisinde yer almaktad r. 

ÖNER LEN ALANLAR

1- SP L DA I P LOV LAVLARI 

L: MAN SA

LÇE: MERKEZ 

ÖNEREN: Doç.Dr. Talip GÜNGÖR  

Konu ile ilgili detay veri bulunmamaktad r. 

2- KULA VOLKAN K ARAZ S  D VL T VOLKANI NSAN AYAK ZLER

L: MAN SA

LÇE: KULA 

ÖNEREN: Prof. Dr. Y lmaz SAVAÇIN, Prof.Dr. Ali KOÇY T, Ahmet TÜRKECAN 

Bölgenin en önemli Jeosit alanlar n n ba nda gelmektedir. Ülkemizin en genç volkan 
konilerinin bulundu u saha birçok ara t rmaya konu olmu tur. Antik ça  gezgini Strabon 
taraf ndan “Kataukekomene-Yan k ülke“ olarak isimlendirilen saha K 38°33’ D 28°38’ 
koordinatlar  aras nda bulunmaktad r. Geni leme tektoni inin etkin oldu u Bat  Anadolu’daki 
Kula bazaltik  volkanizmas  yakla k  400  km.lik  bir  alana  yay lm t r (Borsi vd., 1972).  
Bat  Anadolu  Bölgesindeki volkanizman n    geni leme    rejimiyle    olan    ili kisi
geçmi ten    günümüze    büyük    önem ta maktad r. lk çal malar Washington (1894  ve  
1900) taraf ndan yap lm  ve hornblend minerali ile karakterize edilen Kula bazaltlar na
"Kulaite" ad  verilmi tir ve uluslararas  literatüre Kula bu tan mlama ile girmi tir. Volkanlar n
olu turdu u   Kula   bazaltik   lavlar n n   hacmi   yakla k   2.3   km    olarak   tesbit edilmi tir 
(Bunbury, 1996). Kula'daki volkanizma 3 gruba ayr lm t r (Ercan ve Öztunal , 1982; Ercan 
vd., 1983). lk olarak gerçekle en aktivite "Burgaz volkanitleri"olup, 1.67±0.22 My (Bunbury, 
1996) ile 1.1 My (Borsi vd., 1972) önce gerçekle mi tir. Birim, bölgede yatay tabakalanma 
gösteren Orta-Üst Miyosen   ya l   konglomera,   kumta ,   siltta ,   kilta ,   marn   
ardalanmas ndan   olu an Yeniköy   Formasyonunu   örtmektedir (Ercan vd.,1978). kinci grup 
ise "Elekçi   Tepe volkanitleri"  olarak  adland r lm t r  ve  ya   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  edilmi tir.  En  son  grup  
olan  "Divlit  Tepe volkanitleri"  ise  bölgenin  en  genç  volkanik  ürünlerini  içermektedir;  
ya   30  ile  10  bin  y l olarak  tesbit  edilmi tir (Erinç, 1970; Tekkaya, 1976; Göksu, 1982; 
Ercan vd.,1985). Kula volkanik bölgesinin temelini  metamorfik  kayaçlar  ile  serpantinitler  
olu turmaktad r. Serpantinitler günümüzde  halen   aktif   olan   s cak   su   kaynaklar    ve   
kapl calara   yak n kesimlerde  bulunmaktad r. Kula bazaltlar  Bat  Anadolu'da,  Gediz ve 
Ala ehir nehirleri aras nda, Gediz grabenin kuzey k sm ndaki horst üzerinde yer almaktad r. 
K80B do rultusunda 35 km boyunca  dizilim gösteren yakla k 92 adet monojenetik volkan n
ürünlerini olu turmaktad rlar. Volkanik ürünlerin ç k  noktalar n  çatlaklarla, cüruf konileri   
ve   maar   gibi   monojenetik   yap lar   olu turmaktad r. Birçok   ç k    noktas ndan püsküren
ürünler daha önceki ürünleri de örtmektedir. Kula volkanik ürünleri, karasal ortamlarda 
meydana gelmi lerdir. Bununla beraber maar ve lokal olarak gerçekle mi  yast k lav  
olu umlar ,  volkanizman n  nehir,  küçük  su  birikintileri  ve  yeralt   suyunun  da  yer  yer 
etkilendi ini göstermektedir. Bölgede üç ayr  evrede geli en volkanik faaliyetlerin birbirleri 
ile bütünlük sa lad n  arazi gözlemlerinde rahatl kla farkedebilmekteyiz. lk volkanik 
hareketlili in ba lad  Burgaz volkanitleri ( peri bacalar  civar  ) yüksek ve daha h zl
patlama nedeni ile üstte kalm  ve daha yüksek seviyelerde bazalt platolar  gözlenmektedir. 
kinci evre Elekçi Tepe volkanitleri Sandal bölgesinden Demirköprü baraj na kadar olan alan 

ise yükseklik olarak patlama derecesinin dü üklü üne ba l  olarak daha alçakta bir yay l m
göstermi tir. Divlit volkanik alan  ise daha güncel oldu undan dolay  zaman zaman Elekçi 
Tepe volkanitlerini örtecek ekilde bir yay l m göstermi tir. 

Kula volkanitlerinin üçüncü ve en yeni evresini olu turan Divlit Tepe volkanitlerine ili kin
volkan konileri, kraterler ve lav ak nt lar  tamamen güncel görünümdedirler; sanki yeni 
meydana gelmi  gibi tazedirler. Vadi içlerinde eski alüvyon çökelleri üzerinde akarak 
kilometrelerce yol kat etmi lerdir. Üzerlerinde bitki örtüsü bile yoktur ve bu nedenle sert, sivri 
ekillerinden dolay  halk taraf ndan “divlit” ad  alt nda di er eski volkanitlerden 

ay rtlanm lard r. Kraterlerden püsküren lavlar ve cüruflar o denli da n k ve kar kt r ki 
t rmanmak ve üzerlerinde yürümek son derece güçtür. Lavlar ve cüruflar yakla k 60 km2 lik 
bir alan kaplarlar. Lavlar, koyu siyah renkleri ile di er evrelerden ay rd edilirler ve son derece 
ak c  bazaltlardan olu mu lard r. Bu nedenle çok uzun mesafeler kat edebilmi ler, lav 
elaleleri olu turarak vadileri a m lar ve akt klar  vadilerin bütün girintilerine sokulmu lard r. 

Lav ak nt lar  içinde biriken gazlar yer yer yüzeyde kabart lara (hornitos) neden olmu lar ve 
gazlar n  kaybederek kat la p kabukla an baz  lavlar n alt nda lav tünelleri olu mu tur. lkel 
insanlar, binlerce y l önce baz  kraterleri do al bir kale olarak kullanm  ve içlerinde yerle ip
ya am lard r. Bugün baz  kraterlerde eski ilkel bina ve e ya kal nt lar  bulunmaktad r. Ayr ca
Demirköprü baraj gölü yak nlar nda yine bu evreye ait bazaltik tüfler üzerinde ilkel insan 
ayak izleri, zaman m za kadar korunarak kalabilmi lerdir ve bugün al nan örnekler dünyadaki 
çe itli müzeleri süslemektedir. Bu ayak izleri, dünyadaki dördüncü buluntu olup çok 
önemlidirler ve Tekkaya (1976)’ya göre 12 bin y ll kt rlar. Öte yandan Erinç (1970), bu son 
evre volkanizmas n n 10 bin y l kadar önce olu maya ba lad n  belirtmektedir. Bu 
incelemelere göre en genç Kula lavlar n n yakla k 10 bin y l önce olu tuklar
belirlenmektedir. 

Bölge JEOLOJ K M RAS olarak de erlendirilmektedir. Volkan konilerinin görünümü 
e sizdir. Üzerinde bitki toplulu unun olmamas  halen faaliyet halinde oldu u izlenimi 
b rakmaktad r. Bölgede aç lan ta  ocaklar , insan ayakizlerinin koruma alt nda olmamas
dü ündürücü ve oldukça üzücüdür. Sahan n ivedilikle koruma alt na al nmas  gerekmektedir. 
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3- MENDERES MAS F  TAFON LER  ve GNAYSLAR

L : AYDIN 

LÇES : Ç NE, KOÇARLI (MADRAN ve BE PARMAK DA LARI)

ÖNEREN: Erol ALKANO LU; Koray Ç. ÖNALAN 

Kayaçlar n, yüzeyleri boyunca ayr ma sonucunda meydana gelen a z  aç k çuval 
görünümünde, içe do ru geni leyen bo  oyuklara “tafoni” ad  verilmektedir. Özellikle 
Menderes Masifi içerisinde Be parmak Da lar  ve Çine civar ndaki gözlü gnayslarda 
ayr maya ba l  di er do al olu umlarla birlikte JEOLOJ K M RAS olarak 
de erlendirilmektedir. Çine baraj n n yap lmas  ile birlikte bir bölümü sular alt nda kalan bu 
olu umlar n çok büyük k sm  halen su üzerindedir. Ender olu umlar koruma alt na al nmal d r. 
Bölge ile ilgili herhangi bir koruma önlemi al nmam t r. 

4- GÖLCÜK

L : ZM R

LÇES : ÖDEM

ÖNEREN: Koray Ç.ÖNALAN 

Ödemi  kuzeyinde yer alan 1500 m. rak ml  Gölcük Gölü, muhtemelen bir heyelan n vadi 
a z n  kapatmas  ile olu mu tur. Temel kayan n geçirimsiz olmas  neden ile havza içine gelen 
yüzey sular  taraf ndan beslenmektedir. Bölge için hiç bir koruma önlemi bulunmamaktad r. 
Yaylan n imara ve yerle ime aç lmas  yo un yap la ma ile gölün ciddi ölçüde kirlenmesine 
yol açmaktad r. JEOLOJ K M RAS olarak de erlendirdi imiz saha için acil koruma amaçl
imar plan  yap lmal d r. 

5- BAFA GÖLÜ DO A PARKI ve HERAKLE A

L : AYDIN-MU LA

LÇES : M LAS-SÖKE 

ÖNEREN: Prof.Dr. Faruk ÇALAPKULU; Koray Ç.ÖNALAN 

Mu la-Ayd n s n r nda bulunan göl, asl nda antik ça n sonuna kadar bir iç körfez 
konumudayken, Menderes Irma n n ta d  alüvyonlar ile denizden ayr larak bugünkü 
konumunu alm t r. Antik ça da bir liman kenti olan Herakleia, bu morfolojik de i im 
sonucunda önemini yitirmi  ve terkedilmi tir. Bölgenin temelini Menderes Masifinin gnays-
ist-mermer türü metamorfik kayaçlar olu turmaktad r. Suyu tuzlu olan göl, ayn  zamanda 

y lan bal  ile ünlü ve bir ku  cennetidir. Bölge koruma alt na al nm  DO A PARKI 
statüsündedir. Kuzeyinde yer alan Be parmak Da  zirvelerine do ru ilkel ma ara resimleri 
bulunmaktad r.Ya  rejimine ba l  olarak göl seviyesi zaman zaman dü mekte, kapal  olan 
havzada toplu bal k ölümleri gerçekle mektedir. Bunu önlemek amac  ile DS  taraf ndan
geli tirilen ime savak modeli ile Menderes Irma n n sular  zaman zaman göle verilmekte ve 
ekolojik denge bu yolla sa lanmaya çal lmaktad r. 
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6- D LEK YARIMADASI - BÜYÜK  MENDERES DELTASI

L : AYDIN 

LÇES : SÖKE 

ÖNEREN: Koray Ç.ÖNALAN 

Büyük Menderes Irma n n Ege Denizine aç ld  bölüm antik ça da Karina olarak 
adland r lmaktad r. Temelini, metavolkanit, ist ve mermer türü kayaçlar n olu turdu u Dilek 
Yar madas , eski yerle im merkezleri (Do anbey) ve bölgeye gelen göçmen ku lar n varl
ile JEOS T ve JEOLOJ K M RAS olarak de erlendirilmi tir. Bölge, 2006 y l nda yap lan 
Koruma mar Plan  ile Do a Park  ilan edilmi  ve koruma alt na al nm t r. 

7- ESENDERE (KARABURUN) MEMEL  FOS L LOKAL TES

L : ZM R

LÇES : KARABURUN-ESENDERE 

ÖNEREN: Prof. Dr. Tanju KAYA 

Esendere omurgal  faunas , Karaburun’un 5 km güneyinde Burundibi Mevkii’de yeral r. 
Karaburun Yar madas ’ndaki Neojen yal  tortullar daha önceki ara t rmac lar taraf ndan
ay rtlanmam t r. lk kez bulunmu  olan bu memeli faunas  Karaburun’da Geç Miyosen ya l
birimlerinin varl n  yans t r. Yunanistan’da yeralan ya t memeli faunalar  (Pikermi ve 
Sisam Adas  faunalar ) koruma alt ndad r. Memeli faunas  hakk nda bilgiler Mordo an’da
bulunan Turizm nformasyon Merkezi’nde sergilenmektedir. 

8- TURGUTLU-URGANLI KAPLICALARI ve ÇEVRES NDEK  TRAVERTENLER

L : MAN SA

LÇES : TURGUTLU 

ÖNEREN: Prof. Dr. Gültekin TARCAN  

Pamukkale s cak sular  ve travertenleri kadar yayg n olmasa da, tan nmasa da kendi 
çevresinde çok özgün güzel jeolojik yap lar içeren bu alandaki travertenler günümüzde 
maalesef baz  çevreler taraf ndan mermer olarak i letilmek istenmektedir. Bu travertenlerin 
mermer olarak i letilmesi do al miras niteli indeki travertenlerin yok olmas na yol 
açabilece i gibi, alandaki jeotermal sisteminde beslenmesini olumsuz yönde etkileyerek s cak 
su kaynaklar n n kurumas na yol açabilecektir. Bu travertenlerin (yakla k 500 m. güneyinde 
bulunan Asar Tepe'de ) Lidyal lardan kalma tarihi kal nt lar n n bulunmas  da yörenin küçük 
bir düzenleme ve tan t mla turizme aç lmas  olas l n n yüksekli i ve zmir-Ankara 
karayolunda Turgutlu üzerinden Ankara'ya do ru giderken Akçap nar Köyü'nden sola 
(kuzeye) sap larak yakla k 10 km kadar sonra ula labilecek kadar yak n olmas  (Cambazl
Köyü içine kadar asfalt yolun olmas  ) alan n di er pozitif yönlerini olu tumaktad r . 
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9- EFES HARBELER  ve ANT K MERMER OCAKLARI

L : ZM R

LÇES : SELÇUK 

ÖNEREN: Prof.Dr. Faruk ÇALAPKULU 

Ülkemizin ve bölgenin en önemli tarihi de eri olan Efes Antik kenti, tarihsel önemi kadar, 
kent içerisndeki mermer yap lar n varl  ile de ilgi çekicidir. Tarihsel kay tlar, Efes antik 
kentindeki yap  ta lar n , Seferihisar taraf ndan ve ço unlukla da antik kent civar ndaki
mermer ocaklar ndan ta nd un  anlatmaktad r. Selçuk ilçesinin kuzeyinde Tire yolu üzerinde 
yer alan bir çok mermer oca nda eski döneme ait keski izleri hala varl n  korumaktad r. 
Ayr ca, bu ocaklardan üretilen ta lardan arta kalan pasa y nlar n  olu trdu u devasa tepeler 
ilgi çekicidr. Ancak, bu ocaklarla ilgili hiç bir koruma önlemi bulunmamakta, ocak 
yak nlar nda bilinçsizce aç lan aynalar yolu ile bu kal nt lar yok edilmektedir. Bölge 
JEOLOJ K M RAS olarak de erlendirilmi tir. 

SONUÇ

Kültürel jeosit-jeosit ve jeolojik miras kavramlar  ülkemizde henüz kurumsal bir kimli e
kavu mam t r. Konu ile ilgili JEOLOJ K M RASI KORUMA DERNE  d nda bir örgüt 
bulunmamaktad r. Ara t rmalar ço unlukla üniveriste ö retim üylerinin yapt klar  saha 
çal malar  s ras nda elde ettikleri verilerin ötesine geçmemektedir. Bu nedenle, jeosit alanlar 
ke fedildikleri anda ço unlukla yokolmaya yüz tutmu  durumda bulunmaktad r. 

zmir, yak n çevresi ile birlikte eski uygarl klar n merkezi durumunda olmas  nedeni ile ciddi 
bir potansiyele sahiptir. Ke fedilenler veya envanterde yer alanlar, mevcutlar n çok az bir 
bölümünü olu turmaktad r. Buna göre; 

1- Devlet içerisinde özellikle bu konu ile ilgili bir birimin kurulmas na ivedilikle gereksinim 
duyulmaktad r. 

2- Konunun jeoloji bilimi ile direkt ilgisi nedeni ile, Fakülte bölümleri içerisinde ö renci-
ö retim üyesi i birli i ile “jeolojik miras kulüpleri” olu turulmal d r. 

3- Jeoloji Mühendisleri Odas -Üniversite-Kamu kurumu-Jemirko i birli inde konu ile ilgili 
çal tay ve sempozyumlar düzenlenmelidir. 

4- JEOM RKO örgüt yap s  geni letilerek ülke çap nda yayg n bir yap ya kavu turulmal d r. 

5- Jeolojik miras-jeosit alanlar  konusunda orta ö retim kurumlar  baz nda e itim ve görsel 
sunum çal malar  ile genç ku a n konuya duyarl l  art r lmal d r. 

KAYNAK 

www.jemirko.org.tr 
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ZM R ve ÇEVRES N N ENDÜSTR YEL HAMMADDELER

Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN 

1.G R

Bu çal mada zmir il s n rlar  içinde üretilen Endüstriyel Hammaddeler ve bu hammaddelerin 
üretimine bölge jeolojisinin etkisi ele al nm t r. zmir ilinde antik ça lardan beri üretilen 
hammaddeler önceleri çe itli yap larda daha sonralar  ise endüstrinin ana hammaddesi olarak 
sanayide kullan lmaya ba lam t r. Bu durum zmir ilinin Yer alt  kaynaklar n n zenginli inin 
bir göstergesidir. 

2. ZM R L N N JEOLOJ K YAPISI 

Yerbilimlerinde Hammadde, yerkabu undan ç kart lan, i lenerek veya i lenmeden sanayide 
ve ya amda kullan lan do al malzemelere verilen isimdir. Örne in kireçta ndan kopar lan bir 
kaya parças  do rudan duvar yap m nda kullan ld  gibi de i ik ba ka hammadde veya yapay 
malzemelerle kar t r larak ve s t larak çimento yap m nda kullan labilir. Burada kullan lan
kireçta  bir hammaddedir. Ancak üretilen çimento mamul bir maddedir. 

zmir ili hammadde yataklar n  daha iyi anlatabilmemiz için, zmir ilinin jeolojik yap s na da 
bir göz atmak gerekmektedir. zmir ili, Bat  Anadolu’da bulunan ve jeolojik olarak ya lar ,
tektonik özellikler ve kayaçlar  f arkl  olan üç ayr  ku ak üzerinde bulunmaktad r ( ekil1). 

ekil 1: zmir ili jeolojik ku aklar . K.K.= Karaburun Ku a ,
M.M.= Menderes Masifi, .A.Z.= zmir Ankara Zonu. 
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Bu ku aklar; en bat da genellikle ya l  karbonat kayaçlardan (Mesozoik) olu an ve genç 
volkanik kayaçlar (Senozoik) ile örtülen Karaburun ku a , Güneyde ya l  (Paleozoik ve 
Mesozoik) metamorfik kayaçlardan olu an Menderes Masifi ve Kuzeyde kumta - eyl
matriksi (Üst Kretase-Paleosen ya l ) içinde mega blok yap l  de i ik ya  ve litolojideki 
kayaçlardan olu an ve yine genç volkanikler (Senozoik) ile örtülen zmir-Ankara Zonu olarak 
tan mlanabilir. Bu zonlarda kayaçlar farkl  olduklar ndan endüstriyel hammaddeler de 
farkl l klar gösterir. 

zmir ilinin temel kayaçlar n  olu turan bu ku aklar, daha sonra neojen ya l  tortul ve 
magmatik kayalarla ( ekil 2) örtülmü ler ve günümüzdeki zmir Jeolojisi ortaya ç km t r. 

ekil 2 : zmir ili genç volkanik kayaçlar

2.1. Menderes Masifi Endüstriyel Hammaddeleri 

Menderes Masifinde metamorfik kayaçlar bulunmaktad r. Bunlar fillitler, istler, gerçek 
mermerler ve gnayslard r. Bu kayalar zmir ilinin güneyinde ve bat s nda yay l m gösterirler. 
Buralarda Kur un, Çinko, Antimuan, Civa, Titanyum (Rutil), Dolomitik mermer, Gerçek 
mermer, Kuvarsit ve kayrak ta  ( ekil 3) üretimleri yap lmaktad r. Gerçek mermerler; Torbal ,
Selçuk ve Tire yörelerinde mermer üretiminde kullan ld  gibi kireç ve m c r üretiminde de 
kullan lmaktad r. 
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ekil 3: Bay nd r kuzeyi Kayrak ta  üretim bölgeleri 

2.2. Karaburun Ku a  Endüstriyel Hammaddeleri 

zmir ilinin bat s nda yer alan Karaburun yar madas , jeolojik özellikleri nedeniyle ara t r c lar 
taraf ndan, Bat  Anadolu’da farkl  bir ku ak olarak kabul edilmi tir. Yar madan n büyük bir 
k sm  Mesozoik ya l  kireçta lar yla kapl d r. Bu kireçta lar nda antik ça larda aç lm  ve 
i letilmi  antik mermer ocaklar na da s k olarak rastlan r( ekil 4). 

ekil 4: Karaburun’da antik bir ocakta, Agora’da kullan lmak için üretilmi  sütunlar 

Karaburun ku a nda günümüzde i letilen 8 adet mermer oca  bulunmaktad r. Bu ocaklardan 
üretilen mermerler, Çe me Bej, Yönta  Bej, Akbej, Antik Bej, zmir Gülü ve Ege Vi ne
isimleri ile mermer piyasas na sunulurlar. Bunlardan Ege Vi ne bre ik çak lta , di erleri ise 
kireçta d r.   
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Karaburun ku a ndaki kireçta lar nda özellikle Urla ve Alaçat  yörelerinde m c r üretimi de 
yap lmaktad r. Ayr ca volkanik kayaç olan Alaçat  ta , son y llarda ta  yap larda kullan lan
önemli dekoratif bir ta  olmu tur.

2.3. zmir-Ankara Zonu Endüstriyel Hammaddeleri 

zmir linin bat s ndan ba lay p kuzeyine do ru devam eden zmir – Ankara Zonu, fli  ad
verilen kumta  - kilta  ( eyl) ardalanmas  ve yer yer serpantinitleri de içeren k r nt l
kayalardan olu an bir matriks içinde de i ik ya l  blok tipi kayaçlar içerir. Bu kayaçlar çe itli
ya  ve litolojik özelliklere sahip kireçta lar , spilitik özellikte magmatik kayaçlar, derin deniz 
fasiyesine ait k rm z  çörtler ve blok olarak gözlenen ayr m  çe itli magmatik kayaçlar 
olarak söylenebilir. Gümüldür civar ndan ba layan zmir-Ankara Zonu, kayaçlar  Seferihisar, 
Güzelbahçe, Gaziemir, Buca ve Bornova üzerinden kuzeye do ru devam ederler. zmir-
Ankara Zonu kayaçlar n n birço u endüstriyel hammadde olarak kullan lmaktad r. zmir’de 
bulunan iki büyük Çimento fabrikas  kalker ihtiyac n  kireçta  bloklar ndan ( ekil 5),  kil 
ihtiyac n  ise bu  zonun matriksini olu turan kumta -kilta  ardalanmas ndan kar lamaktad r
( ekil 5). zmir ve çevresindeki m c r üretimi de genelde bu zonda bulunan kireçta
bloklar ndan sa lan r. Yine bu zonda de i ik kireçta  bloklar nda ve serpantinitlerde Teos 
ate i, Teos ye ili, zmir füme ve Fantazya gibi mermer ocaklar  aç lm t r. 

ekil 5: Çimento fabrikalar n n kulland  hammaddelerden, zmir-Ankara Zonuna ait 
kayaçlardan kireçta  ve fli

2.4. Örtü Kayaçlar ndaki Endüstriyel Hammaddeler 

zmir ili jeolojisinin temel kayaçlar n  olu turan üç farkl  ku aktaki kayalar, Neojen ya l
volkanik ve tortul kayaçlar ile örtülmü lerdir. En son olarak da Alüvyon, tüm birimleri örter. 
Özellikle Neojen ya l  volkanik kayaçlar zmir ili için oldukça önemlidir. Son y llarda
Türkiye’de önem kazanan Alt n üretimi ve Alt n Madencili i ilk kez Bergama/Ovac kta
Andezitik volkanizma içindeki damarlarda bulunmu  ve günümüzde halen i letilmektedir. 
Ovac ktan çok önceleri ise Kar yaka/Yamanlar Arapdere’de Alt n olu umlar na rastlanm t r.
Cumaovas  Efem Çukuru da Alt n madencili i aç s ndan önem kazanm t r.

zmir il s n rlar  içinde kalan Neojen ya l  genç volkanik kayaçlar Alt n üretimi d nda
Alia a’da dekoratif ta  ve m c r üretiminde, Menemen/Buruncuk da Yund Rose adl  mermer 
üretiminde de kullan lmaktad r ( ekil 6). Bu tür üretimler Antik ça lardan bu yana devam 
etmektedir. Ayr ca Bat  Anadolu volkanikleri çok uzun y llardan beri perlit üretiminde de 
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kullan lmaktad r. Yine Bergama/Kozak yaylas nda gözlenen granit içinde de hem dekoratif 
ta  üretimi hem de mermer üretimi yapan ocaklar mevcuttur. 

ekil 6: zmir/Menemen Buruncuk’ta bulunan Yund Rose Andezit oca  ve i letmesi 

2.5. zmir li Agrega (M c r, K rma ta ) Üretimi 

Gerek zmir ilinde gerekse Türkiye genelinde en önemli madencilik faaliyetlerinden biri, 
agrega üretimidir. Agrega; beton imalat n n, asfalt üretiminin ve dolgu malzemesi olarak 
kullan m n en önemli hammaddesidir. Sanayile me, planl  ve plans z kentle me, konut 
ihtiyac , altyap  çal malar  ve ülkemiz depremselli i agrega madencili inin önemini ortaya 
koymaktad r. Dünya genelinde agrega üretimi % 58‘lik payla tüm maden üretimi içinde 
birinci s radad r. 2011 y l  verilerine göre 92 milyar euroluk pazar de eri ile petrol, do al gaz 
ve kömürden sonra dördüncü s rada yer almaktad r. 

2009 y l  AGÜB’ün  (Agrega Üreticileri Birli i) 1-2 Aral k tarihlerinde gerçekle tirdi i
Ulusal Agrega (Beton-Asfalt) Çimento Hammaddeleri Madencili i Sempozyumu verilerine 
göre Türkiye toplam agrega ihtiyac  300 milyon ton/y l civar ndad r. THBB (Türkiye Haz r
Beton Birli i) beton tüketim verileri do rultusunda bu ihtiyac n günümüzde, yakla k 400 
milyon ton/y l oldu u tahmin edilmektedir. Bu hesaplamada baz  yeralt  maden i letmelerinde 
söz konusu olan k rma ta a dayal  dolgu, baraj gövdesi in aatlar  ile deniz k y lar ndaki kaba 
k rma ta  miktarlar  göz önüne al nmam t r. Agrega üretimi yakla k 1.5-2.0 milyar $ gibi 
küçümsenmeyecek bir piyasa de eri ve on binlerce ki iye do rudan istihdam imkan  ile 
giderek önem kazanan bir madencilik kolu haline gelmi tir. 

Türkiye agrega üretiminin  

 %36’s n Marmara Bölgesi, %13’ünü ç 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 kireçta lar  olu turmaktad r. 

Sektör 5995 Say l  Kanun ile de i ik 3213 Say l  Maden Kanunu’na tabidir. Son dönemde 
kanunda II(a) grubu madenler listesinde bulunan agrega ocaklar n n k s tlanmas  ve 
kontrolüne yönelik çal malar yo unla t ndan özellikle büyük ehirler çevresindeki 
ocaklar n çal t r lmas nda güçlükler ya anmakta ve bu zorluklar da arz k s tlamas na ve 
dolay s yla fiyat art lar na sebep olmaktad r. (Örn: stanbul-Cebeci ve Kocaeli’deki fiyat 
art lar )
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Türkiye genelinde agrega üretim maliyetleri 4-8 TL/ton aras nda de i mekledir. Buna göre 
agregan n ocak ba  sat  fiyatlar  ise 5-15 TL/ton aras ndad r. zmir Merkez bölgesinde 8 adet 
çal an agrega oca  bulunmaktad r ( ekil 7). zmir il merkezinin y ll k agrega ihtiyac n n
yakla k 15 milyon ton oldu u tahmin edilmektedir. Bu ihtiyac n yakla k %60’  haz r beton 
imalat  ve kalan %40’  ise yol, asfalt ve dolgu i leri için kullan lmaktad r. Bu miktar parasal 
de er olarak hesaplanmaya çal l rsa sadece zmir il merkezi için 75-80 milyon TL lik bir 
rakam ortaya ç kar. Bu miktar zmir ili geneli için dü ünürsek rakam 100 milyon TL yi a ar.

ekil 7: zmir merkez agrega ocaklar  ve zmir ilindeki CaCO3 l  kayaçlar n yay l m .

3.SONUÇ

Görüldü ü gibi zmir ili ve çevresi endüstriyel hammaddeler bak m ndan oldukça çe itlilik 
göstermektedir. l s n rlar  içinde demirden kömüre, alt ndan mermere, dekoratif ta tan kayrak 
ta lara kadar onlarca çe it maden ve endüstriyel hammadde bulunmaktad r. zmir ilinin enerji 
potansiyeli de ayr ca incelenmelidir. RES santrallerinin say s  gün geçtikçe artmaktad r. zmir 
linin Jeotermal potansiyeli de göz ard  edilemez. 
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Sanayile menin ve kalk nman n temel unsurlar ndan birisi olan yeralt  kaynaklar n n
ara t r lmas , geli tirilmesi ve i letilmesi günümüzde artan rekabet ko ullar  nedeniyle giderek 
önem kazanmaktad r. Özellikle yeralt  kaynaklar na sahip bölgelerin bu kaynaklar n
boyutunu, miktar n  ve ekonomik de erini belirlemesi, i letme ko ullar n n ortaya konulmas
bu bölgeler için kalk nma haritas n n belirlenmesinde önemli rol oynamaktad r. Di er taraftan 
yeralt  kaynaklar n n varl  ve bu varl n ekonomik de eri tarih boyunca ülkelerin siyasetini 
belirlemi , gelecekle ilgili planlar nda yeralt  kaynaklar n ele geçirilmesi veya kullan lmas
gündemini sürekli korumu tur. Stratejik öneme sahip olan yeralt  kaynaklar n n miktar n n, 
boyutlar n n ve ekonomik de erlerinin belirlenmesi bölgesel aç dan önem arz etmesi 
nedeniyle bu çal mada zmir ili özelinde yeralt  kaynaklar n n de erlendirilmesi 
detayland r larak sunulmu tur. 

Aç klay c  olmas  bak m ndan genel tan mlamalar yap lacak olursa mineral; do al ekilde
olu an, homojen, belirli kimyasal bile ime sahip inorganik kristalle mi  kat  maddelerdir, 
cevher ise yer kabu unda iç ve d  do al etkenlerle olu an, ekonomik yönden de er ta yan
minerallere verilen add r. Her cevher (maden) bir mineraldir, ancak her mineral cevher de eri
ta maz. Bir mineralin cevher de eri ta mas  için piyasa artlar  gibi bir tak m ekonomik 
etkenlerce belirlenen kalite de erlerine sahip olmas  gerekir. Bu tan mlara ilave olarak 
ekonomik de eri olan minerallerin (cevherlerin) madencilik tekni i göz önünde 
bulundurularak i letilebilmesi yeralt  kaynaklar n n maden potansiyelini belirlemektedir. 
Di er bir ifadeyle cevher özelli i ta yan yeralt  kaynaklar n n varl  potansiyel olarak 
de erlendirilebilinir ancak günümüz madencilik tekni i aç s ndan üretilmesi ekonomik 
de ilse sadece yeralt  kayna  olarak yorumlanabilinir. Örne in günümüzde yüzey 
madencili i olarak ekonomik olarak üretilebilen mermerin yeralt  madencili i ile derinlerden 
ç kar lmas n n günümüzde ekonomik olmamas  de erlendirmesi yap labilir. Bu tan mlamalar 
ekseninde cevherle menin olu um artlar  bölgesel incelemelerde önem kazanmaktad r.
Ekonomik de eri olan minerallerin (cevherlerin) maden potansiyeli ta mas  jeolojik süreçler 
ve uygun artlar sa land nda gerçekle ebilmektedir. Di er taraftan kayaçlar n genel 
s n fland r lmas  çerçevesinde (sedimenter, metomorfik ve magmatik kayaçlar) binlerce farkl
mineraller ve bu mineraller içerisinde ayn  madenin elde edilebildi i yüzlerce farkl
cevherle me tipleri mevcuttur.  Bu kapsamda bölgesel yeralt  kaynaklar n n de erlendirilmesi 
çal malar n n ç k  noktas n , bölgeyi olu turan kayaçlar ve bu kayaçlar n olu um
mekanizmas  ile bölgede gerçekle mi  tektonik faaliyetlerin de erlendirildi i genel jeolojik 
tan mlamalar olu turur. Devam nda bu olu um mekanizmalar  ve tektonik faaliyetler sonucu 
cevherle menin olu ma artlar  de erlendirilerek muhtemel yeralt  kaynaklar n n varl n n izi 
sürülür. Olu ma artlar n n gerçekle mi  oldu u kabul edilen bölgelerde ise detay arama 
çal malar  ile yeralt  kaynaklar n n varl  ortaya konulmaya çal l r. Yeralt  kayna  olarak 
tan mlanm  bir cevherle menin ekonomik de eri ise ancak günümüz madencilik teknikleri ile 
üretilebilirli i söz konusu oldu unda detayland r labilinir. Di er bir ifade ile yeralt nda var 
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olan bir cevherle menin ekonomik de eri anacak üretilme artlar  olu tu u zaman anlam 
kazan r.  Bu çerçeveden hareket edilerek zmir li s n rlar  içerisinde yeralt  kaynaklar n n
de erlendirilmesi a a da detayland r larak sunulmaktad r.

ZM R L  GENEL JEOLOJ S

zmir ili s n rlar  içerisinde en ya l  kaya birimi Menderes Masifi'nin metagranit ve 
ganyslar d r. Yer yer ist, fillit, mermer, metabazit, migmatit ve amfibolitleri de içeren ve 
masifin çekirde ini olu turuan bu kayalar n ya  Prekambriyen kabul edilmektedir. Masifin 
örtü serilerini ise Paleozoyik-Erken Eosen ya  aral ndaki mika ist ve mermeler 
olu turmaktad r. Bununla beraber Karaburun Yar madas 'n n k sm nda temeli Silüriyen-
Devoniyen ya l isti yap da k r nt l  ve karbonat kayalar ile Karbonifer ya l  yer yer k r nt l
karbonatlar olu turur. K n k ilçesi güneyinde ise en ya l  birimler Permiyen ve Permo-Triyas 
ya l  yer yer volkanik arakatk l  kayalar ile karbonat kayalar d r. Bu temel birimler üzerinde 
Karaburun Yar madas 'nda aç sal uyumsuzluk Erken-Orta Triyas ya l  k r nt l  ve karbonatlar 
ile Orta Triyas-Jura neritik kireçta lar  gelir. Buna kar n Selçuk-Tire çevresinde geni  bir 
yay l m gösteren Kikladik kompleksin Orta Triyas-Kretase ya l  neritik kireçta lar  ile Jura-
Kretase mermer ve metafili li, alakton birimler halinde bir yandan Menderes Masifinin ist ve 
mermerleri üzerinde, di er yandan ise Senoniyen fili i üzerinde yer al r. (MTA Ege Bölge 
Müdürlü ü, zmir l Özel daresi Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda yay nlanan zmir li Do al 
Kaynaklar Potansiyeli adl  kitaptan al nt d r. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., Gürp nar G., Eren B.)

Senoniyeb fili i kuzeyde Sakarya k tas  ile güneydeki Toros-Anatolit platformun un çarp ma 
hatt n  olu turan "izmir-Anakara sütürü"'nde olu mu tur. zmir_anakara sütürü Toros-Anatolit 
platformu ile Sakarya k tas  aras ndaki eski bir okyanus taban nda aç lm t r. Bu sütur 
boyunca Sakarya k tas  güneye do ru kal n bir ofiyolit temel üzerinde ilerlemi tir. lerleme 
Kretase sonundan Erken Eosen'e kadar sürmü tür (y lmaz ve di erleri, 2000). Üst Senoniyen 
fili i içinde Genç Kretase neritik kireçta lar  ile Mesozoyik peridotitleri de yer almaktad r. Bu 
birimler yersel olarak Kar yaka yak n nda Yamanlar Da 'nda Oligosen ya l  ayr lmam
volkonitler taraf ndan üzerlenir. (MTA Ege Bölge Müdürlü ü, zmir l Özel daresi Genel Sekreterli i
taraf ndan 2010 y l nda yay nlanan zmir li Do al Kaynaklar Potansiyeli adl  kitaptan al nt d r. Yazarlar: 
Akbulut A., Özkan R., Dünya M., Gürp nar G., Eren B.) 

Genelde Menderes Masifi d ndaki bütün birimler bir yandan Alt-Orta Miyosen ya l  karasal-
gölsel k r nt l  ve karbonat kayalar ile bir yandan da riyolit, dasit, bazalt ve ayr lmam
volkanitler ile piroklastikler taraf ndan uyumsuz örtülmü tür. Ayr ca Bergama kuzeyindeki 
Kozak granitoyiidi ile Efemçukuru ve Karaburun Yar madas 'n n kuzeyindeki yersel granitik 
sokulum kayalar  Miyosen ya l  olup önceki birimleri keserek yerle mi tir. Kuvaterner ya l
alüvyon yelpazesi, yamaç molozu, karasal kum-çak llarla bölgenin en genç olu uklar d r. 
(MTA Ege Bölge Müdürlü ü, zmir l Özel daresi Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda yay nlanan zmir 
li Do al Kaynaklar Potansiyeli adl  kitaptan al nt d r. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., Gürp nar G., 

Eren B.) 



761

* Bu bildiri Maden Mühendisleri Odas  ad na düzenlenmi tir. 

ekil 1. zmir li jeoloji haritas (MTA Ege Bölge Müdürlü ü, zmir l Özel daresi Genel Sekreterli i
taraf ndan 2010 y l nda yay nlanan zmir li Do al Kaynaklar Potansiyeli adl  kitaptan al nt d r. Yazarlar: 
Akbulut A., Özkan R., Dünya M., Gürp nar G., Eren B.) 

zmir ili s n rlar  içinde çok say da aktif olmayan eski fay ile güncelli ini koruyan aktif faylar 
vard r. Ayr ca tobal -Kiraz hatt n n kuzeyinde Prekambriyen ya l  gnayslar n üst Paleozoyik 
fillitlerin üzerinde ariyajlar halinde kuzeye ilerlemi ; Üst Senoniyen fili i üzerinde ise Orta 
Triyas-Kretase ya l  neritik kireçta  maplar  yer alm t r. Eski faylar n co u kuzeydo u-
güneybat  ve kuzeybat -güneydo u do rultuludur. Karaburun yar madas ndaki eski faylar ise 
genelde kuzey-güney uzan ml d r. (MTA Ege Bölge Müdürlü ü, zmir l Özel daresi Genel Sekreterli i
taraf ndan 2010 y l nda yay nlanan zmir li Do al Kaynaklar Potansiyeli adl  kitaptan al nt d r. Yazarlar: 
Akbulut A., Özkan R., Dünya M., Gürp nar G., Eren B.) 

Türkite genelinde oldu u gibi Bat  Anadolu'da graben faylar  ile do rultulu ve verev at ml
çok say da aktif fay n etkisi alt ndad r. Bat  Anadolu'nun kuzey-güney gerilmeli tektonik 
rejimine ba l  olarak ortaya ç km  olan "Küçük Menderes" ve "Bak rçay" grabenleri ile 
"Gediz ve "Büyük Menderes Graben"lerinin bat  uçlar zmir ili s n rlar  içerisindedir. 
Yakla k do u bat  uzan ml  bu çöküntüleri kesen faylar ile birlikte güncel morfolojiyi 
ekillendiren k r mlalar n Miyosen'den günümüze kadar sürdü ü kabul edilmektedir. (Kaya, 

1979, Sözbilir ve di erleri, 2003, nci ve di erleri, 2003). Günümüzde de etkinli ini sürdüren 
ve deprem potansiyeli ta yan faylar "aktif faylar" olarak tan mlan r. zmir ilinin bu güne 
kadar belirlenmi  olan aktif faylar ekil 2'de kodlanarak verilmektedir. (MTA Ege Bölge 
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Müdürlü ü, zmir l Özel daresi Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda yay nlanan zmir li Do al 
Kaynaklar Potansiyeli adl  kitaptan al nt d r. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., Gürp nar G., Eren B.) 

ekil 2. zmir ili grabenleri ve aktif faylar : 1) Güzelhisar fay , 2) Menemen fay zonu, 3) Yeni 
Foça fay , 4) zmir fay , 5) Bornova fay , 6) Tuzla fay , 7) Seferihisar fay , 8) Güzelbahçe 
fay , 9) Gümüldür fay , 10) Kemalpa a fay , 11) Da k z lca fay . (Bozkurt 2001, Emre ve 
di erleri, 2005, Ocako lu ve di erleri 2005'ten de i tirilerek) (MTA Ege Bölge Müdürlü ü, 
zmir l Özel daresi Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda yay nlanan zmir li Do al

Kaynaklar Potansiyeli adl  kitaptan al nt d r. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., 
Gürp nar G., Eren B.) 

ZM R L  YERALTI VE ENRJ  KAYNAKLARININ DE ERLEND R LMES

Yukar da verildi i gibi zmir ili s n rlar  içerisindeki grabenler ve tektonik harekeler çe itli
cevherle melerin olu umuna zemin haz rlam t r. Bunun sonucu olarak çok say da metalik, 
endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile birlikte jeotermal yataklar zmir ili s n rlar  içerisinde 
gözlenebilmektedir. zmir ili maden yataklar n n konumlar  genelle tirilmi  olarak ekil 3'de 
verilmektedir. Bu kapsamda bu bölümdeki de erlendirmeler metalik yeralt  kaynaklar ,
endüstriyel yeralt  kaynaklar  ve enerji yeralt  kaynaklar  bu bölümün alt ba l klar n
olu turmaktad r.
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ekil 3. Metalik, Endüstiriyel ve Enerjim Hammaddeleri zmir li Konumlar  ( zmir li Maden 
ve Enerji Kaynaklar , Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri 
Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr) 

Metalik Yeralt  Kaynaklar

Metalik maden rezervi aç s ndan ildeki en önemli maden alt nd r. zmir’in kuzeyinde 
Bergama-Ovac k ve Dikili-Çukuralan alt n yataklar  bulunmaktad r. Bergama-Ovac k’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 bulunmaktad r. ldeki bir di er önemli 
alt n cevherle mesi Menderes-Efemçukuru yata  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 k smen zenginle tirilen cevher K lada
alt n i letmesine ta narak de erlendirilmektedir. Ödemi  ve Kar yaka ilçelerinde de 
potansiyel alt n sahalar  bulunmaktad r. Ödemi -Küre alt n sahas nda 1,1-8 gr/ton Au tenörlü 
96.000 ton muhtemel rezerv; Emirli sahas nda ise 4,37 gr/ton Au tenörlü 50.000 ton 
görünür+muhtemel rezerv belirlenmi tir. Bunlardan Küre alt n sahas  geçmi  y llarda 
i letilmi tir. Kar yaka ilçesinde Arapda  mevkiindeki Çilektepe ve Alt ntepe sahalar  da 
ildeki önemli di er alt n sahalar d r. 1,3 gr/ton Au tenörlü Çilektepe sahas nda 352.625 ton 
görünür, 1.048.580 ton muhtemel ve 1.717.508 ton mümkün rezerv; 3,38 gr/ton Au tenörlü 
Alt ntepe sahas nda ise 154.783 ton görünür, 202.461 ton muhtemel ve 330.789 ton mümkün 
rezerv belirlenmi tir. Ayr ca Alt ntepe yata nda 42,8 gr/ton Ag tenörü de bilinmektedir. Tire-
Beylerderesi alt n sahas  da geçmi  y llarda i letilmi  bir yatak olup, 36,6 gr/ton olan Au 
tenörüne sahiptir ( zmir li Maden ve Enerji Kaynaklar , Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr) 

ldeki di er önemli metalik madenler antimon, bak r, kur un ve çinko cevherle meleridir.
Beyda  ve Kiraz ilçelerinde geçmi  y llarda i letilmi  iki adet antimon sahas  yer almakta 
olup, Beyda -Emirli sahas nda % 0,5-2 Sb tenörlü 131.700 ton görünür ve 1.109 ton görünür 
metal rezerv, Kiraz-Çayl  sahas nda ise % 7,4 Sb tenörlü 2.995 ton mümkün rezerv ve 221 ton 
metal Sb tespit edilmi tir. Geçmi  y llarda i letilen bu yataklar n antimon fiyatlar n n yeniden 
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hareketlenmesiyle önümüzdeki y llarda üretime geçirilmesi söz konusu olabilir. Bay nd r ve 
Menderes ilçelerinde bak r-kur un-çinko olu umlar na rastlanmaktad r. Bay nd r- Sar yurt
sahas nda %1,64 Pb, %1,77 Zn, % 0,01 Cu tenörlü, 2.532.656 ton görünür+muhtemel rezerv, 
metal muhtevas  olarak da ortalama 41.190 ton Pb, 44 611 ton Zn, 364 ton Cu varl
saptanm t r. Menderes-Gümü su sahas n n potansiyel rezervi, Pb-Zn 1.125.000 ton, Cu 
50.000 ton, Mn 150.000 ton olarak belirlenmi tir. Geçmi  y llarda yakla k 4838 ton tüvenan 
cevher üretilmi tir. Ayr ca Torbal -Hortuna sahas nda % 45 Fe2O3 tenörlü 1.652.000 ton 
görünür+muhtemel, % 22 Fe2O3 tenörlü 500.000 ton görünür+muhtemel demir rezervi 
bulunmaktad r. Yata n Si tenörü % 17,61 ve As tenörü %1,70’dir. Si ve As de erlerinin 
yüksek olmas  nedeniyle demir-çelik sanayinde kullan lmamaktad r. letme çal malar
çimento hammaddesi için yap lm t r. ldeki bir di er metalik maden olu umu da civa olup, 
Karaburun, Ödemi , Beyda  ve Bay nd r ilçelerinde çok say da civa cevherle meleri yer 
almaktad r. Karaburun ilçesindeki civa yataklar n n ço u geçmi  y llarda i letilmi  olup, 
ilçedeki yataklarda %0,2 ile %0,3 aras nda Hg tenörüne sahip toplam 370.000 ton görünür, 
80.000 ton mümkün rezerv belirlenmi tir. Ödemi  ilçesindeki civa yataklar n n da bir k sm
geçmi  y llarda i letilmi tir. lçede % 0,10-0,25 Hg aras nda de i en tenörlere sahip 
yataklar n toplam görünür rezervi 47.800 tondur. Beyda  civa yataklar  ise % 0,15–0,25 Hg 
aras nda de i en tenörlere sahip olup, toplam 1.058.000 ton görünür rezerv vard r. Bay nd r
ilçesindeki Helvac  sahas nda ise % 0,2 Hg tenörlü yatakta 42.120 ton muhtemel rezerv 
belirlenmi tir.  Metalik yeralt  kaynaklar n n konumu ekil 4'de verilmektedir( zmir li Maden 
ve Enerji Kaynaklar , Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri 
Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr.  

Endüstriyel Hammaddeler ve Do alta  Yeralt  Kaynaklar

zmir ili endüstriyel hammaddeler bak m ndan oldukça çe itlilik göstermektedir. Foça 
aphane Da ’nda %40 Al2O3+TiO2 ve %1 Fe2O3 tenörlü 7.000.000 ton görünür+ 

muhtemel+mümkün rezervli alünit ve Çaml ca’da %7,49 toplam alkali içerikli 46.813 ton 
görünür rezervli feldispat yataklar  bunlardan baz lar d r. Bunlar n d nda agrega/m c r olarak 
üretilen 2.014.064.549 ton görünür kalker rezervi, 281.165.964 ton görünür dolomit rezervi 
mevcuttur. l genelinde toplam 49.734.649 m3 görünür mermer rezervi, 19.749.525 m3 
görünür dekoratif ta  rezervi, 8.592.077 m3 kayrakta  rezervi belirlenmi tir. zmir ilinde bu 
cevherle meler d nda önemli grafit olu umlar  da bulunmaktad r. Tire ilçesinde gözlenen 
grafit sahalar nda %6-10 C tenörlü toplam 500.000 ton muhtemel rezerv vard r ( zmir li
Maden ve Enerji Kaynaklar , Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri 
Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr). 

Perlit ve mermer yataklar  bölgedeki önemli endüstriyel hammaddelerdir. lde çok say da
perlit yatak ve zuhurlar  bulunmaktad r. Bunlardan Bergama ilçesinde yer alan yataklar n
genle me oran  elektrikli f r nda 3,2 olarak belirlenmi  olup, alevdeki genle me oran  10’un 
üzerindedir. Alia a, Bergama, K n k ve Çandarl ’da toplam 21.040.985 ton görünür rezerv, 
zmir Menderes (Cumaovas ) Künerli Köyü sahas nda 76.000.000 ton görünür, Foça’da ise 

16.500.000 ton muhtemel+görünür rezerv belirlenmi tir ( zmir li Maden ve Enerji 
Kaynaklar , Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri Raporu, 2010, 
http://www.mta.gov.tr).  

Önemli mermer yataklar n n bulundu u Tire ilçesinde Göllüce ve Ayakl k r  sahalar nda orta 
kalitede, koyu gri ve dumanl  beyaz renkli mermerlerin toplam rezervi yakla k 12 milyon 
tondur. Ayr ca Urla ilçesinde de i letilen mermer yataklar  bulunmaktad r. Foça ve Kiraz 
ilçelerinde küçük boyutlu zuhurlar eklinde kaolen olu umlar  gözlenmektedir. Seferihisar 
ilçesinde in aat ve karayolu malzemesi olarak kullan lmaya elveri li 500.000 ton, Foça 
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ilçesinde ince s va malzemesi olarak kullan lmaya elveri li 1.500.000 ton, Kar yaka ilçesinde 
stabilize malzeme 600.000 ton ve Kiraz ilçesinde ise orta kalitede 200.000 ton kum-çak l
rezervi tespit edilmi tir. Endüstiriyel hammaddeler ve mermer (do alta ) yeralt  kaynaklar n n
konumu ekil 4'de verilmektedir ( zmir li Maden ve Enerji Kaynaklar , Maden Tetkik Arama 
Genel Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr).  

ekil 4. zmir ili metalik, endüstriyel ve Do alta  yeralt  kaynaklar n n konumu ( zmir li
Maden ve Enerji Kaynaklar , Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri 
Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr) 
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Enerji Yeralt  Kaynaklar

MTA zmir ili dahilinde 1937 ile 1965 y llar  aras nda linyit aramalar na yönelik çal malar 
gerçekle tirmi  olup, tespit edilmi  kömür sahalar n n baz lar nda sondajl  aramalar 
yap lm t r. Yap lan ara t rmalar sonucunda tespit edilmi  önemli linyit sahalar ndan baz lar
Cumaovas , Tire, Torbal , Bergama-Çalan ve Bergama-Ürkütler sahalar d r. 3.806.000 ton 
mümkün rezerv belirlenmi  Cumaovas  sahas ndaki kömür olu umlar n n ortalama alt s l
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 belirlenmi tir. Ekonomik de eri olmayan Torbal ,
Bergama-Çalan ve Bergama-Ürkütler zuhurlar ndan Torbal  zuhurunun orijinal kömürde 
ortalama alt s l de eri 4460 Kcal/kg, Bergama-Çalan zuhurunun ise 4130 kcal/kg’dir.

zmir ili jeotermal kaynaklar na yönelik çok say da çal malar gerçekle tirilmi  olup, bunlar n
sonucunda Balçova, Seferihisar, Çe me- ifne, Alia a, Bay nd r-Ergenli, Urla-Gülbahçe, 
Bergama-Mahmudiye-Pa aköy, Güzellik, Dikili-Madra-Nebiler, Dikili-Karadere-Çoban 
Ilcas - Kaynarca-Bademli-Kocaoba jeotermal alanlar  belirlenmi tir. Balçova jeotermal 
alan nda yap lan sondajlarla 60-144ºC s cakl k, 605 lt/sn debiye sahip ak kan görünür hale 
getirilmi tir. Balçova ilçesinde yer alan s cak su kaynaklar ndan kapl ca ve kapl ca tesisi 
s t lmas n n yan  s ra ilçe s tmac l nda da yararlan lmaktad r. Seferihisar ilçesi jeotermal 

alan nda geni  bir alana yay lm  çok say da kaynak yer almaktad r. Son y llarda bölgede 
yap lan etütler sonucunda Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki jeotermal sahalar geli tirilmi
olup, Seferihisar’da 56-153 ºC 475 lt/sn debide, Menderes Akyar’da 141 ºC 29 lt/sn debide 
jeotermal ak kan tespit edilmi tir ( zmir li Maden ve Enerji Kaynaklar , Maden Tetkik 
Arama Genel Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri Raporu, 2010, http://www.mta.gov.tr). 

zmir ili enerji yeralt  kaynaklar n n  konumu ekil 5'de verilmektedir.  
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ekil 5. zmir ili enerji yeralt  kaynaklar n n  konumu ( zmir li Maden ve Enerji Kaynaklar ,
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü l Maden Potansiyelleri Raporu, 2010, 
http://www.mta.gov.tr) 

ZM R L  MADEN POTANS YEL N N SOSYO-EKONOM K
DE ERLEND RMES

zmir ili, ki i ba na gelir düzeyi, sanayile me derecesi, ihracat ve ithalata katk s , sanayi 
istihdam n n yüksekli i, ekonomik faaliyetin çe itlili i ve zenginli i aç s ndan Türkiye’nin en 
geli mi  illeri aras nda olup, DPT’nin 2000 y l  sosyoekonomik geli mi lik s ralamas nda 81 
il aras nda üçüncü s rada yer almaktad r. llerin ekonomiye katk lar n  gösteren Gayri Safi 
Yurt çi Has la (GSY H) de erleri ve geli me h zlar  incelendi inde, iller aras nda büyük 
farkl l klar bulundu u görülebilir. 2000 y l  itibariyle zmir ili Türkiye GSY H’s n n yüzde 
7,3’ünü üretmi  ve 81 il içinde üçüncü büyük katk y  sa layan il olmu tur. Yine 2000 y l
itibariyle, DPT’nin hesaplamalar na göre zmir ili 2,7 milyar TL (4.302 ABD $) ki i ba na
GSY H’ya sahiptir ve 81 il içinde 6. s radad r. Bununla birlikte, son y llarda zmir ilinde 
GSY H’n n art  h z  Türkiye ortalamas n n gerisinde seyretmektedir (2005'den 2030'a zmir 
Sosyo-Ekonomik Profil ve Temel Geli me E ilimleri Raporu, zmir Büyük ehir Belediyesi).  
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zmir ilinin ekonomik yap s n n %30.5'ini sanayi, %22.9'unu ticaret, %13.5'ini ula t rma-
haberle me, %7.8'ini tar msal faaliyetler olu turmaktad r. Ekonomik yap s n n %30.5'ini 
olu turan sanayide çal an nüfus toplam istihdam n %20'si civar ndad r ve 2001 y l  verilerine 
göre ülke toplam GSY H's nda zmir sanayisinin pay  %28.4 olarak hesaplanm t r. zmir 
sanayisi metal e ya, makine ve ta t araçlar , g da tütün dokuma, giyim e yas , kürk, ayakkab ,
deri, kimya, a aç ürünleri, mobilya ve ka da dayanmaktad r. zmir'in ülkemiz ve Ege Bölgesi 
sanayi kurulu lar  içindeki pay  önemli olup, ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kurulu unun
yakla k %10'u, Ege Bölgesi'ndeki sanayi kurulu lar n n yakla k yar s  burada 
bulunmaktad r. zmir ilinin kuzey aks nda yo unluklu olarak petrol i leri, kimyasal maddeler, 
a r sanayi ve demir çelik endüstrileri yer almaktad r. Kentin do u aks nda metal i leri, 
kimyasal maddeler, giyim e yalar , a r makina endüstrisi, çimento, kiremit, tu la gibi üretim 
endüstriler yer almaktad r. zmir'in güney aks  boyunca makina ta t araçlar , tar m araç ve 
gereçleri, a aç endüstrisi, mobilya sektörü ile küçük sanatlar bulunmaktad r (MTA Ege Bölge 
Müdürlü ü, zmir l Özel daresi Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda yay nlanan zmir li Do al 
Kaynaklar Potansiyeli adl  kitaptan al nt d r. Yazarlar: Akbulut A., Özkan R., Dünya M., Gürp nar G., Eren B.).

Yukar da verildi i gibi zmir ilinin sosyo-ekonomik yap s nda en büyük pay sanayi 
faaliyetleridir ve sanayi faaliyetlerinin ekonomik katma de erini ise büyük ölçüde hammadde 
temini belirlemektedir. Bu kapsamda sanayi devriminden bu yana insanl n geli im sürecinin 
son iki yüz y l ndaki ba  döndürücü ilerlemede kömür ve demirin önemini yads mak mümkün 
de ildir. çinde bulundu umuz yüzy lda da, madencilik faaliyetleri olmaks z n insan 
ya am n n sürdürülebilmesi olas  de ildir. Bugün, kulland m z arabalardan, içinde 
ya ad m z evlere, bilgisayarlardan telefonlara kadar ya am m z için vazgeçilmez olan 
hemen her ey, madencilik etkinlikleri sonucu elde edilen ürünler sayesinde varl k
kazanabilmektedir. Ülkemiz, do al kaynaklar aç s ndan önemli bir potansiyel ta maktad r. 
Ancak ülke ekonomisinde madencili in önemli bir yeri oldu u söylenemez. Türkiye, üretilen 
madensel kaynak çe itlili i aç s ndan, 152 ülke aras nda, 29 maden türünde yap lan üretim 
baz al nd nda, 10. s rada yer almaktad r; ancak üretici ülkelerin dünya pazar  içi paylar
s ralamas nda % 0.16 oran  ile 52. s radad r. 50 dolay nda madensel kaynak üretimi 
yap lmakta ve bu üretimin yaratt  katma de er niceli i 2-2.5 milyar dolara ula maktad r. 
Bunun GSMH içindeki pay  ise % 1.5 dolay ndad r. Madencilik ve madene dayal  sanayi 
birlikte dü ünüldü ünde olu an katma de erin GSMH içindeki pay  % 12’yi bulmaktad r. Bu 
da 22 milyar dolarl k bir de er yarat ld  anlam na gelmektedir (Madencilik Sektörü ve 
Politikalar  Raporu, TMMOB Maden Mühendisleri Odas , 2011). 

Yeralt  kaynaklar n n ekonomik de erinin belirlenmesi sadece onlar n yeralt ndan ç kart lmas
ve sat lmas n  kapsamamal d r. Hammaddeye ihtiyac  olan sanayi faaliyetlerinin hammaddeyi 
i leyerek katma de erini artt rmas  aç s ndan bak ld nda hammaddenin kendi öz 
kaynaklar ndan temin edilebilmesi ekonomik olarak bir gereklilik olarak bölgelerin 
kalk nmas nda önemli rol oynamaktad r. Günümüzde dünya sanayisi ,enerji hammaddeleri 
d nda kalan 350-400 milyar dolarl k maden ve mineral i lenerek 3,8 trilyon dolarl k ara mal
haline getirilmektedir. Bu ara mallar  sanayi sektörünce uç ürünler haline getirilerek 33 
trilyon dolarl k dünyan n GSMH’lar n n temelini olu turmaktad r. Ülkelerin kalk nma ve 
ekonomik geli iminde önemli yeri olan madencilik ve entegre üretim sanayi, en büyük katma 
de eri de yaratmaktad r.Yukar da görüldü ü gibi kendi yeralt  kaynaklar n n efektif biçimde, 
sanayinin ihtiyac  olan hammaddenin sa lamas  için üretilmesi bir bölgenin kalk nma ve 
geli me vizyonunun temelini olu turmaktad r (Madencilik Sektörü ve Politikalar  Raporu, 
TMMOB Maden Mühendisleri Odas , 2011).
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ehirlerin gündeminde olan ve geli menin bir ölçütü olarak de erlendirilen bir di er konu ise 
yerle im alanlar n n geni lemesidir. Geni leyen bu yerle im alanlar nda ehrin standartlar
dahilinde gerekli altyap  ve bina kalitesinin sa lanmas  in aat sektörünü yak ndan ilgilendirse 
de dolayl  olarak bir çok sektör bu sürecin aktörleridir. Bu kapsamda agrega, haz r beton, 
çimento ve demir teminin sa lanmas  bir madencilik faaliyetidir ve kendine has bir tak m
gerçekleri bulunmaktad r. Özellikle hacim olarak bir in aat yap s n n büyük k sm n  olu turan 
betonun ve betonu olu turan agrega yap  malzemesinin ehir s n rlar ndan temin edilmesi 
günümüz artlar nda bir zorunluluktur. Bu zorunluluk agrega madencili in rekabet ko ular  ve 
madencilik tekni inden kaynaklanmaktad r. Miktar olarak dünyada en fazla üretimi yap lan
kireçta  (s n flanm  kireçta  agrega olarak isimlendirilir) ekonomik de er olarak alt n ve 
kömürden sonra üçüncü s rada yer almaktad r. zmir ilinde ise sürekli devam eden altyap
çal malar  ve yerle im alanlar  projeleri baz al nd nda y ll k yakla k 25 milyon ton ehrin
ihtiyac n  kar lamaktad r. Rezerv aç s ndan sorun bulunmayan agrega maliyetini olu turan en 
önemli husus ise nakliye mesafeleridir ve bu nedenle ehirle meye yak n bölgelerde üretilme 
e ilimi göstermektedir. Di er taraftan ehirle meye yak n yerlerde faaliyet gösteren agrega 
ocaklar n n çevresel etki aç s ndan de erlendirildi inde ehirden uzakla t r lmas  sürekli 
olarak sivil toplum taraf ndan talep edilmektedir. Bu kapsamda agrega ocaklar n n konumlar
da dikkate al narak ehrin ihtiyac n  kar layacak agregan n temini için politikalar 
geli tirilmesi (agrega ocaklar n n bir yerde toplanmas , birim maliyetleri artt rsa da ba ka
ehirlerden temin edilmesi vb) zorunlulu u önümüzdeki süreçte gündemde olacakt r.

SONUÇ

Madencilik, tarih boyunca uygarl klar ekillendiren temel sektörlerden biri olmu tur. Kendi 
kaynaklar n  yok sayan, kaynaklar n  kullanmayan bir ülkenin kalk nmas  bölgesel olarak 
incelendi inde ise bir bölgenin kalk nmas  mümkün de ildir. Madenler, kalk nman n temel 
unsurlar ndan en önemlisidir. Herhangi bir bölgenin kalk nmalar  ve ya am seviyelerinin 
belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tar m sektörlerinin temellerini de madencilik 
olu turmaktad r. zmir ili bölgesel olarak de erlendirildi in de ise yeralt  kaynaklar n n
çe itlili i ve miktar  sanayinin ihtiyac n  belirli ölçüde kar layacak seviyededir. Di er
taraftan son y llarda izlenen yanl  politikalar sonucu sanayi sektörleri yerine hizmetler 
sektörünün geni lemesi, sanayi sektörlerine hammadde sa layan madencilik sektörünü de zor 
durumda b rakm t r. Madencilik  sektörünün kalk nmadaki kritik önemi, sadece fazla 
miktarlarda üretilip yurt d na sat larak döviz elde edilmesinde de il, yerli sanayiye dü ük
maliyette ve kaliteli girdi sa lamas ndad r. Bu anlamda, madencilik ve sanayi sektörleri 
kar l kl  olarak birbirlerini besleyen sektörlerdir. Entegrasyonlar  sa land  ölçüde büyürler. 
Çarp c  bir örnek olarak ülkemizde 2010 y l nda tüm maden ihracat m z 3.4 milyar dolar 
olmas na kar n ülkemizde yeterli miktarda temin edilebilmesi mümkün olan ithal kömüre ve 
demire 3 milyar dolara yak n döviz ödenmesi verilebilir. Görüldü ü gibi bir bölge kalk nma 
vizyonunu sanayiye dayal  olarak geli tirecekse, sanayinin ihtiyac  olan hammaddeyi ve 
enerjiyi de kendi öz kaynaklar ndan temin etmesi bir zorunluluktur. Bu vizyon zmir ilinin 
çe itlilik aç s ndan oldukça avantajl  oldu u yeralt  kaynaklar n n de erlendirilmesinde de göz 
önünde bulundurulmal ,  yeralt  kaynaklar n i letilmesinde kamu yarar  öncelikli, çevresel 
duyarl l klar en üst düzeyde dikkate al narak mühendislik bilim ve teknolojisi kullan lmal d r.
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DÜNYANIN GEL EN H DROKARBON BÖLGELER : DO U AKDEN Z VE 
KARADEN Z ALANLARI 

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN 
mustafa.ergun@deu.edu.tr 

G R

Do u Akdeniz’in yak nsayan levha kenarlar , okyanusal kabuktan okyanus kapan lar n n
uzun tarihi ile yay sistemlerinin birle mesinden geçerek k tasal kara parçalar n n olu umunda 
genç da  ku aklara geçi in bizim alg lamam za mükemmel bir laboratuard r. Do u
Akdeniz’in olu umu büyük ço unlukla Arap-Afrika levhas  ve Avrasya levhas  göreceli 
hareketi ile bask lanm t r. Bu iki blok Tetis Okyanusunun güney kolunu kapanmas n  ve 
aralar nda da Alpin ku a n  meydana getirerek Kretase sonundan beri kapanmaktad rlar. 
K br s Yay  ve Girit Yay  Afrika ve Ege/Anadolu levhalar  aras nda yak nsayan k s mlar n
olu turmaktad rlar. Alpin bindirme önünün zonundaki güney s n r  do u Türkiye’de Torou 
Da lar  boyunca Arap platformunun kuzeyinde yüzlek vermektedir. Dünyan n petrol ve gaz 
potansiyelinin %60’ten fazlas  Ortado u (Do u Akdeniz’de dahil), Hazar ve Karadeniz 
bölgelerindedir ( ekil 1). Bu bölgeler kapanan Tetis Okyanusun kuzey ve güney kanatlar n
meydana getirmektedirler. Bu ba lamda, Do u Akdeniz ve Orta Do unun büyük bölümü 
Pangaea’n n yakla k 200 milyon y l öncesi parçalanmas ndan beri Tetis Okyanusunun güney 
bölümünü meydana getirmektedir. Bu nedenle biz levha tektoni i ve jeodinamik evrimi 
içeri inde bu bölgenin hidrokarbon irdelemeliyiz.  

ekil 1 Ortado u (Do u Akdeniz, Basra Körfezi ve Karadeniz-Hazar Denizi) hidrokarbon 
alanlar .

Do u Akdeniz ve Ortado u’nun büyük bölümü (Girit yay , K br s yay , Do u Anadolu fay 
zonu, Bitlis kenet ku a  ve Za ros da lar ) Afrika ve Arap levhalar n n kuzey s n r n  te kil 
etmektedir. Levha tektoni i ba lam nda olaya bakt m zda bu bölgede 200 milyon y ldan 
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beri Pangaea’n n parçalanmas yla kapanan Tetis okyanusunun güney kanad  olarak kalm t r. 
Tetis okyanusunun kuzey kanad nda ise Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve u
anlarda devreye girmekte olan Karadeniz bulunmaktad r. Bu iki ku ak aras nda Alp-
Himalayan orojenik ku a  yer almaktad r. Tüm bu ku ak yiten Tetis okyanusunun kal nt lar
olup a r  tektonik etkilere maruz kalm t r.

ALP-H MALAYA OROJEN K S STEM  VE LEVHA TEKTON

Do u Akdeniz’in büyük bir bölümü, genel olarak, Mezozoik Tetis’in bir kal nt s  kabul 
edilmektedir ve dolay s yla da Alpin orojeni ile do rudan ili kilidir. Bunun yan  s ra, bu 
basen, orojenik deformasyon olu um alan d nda kald  ve dolay s yla da çevreleyen Levent 
bölgesi ve Kuzey Afrika ile de pasif k y  özelli ini ve yap sal süreklili ini korumu tur ( ekil 
2). Do u Akdeniz tektoni inin esas n , Afrika ve Avrasya aras ndaki çarp ma 
olu turmaktad r. Bu konu, üç k tan n, iki ana levhan n, bir yok olmu  okyanusun ve 
k talararas  denizi birle tiren bölgenin 200 milyon y ll k jeolojik tarihini içermesinin de 
ötesinde önem ta maktad r. Afrika ile Anadolu aras ndaki s n r, bat da Girit ve Pliny-Strabo 
dalma-batma çukurlar  ve do uda ise K br s yay  ve Amanos fay  ile ili kili da n k fay zonu 
bölgesi ile ortaya konmaktad r. Dalma-batma zonlar n  ortaya ç karan iki yay (Girit ve 
K br s), Afrika ve Anadolu levhalar  aras ndaki göreceli harekete dik yöndedir. Fakat Pliny-
Strabo çukuru, Antalya ve Do u Anadolu fay zonlar  (Amanos ve Ecemi  faylar  da dahil) 
kayma vektörüne paralel olarak yer almakta ve genel olarak da transform hareket 
göstermektedir.  

ekil 2 Akdeniz genel tektonik yap s  ve Alp-Himalaya orojenik sistemi.  

Do u Akdeniz aktif tektoni i; güneyde Afrika, Arap levhalar  ve kuzeyde Avrasya levhas
aras ndaki kapanman n sonuçlar na dayanmaktad r. Bu levhalar aras nda kabuksal mozaik 
olu turan yap , mengenenin kapanan di leri gibi davranmaktad r. Aktif kabuksal deformasyon 
biçimi iki adet K-G do rultulu en büyük s k ma veya k tasal k salmad r. Bunlardan ilki Do u
Karadeniz ve Arap levhas  aras nda ve di eri ise Bat  Karadeniz ve Isparta büklümü aras nda
meydana gelmektedir. Karadeniz okyanusal litosfere sahiptir ve gerçekte ayr  bir levhad r
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(Finetti vd, 1988; Spadini vd,1997). Öte yandan, bir blok olarak göz önüne al nmal d r. Çünkü 
Karadeniz; Avrasya Levhas  içinde serbest olarak hareket edemeyen kapana k sm  okyanusal 
çöküntüdür. Kuzey Anadolu Fay  (KAF), Do u Anadolu Fay  (DAF), Kuzeydo u Anadolu 
Fay  (KDAF), Stranja Fay  (SF), Girit Çukuru (GÇ), K br s Çukuru (KÇ), Ölü Deniz Fay
(ÖDF), ve Bitlis Kenet Ku a  (BKK); Do u Akdeniz’de bu bloklar n ve levhalar n aktif 
s n rlar  olu turmaktad rlar ( ekil 3). 

ekil 3 Do u Akdeniz’in temel tektonik bile enleri (Aksu v.di , 1992’den). 

Benzer olarak, Do u Akdeniz’de kuzeye do ru hareket eden öncü ucunda ve bozu an Ege-
Anadolu Levhas n n k tasal litosferinde; okyanusal litosferin ara yüzeyi güneyden kuzeye 
do ru e imli Girit ve K br s zonlar n  olu turmaktad r (Aksu vd, 1992; Ben-Avraham vd, 
2002; Woodside, 1976; Woodside, 1977). Afrika ve Arap Levhalar n n kuzeye hareketinin h z
farkl l  (s ras yla 10 mm/y l ve 18 mm/y l) olmas ndan dolay , bu fark Afrika ve Arap 
Levhalar  aras nda levha s n r n  olu turan Ölü Deniz Fay  taraf ndan kar lanmaktad r.
K tasal kabuk; daha sonra yay magmatizmas  taraf ndan istila edilen okyanusal kabu un 
yap sal olarak kal nla m  kal nt lar  ve sedimentlerden olu maktad r (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 yak nsayan levha kenarlar , okyanusal kabuktan okyanus kapan lar n n
uzun tarihi ile yay sistemlerinin birle mesinden geçerek k tasal kara parçalar n n olu umunda 
genç da  ku aklar na geçi ine bizim alg lamam za mükemmel bir laboratuard r. Orojenik 
platolar Yerkürenin en büyük ve anla lmaz topo rafik yap lar  aras ndad r. Onlar çarp ma, 
püskürme ve dalma levha-s n r ortamlar nda olu urlar, böylece jeodinamik i levlerin 
çe itlili i ile ili kilidirler. Orojenik platolar bask lanm  topografya ve iç akaçlama ile yar -
kurak ve kurak yüksek irtifa alanlar n  meydana getirirler. Birçok birle tirici (topo rafik,
jeofiziksel ve iklimsel) özelliklerine ra men, bu olu umun olas  derin-köklü i levleri 
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hususunda yo un tart malar devam etmektedir. Örne in yap sal modeller; kabuksal k salma 
ve kal nla man n ard  ard na a amalar n  geçen plato evrimini aç klarlar. Bunun yan  s ra
mekanik modeller ise magmatik alt sokulum, alt-kabuksal akma, ve /veya manto 
tabakala mas  temelindedirler. 

DO U AKDEN Z’ N KABUK YAPISI 

Do u Akdeniz bölgesinde gravite anomalilerinin yorumunda, gözönüne al nacak en önemli 
sorulardan bir tanesi anomaliler ve normal izostatik ili kilerdir. Gravite anomalilerinden 
gözlendi i gibi izostatik ko ullar izostatik anomalilerinin negatif oldu unda a r  kar lanm
(overcompensation) ve izostatik anomalilerinin pozitif olmas nda ise alt nda dengelendi ini 
ifade etmektedir.  zostatik anomaliler s f r oldu unda bölgenin mükemmel olarak 
kar land n  ifade etmektedir.  Normal olarak izostatik ko ullar a r  kar lanm  bölgelerin 
yükselmesini, ve kabuksal kat l n kar lanm  bölgelerdeki fazlal k kütle ve durayl  bloklar
desteklemek için alt nda dengelenmi  bölgelerin batmas n  gerektirmektedir. Do u Akdeniz 
Bölgesinde bu ko ullar mahalli ve bölgesel olarak tamam yla terslenmi tir. Esas olarak 
Tetisin bir kal nt s  olan kal n sediment birikimine sahip Do u Akdeniz beklenenden daha 
dü ük gravite gravite de erine sahiptir ve yükselece i yerde çökmektedir ( ekil 4). Benzer 
durum yine kal n sediment birikimine sahip Karadeniz’de de ayn  durum söz konusudur. 
Anadolu Platosunda ise izostatik olarak dengelenmi  bölgelere göre 100 miligal daha büyük 
gravite de erleri ile genel olarak alt nda kar lanm t r ve normal izostatik ko ullarda 
çökmelidir. Fakat Anadolu Platosu birkaç graben d nda yükselmektedir. 

ekil 4 Akdeniz bölgesi Bouguer gravite anomali haritas .

Okyanusal bloklar olarak Do u Akdeniz ve Karadeniz aras ndaki Anadolu Platosu, Afrika ve 
Arap levhalar n n Anadolu-Ege levhas n  s k t rmaktad r. Ayr ca Ölü Deniz Fay  vas tas yla
Afrika ve Arap levhalar n n göreceli hareket farkl l klar  (Arap levhas  daha h zl ) Anadoluyu 
do udan bat ya do ru hareket ettirmektedir. Bu bask  Kuzey Anadolu Fay zonu vas tas yla 
bat ya ta nmaktad r. Bu arada halen aktif Girit dalma zonuda güneybat da bir bo luk
yaratmaktad r. ç Anadolu’da do ru hareket 8-10 mm/y l bat ya do ru ve Ege blo unda ise 
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20-25 mm/y l ile güneybat ya do rudur.  Do u Akdeniz Bölgesi’nin gravite anomalisinin 
yorumunda, göz önüne al nmas  gereken en önemli sorulardan bir tanesi; anomaliler ve 
izostatik ko ullar aras ndaki ters ili kilerdir. K tasal kabuk; yay magmatizmas  taraf ndan
istila edilen, yap sal olarak kal nla m  okyanusal kal nt lardan ve üstleyen sedimentlerden 
olu maktad r. Bu i levin anla lmas  litosferik dinami in birinci mertebedeki problemidir. 
zostatik olarak kar lanm  (compensated), di er okyanuslara göre 100-miligal daha dü ük 

gravite de eri ile izostatik olarak (genel anlamda) fazlas yla kar lanm t r
(overcompensated). Normal olarak, Do u Akdeniz Çöküntüsü mevcut izostatik ko ulu alt nda
yükselmeliydi. Ancak, kal n sediment-dolgu çöküntüleri sebebiyle Do u Akdeniz Çöküntüsü 
gerçekte batmaktad r. Dünyan n di er izostatik olarak kar lanm  zonlar ndan 100 miligal 
daha yüksek gravite de erlerine sahip oldu undan, izostatik olarak (genel anlamda) alt nda
kar lanm t r (undercompensated). Normal izostasi Anadolu’nun batmas  gerekti ini ifade 
ederken, öte yandan, mahalli grabenler d nda Anadolu’nun yükseldi i bilinmektedir. Bunun 
yan  s ra izostatik olarak di er kar lanm  okyanuslara göre 100-miligal daha dü ük gravite 
de erine sahip olan Karadeniz, genel olarak üstünde kar lanm t r ve gerçekte kal n
sedimenter tabakas  ile batmaktad r.

Do u Akdeniz’de batimetri k tasal kabukta baz  karma klar ifade etmektedir. Bu bölgede 
Afrika levhas n n kuzey ucu oldukça de i kendir. Bat daki Herodot derin deniz düzlü ünün
derin sular  okyanusal kabuk taraf ndan olu turulan okyanus taban d r; do udaki K br s’ n
güneyinde sismik k r lma ile de belirlenen s  sular oldukça kal nla m  okyanusal kabuk 
veya genle mi  incelen k tasal kabuk olan Eratosthenes Deniz da  yükselimi gibi daha 
de i ken kabu u i aret etmektedir. Gravite verilerine göre ( ekil 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 alanlar n n
büyük bölümünde kütle eksikli i olmas na kar l k, K br s, Anaximander da lar , Ptolemy 
deniz da , Girit güneyi ve Ege Denizi’nde kütle fazlal  bulunmaktad r. K br s ve 
güneyindeki deniz bölgesinde oldu u gibi, yüksek ve dü ük gravite anomali bloklar n n
varl , yay/hendek sistemlerinde mevcuttur. K br s çevresinde görülen yap lar ile 
Pliny/Strabo hendeklerindeki çok daha karma k ekiller, Anaximander da lar  ve Florence 
yükselimi bölgesine do ru kolayca ba lanamamas  nedeniyle, sürekli dalma/batma zonu 
olu turmamaktad r. Pliny/Strabo hendekleri, Girit yay n n do u s n r d r, Bu yay ile ili kili 
dalma/batma süreklili i, daha do uya do ru kolayca izlememektedir. 

ekil 5 32°30’ D boylam  boyunca (M s r içlerinde Türkiye güney sahillerine kadar) Bouguer 
gravite anomalisi modeli (yo unluklar: Holosen=2.0, Pliyo-Kuvarterner=2.2, Daha ya l
sedimanlar=2.42, Granitik kabuk=2.82, Bazaltik kabuk=2.9 ve Manto=3.38 g/cm3 olarak
kabul edilerek). 
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Özellikle K br s adas , kuvvetli pozitif gravite anomalileri, 220 mGal de erleriyle 
simgelenirler. Sismik çal malara göre K br s adas  kabu u 30-32 km kal nl kta normal k tasal 
kabuktan (Makris v.di . 1983) olu makta, fakat yakla k 4 km kal nl nda Troodos ofiyolit 
karma  yüksek gravite anomalisine neden olmaktad r. Bu durumu yorumlamak amac yla
K br s adas n  K-G yönlü kesen 32°30’ D boylam  boyunca (M s r 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) modellenmi tir ( ekil 5). 

Do u Akdeniz’in temel tektonik yap s , sismik yans ma ve k r lma verileri ile ortaya 
konmu tur (Woodside, 1977, Biju-Duval v.di ., 1977). Bu bölge Mezozoikten beri Afrika-
Avrasya yak nsama zonunda (Pangea’n n parçalan p Afrika’n n K-KD yönünde hareketiyle 
Tetis Okyanusunun yok olu u) geçirdi i karma k evriminin izlerin ta maktad r. Bunlardan 
en güneyde olan  sol yanal at ma sahiptir, fakat kuzeye do ru sa  yanal at ml ya dönü ür. Bu 
ku aklar n birbirlerine göreceli yüzey hareketleri, esas gidi lerine paralel olmayan kuvvet 
do rultular  olu turmaktad r. Tortoniyen’de olu an Misis-Girne k vr m-itilmesi, yay ard
çukurunu iki büyük domuz-s rt  basenine ay rmaktad r. Güneydo u gidi li Latakya basenin 
kuzeydo u k sm nda itelenme erken Mesinyen’de sona ermi  ve erken Pliyosen’de olu an ve 
karadaki Do u Anadolu Transform Fay  ile birle en faylarla s n rlanan horst ve graben 
yap lar nca takip edilmi tir. Olu an itilme faaliyeti Misis-Girne bölümünde Mesinyen’de sona 
ermesine ra men, Girne bölümünde günümüze kadar devam etmi  ve Pliyo-Kuvarterner 
Adana ve iç Kilikya basenlerini s n rlayan KD-GB gidi li dik faylar n geli mesiyle ifade 
edilmektedir. 

DO U AKDEN Z’DE PETROL VE DO AL GAZ 
Dünya’da üretilen petrol ve do al gaz n %60’dan fazlas  Kuzey Afrika, Ortado u ve 
kuzeyindeki ülkelerden (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya) elde edilmektedir. 
Levha tektoni i ba lam nda olaya bakt m zda bu iki bölgede 200 milyon y ldan beri 
Pangaea’n n parçalanmas yla kapanan Tetis okyanusunun güney ve kuzey kanatlar d r.
Cezayir, Libya ve M s r petrol ve do al gaz sahalar  bu aç dan ele al nmal d r. Son 
zamanlarda srail ve K br s aç klar ndaki gaz bulu lar  yine ayn  yap lar üzerindedir. Do uya
do ru gidildikçe Suriye, Türkiye, Irak, ran (yaln zca Za ros da lar n n bat s ), Suudi 
Arabistan (yaln zca do usu) ve Basra Körfezi ülkeleri petrol ve do al gaz üretmektedir. Tetis 
okyanusunun kuzey kanad nda ise Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve u
anlarda devreye girmekte olan Karadeniz bulunmaktad r. Bu iki ku ak aras nda Alp-
Himalayan orojenik ku a  yer almaktad r. Tüm bu ku ak yiten Tetis okyanusunun kal nt lar
olup a r  tektonik etkilere maruz kalm t r.

Do u Akdeniz bölgesini ele ald m zda, bu bölgede iki dalma-batma yay (Girit ve K br s)
mevcuttur. Bunlarla ili kili olarak Pliny ve Strabo çukurlar , iki yay n kesi ti i Anaximander 
da lar , sedimenter y m olan Akdeniz S rt , Florence yükselimi, Afrika k tas n  K br s
yay n n alt na dalamayan Eratosthenes deniz da  bölgesi ve K br s’ n do usunda yanal at ml
fay sistemi de Do u Anadolu fay ile birle mektedir. Akdeniz s rt n n güneyi ve do usunda 
3000 m su derinliklerindeki Herodotos abisal düzlü ü ile 4000 m su derinlikleri ile Rodos 
baseni eski Tetis okyanusu kal nt lar d r. Fakat Levant baseni kal n sediment y m  (12-14 
km) ile gaz potansiyeline sahip bölge olarak kendini göstermektedir ( ekil 6). Finike, 
Antalya, Kilikya ve Adana basenleri ise Miyosen sonras  olu an yay ard  basenleridir. Nil 
delta y m konisi bölgesi mevcut çamur volkanlar  ve gaz ç k lar  ile de erlendirilmek 
istenmektedir. Bu arada tüm Akdeniz’de Messinyen evaporit birikimleri geni  bölgeleri 
kaplamaktad r. Bu aç dan derin sular de erlendirilmeyi beklemektedir.  
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ekil 6 Do u Akdeniz ve çevresinin sedimenter tabaka kal nl klar  ve genel tektonik hatlar. 

Nil delta alan n kat lmas yla, Do u Akdeniz (belirgin olarak Levent Çöküntüsü) önemli bir 
hidrokarbon bölgesi olmaya adayd r ( ekil 7). Bu konu kom u ülkelerin (M s r, srail, Filistin, 
Suriye, Türkiye ve K br s) çeli en menfaatleri aras nda s cak bir noktad r. Hâlihaz rda Levent 
çöküntüsünde ke fedilen ispatlanm  gaz rezervi: 700 milyar m3’tür. ABD Jeoloji Kurumu 
taraf ndan yap lan çal malar sonucunda: ç kar labilinir 1.7 milyon varil petrol ve 122 trilyon 
ft3 do al gaz bulundu u saptanm t r. 
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ekil 7 Do u Akdeniz morfolojisi ve ruhsat sahalar .

KARADEN Z VE HAZAR DEN Z  BÖLGES

Dünyan n en büyük iç denizlerinden birisi olan Karadeniz hem o inografik hem de jeolojik 
olarak çok ilginç özelliklere sahiptir. K y  ötesinde su derinli i hemen ortalama 2000 m’ye 
ula r ki, bu marjinal deniz için s ra d d r. 432 000km2 alan  ve 534 000 km3 hacmi ile 
Karadeniz dünyan n en büyük iç denizlerinden birisidir. S stanbul Bo az  ile Karadeniz’in 
Akdeniz’le ba lant s  bulunmaktad r. Karadeniz kuzeyde K r m ve Kafkas sistemleri ile 
güneyde Kuzey Anadolu (Pontid) sistemleri aras nda yass  biçimli bir havzas d r. 

Hem Karadeniz (bat s ) ve Güney Hazar Denizi eski Tetis okyanusunun kal nt lar d r. Hazar 
Denizi ve Ap eron bölgesi Dünyan n bilinen en eski hidrokarbon havzalar ndan birisidir 
( ekil 8). Azerbeycan, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan petrol ve do al gaz sahalar
bulunmaktad r. Sismik yans ma kay tlar n incelenmesi sonucunda Karadeniz’in güneyi bu 
basenin olu mas  esnas nda etkin olan riftle me (aç lma) tektoni inin etkilerini ta maktad r.
Üst Kretase veya Mezozoik sonunda ba lay p Paleosen’e kadar sürede olu an aç lma 
tektoni inin üzerine s k s k s k ma tektoni i etkileri eklenmi tir. Bu tan mlanan yükselme ve 
alçalmalar tüm Tetis ku a  boyunca görülmektedir. Karadeniz’deki a r  çökme mekanizmas
kal n bir sedimenter tabakan n birikmesine neden olmaktad r.

Gaz hidratlar buz biçiminde do al gaz olarak bilinen büyük miktarlarda metan ve su ihtiva 
eden do al olu um türüdür. Hidratlar hem su alt nda hem de tundra alt nda do ada çok olarak 
bulunmaktad rlar. Metan hidratlar metan moleküllerini çevreleyen ve hapseden su kafesi 
molekülleridir. Onlar normal bas nçlar (örne in 300 m’den daha derin sularda) ve dü ük fakat 
suyun donma s cakl  üstündeki s cakl klarda olu an kristallerdir.   Çökellerdeki metan 
üretimi ve göçü büyük ölçekli e im bozu malar na neden olabilir. 
- Metan ç k lar  derinde hidrokarbon birikimlerinin varl n  gösterebilir, 
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- Hidrokarbonlar için gaz-hidratlar iyi bir örtü tabakas  olu tururlar,
- Metan hidrat kendi ba na önemli bir enerji kayna  olabilir. 

Karadeniz gazhidrat aç s ndan da önemli bir havzad r. Hidrokarbon potansiyeli aç s ndan
gelecek y llarda de erlendirilecek bir olgu olarak orada durmaktad r.

ekil 8 Karadeniz ve Hazar Denizi hidrokarbon havzalar .

DÜNYA ENERJ  KULLANIMI VE POL T KALARI 

DDüünnyyaann nn eenneerrjjii ttüükkeettiimmiinniinn yyaakkllaa kk oollaarraakk %%3300''uu kköömmüürr,, %%3355''ii ppeettrrooll vvee %% 2244''üünnüü ddoo aall
ggaazz oolluu ttuurrmmaakkttaadd rr (( eekkiill 99)).. BBuunnllaarr nn ttooppllaamm %% 9900'' nn bbuullmmaakkttaadd rr vvee bbuunnuunn ddaa
hhiiddrrookkaarrbboonn bbööllüümmüü %% 5599''uunnuu mmeeyyddaannaa ggeettiirrmmeekktteeddiirr.. PPeettrroollüünn %%5577''yyee yyaakk nn OOrrttaa DDoo uu''ddaa
vvee %% 99--1100''uunnuu iissee BBaa mmss zz DDeevvlleettlleerr TToopplluulluu uu ((RRuussyyaa)) ttaarraaff nnddaann üürreettiillmmeekktteeddiirr.. DDoo aall ggaazz
yyiinnee OOrrttaa DDoo uu vvee RRuussyyaa''ddaa kküümmeelleennmmii ttiirr.. OOrrttaa DDoo uu''nnuu ppaayy %%4400..11 vvee RRuussyyaa iillee rraann'' nn
ppaayy iissee %% 4400’’tt rr.. Bunun yan  s ra arama ve üretim maliyetlerinin bu bölgede en dü ük
olmas n  da de göz önüne al rsak bu bölgelerin neden önemli oldu unu alg lar z. 

ekil 9 Dünyada birincil enerji kaynaklar n n da l m .

Kömür
 29.4 %

Petrol
34.8 %
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 23.7 %

Hidro
ve di er

yenilenebilirler 6.6 
%

Nükleer
5.5 % 
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Son 150 y ld r dünya siyasetini etkiyen en önemli meta hidrokarbonlard r. Henry Kissinger’in 
1980’lerde ki söylemi: 

"Petrolü denetlerseniz devletleri,  
g day  denetlerseniz halklar  denetlersiniz"  

Ba ta petrol ve gaz rezervleri olmak üzere enerji kaynaklar na do rudan ula mak, bu 
kaynaklar n aktar laca  enerji yollar n n planlamas n  yapmak ve denetimini sa lamak 
küresel sermayenin enerji politikalar n  belirleyen unsurlar olarak görünmektedir. 

Uluslararas  sermaye sürdürülebilir kalk nma söylemi alt nda, dünya genelinde enerji üretim 
ve tüketimini belirlemekte kendi ç karlar  do rultusunda kaynak payla m na ekil
vermektedir.  

Özelle tirme süreci enerjide ba ml l n ve enerji güvenli indeki zay flaman n temel 
nedenidir. Pahal la man n yan  s ra tekelle meye yol açmakta, d a ba ml l  art rmaktad r. 
Yukar da belirtilen bilinçsizce özelle tirmelerle her eyin serbest piyasa ko ullar  ile 
yönetilebilece i olgusunun kötü meyveleri tüm dünyada kendini göstermektedir. Bu enerjinin 
çok büyük bir pay n  içeren bölgemiz bu nedenden dolay  sürekli sorunlarla kar la maktad r.
smi ne olursa olsun Tunus’tan ba lay p M s r, Libya, Suriye, Yemen ve Bahreyn’i de içine 

alan siyasi de i imi petrol ile ili kilendirmemek safdillilik olur.  

ABD öyle bir çeyrek yüzy ld r, en önce OPEC (Organization of Petroleum Exporting 
Countries) petrolünü tüketmek istemektedir. Bu strateji ba lam nda ABD kendi kaynaklar n n
bir bölümünü, ileriye saklamaktad r. Bu arada da dünya kaynaklar n n tasarrufunda, yaln zca
en büyük pay  almak istememekte, bu kaynaklardan, rakiplerine (bu her an ve konjektürde 
de i ebilir), özellikle de Avrupa’ya ve Japonya’ya ve günümüzde de Çin’e yönelecek paylar ,
azami derecede denetim alt nda tutmay  istemektedir. Mübah olsun olmas n, mümkün her 
yolu deneyerek, emeline ula abilirse, bu ABD aç s ndan (veya tek dünya devleti hayali güden 
Sinar istler “Ortak Yönetim”), a ikâr bir üstünlük unsurudur. Bu güçler, yeni teknolojileri, 
dünya kaynaklar  belirgin ölçüde tükenmeden harekete geçirmek, istememektedir. Kendi öz 
kaynaklar n  koruyarak, böylelikle, d ar da “onun, bunun” elinde “koz” olarak kalm
olabilecek, di e dokunur, hiçbir meta b rakmam  olabilecektir. Ayn  zamanda d ar da 
kalm , ama iyice seyrelmi  klasik kaynaklar n fiyat , zaten yükselmi  olacakt r. Bu suretle 
yeni teknolojiler rakipsiz bir biçimde (elektrik ile çal an otomobillerde oldu u gibi), pazar 
hâkimiyeti tesis edilecektir.  

Do u Akdeniz’de geçen y llarda sonlar nda fitili ate lenen ve ‘‘Arap Bahar ’’ ad  verilen 
politik durays zl k ve halk ayaklanmalar n n, d  dinamiklerin de beraberinde getirdi i
‘’Domino Etkisi’’ ile; M s r, Libya, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Suriye, Umman ve 
Yemen gibi Arap ülkelerini de etkisi alt na ald n  görüyoruz. Bunun örtülmesi için i lem, 
önemli olmayan Tunus’tan ba lat lm t r. ‘‘Arap Bahar ’’ için say lan ortak nedenler ve 
farkl l klar; Kuzey Afrika ve Orta Do u’nun hidrokarbon profili ile son yüzelli y l boyunca 
ya anan payla m ve hükümranl k mücadelesindeki gerekçeler paralelinde 
de erlendirilmelidir. Bilindi i üzere Irak sorunu bu güçler taraf ndan 2003 y l nda
halledilmi tir. Halledilmesi gerek ran ise bamba ka nedenlerle nükleer güce eri ece i (ayn
2003 öncesi Irak’ n kimyasal silah bulundurdu u gibi, yalan oldu u ortaya ç km t r)
kayg s yla gündeme oturtulmu tur. Bölgenin en gerici güçleri olan Körfez ülkeleri s rf 
kendilerinin güdümünde oldu u için gündeme getirilmemektedir. Yeni düzende bölgedeki 
Milli Petrol irketlerinden (M s r, Libya, Irak ve Suriye ve dolay s yla da Türkiye) tasfiye 
edileceklerdir. Büyük Orta Do u Projesinin anlam  budur ( ekil 10). 
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ekil 10 Orta do unun tan m  (Büyük Orta Do u Projesi). 
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Yarman (2011) bu enerji oyunundaki olguyu u cümlelerle aç klamaktad r. Enerjinin 
görünmeyen yüzünü: 

*Siyaset, 
*Hatta kirli siyaset, 

*Hatta ve hatta kanl  siyaset 
olarak aç klamakt r.

Bu ba lamda gösterilen co rafyada daha birçok oyunlar de i ik biçim ve formlarda 
oynanmaya devam edecektir. Bu sorunlar n esas nedenini bilirsek olay ve olgular  daha iyi 
çözümleyebiliriz. Hiçbir ey göründü ü gibi de ildir. Bizlerin gösterilen nedenlerin alt ndaki
esas sorunlar n ne oldu unu alg lamaktan geçmektedir. Bu siyaset günümüze kadar “Parçala 
Yönet” eklinde emperyal güçler taraf ndan kullan lm t r. Günümüzdeki bu kuram n aç l m
Banu Avar’ n söylemi ile “Parçala ve Yut” biçimine dönü mü tür. Çe it çe it ideolojik 
söylemler, özlerinde hangi “Yüce De erleri” bulunduruyor olurlarsa olsunlar, arkalar nda
hangi samimi kitleleri sürüklüyor bulunursa bulunsunlar, bunlar egemenlerin a zlar nda, son 
toplamda palavrad r. Esas olan, üstelik devletler kat nda, örgütlü haydutluktur 
(“EMPERYAL ZM N”, Türkçesi budur!).  

Pahal la man n yan  s ra tekelle meye yol açmakta, d a ba ml l  art rmaktad r. Sorun 
özelle tirmenin kendisiyken, çözüm daha fazla özelle tirme de il, kamusalla t rma, kamusal 
planlama olmal d r. Bu ba lamda hidrokarbon dünyas ndaki büyük oyunlarda nas l
davran laca  konusunda ülke olarak baz  derslerin ç kar lmas  gerekmektedir. Ekim 2011’de 
özelle tirme i lemleri ba layacak olan TPAO’nun varl n n ne kadar önemli oldu u ayr m na
var lm  ve Do u Akdeniz’de patlak veren petrol krizi nedeniyle bu i lem ertelenmi tir.
Türkiye “ENERJ  GÜVENL ” aç s ndan Avrupa için önemlidir. Petrol’ün tankerlerle 
ta nmas  uygundur fakat do al gaz için önce s v la t r lmas  (pahal  bir i lem) ve sonra 
tankerle ta nmas  gerekmektedir. Gaz n tüketim noktalar n  en etkin yolu boru hatlar  ile 
olmaktad r. Karadeniz daha petrol ve gaz aç s ndan tam de erlendirmeye al nmam t r. 
Bilindi i üzere BP Karadeniz’deki TPAO ortakl n  sona erdirmi  ve haz r Azerbaycan 
sahalar  ile ilgilenmeye (1930’li y llarda b rakt  yerden) ba lam t r. Yeni “PETROL
YASASI” ç kar lamam t r. 2007 y l nda yap lan yasay  Say n Cumhurba kan m z Ahmet 
Necdet SEZER onaylamam t r. Fakat bu yasa 2013 y l nda geçirilmi  ve kabul edilmi tir.

Oynan oyunun kurallar n  bilirsek ülke hak ve menfaatlerini gözetip kollayabiliriz. Yoksa bu 
oyunda hep yaya kalabiliriz. Fark ndal k çok önemlidir. Lütfen oynan oyunlar n fark nda
olal m.  

ATATÜRK’ün deyi iyle: 

“BA IMSIZLIK BEN M KARAKTER MD R”

Ba ms zl k yoksa gerisi bo  laft r.
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ZM R AGORASINDA YAPILAN JEOF Z K ÇALI MALAR VE YEN  BULGULAR 

Prof. Dr. Mahmut G. DRAHOR                                     
goktug.drahor@deu.edu.tr                                                         

G R

zmir agoras  dünyan n en büyük ve en iyi korunmu  agoralar ndan biridir. Agora kentin 
namazgâh semtinde ve Kadifekale’den görülebilir bir durumdad r ( ekil 1). Roma ça nda
kentin kalbi ve hem sanat ile felsefe üzerine tart malara sahne olan hem de ticaret ve banka 
i leri ile u ra an halk n bir formu niteli indeydi. Bu özelliklerinin yan  s ra dinsel, politik ve 
adalet i levlerine de sahip bir merkezdi. u anda yüzeyde baz  yap lar  aç a ç kar lm  olan 
agora Roma dönemine ili kindir. Oysa bu yap n n alt nda olas l kla daha önceki döneme 
ili kin yap lar olmal d r. Nitekim Aristides’e göre S 150 y l nda agoran n ortas nda bir Zeus 
altar  bulunmaktayd . S 178 y l nda olu an büyük bir deprem kent önemli oranda hasara 
u rad  ve bu s rada agora’da bu depremden nasibini ald . Deprem sonras nda Aristides’in 
önemli katk lar yla da kent önemli bir imara u rad  ve agora bu s rada yeniden yap ld . Bu 
in a faaliyetine büyük katk s  olan Roma imparatoru Markus Aurelius ve kar s  Faustina’ya 
hem kentin vatanda l  verildi hem de agoraya Aurelius’un heykeli dikildi ve bir kap ya da 
Faustina’n n yontusu oyuldu. Etraf  mermer sütunlar ile çevrili olan ve taban  mermer 
kaplamal  kare biçimli agoran n önemli bir k sm  bugün kaz lm  durumdad r. Bir bazilika’n n
da bulundu u agora’da 28 Roma kamu alan  (gümrük, adliye vb gibi) bulunmaktad r. Böylece 
agora Smyrna kentinde Roma bürokrasisi için çok önemli bir merkezdi ( ekil 2). 

Agora’daki ilk arkeolojik kaz lar 1932 ve 1941 y llar  aras nda Türk Tarih Kurumu ad na Efes 
Müze Müdürü Kantar ve Prof. Naumann ile Prof. Miltner taraf ndan yap lm t r. Bu 
çal malar s ras nda 120 x 180 metre boyutunda bir alan aç a ç kar lm t r. Böylece 
agora’n n önemli yap lar  gün yüzüne ç km t r. Uzun y llar sonra agora kaz lar zmir 
Arkeoloji Müzesi Müdürü Dr. Ta l alan taraf ndan 1990’lar n ortas nda ba lat lm  ve 
a rl kl  olarak basilika çevresinde çal malar yo unla t r lm t r. u anda kaz lar DEÜ 
üniversitesi üyesi Yard. Doç. Dr. Ak n Ersoy taraf ndan sürdürülmektedir.  

Agora jeofizik çal malar  Mart ve Temmuz 2003 tarihleri aras nda Dokuz Eylül ve Bordeaux 
Üniversiteleri aras nda yap lan bir i birli i sonucunda yap lm t r. Bu çal malar n ana amac
bugünkü agoran n avlusunun alt ndaki ve çevresindeki olas  arkeolojik yap lar  ortaya 
ç karmakt . Bu amaçla agoran n avlu alan nda manyetik gradyometre, elektrik resistivite 
tomografi (ERT) ve jeoradar çal malar  yap lm t r. Özellikle agora avlusunda yap lan
ayr nt l  manyetik ve ERT çal malar  aras nda iyi bir uyumun oldu u ve baz  yap lar n
avlunun alt nda gömülü olabilece i ortaya ç km t r. (Drahor et al., 2003, Drahor, 2011). Bu 
çal ma alanda yap lan manyetik gradyometre ve ERT çal malar n n sonuçlar n  sunmaktad r.
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ekil 1 (a) Smyrna kentinin Bat  Anadolu’daki konumu ve (b) zmir agoras n n kent plan
içine oturtulmu  görüntüsü.

(b)

(d)

ekil 2 zmir agoras n n (a) Kadifekale’den ve (b,c,d) de i ik bölgelerinden çekilmi
foto raflar
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JEOF Z K ÇALI MALAR VE YORUM 

Agora jeofizik çal malar  20 x 20 m gridlere ayr lm  alanlar üzerinde manyetik gradyometre 
ve 2 boyutlu ERT çal malar  biçiminde yap lm t r ( ekil 3). Toplanan veriler geni  ölçekli 
görüntüler olu turabilmek amac yla birle tirilerek, alan n genel görüntüleri elde edilmi tir.  
Manyetik veri de i ik sinyal ve görüntü i lemlerinden geçirildikten sonra, sonuç görüntüler 
olu turulmu tur. ERT verileri iki boyutlu ters-çözüm i lemlemesinden geçirilmi  ve yeralt n n
de i ik derinliklere ili kin derinlik kesmeleri elde edilmi tir. Ters-çözüm i lemleri 
RES2DINV yaz l m  yard m yla ba ar lm t r. Manyetik görüntüler Geoplot yaz l m
kullan larak ve derinlik kesmeleri de Slicer&Dicer yaz l m  yard m yla elde edilmi lerdir. 
Manyetik ve ERT verilerinden elde edilen yorumlar a a daki alt bölümlerde ayr nt lar  ile 
aç klanmaktad r. 

ekil 3 zmir agoras  plan  üzerinde gösterilen manyetik gradyometre ve ERT ölçüm alanlar
ve hatlar . Foto raflar resistivite ölçümleri s ras nda çekilmi tir. 

Manyetik

Manyetik veri agoran n iç k sm ndaki avlu üzerinde A1, A2, A3, A4, A11, A12, A13 ve A14 
olarak adland r lan 8 grid üzerinde bir FM-36 tipi fluxgate gradyometresi (Geoscan Research) 
yard m yla toplanm t r.  Çal malar 20 x 20 m boyutlar nda gridler üzerinde hat aral klar  1 
m ve ölçüm aral klar  ise 0.25 m olacak biçimde yap lm t r ( ekil 3). Manyetik ölçümlerde 
olu an zamansal de i imleri gidermek için bir baz noktas  seçilmi  ve grid ölçümleri 
sonucunda burada gerekli baz düzeltme i lemleri yap lm t r. Böylece tüm veriler tek bir baz 
noktas na göre düzeltme i lemine tabi tutulmu lard r. Ölçümlerdeki hat ve grid farkl l klar  da 
düzeltildikten sonra tüm gridler birle tirilmi  ve alan n ham manyetik gradyometre görüntüsü 
elde edilmi tir. Böylece alan n yakla k olarak 3.2 dönümlük bir bölümü manyetik olarak 
ölçülmü  ve görüntülendirilmi tir. Alan n daha önce kaz lm  olmas  ve olas  at k
sorunlar ndan dolay  manyetik görüntü genel anlamda kar k bir özellik ta d ndan, daha 
net bir görüntü elde edebilmek amac yla veriler 3 x 3 boylu bir i leç yard m yla ikiboyutlu bir 
alçak geçi  süzgeçleme i lemine tabi tutulmu tur. Bu i lem sonucunda elde edilen görüntü 

ekil 4’de verilmektedir. ekilden de görülebildi i gibi, yüzeydeki yap lar D-B ve K-G yönlü 
olmalar na kar n, burada anomalilerin genelde KD-GB ve KB-GD yönlü bir uzan ma sahip 
olduklar  görülmektedir. Bu görüntüde pozitif anomaliler siyah ve negatif anomalilerde beyaz 
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olmak üzere gri tabanl  bir görüntülendirme tekni i kullan lm t r. Alandan elde edilen 
görüntü genel anlamda irdelendi inde, özellikle alan n orta k s mlar ndaki anomalilerin 
birbirini izledi i ve yayg n olarak hem pozitif hem de negatif de erli anomaliler bulundu u
görülmektedir. Bu durum yüzeyalt nda baz  gömülü yap lar n bulundu u görü ünü ortaya 
koymaktad r. Özellikle alan n orta bölümündeki yüzeye yak n olan bu anomaliler alandan 
kald r lm  baz  mimari elemanlar n halen kalm  parçalar n  da gösterebilir. Yüzeye son 
derece yak n olan yap lardan kaynakland  tahmin edilen bu anomalilerin yön nedeniyle ayn
döneme ili kin yap lar olamayabilece i dü ünülmektedir. Manyetik görüntüde görüldü ü gibi 
yüzeye son derece yak n ve farkl  yönlere sahip gömülü yap lar e er burada bulunuyorsa, 
zmir agoras n n tarihi aç s ndan çok önemli bir sonuç ortaya ç kacakt r ve bu nedenle  belirli 

uzan m gösteren anomalik zonlarda mutlaka arkeolojik kaz  yap lmas  gerekmektedir.  

ekil 4 Alçak geçi  i lemlemesi sonucunda elde edilen manyetik görüntü 

Yukar daki anomalileri daha da belirginle tirmek amac yla yüksek genliklere sahip pozitif 
verilerin görüntülenmesi amac yla farkl  bir görüntülendirme tekni i kullan lm t r. Böylece 
belirli bir de erin üzerinde olan veriler k rm z  renk ile renklendirilmi  ve sadece bu 
anomalilerin uzan mlar  incelenmeye çal lm t r. Elde edilen görüntü ekil 5’de 
verilmektedir. ekilden de görülebildi i gibi, alandaki pozitif manyetik anomalilerin genelde 
KD-GB ve KB-GD yönünde uzand  ortaya ç kmaktad r. Özellikle alan n orta bölümü ile 
kuzeydo udaki baz  anomaliler çok ilgi çekicidir. Pozitif manyetik anomalilerin 
uzan mlar ndan ortaya ç kar lan bu görüntüde alandaki manyetik anomali trendinin Roma 
döneminden çok farkl  uzan mlara sahip bir özellikte olmas , burada yüzeye yak n farkl
yap lar n ya da önceki kaz lardan kalan baz  temellerin varl n  dü ündürmesi aç s ndan
önemli bir sonuç olarak kar m za ç kmaktad r. Buradaki olas  yap lar Roma öncesi, olas l kla 
Hellenistik ya da Klasik dönem yap larla ili kili olabilir. Ayr ca buran n bir mezarl k alan
oldu u ve ilk kaz lar n da bu mezarl kta yap ld  dü ünüldü ünde, bu anomalilerin buradaki 
mezarl ktan kaynaklanm  olabilece i de bir varsay m olarak göz önünde tutulmal d r.  
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ekil 5 Pozitif manyetik anomalilerin k rm z  renk ile renklendirmesi sonucunda ortaya ç kan
manyetik görüntü 

Elektriksel Resistivite Tomografi  

Elektriksel resistivite tomografi verisi sinyal ortalama sistemli bir cihaz yard m yla (METZ 
SAS 203) 14 grid üzerinde hat aral klar  2 m ve ölçüm aral klar  1 m olacak biçimde 
toplanm t r ( ekil 3). Ölçümler Wenner ölçüm sisteminde 2 boyutlu olarak yap lm t r.
Ölçümler s ras nda kullan lan elektrot aral klar  ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 m seçilmi  ve ölçümler 
K-G yönlü sürdürülmü tür. Wenner elektrot sisteminde birbiri ile e it aral klarla yeryüzüne 
yerle tirilen iki ak m ve iki potansiyel elektrot yard m yla ölçümler al nmaktad r. Çal malar 
aral klar  1 m olacak biçimde i aretlenmi  ipler yard m yla çok kanall  bir kablo ve bir 
adresleyici yard m yla ba ar lm t r. Ölçümler s ras nda herhangi bir iklimsel de i im 
olmad ndan, verilerde böylesi bir de i im olu mam t r. Bu biçimde tüm hatlardan toplanan 
veriler 2 boyutlu olarak RES2DINV yaz l m  kullan larak tomografik anlamda 
de erlendirilmi tir. De erlendirme i lemleri arkeolojik yap lar  daha iyi tan mlayan robust 
ters-çözüm tekni inde yap lm t r. Modeller 5 yineleme sonucunda elde edilmi  ve ABS 
hatalar  2.8% düzeyini a mam t r (genellikle, 1.1% düzeyinde). ekil 6’da elde edilen dört 
ayr  ERT model kesiti (SA5, 6, 7 ve 8) verilmektedir. Model kesitlerden de görülebilece i
gibi, yüksek resistiviteli ortamlar yüzeye yak n olarak bulunmaktad r. Genelde 1.5 metre 
derinli e de in devam eden bu ortamlar hatlar n orta bölümlerinde orta dereceli resistiviteler 
olarak derine do ru devam etmektedir. Bunlar n alt nda resistivite de erleri önemli oranda 
dü mektedir. Bu durum agora avlusunun alt nda baz  yap lar n bulundu unu ortaya koyan 
önemli bir sonuçtur. Özellikle (a)’daki SA5 kesitinde yüksek resistiviteli yap lar yakla k 0.5 
ile 1.3 metre aras nda bulunmaktad rlar. Bunlar manyetikte de ortaya ç kan yap larla ili kili
olmal d r. Bu yap lar n resistiviteleri 70 ile 250 Ohm.m aras ndad r. Alan n orta bölümünde 
yakla k 20 ile 24 Ohm.m aras nda de i en yap  ise daha derine uzanan olas l kla daha farkl
bir malzemenin kullan ld  bir yap  olmal d r. Bu yap n n çevresi ve üstteki yap lar n alt nda
resistiviteleri 10 ile 20 Ohm.m aras nda de i en tekdüze bir toprak birimi bulunmaktad r. Bu 
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birim su içeri i ve kil oran  yüksek bir ortam  göstermelidir. SA6 kesiti de bir önceki kesite 
çok benzemektedir ( ekil 6b). Ancak ortadaki, yap n n boyutlar nda bir azalma ve resistivite 
de erlerinde de biraz art  görülmektedir. SA7 kesitinde alan n orta bölümü d nda kuzeye 
do ru da benzer bir yap n n ortaya ç kt  görülmektedir ( ekil 6c). Bunun d nda di er 
modellerle önemli bir benzerlik bulunmaktad r. SA8’de ise kuzeydeki yap  devam etmekle 
birlikte ortadaki yap ya çok benzer bir karakter sunmaktad r ( ekil 6d). Böylece kesitler bize 
alanda yüzeye yak n olarak gömülmü , genelde 0.5 ile 1.3 m aras nda, yüksek resistiviteli 
yap lar n bulundu unu ve baz  bölgelerde bunlar n alt nda uzanan orta resistivite de erlerinde
ba ka yap lar n oldu unu ortaya koymu tur. Bu yap lar daha derindeki farkl  arkeolojik 
katmanlar ile ili kili olabilece i gibi, avlunun alt nda bu döneme ili kin ba ka yap lar n
bulundu unu da gösterebilir. Bu yap lar n çevresinde ortam hemen hemen tekdüzedir ve 
ba ka herhangi bir arkeolojik yap  gözükmemektedir. Ayr ca bu ortam suya da çok doygun 
olmal d r ve burada alüvyonun ince taneli, kil içeri inin yüksek oldu u dü ünülmektedir. 
Böylece sonuçlar agora avlusunun alt nda daha önceki dönemlere ili kin olabilecek baz
arkeolojik yap lar n bulunabilece i hakk nda önemli bulgular  ortaya koymaktad r. Özellikle 
manyetik verilerde ortaya ç kan yüzeye yak n yap lar n buradaki yüksek resistiviteli 
ortamlarla ili kili olabilece i dü ünülmektedir.   

(a)

(b)

(c)

(d)

ekil 6 Birbirine yak n dört ayr  hatt n iki boyutlu ERT kesitleri. K rm z  yüksek resistiviteli 
ve mavi ise dü ük resistiviteli ortamlar  göstermektedir.  
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Alanda yap lan de erlendirmelerde genelde ekil 6’da verilen modellerle benzer sonuçlar 
elde edilmi tir. Özellikle baz  bölümlerde yüzeye yak n ve çok düzgün geometrik özellikler 
sunan model sonuçlar  ile kar la lmas n n burada yüzeye yak n olarak gömülü durumda 
bulunabilecek arkeolojik yap lar hakk nda önemli verileri verdi i dü ünülmektedir. Buradaki 
arkeolojik yap lar  derinlik anlam nda daha iyi izleyebilmek için tüm 2 boyutlu kesitler 
derinlik ba lam nda birle tirilerek, farkl  derinlik kesme görüntüleri elde edilmi tir. Elde 
edilen bu derinlik kesmelerinden burada bulunmas  olas  farkl  arkeolojik yap lar
gösterebilecek olanlar ekil 7’de verilmektedir. Burada sunulan derinlik kesme görüntüleri 
0.25, 1.275, 2.48 ve 3.95 m derinlikleri ile ili kili olanlard r ve k rm z  renkler genelde yüksek 
ve orta resistiviteleri, mavi renkler ise dü ük resistiviteleri göstermek üzere renkli olarak 
görüntülendirilmi lerdir. lk derinlik kesmesi olan 0.25 m derini gösteren kesme ile manyetik 
görüntü aras nda iyi bir ili kinin bulundu u görülmektedir. Özellikle resistivite yap
uzan mlar  ile manyetik görüntüdeki anomalilerin uzan mlar n n benzerli i ilgi çekicidir. 
Dü ük resistiviteli alanlar ile manyetik anlamda çok dü ük genlikli anomalilerin benzer 
yerlerde olmas  da buradaki yap lar n zay f oldu unun bir göstergesidir ( ekil 4, 5 ve 7). 
Genelde yüksek resistiviteli zonlar ( ekilde elipslerle gösterilenler) ile pozitif manyetik 
anomaliler aras ndaki ili ki de burada yüzeye yak n biçimde gömülmü  yap lar n varl n
gösterebilecek önemli bir sonuç olarak kar m za ç kmaktad r. ekil 7’de verilen yüzeye çok 
yak n resistivite da l m n  ortaya koyan görüntü, genelde yap lar n alan n ortas nda ve 
kuzeydo usundaki bölümlerde bulundu unu göstermektedir ve bu sonuç manyetik sonuç ile 
çok uyumludur. kinci kesme yüzeyden yakla k olarak 1.3 metre derindeki özellikleri 
göstermektedir ( ekil 7). Bu kesme di erinden çok farkl  bir karakterdedir. Özellikle alan n
kuzeyi ve do usunda yüksek resistiviteli yap lar aç k biçimde görülmektedir. Bunlar n bir 
k sm  D-B ve K-G yönlü uzan mlar sunarken, bir k sm  ise KB-GD yönlüdür. Özellikle siyah 
daire gösterilen ve bu yüksek resistiviteli ortamlar n aras ndaki orta-dü ük resistiviteli zon bir 
mekân n iç bölümünü gösterebilir. Bu alan n güneybat s nda orta dereceli resistivite 
de erlerine sahip olan ba ka bir mekân n varl  aç k biçimde görülmektedir. Etraf  sar  renkli 
elips ile çizilen bu mekân genel anlamda D-B ve K-G yönlü bir uzan ma sahiptir. Resistivite 
de erlerinin dü ük olmas  burada bir tahribat n olabilece i ya da baz  yap  elemanlar n n
buradan kald r lm  olabilece i dü üncesini olu turmaktad r. Özellikle bu yap lar agoran n
genel mimari yönleri ile çok uyumludur. Bunlar Roma dönemine ili kin olabilece i gibi, 
önceki bir döneme ili kin yap lar n izleri de olabilir. Alan n güneyinde bu derinlik 
kesmesinde herhangi bir yap  izi görülmemektedir ve resistivite de erleri bu bölümde çok 
dü mektedir. Bu durum burada tekdüze topra n hâkim oldu unu ortaya koymaktad r. Alan n
bat s ndaki yüksek resistiviteli yap  da buradaki yap lar n toprak alt ndaki devam n
göstermelidir. Üçüncü resistivite kesmesi 2.48 m derinlik düzeyini göstermektedir ( ekil 7). 
Bu kesmede alan n kuzeyi, do usu ve bat s nda orta resistivite de erlerinde uzan mlar aç k
biçimde görülmektedir. Bunlar u anda mevcut yap larla ili kili olmal d r. Ayr ca sar  daire ile 
gösterilen ve alan n bat s nda bulunan ve 25 ile 35 Ohm.m aras nda resistivite de erine sahip 
bölümdeki yap  izi çok ilginçtir. Dikdörtgen biçimli bu yap  yakla k 15 x 20 m 
boyutlar ndad r ve agoran n bu bölümünde gömülü bir yap  ile ili kili olmal d r. Bu yap
önceki döneme ili kin olabilece i gibi, yönlenme itibariyle yap ld  döneme ili kin ve 
derinde bulunan bir yap y  da gösterebilir. Alan n orta bölümlerinde herhangi bir yap n n
varl n  gösteren bir de i im görülmemektedir. ekil 7’deki son kesme 3.95 m derinlikteki 
resistivite da l mlar n  göstermektedir. Bu bölümde resistivite de erleri asl nda dü üktür ve 
tüm alanda 8 ile 20 Ohm.m aras nda bulunmaktad r. Yap lan yorumlamada burada yakla k
20 Ohm.m civar ndaki resistivitelerin üstteki yap lar n bu derinli e kadar olan uzan mlar n
gösterebilece i dü ünülmektedir. Bunlar alan n bat s  ve kuzeyinde bulunmaktad r ve 
yüzeyden gözlenen agora yap lar n n derindeki baz  yap sal uzan mlar  olabilir. Bunlar n
d nda alanda genelde çok dü ük bir resistivite hâkimdir ve bu bölgede ince taneli ve su 
içeri i yüksek alüvyonun bulundu u dü ünülmektedir.               
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ekil 7 Dört ayr  derinlik düzeyinden elde edilmi  ERT görüntüleri (K rm z  renk yüksek 
resistivite, mavi renk dü ük resistivite alanlar n  göstermektedir)  

SONUÇ

zmir agoras nda tümle ik olarak ba ar lan manyetik ve elektrik resistivite tomografi 
çal malar , agoran n avlu bölümünde yüzeyalt nda baz  yap lar n bulunabilece ini ortaya 
koymu tur.  Özellikle her iki yöntemin sonuçlar  da birbiri ile ili kili ve uyumlu sonuçlar 
vermi tir. Elde edilen genel sonuçlar ana hatlar  ile öyledir;

Alanda yüzeye yak n yüksek manyetik özellikli nesnelerin bulunmas  nedeniyle manyetik 
sonuçlar çok net sonuçlar vermemekle birlikte, alan n özellikle belirli kesimlerinde yönlenme 
gösteren pozitif anomaliler ortaya ç km t r. Bu anomaliler genelde KD-GB ve KB-GD 
yönlerinde bulunmakta ve alan n orta ile kuzeydo u bölümlerinde yayg nl k
göstermektedirler. Bunlar olas l kla yüzeye yak n yap larla ili kili olmal d r. Ancak agora 
mimarisi ile benzer yönlerde olmamas  soru i aretleri do urmaktad r. Bu nedenle bir tahribin 
ya da daha önceki kaz lardan kalan izlerin olabilece i de dü ünülmektedir. 

ERT çal malar  agora avlusunun alt nda olas  yap lar n varl  ile ilgili güçlü sonuçlar ortaya 
koymu tur. Özellikle yüzeye yak n derinlik kesmesinin manyetik görüntülere benzer ç kmas
burada manyetik belirtilerle ayn  yönlerde baz  yap  izlerinin bulundu unu desteklemi tir. 
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Ancak agora yap lar  ile olan yön olgusu yine bir sorun olarak kar m zda durmaktad r. Bu 
nedenle bu anomalilerin oldu u yerlerde arkeolojik test kaz lar  yap lmal d r. lginç 
anomaliler 1.3 ile 2.5 metre derinlikler aras nda ortaya ç kmaktad r. Yüzeye yak n olan yap
alan n ortas  ile kuzey bölümünde bulunurken, daha derindeki yap  alan n bat s nda
görülmektedir. Bunlar yön aç s ndan agora yap lar  ile ayn  yönlerde uzanmaktad r ve 
olas l kla agoran n farkl  bölümleri ya da benzer yönlenme gösteren önceki dönem yap lar  ile 
ili kili olabilirler. Her biçimde bu sonuçlar agora avlusu alt nda baz  yap lar n bulunabilece i
sonucunu do urdu undan dolay  önemlidir.  

Sonuç olarak de i ik yap lar n bulundu u bu alanlarda test amaçl  olarak mutlaka kaz
çal malar  yap lmas  gerekmektedir. Yap lacak bu çal malarda ortaya ç kacak yap lar 
agoran n tarihsel geli imi ve deprem öncesi yap lar  hakk nda önemli ipuçlar n  ortaya 
koyabilir. Bu nedenle kaz lar n ivedi biçimde yap lmas  önerilmektedir. Ayr ca kaz lardan
önce ayr nt l  bir jeoradar ara t rmas n n yap lmas  kaz  yönlendirme aç s ndan önemli bir 
yarar sa layabilir.

Te ekkür

Agora çal malar  s ras nda gösterdi i ilgi ve çal malara verdi i destek aç s ndan agora 
kaz lar  s ras nda Kaz  Ba kan  ve Müze Müdürü olan Dr. Mehmet Ta l alan’a sonsuz 
te ekkürler. Jeofizik çal malar s ras nda yap lan yard mlardan dolay zmir Büyük ehir
Belediyesi ad na Ender Batkan’a ayr ca te ekkürler. Jeofizik çal malar s ras nda alandan veri 
toplanmas  ve de erlendirme a amalar nda verdikleri katk lardan dolay  DEÜ Jeofizik 
Mühendisli i Bölümü Ara t rma görevlileri Meriç Aziz Berge ve T. Özgür Kurtulmu ’a
sonsuz te ekkürler.
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SA LIKLI KENTLERDE GIDA GÜVENL  KAPSAMINDA ZM R’DEK  SÜT 
DA ITIM PROJELER

Prof. Dr. Harun Ra it Uysal 
harun.uysal@ege.edu.tr  

G R

Toplumlarda sa l k ve beslenme bak m ndan en duyarl  grubu olu turan ve korunmaya 
muhtaç bireyler olan çocuklar n sa l kl  olmas  için iyi beslenmeleri ve iyi e itilmeleri 
birbirini tamamlar bir ekilde sa lanabilirse, onlar ülkelerin güvenilir ve mutlu yar nlar
olurlar. Bu nedenle özellikle bat l lar çocuklar na süt içirerek;  daha sa l kl  bir tüketim 
al kanl  kazand racaklar n , son derse kadar ihtiyaçlar  olan enerjiyi ve s v y
depolamalar na yard mc  olacaklar n , günlük yiyecekleriyle almalar  gereken mineral 
maddeleri ve vitaminleri tamamlayacaklar n , böylelikle daha sa l kl  bir nesil yeti tirerek, 
yanl  beslenmeden kaynaklanan hastal klara harcanan tedavi giderlerini azaltacaklar n
biliyorlar. 

Çocuklara okul öncesi ve okul ça lar nda süt içilerek süt içme al kanl n n edindirilmesi 
demek, sa l kl  bir beslenme al kanl n n kazand r lmas  demektir. Yani süt ile birlikte; 
protein, ya , kalsiyum, süt ekeri, vitaminler ile beslenme fizyolojisi için son derece önemli 
olan ve aspirin gibi kan  suland ran böylece kalp krizi riskini azaltan omega 3 ya  asidi, kar n
tipi i manl  (obezite) önleyen, meme kanseri riskini yüzde 60 azaltan ve sadece süt ve 
ürünlerinde olan konjuge linoleik asit tükettirilmi  olacak. 

Bu da gelecekte hem bireylerin daha sa l kl  olmas na, hem de devletin sa l ks z
beslenmeden ileri gelen hastal klar için harcad  paran n azalmas na neden olacak.  

Sa l kl  insan demek; kalk nmada istihdam n yan nda, beslenme kalitesinin iyi olmas
demektir. Nas l ki makine benzin ya da mazotla hareket ediyorsa, insan da yiyeceklerde 
bulunan potansiyel enerjiyle çal abiliyor. ayet çal an yeterince beslenmiyorsa, s k s k
hastal klarla u ra mak, ya da dü ük kapasitede çal mak zorunda kal yor. Bu da pek do ald r
ki çal ma kalitesini azalt yor, üretimi dü ürüyor. Dolay s yla süt içirilerek gelecekte sa l kl
bireylerden olu an bir istihdam da yarat lacak.

Yine projeyle beslenme saatlerinde devletin, okul sütü program  kapsam nda sundu u bir kutu 
da olsa katk , çocuklar aras ndaki ekonomik e itsizli i bir ölçüde gidermek aç s ndan çok 
önemli. Ayni s n fta farkl  gelir gruplar na mensup olan ailelerin çocuklar na e it miktarda 
da t lacak olan süt en az ndan beslenme saatinde sosyal adaleti sa layacak.

zmir Büyük ehir Belediyesi Tire Süt Kooperatifiyle birlikte yedi y l boyunca zmir genelinde 
okul sütü projesi uygulad . G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n 2011-2012 e itim 
döneminin May s-Haziran aylar nda yurt genelinde okul sütü projesine ba lamas  üzerine 
uygulamay  b rakt . Bu karar n n ard ndan belediyenin zmir’de yoksul ailelerin 0-5  
ya  grubundaki çocuklara süt içirebilmek için yine Tire Süt Kooperatifiyle yeni bir model 
ortaya koydu ve u anda bunu devam ettiriyor.
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GIDA GÜVENL  NED R? 

Çiftlikten sofraya, üretiminden tüketimine kadar olan bütün a amalarda g dalar n, yasal 
düzenlemelere uygun olarak ve insan sa l na zarar vermeyecek ekilde üretilmesi, 
i lenmesi, amac na uygun olarak korunmas , etiketlenmesi, sat lmas  ve tüketilmesidir. 

GÜVENS Z GIDA TÜKET M N N SA LIK ÜZER NE ETK LER

G dalarda olu abilecek riskler 3 grup alt nda toplan r;
Biyolojik riskler 
Fiziksel riskler 
Kimyasal riskler 

B YOLOJ K R SKLER  
Denince bakteri, virüs, parazit kaynakl  enfeksiyonlar, antibiyotik direncinde art , alerjik 
hastal klar, kanser, metabolik hastal klar, endokrinel hastal klar, do umsal anomaliler, obezite 
gelmektedir. 

KANSER 
Dünyada her y l 10,9 milyon ki iye kanser tan s  konmaktad r. 2007 y l nda gerçekle en 7,9 
milyon ölümden (tüm dünyadaki ölümlerin yakla k yüzde 13’ü) kanser sorumludur.  

Ülkemizde ise; Son yap lan istatistik çal malar na göre ise 2000 y l nda 100 binde 64 olan 
kanser s kl , 2004 y l nda 100 binde 167’ye kadar yükselmi tir Birçok hastan n kay t alt nda
tutulmad  da göz önünde bulundurularak, kanser s kl n n yüzde 60 artt  tahmin 
edilmektedir. Her y l ortalama 150 bin yeni kanser tan s  konmakta, yine 20 y l içinde hasta 
say s n n 1,5 milyona ula aca  öngörülmektedir.  

Her y l 140 bin ki i kanserden ölmekte, bu rakam n önümüzdeki 20 y lda 500 bine ç kaca
tahmin edilmektedir.  

ALERJ K HASTALIKLAR 
Son 20 y lda alerjik hastal klar 3 kat artm t r Türkiye’de her 4 çocuktan birisi alerjiktir. 
Alerjik hastal klarda çevresel ve beslenme ile ilgili faktörler en önemli etken olarak 
gösterilmektedir. 

OBEZ TE
21. yüzy l n en önemli sa l k sorunlar ndan birisidir. Dünyada 1.6 milyar ki i kiloludur ve 
bunlar n 400 milyonu obezdir 2015 y l nda 2.3 milyar insan n kilolu ve 700 milyondan fazla 
ki inin obez olaca  öngörülmektedir. 2020 y l nda sa l k için harcanan her 5 USD’dan biri 
obezite komplikasyonlar n n tedavisi için harcanacakt r. 

Ülkemizdeki duruma bakt m zda; obezite Türkiye’de de özellikle ehir çocuklar nda önemli 
bir sa l k sorunudur. Adölesan ça ndaki k zlar n %24.8’i, erkelerin %35.5’i, normal a rl k
s n r n n üzerindedir. 

Obeziteye, demografik faktörler, genetik faktörler, intrauterin faktörler, beslenme ile ilgili 
faktörler, çevresel faktörler, davran sal ve psikolojik faktörler etki etmektedir. 
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Sonuç olarak;  Sa l kl  olmak, bir insan n en temel ihtiyac  ve hakk d r. G da ürünleri ise 
sa l m z  en kolay etkileyecek etmenlerin ba nda gelmektedir. Dolay s yla g da ürününün 
güvenli i, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir. 

K MYASAL R SKLER  

G da katk  maddeleri 
E kodlar  hakk nda insanlar yeterli veya detayl  bilgiye sahip olmad klar  için olumsuz bir 
yakla m içinde bulunabilmektedir. G da katk  maddeleri için kullan lan E kodlar  tüm 
dünyada bir bütünlük sa lamak için ortaya ç km t r.

Her g da katk  maddesinin kendine ait bir E kodu bulunmaktad r. E kodu alan katk  maddesi, 
düzenleyici makamca kullan lmas na izin verilmeden önce bilimsel olarak detayl  bir ekilde 
incelenmi  ve insani tüketim için kesinlikle güvenli oldu u kan tlanm  demektir. E kodu o 
maddenin onayland n n ve güvenli olarak kabul edildi inin kan t d r.  Birle mi  Milletler 
G da ve Tar m Örgütü (FAO) ve Avrupa G da Güvenli i Otoritesi (EFSA), bu onaylar  veren 
kurulu lar n ba nda gelmektedir.  

Dolay s  ile izin verilen g dalarda, izin verilen miktarlarda kullan lan katk  maddelerinin 
sa l k üzerinde olumsuz bir sonuç do urmas  mümkün de ildir. Tar m Bakanl ndan onayl
ürünlerde hangi katk  maddesinin ne miktarda kullan laca  belirlidir ve dolay s yla
güvenlidir. Tar m Bakanl ndan onayl , ambalajl  ürünleri tüketmenizi öneriyoruz.  

Ülkemizde katk  maddeleri ile ilgili 1983 y l nda SSYB taraf ndan bir yönetmelik ç kar lm .
1997’ de Tar m ve Köyi leri Bakanl  Türk G da Kodeksi Yönetmeli i (TGKY) ç karm .
E Kodlar  bu kodeks taraf ndan aç klanm t r

G da Katk  Maddelerinin Kullan m Amaçlar
G dalar n raf ömrünün uzat lmas
G dalar n duyusal özelliklerinin geli tirilmesi  
G da, kalite karakteristiklerinin korunmas
G da haz rlanmas nda yard mc  olarak
Besleyici de erin korunmas

Yasal Olmayan Uygulamalar 
Kötü kalitede veya bozulmu  g day  Maskeleme,  
G dalar  hatal  i leme,  
Taklit g da yap m  ve tüketiciyi aldatma 
stenilen etkiyi olu turacak teknik miktardan fazla kullanma 

Zararlar  Nelerdir? 
Tavsiye edilen dozlardan daha yüksek miktarlarda kullan ld klar nda akut ve kronik 
toksik etki olu turmaktad rlar. 
Akut ve kronik intoksikasyonlar 
Karsinojenik etki 
Mutajenik etki 
Obezite 

GÜVEN L R GIDA, SA LIKLI YA AM
21. yüzy l dünyas nda oldukça s k duydu umuz kavramlar n ba nda “Güvenli G da Tüketimi 
konusu gelmektedir. G da Güvenli i, son y llar n en önemli toplumsal konular ndan biri 
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haline gelmi tir.21. yüzy l dünyas nda oldukça s k duydu umuz kavramlar n ba nda
“Güvenli G da Tüketimi” konusu gelmektedir. G da Güvenli i, son y llar n en önemli 
toplumsal konular ndan biri haline gelmi tir. Üretiminden tüketimine kadar g dalar n, insan 
sa l na zarar vermeyecek ekilde haz rlanmas , amac na uygun olarak korunmas  ve güvenli 
bir ekilde tüketilmesi hedeflenmektedir. Bu bak mlardan g da güvenli i oldukça önemlidir.   

BU BA LAMDA TOPLUMUN GELECEK NES LLER N  OLU TURACAK OLAN 
ÇOCUKLAR Ç N NE YAPILMALI? 

Anne karn ndayken çocuk beslenmesi ba lar, erken çocukluk döneminde devam eder ve 
çocuklar n okul y llar nda ivme kazan r. Bunun için devletler okuldaki çocuklar n güvenli 
beslenmeleri için bir tak m programlar yaparlar. Bu programlar n en yayg n  da okul sütü 
projeleridir.

SÜTÜN ÇOCUKLARIN SA LIK VE BESLENMES NDE ÖNEM

Süt içerdi i çok çe itli besin maddelerinden dolay  tüm memeli canl larda organizman n
gereksinimlerini kar layabilen hayati ve temel bir g dad r. 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 ekilde içerir 
.
B R BARDAK SÜTTÜN B LE M   (200 GRAM) 

Tablo 1 

  9.5 gram Laktoz (süt ekeri ) 
  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 dokular n
olu umunda, yeni dokular n olu umunda ve y pranan k s mlar n onar lmas nda rol oynarlar. 
Ayr ca süt proteinleri eksogen aminoasitleri de içerirler. 4-6 ya nda ki bir çocuk günde 1 kg 
vücut a rl  ba na 2 gr, 7-9 ya nda ki bir çocuk 1.8 gr, 10-14 ya nda ki bir çocuk 1.5 gr 
proteini dengeli beslenmek için almak zorundad r. Günde 500 ml süt içilerek hayvansal 
protein ihtiyac n n yar s ndan fazlas  al nm  olur. 

Sütteki ya  enerji kayna d r. 1 gram  9,3 kcal enerji verir. Çocuklar n kaybettikleri 
enerjilerini kar lamak bak m ndan süt mükemmel bir besin kayna d r. Ayr ca süt ya
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 olu turan monosakkaritlerden galaktoz beyin ve 
sinir dokular n n olu umunda yer alan serebrozitlerin sentezi için gereklidir. Laktoz ayr ca
ba rsak floras n n düzenlenmesine, vücudun Ca ve P’ dan yararlanmas na yard mc  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 ra itizm, K vitamini eksikli inde kan n p ht la mamas
görülür. te süt bir yavrunun gereksinimi olan bütün vitaminleri bünyesinde bulundurur. 

Mineral maddelerden özellikle Ca, Mg ve P son derce önemlidir. Bunlar kemik ve di lerin
olu umunda rol oynarlar. Süt özellikle Ca aç s ndan 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 kar lam  olur. Vücuda al nan
Ca miktar  ile kemiklerdeki Ca yo unlu u 25-30 ya lar nda en fazlad r. Bu ya tan sonra 
yeterince Ca al nmaz ise Ca yo unlu u azalmaya ba lar. Bu nedenle süt sadece çocuklar n
de il yeti kinlerinde tüketmesi gereken önemli bir besin maddesidir. 

OKUL SÜTÜ PROGRAMI 

Ülkelerin kalk nma düzeyini belirlemedeki klasik ölçü ekonomik kalk nman n göstergesi olan 
birey ba na safi milli gelir ve y ll k büyüme h z d r. Ancak bu yoksullar n gerçek durumunu 
ortaya koyamad  için ulusal zenginlikteki pay n  tam olarak yans tmamaktad r. Oysa 
ekonomik kalk nman n yan nda sosyal kalk nman n da önemi tart lamayacak kadar 
büyüktür. E itim, sa l k ve beslenme konular n  içeren sosyal kalk nman n en güvenilir 
göstergelerinden biriside üphesiz çocuk sa l na ili kin sorunlar n azalt lmas d r. Bütün 
toplumlarda çocuklar sa l k ve beslenme aç s ndan en duyarl  grubu olu turmaktad r. Çünkü 
çocuklar hem korumaya muhtaç varl klar bireyler hemde bir toplumun gelece ini olu turan en 
güçlü potansiyeldir. Dolay s yla çocuklar n sa l kl  olmas , iyi beslenmesi ve iyi e itilmesi 
birbirini tamamlar bir ekilde sa lanabilirse çocuklar ülkelerin güvenilir ve mutlu yar nlar
olabilir. 

Çocuklar n haklar n  korumaya dair dünyada birçok önlemler al n rken Türkiye’de bu konuda 
at lan ilk ad m “ Cenevre Çocuk Haklar  Beyannamesi’ nin” 1928 y l nda imzalanmas
olmu tur. Dünya G da Güvencesi Roma Deklarasyonu ” ile herkesin güvenli ve yeterli g daya
eri me hakk  oldu u teyit edilerek dünyadaki bütün ülkelerde en geç yetersiz beslenen 
nüfusun 2010 y l na kadar azalt lmas na yönelik tedbirler için taahhütte bulunulmu tur.
Türkiye’ de bu deklarasyona imza atan ülkelerden olmu tur.

“Dünya G da Zirvesi Yükümlülüklerinde” yeterli ve dengeli beslenme aç s ndan güvenli 
g daya ula lmas  ve bu g dalar n en etkin ekilde kullan lmas na yönelik politikalar n
uygulanaca  taahhüt edilmi  ve bu eylemde özellikle okul beslenme programlar na dikkat 
çekilmi tir. 

OKUL SÜTÜ PROGRAMININ AMACI 

lkö retim ça ndaki çocuklara dengeli beslenme ve sa l k aç s ndan son derece önemli olan 
sütün sevdirilerek daha sa l kl  bir tüketim al kanl n n kazand r lmas d r. Dolay s yla 
büyüme, geli me, bilgi ve beceri kazanma aç s ndan son derce önemli olan okul y llar nda bu 
derece önemli ve sosyal içerikli bir program n uygulanmas  çok önemli bir giri im olmu tur. 

OKUL ÇA INDAK  ÇOCUKLARIN ÖZEL B R GRUP OLARAK KABUL 
ED LMES N N NEDENLER

Okul ça ndaki çocuklar sürekli bir büyüme ve geli me evresi içerisindedirler. Bu dönemde 
al nacak koruyucu önlemler tüm ya amlar  boyunca etkili olabilecek yararlar sa layacakt r. 
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Okul, çocuklar n evlerinden sonra toplu halde ya amaya ba lad klar  ilk yerdir. Çocuk bu süre 
içinde ö renme yolu ile kendini, yar mal  ve mücadeleli bir ortamda ya ama 
haz rlamaktad rlar. 

Çocuklar n grup halinde bir arada bulunmalar  kazalar n ve bula c  hastal klar n artmas  ve 
h zla yay lmas  tehlikesini artt r r. 

Okul y llar  boyunca organizmaya büyük bir yük biner. Görme, i itme ve sa l kla ilgili di er
sorunlar ortaya ç kmaktad r. 

Okul ça  h zl  ö renme, bilgi ve beceri kazanma ve etkilenme dönemidir. 

Okul ça nda koruyucu önlemlerin önemi büyüktür. Bu dönemde çocuklar n yeterli ve 
dengeli beslenmelerinin sa lanmas  ile çocuklar n büyüme ve geli melerinin tam olmas ,
vücut dirençlerinin artarak bula c  hastal klardan korunmalar , kolay ö renmeleri ve 
ba ar lar n n artmas  sa lanabilir. Beslenme ile ilgili olumlu davran lar n edinilmesi tüm 
ya amlar  boyunca sa l kl  olmalar  konusunda önemli katk  sa layacakt r. Bu dönemde okul 
ça ndaki çocuklar n beslenmesi okul sa l  hizmetlerinin bir parças  olmal d r.

OKUL SÜTÜNÜN ÇOCUKLARA YARARLARI 

Çocuklar son derse kadar gerekli olan enerjiyi ve s v y  depolayamazlar. Tenefüslerde verilen 
süt bu eksikli i giderir. 

Çocuklar n önemli bir k sm  günlük yiyecekleri ile yeterli olan mineral maddeleri ve 
vitaminleri alamazlar. Günlük besinlerle ancak %60-%70’ ini al rlar. Geri kalan da çocuklara 
süt içirilerek sa lan r. 

Çocuklarda süt tüketimi artt r larak do ru beslenme kal plar n n geli mesi sa lan r. 

Çocuklara süt içme al kanl  kazand r l r. 

Beslenme saatlerinde devletin, Okul Sütü Program  kapsam nda sundu u katk , hem çocuklar 
aras ndaki ekonomik e itsizlik dengesini bir ölçüde gidermek, hem de büyüme ça ndaki
çocuklar n fiziksel geli imleri aç s ndan çok önemlidir. Üstelik çocuklar n, zihinsel 
geli imleri için de son derece gerekli olan süt gibi bir besin maddesini almalar , gelece in
sa l kl  ku aklar n n olu umunda da büyük rol oynamaktad r.

Toplumumuzun gelece ini olu turacak olan çocuklar n sa l kl  beslenme al kanl klar na
kavu turulmas  devlet politikas  olmal .

Çünkü çocuklara bu ya ta süt içilerek süt içme al kanl n n edindirilmesi demek;  sa l kl
bir beslenme al kanl n n kazand r lmas  demektir. Yani süt ve süt ürünleri ile birlikte; 
protein, ya , kalsiyum, süt ekeri, vitaminler ile beslenme fizyolojisi için son derece önemli 
olan ve aspirin gibi kan  suland ran böylece kalp krizi riskini azaltan omega 3 ya  asidi, kar n
tipi i manl  (obezite) önleyen, meme kanseri riskini yüzde 60 azaltan ve sadece süt ve 
ürünlerinde olan konjuge linoleik asit tükettirilmi  olacak. 

Bu da gelecekte hem bireylerin daha sa l kl  olmas na, hem de devletin sa l ks z
beslenmeden ileri gelen hastal klar için harcad  paran n azalmas na neden olacak.  
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Sa l kl  insan demek; kalk nmada istihdam n yan nda, beslenme kalitesinin iyi olmas
demektir. Nas l ki makine benzin ya da mazotla hareket ediyorsa, insan da yiyeceklerde 
bulunan potansiyel enerjiyle çal abiliyor. ayet çal an yeterince beslenmiyorsa, s k s k
hastal klarla u ra mak, ya da dü ük kapasitede çal mak zorunda kal yor. Bu da pek do ald r
ki çal ma kalitesini azalt yor, üretimi dü ürüyor. Dolay s yla süt içirilerek sa l kl
bireylerden olu an bir istihdam da yarat lacak.

Dünyada 80'den fazla ülkede de i ik dönemlerde okul sütü projeleri uygulanm t r. 1990'l
y llarda önemi artan bu projelerin sa l kl  bir nesil yeti tirmede çok önemli rolü olmu tur. 
Dünyada uygulanan bu projelerin en önemli amaçlar ndan biri de teknolojinin sundu u tüm 
olanaklar n kullan larak sa l kl  ve güvenli süt tüketiminin yayg nla t r lmas d r. 

Okul sütü programlar  içerisinde Türkiye de en son uygulama 2001-2002 ve 2002-2003 
e itim ve ö retim y llar nda uygulanan '' Okul Sütü Projesi '' olmu tur. lkö retim ça ndaki
çocuklar n sa l kl  geli mesi, dengeli beslenmesi ve süt içme al kanl n n kazand r lmas
amac yla uygulanan program Sosyal Yard m ve Dayan may  Te vik Fonu, Milli E itim
Bakanl  ve SetBir i birli i ile yap lm t r. Hedef kitle en çok göç alan stanbul, Ankara, 
zmir ve Diyarbak r illerinin gecekondu bölgelerinden seçilen okullarda bulunan ilkö retim 

ça ndaki ö renciler, ö retmenler ve yöneticilerdir. Ö rencilere günde 200 ml. lik uzun 
ömürlü (UHT) süt da t m  yap lm t r. Okul sütü ile ö rencilere süt içme al kanl
kazand r lm , zihinsel ve bedensel geli imlerine katk  sa lanm t r. Dar gelirli ailelerin 
çocuklar n n süt ihtiyaçlar  kar lanm t r. Ancak daha sonra bu program durdurulmu tur.

Türkiye 77 milyonu a an nüfusu ile dünyan n en kalabal k 20 ülkesinden biridir ve genç 
nüfusa sahip bir ülkedir. Bu nedenle genç ya larda görülecek sa l k sorunlar  ülkenin sosyal 
ve ekonomik geli mesini etkileyecektir. Beslenme ve sa l k söz konusu oldu unda hangi ya
grubunda olursa olsun çocuklar toplumun birinci derecede duyarl  grubunu 
olu turmaktad rlar. Zira “çocuk” bir yandan bak ma ve korunmaya muhtaç bir birey, di er
yandan ülkelerin gelece ini olu turacak güçlü bir potansiyeldir. Çocuklar n beslenmesi, 
sa l kl  olmas  ve e itilmesi birbirini tamamlar eklide sa lanabilirse çocuklar, ülkelerin 
güvenilir, mutlu ve güçlü yar nlar  olabilir. Sa l kl  ve güçlü bir nesil yeti tirmek için 
çocuklar n beslenmelerine gerekli önem verilmelidir. Bu nedenle okul sütü programlar yla
çocuklar n ve gençlerin daha fazla ve güvenli süt tüketmeleri gerekir. 

TOPLUMA YARARLARI 

SOSYAL ADALET  SA LIYOR

Projeyle beslenme saatlerinde devletin, okul sütü program  kapsam nda sundu u bir kutu da 
olsa katk , çocuklar aras ndaki ekonomik e itsizli i bir ölçüde gidermek aç s ndan çok 
önemli. Ayni s n fta farkl  gelir gruplar na mensup olan ailelerin çocuklar na e it miktarda 
da t lacak olan süt en az ndan beslenme saatinde sosyal adaleti sa layacak.

SA LI I KORURKEN, EKONOM Y  DE GEL T R YOR
Türkiye’de okul sütü program n n, ülkenin hayvanc l k ve g da sektörünün geli imine de 
yararlar  var. Örne in bu programla birlikte y lda yakla k 250 milyon litre fazla içme sütü 
bizzat çocuklar taraf ndan tüketilecek. Bunun da sadece yeti tiriciye dönü ü 170 milyon lira 
civar nda. Halbuki iki ayl k bir program uyguland nda yakla k 65 milyon litre süt içilecek 
ve yeti tiriciye getirisi sadece 52 milyon lira olacak.  

ayet okul sütü bir y l boyunca uygulan rsa; bir yandan özellikle artan yem maliyetleri 
nedeniyle u anda krizde olan ülke hayvanc l  geli irken…
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Di er yandan süt fabrikalar  yeni tesisler kuracak, kurulu ta görev üstlenecek olan in aat 
sektörü, makine sektörü ve di er yan sektör canlanacak, süt sanayine yard mc  maddeler 
sa layan sektör hayat bulacak ve en önemlisi de istihdam artacak. 

Bitmedi. Okul sütü sa l kl  nesiller yeti tirilmesi için son derece önemli. Günümüzde devletin 
sa l ks z beslenmeden dolay  harcad  tedavi giderlerinin 15 milyar dolar oldu unu
dü ündü ümüzde projenin ne kadar önemli oldu u ortaya ç kar. 

EN ÇOK KAR ILA ILAN SA LIK SORUNU 

Sütün içerisinde bulunan besin maddelerinden biri de tabloda görüldü ü gibi Laktoz (süt 
ekeri) dur. Baz  insanlar laktozu sindiremezler. Bu nedenle bu ki iler süt içtiklerinde, 

ba rsaklar nda gaz, i me olu ur, ishal, mide bulant s , mide kramplar  görülür. Laktozu 
parçalayan enzim laktazd r ve bu da ince ba rsaklarda bulunur. ayet laktaz enzimi zamanla 
ba rsakta yok olmu sa söz konusu rahats zl k meydana gelir ve buna da “laktoz intolerans” 
(Sütü sindirememe) ad  verilir. Laktoz intolerans ya do u tan olu ur ya da süt içme 
al kanl n n olmamas ndan ileri gelir. Bu tür rahats zl  olanlar süt içerken dikkatli 
olmal d rlar. Bu okullar n en çok kar la acaklar  rahats zl k olacakt r. 

Okul Sütü Programlar nda ayet günlük süt (pastörize süt) da t l yorsa da t m s ras nda daha 
çok önem gösterilmelidir. öyle ki; 

Süt okula gelir gelmez de il, takip eden teneffüste da t lmal d r. Çünkü özellikle k
aylar nda 4 derecede gelen süt, çocuklar n midelerinin bozulmas na yol açabilir. Bizzat 
ö retmenler taraf ndan pipet bat r larak süt da t lmal d r. Böylece ö rencinin sütü içmesi 
sa lan r.  Ayr ca evlere gönderilen dayan kl  süt (UHT) aç ld ktan sonra mutlaka 
buzdolab nda tutulmal d r. Ö renciler bu konuda bilgilendirilmelidir. 

ZM R’DE SÜT DA ITIM PROGRAMLARI 

Büyük ehir Belediyesinin yürüttü ü proje çerçevesinde her gün 246 okulda yakla k 200 bin 
ilkö retim ö rencisine süt da t ld . Bu zahmetli projeyi önemli k lan iki husus var. Bunlardan 
biri sütün bir kooperatiften (Tire Süt Kooperatifi) al n yor olmas  di eri de ö rencilere günlük 
(pastörize) süt veriliyor olmas yd .

zmir Büyük ehir Belediyesi’nin Tire süt kooperatifiyle birlikte yedi y ld r yapt  okul 
sütünden, projenin 2011-2012 y l n n ikinci döneminin May s-Haziran aylar nda yurt 
genelinde ba lamas  üzerine mant kl  bir kararla vazgeçti. Bu karar n n ard ndan belediyenin 
zmir’de yoksul ailelerin 0-5 ya  grubundaki çocuklara süt içirebilmek için yine Tire Süt 

Kooperatifiyle yeni bir model ortaya koydu. Ad  “Süt kuzusu” olan bu model sayesinde 
birinci y l 106 bin yoksul aile çocu una ayda 8 litre ücretsiz süt da t ld . Bu y l proje ikinci 
y l na girdi.  

Belediye ve kooperatif küçük çocuklara süt içirmekle asl nda çok hay rl  bir i  yap yorlar. Bu 
iki kurum okul sütü için örnek te kil etmi ti. Umar m bu da örnek olur ve proje çocuklar n
hayr  için di er seksen ilde de ba lar.
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G R

H zl  ve plans z kentle me nedeniyle do al ekosistemlerin, yerini kentsel yerle imlere 
b rakt  günümüzde kentlilerin do adan uzak kalmas  ve daha da önemlisi mevcut kentsel 
ye il alanlar n ekolojik, sosyal ve ekonomik i levlerinden yeterince yararlanamamalar  söz 
konusu olmaktad r (Li et al., 2005). 

K zl  kentle menin neden oldu u sorunlar nedeniyle bir çok ülke ekolojik aç dan 
sürdürülebilir kentler olu turmak, mevcut kentleri ekolojik kayg lar ile yeniden 
ekillendirmek üzerine çal malar yapmaktad r. Ak ll  geli im (Smart Growth) projeleri ve 

uygulamalar  bunlardan biridir. 

Ak ll  geli im temelde farkl  kullan m tiplerini bir arada içeren kompakt bir kentsel geli imi, 
kentsel ye il alanlar n ve kent içinde yaya a rl kl  mekanlar n artt r lmas n , tar m alanlar n n, 
do al alanlar n, ekolojik aç dan önemli alanlar n, su kaynaklar n n korunmas n  ve bu sayede 
kentin ekolojik yap s n n korunmas n  ve iyile tirilmesini, daha ya anabilir ve sa l kl
kentlerin olu turulmas n  amaçlamaktad r (EPA, 2013).

Bu ba lamda örne in Maryland (ABD) Planlama Müdürlü ü (MDP) taraf ndan kentin ak ll
ve sürdürülebilir geli imini yönlendirmek hedefi ile ak ll  geli im modeli benimsenmi tir. 
Maryland’in do al kaynaklar  ve do al - kültürel miras n  korumak, planlamaya yönelik veri 
ve analiz üretmek, halk n ve hükümetin ak ll  geli im senaryolar n  desteklemesini sa lamak 
amac yla yasal - yönetsel çal malar ile planlama ve tasar ma yönelik öneriler hayata 
geçirilmi tir. 2009 y l nda kentin ak ll  ve ye il geli imine yönelik stratejilerin ve 
düzenlemelerin ortaya koyuldu u bir dizi yasal düzenleme yürürlü e girmi tir (MDP, 2013). 
Maryland’da ak ll  geli im üzerine yap lan çal malar yaln z yasal - yönetsel boyutta 
kalmay p planlama, tasar m ve yönetim a amalar  da hayata geçmi tir. Bu kapsamda halen 
sürmekte olan ve gelecekte de nicel olarak artmas  planlanan projeler mevcuttur (Downtown 
Baltimore’s Westside, 2013). 

New Jersey’de (ABD) benzer ekilde, çevresel ve tarihi de erlerin korunmas n n
sa lanmas n n yan  s ra ya am kalitesinin art r lmas  ve sürdürülebilir ekonomik f rsatlar
yarat lmas  amac yla ak ll  geli im ilkelerini uygulamaktad r. Trafik, e itim, çevre, iskân, aç k
alanlar, ekonomik geli im, kentin canland r lmas  konular nda söz konusu geli im modelini 
kullanmaktad r (State of New Jersey Department of State, 2013). 

Ak ll  geli im senaryolar n n temelinde Boston kentindeki park sistemleri örne ine (zümrüt 
kolye - emerald necklace) benzer bir yakla m bulunmaktad r. Boston kenti park sistemleri, 
park yollar  olarak adland r lan, a aç s ral  yollarla birbirine ba lanan kent içinde ve yak n
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çevresinde yer alan çe itli büyüklükteki parklar  içermektedir (Emerald Necklace 
Conservancy, 2013). Bu park yollar  araç, yaya ve bisiklet yollar n  içermekte ve kullan c lara 
rekreasyonel olanaklar sa lamaktad r. Bu yakla m ayn  zamanda geleneksel kent merkezine 
yeni eklemlenen geli im alanlar n  ba lamay  di er bir deyi le çok i levli bir ekolojik a
olu turmay  hedeflemektir. Ekolojik a  sisteminde amaç, kentsel peyzaj mozai i içinde aç k
ve ye il alan sistemini olu turan tüm ye il alanlar n fonksiyonel ekilde ba lant l  olmas d r.
Ekolojik a  sistemi temelde parçalar (parklar, botanik bahçeleri, mezarl klar, do al alanlar 
vb.) ve koridorlardan (do rusal eritler eklindeki parklar, akarsu koridorlar , kanallar vb.) 
olu maktad r.

zmir, 322 ki i/km2 nüfus yo unlu uyla ülkemizin en yo un yerle imlerinden birisidir. Kentte 
özellikle son 40 y ll k periyotta büyük çapl  bir kentsel geli im ya anm  ve yap la m  alanlar 
üç kat ndan fazla bir oranda artm t r. Bu süreçte ayr ca banliyöle me olgusuyla da kar la an
zmir, ba ta k y  bölümler olmak üzere ana ula m akslar  boyunca saçaklanan geli me 

göstermi tir. Bu geli me kentte do al alanlar ve ye il alanlar n aleyhine bir durum yaratm  ve 
bu alanlar n büyük bölümü yap la m  alanlara dönü mü tür (Hepcan et al., 2013). üphesiz
bu geli meler zmir kentini ekolojik aç dan sürdürülebilir olmayan bir noktaya ta m t r. 
Bunun en büyük kan t , Hepcan (2013)’ün zmir’in merkez ilçelerinde peyzaj metrikleri 
kullan larak ye il alan dokusu ve ba lant l l k durumunun ölçüldü ü çal mas na göre; kentsel 
ye il alanlar n kentin sadece %1.45’ini olu turdu u, üstelik bu alanlar n oldukça parçalanm
ve yal t lm  bir yap da oldu u saptanm t r.

Bu ba lamda bu çal ma; kentin gelece ine yönelik olarak ekolojik aç dan sürdürülebilir bir 
geli im senaryosu (ak ll  geli im senaryosu) üretmeyi di er bir deyi le aç k - ye il alanlar n
ekolojik a lar mant nda örüldü ü daha ya anabilir bir kent geli imine yönelik bir 
yakla m n ortaya konulmas n  hedeflemektedir. Üretilen bu senaryonun ekolojik aç dan 
sürdürülebilir olup olmad n  test edebilmek için, kentin mevcut durumu (Hepcan, 2013) ve 
bu senaryo peyzaj metrikleri kullan larak analiz edilerek kar la t r lm t r. 

ARA TIRMA ALANI 

Ara t rma alan n  38°34  ve 38°16  Kuzey enlemi 26°48  ve 27°22  Do u boylam  aras nda
kalan toplam 936.22 km2 büyüklü ündeki Çi li, Kar yaka, Bayrakl , Konak, Bornova, Buca, 
Gaziemir, Karaba lar, Balçova, Narl dere, Güzelbahçe ilçeleri olu turmaktad r ( ekil 1).  

MATERYAL

Ara t rma alan na ait 2005 tarihli IKONOS uydu görüntüsü, bu görüntünün kontrollü 
s n fland r lmas yla üretilen arazi kullan m haritas  (Hepcan, 2013; Hepcan et al., 2013) ile 
1/25000 ölçekli topo rafik haritalar ara t rma materyalini olu turmaktad r.

Arazi kullan m haritas  yap la m  alanlar (yap la m  alanlar, endüstriyel alanlar, otoyollar, 
hava alan , çöp depolama alanlar , ta  - maden ocaklar ), kentsel ye il alanlar (kent parklar ,
okul-kampüs bahçeleri, mezarl klar, oyun alanlar , su k y s  rekreasyon alanlar , konut 
bahçeleri), tar m alanlar  (tar m alanlar , zeytinlik alanlar ve meyve bahçeleri) ve do al alanlar 
(maki, frigana ve orman vejetasyonlar ,  a açland rma alanlar , tuzlu düzlükler, sulak alanlar) 
olmak üzere 4 s n f alt nda yeniden s n fland r lm t r.   
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ekil 1 Ara t rma alan

YÖNTEM 

Ara t rman n yöntemi; zmir kentinin mevcut durumu ile kent için ekolojik a lar temelinde 
olu turulmu  aç k ve ye il alan sistemini içeren sürdürülebilir bir geli im senaryosu (ak ll
geli im senaryosu) üretilmesi ve bu senaryonun peyzaj metrikleri kullan larak FRAGSTATS 
3.4 (McGarigal and Marks 2003) yaz l m nda analiz edilmesi üzerine kurgulanm t r.

Kentin mevcut durumuna ait veriler Hepcan (2013)’ün zmir kentinin aç k ve ye il alanlar n n
de erlendirmesine yönelik çal mas ndan elde edilmi tir. Ak ll  geli im senaryosu, arazi 
kullan m haritas  üzerinden uydu görüntüsü kullan larak üretilmi tir. Senaryoda, kentin 
mevcut kentsel ye il alanlar na ek olarak kentin yap la m  alan n n s n rlar  içinde kalan 
potansiyel aç k ve ye il alanlar belirlenmi tir. Kent içindeki akarsu koridorlar , kuru dere 
yataklar  ve su kanallar , otoyol, karayolu ve demiryolu kenarlar nda do rusal koridorlar 
olu turulmu tur. Ayr ca at l alanlar, aç k ta  ve maden ocaklar , do al alanlar ile yap  adalar
aras nda kalm  yap la mam  alanlar potansiyel aç k ve ye il alanlar olarak tan mlanm t r.

Ara t rmada kullan lan peyzaj metrikleri peyzaj s n flar n n kendisine özgü fiziksel yap s n
veya mekansal karakteristik özelliklerini ölçen / analiz eden algoritmalard r (McGarigal and 
Marks, 1995). PLAND; peyzaj n oran  bir peyzaj tipinin peyzajdaki oran n , NP; parça say s
peyzaj tipine ait peyzaj parças  say s n , MPS; ortalama parça büyüklü ü de eri bir arazi 
kullan m tipine ait parçalar n aritmetik ortalamas n  ifade eder. PROX_AM; yak nl k, bir 
peyzajda belirli bir arazi kullan m tipine ait parçalar n ve mekansal da l m n
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(yal t lm l n ) analiz eder.  GYRATE_AM; bir arazi kullan m tipine ait parçalar n
peyzajdaki devaml l n /süreklili ini hesaplamaya yönelik bir analizdir. ENN_AM; kom u
parçalar aras ndaki en yak n do rusal mesafe, ayn  arazi kullan m tipi için bir parçadan 
di erine olan en k sa do rusal mesafedir (McGarigal and Marks, 1995; McGarigal and Marks 
2003; Botequilha Leitao et al. 2006). 

BULGULAR

Ara t rma alan n n mevcut durumunda bask n arazi örtüsünü % 60’l k oran yla do al alanlar 
olu turmaktad r. Bunu % 26’l k bir oran ile yap la m  alan takip etmektedir. Tar m arazileri 
% 12’lik bir orana sahip iken kentsel ye il alanlar n oran  % 1.45’tir ( ekil 2a). Kentin 
yap la m  alan , körfez çevresi ile ana ula m a lar  do rultusunda yay l m göstermektedir. 
Tar m arazileri ço unlukla kenttin çeperlerine yak n, da n k bir yap  göstermektedir.  Do al
alanlar, kentin yap la m  bölümünün çeperlerinde yer almaktad r.  Kentsel ye il alanlar ise 
kent içinde da n k bir yap  göstermektedir. (Hepcan, 2013). 

Tablo 1 Mevcut durum analiz sonuçlar

PLAND (%) NP MPS GYRATE_AM PROX_AM ENN_AM 

Yap la m  alan  25.93 239 155.22 8147.32 4471.80 51.70 

Kentsel ye il alan 1.45 2177 0.62 150.56 60.61 116.70 

Tar m alan 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 

Tablo 2 Ak ll  geli im senaryosu analiz sonuçlar

PLAND (%) NP MPS GYRATE_AM PROX_AM ENN_AM 

Yap la m  alan  22.26 370 56.34 7611.92 15966.80 57.01 

Kentsel ye il alan 6.84 12325 0.52 584.67 1314.73 28.22 

Tar m alan 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 

Ak ll  senaryonun analizi sonucunda ise ara t rma alan n n % 58.89’unu do al alanlar n,
% 22’sini yap la m  alanlar n, % 12’sini tar m alanlar n n ve % 6.84’ünü kentsel ye il
alanlar n olu turdu u belirlenmi tir. Do al alanlar en bask n arazi kullan m tipi olup, 
ara t rma alan n n % 58’ini kaplamakta ve kentin yap la m  bölümünü çevrelemektedir. 
Kentinin yap la m  alan  % 22’lik bir orana sahiptir. Tar m arazileri ise kentsel dokunun 
kaplad  alan n yar s  kadar bir alan  kaplamaktad r. Mevcut ve potansiyel kentsel ye il
alanlar n ise küçük parçalar halinde kentin yap la m  alan nda da l m gösterdi i
belirlenmi tir (Tablo 1-2, ekil 2b). 

Ak ll  geli im senaryosunda kentsel ye il alanlar n kent içindeki oran n n % 1.45’ten 6.84’e 
ç kt  belirlenmi tir. Mevcut durumda kentsel ye il alanlar n say s  (NP) 2177 iken, 
potansiyel alanlar n tan mlanmas ndan sonra bu de er (NP) 12325’e ula m t r. Mevcut 
durumda PROX_AM de eri 60.61 iken, ak ll  geli im senaryosunda bu de er 1314.73 olarak 
hesaplanm t r. ENN_AM de eri ise mevcut durumda 116.70’tir. Ak ll  geli im senaryosunun 
analizi sonucunda bu de er 4 kat azalarak 28.22’ye dü mü tür. GYRATE_AM, kentsel ye il
alanlar için de erinin mevcut durumda 150.56, ak ll  senaryoda ise 584.67 olarak 
belirlenmi tir.
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ekil 2 (A) Ara t rma alan n n mevcut durumu (Hepcan, 2013), (B) Ak ll  geli im senaryosu 

A

B
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TARTI MA VE SONUÇ 

Sanayile meye dayal  göçlerle h zlanan kentle me hareketleri zmir’in fiziksel, sosyal, 
kültürel, ekonomik olarak de i imine neden olmu , bu de i im kent mekân n n günümüzdeki 
düzensiz formunu ve dokusunu olu turmu tur. H zl  büyüme, göçe dayal  nüfus art  kentsel 
alan gereksinimini önemli ölçüde artt rm t r. Bu süreç denetimsizlik ve plans zl kla
bütünle ti inde, a r  yap  yo unluklar , sosyal ve teknik altyap da yetersizlik ve ya am
destek sistemleri ile tarihsel ve do al çevrenin tahribine, bozulmas na neden olmu tur.
Günümüzde zmir kentinin mekânsal yay l m , tar m, orman alanlar , su havzalar , do al
ortamlar, koruma alt ndaki alanlar, k y lar gibi do al e iklere dayanm  yer yer bu e ikler 
a lmaya ba lam t r (Topal, 2009). 

Yukar daki tespitleri destekler yönde 1963 ve 2005 y llar  aras nda, zmir kentinde ciddi bir 
kentsel de i im ya anm  oldu unu söylemek olas d r. Bu süreçte kentin yap la m  alanlar
% 30’a yak n bir art  göstermi tir. Bu art  büyük ölçüde tar m alanlar n n aleyhine bir 
geli im göstermi , tar m alanlar  ba ta olmak üzere do al bitki örtüsü, sulak alanlar gibi 
de erli do al peyzajlar da kentsel alana dönü mü tür. Örne in Gediz Deltas ’n n do usunda
yer alan tuzlu düzlük çok dramatik bir azal  göstermi  ve 42 y ll k zaman diliminde              
% 40’dan fazla oranda yok olarak kentsel kullan m na dönü mü tür (Hepcan et al.,  2013).

Hiç üphesiz yukar da ad  geçen bu geli im sürecinde kentsel ye il alanlar da olumsuz bir 
biçimde etkilenmi tir. zmir kentinde mevcut durum incelendi inde, kentsel ye il alanlar n
peyzajdaki konfigürasyonunu tan mlayan parça say s  ve ortalama parça büyüklü ü de erleri, 
kentsel ye il alanlar n boyutlar n n küçük ve kent peyzaj  içinde oldukça parçalanm  bir 
yap da oldu unu göstermektedir (Hepcan, 2013). Yine ayn  ara t r c , zmir kentindeki 
kentsel ye il alanlar n oran n  %1.45 olarak saptam t r. Bu oran Stockholm kentinde % 30 
(rezerv alanlar yla birlikte % 40) (European Union, 2010), Zürih’te ( sviçre) % 19, Dublin’de 
( rlanda) % 17, Birmingham’da ( ngiltere) %  13, Helsinki’de (Finlandiya) % 8, Leipzig’de 
(Almanya) % 15’tir (URGE-Team, 2004). Bu de erler göz önüne al nd nda zmir’in bu 
kentlerin oldukça gerisinde oldu u aç kt r.  Bu çal mada olu turulan ak ll  senaryoda ise 
kentsel doku içerisindeki refüj, ula m a lar n n çevreleri, at l alanlar, yap  adalar n n
aras ndaki bo  alanlar, do al alanlar vb. alanlar n potansiyel alan olarak de erlendirilmesi 
durumunda bile, kentsel aç k ve ye il alanlar n oran  ancak yakla k 4.5 kat art  göstererek  
% 6.84’e ula abilmi tir (Tablo 2).

Mevcut durumla kar la t r ld nda senaryo ile önerilen kentsel ye il alanlar n, GYRATE-
_AM de erinin yüksek olmas , kent peyzaj nda kentsel ye il alanlar n süreklili inin fazla 
oldu u anlam na gelmektedir. PROX_AM de erinin yüksek, ENN_AM de erinin dü ük 
olmas  ise kentsel ye il alanlar aras ndaki ba lant l n yüksek oldu unu ifade etmektedir. 
ENN_AM de erinin dört kat azalmas , kentsel ye il alanlar n mevcut duruma göre dört kat 
yak n mesafede oldu unu belirtmektedir. Bu durum önerilen senaryonun zmir kentini kentsel 
ye il alanlar aç s ndan daha sürdürülebilir bir konuma getirdi inin göstergesidir. 

Görünen odur ki ak ll  geli im senaryosunda bile, zmir kentinin kentsel ye il alanlar n n
yukar da ad  geçen kentlerin düzeyine ula mas  oldukça güç görünmektedir. Bunun temel 
nedeni zmir kentinin yerle im dokusu, a rl kl  olarak çok katl  binalar n biti ik nizamda bir 
araya gelmesidir. Ayr ca, MPS de eri, yap la mas n  tamamlam  kentsel doku içindeki 
kentsel ye il alanlar n büyüklüklerinin oldukça küçük oldu unu göstermektedir.  Dolay s yla 
kentin aralar nda ba lant lar olu turulabilecek geni  kentsel ye il alanlara ihtiyac
bulunmaktad r. Yap la ma yo unlu unun yüksek olmas  nedeniyle fiziksel olarak yeni kentsel 
ye il alanlar olu turma olanaklar  son derece s n rl d r. Ancak geni  yap  yüzeylerine sahip 
binalarda çat  bahçeleri olu turulmas , yap  yüzeylerinin bitkilendirilmesi (dü ey bahçeler 
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olu turulmas ) ya da at l alanlar n dönü türülmesi gibi alternatif çözüm önerilerine ihtiyaç 
duyulmaktad r. Londra, sviçre ve New York kentlerindeki örnekler gibi çat  bahçeleri 
olu turulabilir (Brenneisen, 2006). Benzer ekilde yap  yüzeylerinin bitkilendirilmesi (dü ey
bahçeler olu turulmas ) yoluyla kente ye il yüzeyler kazand r labilir.

Yukar da ad  geçen çözümlerle birlikte kentsel ye il alan miktar n n artt r lmas  tek ba na
yeterli de ildir. Miktarla birlikte niteli inde iyile tirilmesi gereklidir. Bunun sistematik 
biçimde yakla mla yap lmas  ve kentte bir ye il alanlar sisteminin - kentsel bir ekolojik a n
olu turulmas  gereklidir. Ekolojik a  temelinde olu turulan kentsel aç k ve ye il alan 
sisteminde ekolojik yap n n sa l kl  olmas ; a n bile enlerini olu turan alanlar n ekolojik 
kalitesinin yüksek olmas yla do ru orant l d r. Büyük parçalar n ekolojik kalitelerinin yüksek 
olmas  nedeniyle, sistemde mümkün oldu unca büyük parçalar n bulunmas na çal lmal d r.
Kentsel doku içinde ekolojik a lar n olu turulmas ; s  adas  olu umunu azalt r, hava kalitesini 
iyile tirir, kent iklimine olumlu katk  sa lar, kentsel yaban hayat  için habitat olu turur ve 
türlerin hareketine olanak sa lar, kent halk na rekreasyonel olanaklar sunar. 

Ak ll  geli im senaryosunda kesintisiz koridorlar ula m a lar  (karayollar  ve demiryollar ) ve 
akarsu - dere yataklar , deniz k y s  ve kanallar gibi do rusal peyzaj elemanlar  ile s n rl d r. 
Ancak aç k ve ye il alanlar aras ndaki ba lant l l k Portland, Boston ve Singapur 
kentlerindeki örneklerde oldu u gibi kentsel doku içinde sistematik bir ekilde do rusal ye il
alanlar n olu turulmas yla sa lanabilir (NE Holladay Green Street Corridor Plan, 2012; 
Emerald Necklace Conservancy, 2013; Guniwan, 2011).  

Kentin birçok bölümünde (Karaba lar, Kar yaka ve Bayrakl  ilçelerinde) kuru dere ve akarsu 
yataklar n n içinde ya da k y s nda yap lar yer almaktad r. Baz  bölgelerde ise akarsu yataklar
kapat lm t r.  Bu durum kent ve yak n çevresinin su rejimini olumsuz bir ekilde etkilemekte 
ayr ca, akarsu yataklar n n yak n çevresinin ta k n alanlar  olmas  nedeniyle risk 
olu turmaktad r. Bu alanlar n kentsel dönü ümde öncelikli alanlar olarak belirlenerek, akarsu 
yataklar n n kanala al nmas  yerine do al yap s na uygun olarak peyzaj onar m  çal malar yla 
su k y s  ekosistemlerinin iyile tirilmesi, kent içinden kent d na kadar uzanan koridorlar 
haline getirilmesi sa lanabilir. Bu koridorlar n çevresine tampon bölgeler olu turulabilir. Bu 
sayede ya  sular n n drenaj sistemleriyle kanalize edilmesi yerine toplanmas  ve yer alt  su 
rejiminin beslenmesi, ekolojik yap n n iyile tirilmesi, flora ve fauna türlerinin korunmas ,
kent halk  için rekreasyonel olanaklar n sa lanmas  mümkün olabilecektir. Akarsu 
koridorlar n n iyile tirilmesi son dönemlerde birçok kentte öncelikli çal malar aras nda yer 
almakta ve bu do rultuda ba ar l  uygulamalar yap lmaktad r.

zmir kenti için Los Angeles kentinde akarsu koridorlar n geli tirilmesi ve iyile tirilmesine 
yönelik haz rlanan master plan çal mas na benzer planlar haz rlanabilir ve uygulanabilir 
(LARRMP, 2007).  

Ak ll  senaryoda tar m alanlar n n azalmas n n nedeni, tar m arazilerinin içerisinden geçen 
akarsu yataklar n n potansiyel alanlar olarak tan mlanmas ndan kaynaklanmaktad r. Kent 
içindeki tar m arazilerin korunmas , kentin tar msal üretim ihtiyac  için kaynak 
olu turmaktad r. Bu alanlar ayr ca, su rejimi aç s ndan önem ta maktad r. Ya  sular n n
drene edilmesini sa lamakta ve akarsu ta k nlar nda tampon bölge görevi görmektedir. Kent 
içindeki ve yak n çevresindeki tar m arazileri ak ll  geli im senaryolar  kapsam nda potansiyel 
alanlar olarak kabul edilerek -Hollanda’da oldu u gibi- ekolojik a  sistemine dahil edilebilir. 
Bu sayede tar msal arazilerin ba ka kullan mlara dönü türülmemesinin önüne geçilebilir. 

Ak ll  geli im senaryosunda do al alanlar n oran  % 1.5 oran nda azalm , parça say s  ise 
365’ten 273’e dü mü tür. Bu durum, kent içindeki küçük ve yap la m  parsellerle çevrilmi
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do al alanlar n potansiyel alan olarak tan mlanmas ndan kaynaklanmaktad r. Buna kar l k
ortalama parça büyüklü ü art  göstermi tir ki bu, do al alana ait parçalar n ortalama 
büyüklü ünün artt  anlam na gelmektedir. GYRATE_AM ve ENN_AM de erlerinde 
önemli bir de i im olmam t r ancak PROX_AM de eri 48925’ten 34528’ye dü mü tür. Bu 
normalde do al alana ait parçalar n mekânsal olarak birbirinden daha uzakta konumland n
ve yal t lm l n yüksek oldu unu ifade etmektedir. Bu durum ilk görü te önerilen ak ll
senaryoda bir eksikli in oldu u eklinde yorumlanabilir. Ancak PROX_AM de erinin 
dü mesinin nedeninin zmir’de do al alanlar n kentin yap la m  bölümünün çeperlerinde yer 
almas , kent içinde büyük do al alanlar n ve bunlar  kent d ndaki do al alanlara ba layan
koridorlar n bulunmamas yla aç klanmas  gereklidir. Asl nda kent çeperinde yer alan % 58 
oran ndaki do al alanlar (Tablo 2), zmir için ciddi bir potansiyel sunmaktad r. Bu do al
rezerv alanlar n n mümkün oldu unca korunmas  ve bu alanlar n kentin yap la m  dokusu 
içinde kalan kentsel aç k ve ye il alanlar aras nda fiziksel ba lant l n sa lanmas  yönünde 
çal lmal d r.

Son birkaç y ld r ülkemizin gündeminde olan kentsel dönü üm uygulamalar , kentlerin 
yeniden planlanmas  için asl nda önemli f rsatlar yaratmaktad r. Bunun için kentsel dönü ümü 
sadece eski yap lar n y k l p yerine yeni apartman bloklar  dikmekten öte bir uygulama olarak 
de erlendirmek gereklidir. Bu dönü ümün ekolojik ve sosyal boyutlar n n da bulundu u göz 
önüne al nmal d r. Bu ba lamda ye il alan miktar  artt r lmal , yeni olu turulacak kentsel aç k
ve ye il alanlar, bir ekolojik a  yakla m nda sistematik bir biçimde planlanmal d r.   
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Giri

Kad n n sosyo-ekonomik, kültürel, politik vb. alanlardaki uzun soluklu ve çok yönlü var olma 
mücadelesinin uzun tarihi, kimi önemli kazan mlara tan kl k etmi  olsa da bu alandaki 
sorunlar varl n  derinle erek sürdürmektedir. Psikolojik, ekonomik, bedensel iddet,
ayr mc l k, taciz, istihdam vb. konulara ili kin gerçeklikler kaç n lmaz biçimde kad na yönelik 
gündemin önemli bir bölümünü kaplarken toplumsal cinsiyet rollerinin gündelik hayattaki 
basit gibi görünen kimi sorunlu yans malar  genel dikkatin d nda kalmaktad r. Oysa kad n
sorununa ili kin olarak büyük ölçekli sosyo-ekonomik, politik, kültürel vb. olgular n bir d a
vurumu olan gündelik hayat n içinde saklanan  manzaralar n de ifre edilmesi   de büyük önem 
ta maktad r. 

Kad n n kentsel mekâna ili kin olarak dola ma hakk ndan çal ma hakk na, yönetimsel 
kademelerde görev alma hakk ndan mekân  biçimlendirme hakk na, e lenme hakk ndan söz 
söyleme hakk na uzanan bir dizi hakk n n her an ve çe itli biçimlerde zedelenmekte olmas ,
günümüzde gündelik hayata ili kin temel sorunlar aras nda yer almaktad r. Kentlerdeki yo un
ve s k k ya ant n n içerisinde herkes taraf ndan kullan lan kamusal mekân ise sözü edilen 
zedelenmelerin ba l ca sahnelerinden birini te kil etmektedir. TMMOB zmir KK Kad n
Çal ma Grubu taraf ndan olu turulan  “Koltu uma Oturma” projesine odaklanan bu bildiri, 
kad n n kentsel-kamusal mekândaki gündelik var olu una ili kin küçükmü  gibi görünen 
ancak bütüncül bir biçimde bak ld nda büyük oldu u anla lan çe itli sorunlar   “koltuk” 
metaforu üzerinden tart may  ve sorunlar n giderilmesine yönelik öngörüler gerçekle tirmeyi 
amaçlamaktad r. Bildiri, kamusal alanda yer alan  “koltuk”lara ili kin toplumsal cinsiyet 
temelli payla m hallerinin ne ekilde gerçekle ti ini, otobüs, sokak, i yeri, yönetim binas ,
e lenme alan  gibi farkl  kentsel mekânlar üzerinde tart may  ve fiziksel ya da temsiliyet 
anlam nda tespit edilen e itsizliklerin giderilmesi aç s ndan ihtiyaç duyulan toplumsal, öznel, 
yönetimsel, sivil sorumluluklar  belirlemeyi deneyecektir.   

Nesneler Dünyas ndaki Bir Ö e Olarak “Koltuk” ve Anlamlar

“Koltuk” denilen nesnenin ne olup olmad n  ana hatlar yla tan mlamak gerekirse, onu 
“insan n yapt  bir nesne” olarak aç klayabilmemiz mümkündür. Toplumbilimciler, 
arkeologlar, antropologlar, insan n üretti i her eyi “insan yap m  nesne” olarak 
adland rmakta ve “kültür” teriminin insan yap m  her eyi kapsad n  ifade etmektedir. nsan
yap m  bir nesne, genellikle tek bir amaç gözetilecek bir i leve göre üretilmekte, nesnelere 
yak t r lan i levler ise kültürel çevredeki uzla mlara ba lanmaktad r (Posner, 2001, s.37-38). 
Baudrillard, “Nesneler Sistemi” adl  kitab nda her nesnenin özel, aile, kamu vb. düzeylerde 
dönü türdü ü bir eyler bulundu unu, insanlar n nesnelerle ili kiye geçi  süreçlerine ba l
olarak ortaya ç kan bir insani ili kiler ve davran lar sistemati inin mevcut oldu unu öne 
sürer. Bu kapsamda nesnelerin “üretip konu tu u bir dile benzeyen” bir anlamlar sisteminden 
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söz edilmektedir (Baudrillard, 2011, s.9-11, 58). Böyle bak ld nda koltu un da oturma 
i levini üstlenmenin ötesinde anlamlar içerdi ini, koltu a dair anlam dizgesinin insani ya da 
toplumsal ili kiler ve davran lar, tan mlanm -tan mlanmam  hiyerar iler, toplumsal cinsiyet 
modelleri vb. kar l klar n n bulundu unu öne sürmek mümkündür.  

Baudrillard, puftan kanapeye, tahta s radan rahat koltu a kadar bütün modern oturak 
e yalar n n ön plana ç kartmaya çal t klar eyin toplumsal ili ki kurmak ve kar l kl  bir 
konuma sahip olmak oldu unu vurgulamakta, ana sorunun kar l kl  oturma biçiminden çok 
modern toplumsal bireyin her yerde kar m za ç kan konumunu öne ç kartmak oldu unu
söylemektedir. Bu kapsamda, e yalar n ald klar  form ve yerle tirilme biçimlerine ba l  olarak 
varl k bulmu  eski yönelimlerin yaratt  ahlaki saplant  ve maddi s k nt lara da dikkat çeker 
(Baudrillard, 2011, s. 56- 58). Koltu un öznel ve kamusal mekânlarda geçmi ten bugüne 
dönü en biçim ve anlamlar , önemli sorgulamalar n konusudur. 

Öznel bir mekân olan ev içinde “modern” bir e ya olarak varl k bulan ve süreç içinde 
geleneksel evdeki sedirin yerini alan koltuk, uzun zaman eski ahlaki saplant larla 
anlamland r lm t r. Ev modernle mi  olsa da “modern koltuk” evin hayat na kolayca 
kar amam t r. Apartman dairelerinin misafir odas  denilen ve fazla oturulmayan bir 
mekân nda üzeri örtülerek korunan koltuk tak m n n ba kö ede duran parças , öncelikle en 
önemli erkek misafire ve evin reisi olarak görülen erke e tahsis edilmi  durumdad r. Evin 
mutfaktan getirilecek ikramdan sorumlu tutulan kad n  gibi kendilerini ona yard m etmekle 
sorumlu tutan misafir kad nlar n da kap ya yak n koltuk ve sandalyelerde oturduklar  görülür.  
Günümüze gelindi inde ise misafir odas  kavram  ço u evde ortadan kalkm , e yalar yeni 
biçimlere ve yeni anlamlara bürünmü tür. Baudrillard, kar l kl   olarak yerle tirilen ve 
birbirine de en, dokunan  e yalar n sadece mekânsal de il, ahlaki bir birliktelik de 
sergilediklerini, mobilyalar n sadece i levsel de il, simgesel anlamlar da ta d n , evin bu 
konumuyla aile içindeki ki isel ili kilerle bütünle ti ini ifade ederken, seri üretim ve yersizlik 
dolay s yla üretilen e yalar n getirdi i dinamizmin bir miktar özgürlük yaratt n  ve eski 
e yalar n sahip oldu u yapmac k ahlaki temeli zorlad n  belirtir   (Baudrillard, 2011, s. 21-
24). Benzer bir geli me kentsel/kamusal mekânlar için de varl k bulmakta, i yerlerinden resmi 
kurumlara, ula m araçlar ndan e lenme-dinlenme mekânlar na de i en çe it çe it yerde  var 
olan koltuklar, toplumsal hiyerar iler, erkler, e itsizlikler vb. konularla ilgili sorunlar
yans tmay  sürdürmektedir.   

Kentsel/Kamusal Mekânda Kad n Varl ,  Gündelik Haklar ve “Koltuk” Metaforu 

“ nsan yap m  bir nesne” olarak anlamlar ve simgeler içeren koltu un var olma yerleri ve 
biçimlerini toplumsal cinsiyet ve kad n olgusu ile ili kili bir sorgulaman n konusu yapmak, 
öncelikle kentsel/kamusal alandaki kad n varl  ile ilgili durumu incelenmesini  ve buna 
yönelik gündelik haklar n alt n n çizilmesini gerektirmektedir. Kad n n kentsel/kamusal 
mekândaki varl  geçmi ten bugüne say sal olarak artm sa da, toplumsal hayattaki erkler ve 
olanaklar n payla m  hâlâ e itlikçi bir manzara göstermemektedir.  Bu durumun en temel 
nedenlerinden biri de, toplumsal cinsiyet rollerine ili kin tart mal  alg lard r. 

Cinsiyetin fiziksel olman n ötesinde toplumsal kabuller, alg lar, davran lar, yönlendirmelerle 
ilgili bir konu oldu u kabul edilmekte olup, bu kabul çerçevesinde “toplumsal cinsiyet” 
kavram  geli tirilmi tir. Buttler, toplumsal cinsiyeti eril ve di il  kavramlar n üretildi i bir 
mekanizma olarak tan mlarken, bu mekanizman n  toplumsal cinsiyeti hormonal, 
kromozomal, ruhsal, performatif ara formlarla birlikte üretti ini ifade etmektedir. Toplumsal 
cinsiyetin düzenlemeye tabii tutulmas  ise, düzen taraf ndan öznele tirilmek  anlam na



817

* Bu bildiri TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Kad n Çal ma Grubu ad na düzenlenmi tir.

geldi inden bir sorun olarak görülmektedir (Buttler, 2009, s.73-75).  Kad n n tarih boyunca 
kendisine atanan roller çerçevesinde gündelik hayatta kar la t   temel sorunlardan önemli 
bir bölümü, “ev” ile özde le en iç mekândan d ar s  olarak nitelenebilecek “kamusal 
mekân”a dahil olabilme çabas  paralelinde geli mi tir. Kamusal mekâna dahil olma talebi, 
asl nda her modern birey için  “gündelik hayata dair basit bir hak” iken, bu talebin 
kar lanmas   ço u kere bilinçli ya da bilinçsiz davran larla zorla t r lmakta, kimi durumlarda 
da ortadan kald r lmaktad r. Kad n n kamusal mekâna dahil olma sürecine dair ya ad
güçlükler “koltuk” metaforu ile temsil edilebilecek erk da l mlar yla derinden ili kilidir.

Kad n n, sokaklar, bulvarlar, meydanlardan ula m araçlar na, i yerlerinden kurumsal 
binalara, yeme-içme, e lenme mekânlar ndan gezinti alanlar na de i en mekânlarda yer 
alabilmesi için tarih boyunca önemli mücadeleler verilmesi gerekmi tir. Kad n n
kentsel/kamusal mekânda daha yo un biçimde yer ald  günümüzde bile, bu varolu a ili kin 
ciddi sorunlar ya anmaktad r. Kayasü, toplumsal cinsiyet kimli i ile mekân ve yer 
olu umunun iç içe geçti ini, de i ik yerelliklerin farkl l klar n n toplumsal cinsiyetin 
içeri inin olu mas nda aktif bir ö e olarak belirdi ini vurgulamaktad r. Ba lang c n  üretimin 
ev d na ç kmas yla birlikte yeniden ekillenen “üretim” ve “toplumsal yeniden üretim” 
süreçlerinin olu turdu u “kamusal alan” ve “özel alan” ikilemi, çe itli ara t rmalarda 
“toplumsal cinsiyet-mekân” ili kilerinin en somut meselesi olarak gösterilmektedir (Kayasü, 
2005, s.21-22). Çak r ise, mekân kullan m n n cinsiyet ve beden politikalar n n yan  s ra
yurtta l k kavram  ile ili kili oldu una i aret etmekte, çevre ile toplumsal cinsiyet ili kisini
sorunsalla t ran feminist co rafya alan n n önemine i aret etmektedir. Cinsiyetçi uygulama ve 
bu kapsamdaki örgütlenme de, en belirgin biçimde özel ve kamusal alanlardaki kar tl k ve 
hiyerar ide ortaya ç kmaktad r. Özel ve kamusal mekânlar n ayr t r lmas , kad nlar n
ya am n n ev içiyle s n rlanmas , kamusal alanlara giri lerin denetim alt na al nmas , d  alana 
ç kmakla ili kili olarak giysilerden ula m araçlar na uzanan k s tlamalar konulmas , bu alan n
geçmi ten bugüne kar  kar ya oldu u sorunlar aras nda say lmaktad r (Çak r, 2009, s.133-
136, 142-145). Sözü edilen olgular farkl  co rafyalarda kendi karakteristikleriyle varl k
göstermekte olsa da, sorunun ana hatlar yla ayn  oldu unu söylemek mümkündür. 

Eski Yunan uygarl nda kamusal alan olan “polis”in erkeklere, ev olan “oikos’un kad n ve 
çocuklara atanmas , slam ülkelerindeki haremlik-selaml k uygulamas , Osmanl lar’da 
kad nlar n geceleri dola amayaca , dondurmac , kaymakç  vb. dükkânlara giremeyecekleri 
gibi uygulamalarla kar la malar , 18. yüzy lda Fransa’da  kad nlar n oy hakk ndan mahrum 
edilmeleri ve kulüplere al nmamalar  yönündeki kararlar n yürürlükte olmas  gibi haller, 
kad n tarihindeki irkiltici geli melerin çok k sa bir kesitini yans tmaktad r. Kad n n tüm 
haklar yla donat lm  bir halde kentte özgürce dola abilmesinin, 18. yüzy l sonlar nda bile ne 
Avrupa’da ne de bir ba ka yerde  mümkün olabildi ini gözler önüne koyan ciddi bir literatür 
bulunmaktad r. (Çak r, 2009, s.135). Bu kapsamdaki çarp c  ara t rmalardan biri de, 19. 
yüzy l sonlar nda Avrupa’da kent mekân n n hâlâ erkek bak  aç s  ile kategorize edildi ini, 
ancak sayg de er olmayan kad n n kentin kamusal yüzüyle özde le ti ini tespit eden 
çal mad r (Kayasü, 2005, s.23). Bu olgulara kad n n kentsel mekân  in a eden mimarl k ve 
mühendislik alanlar na oldukça geç kabul edildi i ve kabul edildikten sonra da ço u kere 
ikinci planda tutuldu u gerçe ini eklemek de gereklidir. Günümüzde kad n n en az ndan
dünyadaki belirli ülkelerde özgürce dola abilme hakk n  elde etti i görülse de, erkek egemen 
bak  aç s yla ortaya konmu  mekânsal düzenlemeler, a lamayan toplumsal bariyerler vb. 
olgular, bu özgürlü ün gere i gibi kullan lmas na ço u kere mani olmaktad r.

Kad n n,  sokak, bulvar ve meydanlarda özgürce dola t  varsay lan günümüzde bile çe itli
k s tlamalarla kar la lmakta; kad n ço u kentte örne in çar ya e i ya da ya l  bir kad nla 
ç kmak zorunda kalmaktad r. Geleneksel ya am biçiminin egemen oldu u ve kad n n
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konumunun daha çok ev olarak belirlendi i gecekondu bölgeleri, tarihsel çevreler vb. 
alanlarda, kad n n kamusal alandaki konumu, eve yak n bir pozisyonda belirlenmi  ve bu alan 
kom uluk ili kilerinin çemberi ya da kap  önü olarak s n rlanm t r. Kap  önündeki e iklerde 
ya da kap  önüne serilen bir örtünün üzerine oturarak sosyalle en kad n manzaralar  tipiktir. 
Bu gibi alanlarda erke in kamusal mekân  kahvehane olarak belirginle mekte, onun oturdu u
sandalye de, temsili bir koltu a kar l k gelmektedir.  

Otoyollar ve ula m araçlar , kentsel-kamusal mekânlardaki toplumsal cinsiyet rollerine 
yönelik sorunlar n en çarp c  biçimde ortaya ç kt  yerler aras nda bulunmaktad r. Otomobil, 
binek hayvanlar n n kullan ld  uzak bir geçmi e temellenen kolektif bellekten gelen bir 
tutumla hâlâ erke e ait görülmekte, kad n sürücüler trafikte kimi zaman tacizle kimi zaman da 
gereksiz yard m talebiyle kar la maktad r. Genel alg ya göre sürücü koltu u erke in olup  
onun yan ndaki koltuk ise kimi zaman “koruyup kollama” kimi zaman da “cinsel obje 
ça r mlar ” içeren bir yakla mla kad na ait k l nmaktad r. Baudrillard, otomobilin insan n
tapt  bir nesne olarak bütün nesnelerden daha özel bir yere sahip oldu unu, insana ba ka
hiçbir nesnenin veremedi i bir üstünlük duygusu verdi ini öne sürerken bu arac n
reklamlar nda kad n imgesinin kullan lmas n n ard nda yatan psiko-seksüel olgulara i aret 
eder (Baudrillard, 2011, s. 83- 88). Otomobil daha çok erkeklere ait bir araç olarak alg land
halde, imgenin kad n üzerinden kurgulanmas ndaki çeli ki çarp c d r. 

Çal ma ya am na kat lan kad nlar n kentsel mekânda ya ad klar  güçlüklerin davran sal
yakla mlarla incelenmesi sonucunda, dü ük gelirli i lerde çal an kad nlar n özel otomobil 
sahiplili inin oranlar n n az oldu u ve toplu ta m araçlar n  kullanman n güçlükleri  tespit 
edilmi tir (Kayasü, 2005,  s.22-23). Bu güçlük  kad n n çal ma ko ullar n  etkilemekle 
kalmamakta,  kent merkezinde yo unla an sosyo-kültürel aktivitelere dahil olabilmesi 
konusunda da bariyer yaratmaktad r. Erke in toplu ta m araçlar ndaki koltuk kullanma 
e ilimini incelemek de  irkilticidir. Çocuktan ya l ya kadar her ya tan erkek aktör, otobüs, 
minibüs, tren, vapur vb. toplu ta m araçlar ndaki ikili koltuklara yay larak oturmakta, iki 
erkek figür yan yana dü tüklerinde birbirlerine çarpmalar  söz konusu oldu u için ortalama 
bir düzen kurabildikleri halde, yan koltukta bir kad n olmas  durumunda onun koltu unun
üçte birini kaplamakta bir sak nca görmemektedirler. Kad nlar taraf ndan bu konuda yap lan 
ikazlar ise genelde iddet içeren bir dille kar land ndan, toplu ta m araçlar  kendi 
koltu unun bir bölümünü  erkek varl na terk etmek zorunda kalm  kad n manzaralar yla
doludur. Erke in kamusal alandaki koltuklara yay larak, koltu u sahiplenerek, hatta yandaki 
koltuklara ta arak gerçekle tirdi i geleneksel oturma biçiminin erkek egemen bir dünyan n
kolektif belle inin en temel yans malar ndan biri oldu unu söylemek kolayca mümkündür. 
Bu rahats zl k verici ko ullar kar s nda kentin özellikle törel yap lar n sürdü ü bölgelerinde 
ya ayan kad nlara d ar  ç kma yönünde erkek merkezli k s tlamalar getirilebildi i gibi   
kad nlara özel otobüs tahsisi talebi gibi sorunlu istekler de ortaya ç kmaktad r. Böyle 
tart mal  öngörüler yaratmak yerine,  herkesin kendi koltu unda oturdu u ve ba kas n n
koltu una yay lmad  bir yolculuk ilkesinin benimsenmesinin “hayat  e itlikçi ve ötekilerinin 
var olma hakk n  dikkate alan bir tutumda ya aman n” birinci ad m n  olu turaca
konusundaki kamusal fark ndal  tesis etmek, ku kusuz kentsel hayat aç s ndan çok daha 
anlaml  olacakt r.

Kad n n i yerleri, yönetim binalar , lokantalar, meyhaneler, parklardaki durumu da, en az 
di er mekânlar kadar sorunludur. yerleri, ço u kere hem kad n hem de erkek varl na
kar l k gelen bir yakla mla dekore edilmi  olsa da, bu yerlerdeki yönetici koltuklar n n ço u
erkeklere tahsis edilmi  durumdad r. Yönetim binalar   merkeziyetçi ve erkeksi bir erkin 
varl yla kad nlar için hâlâ d lay c , parklar, meyhaneler, onlar için hâlâ tekinsiz, gece 
kad nlar için hâlâ karanl k ve korkuludur. Sanat n sahnesi erkek egemen bir düzen taraf ndan
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in a edilmekte,  bu sahnedeki koltuklara oturabilen az say daki kad n, kurallar n  erkeklerin 
koydu u bir oyunu oynarken güçlükle elde ettikleri koltuklar n  koruyabilmek ço u kere 
hemcinslerine vurmaktad r. Benzer bir durum politik ve medyatik platformlar için de 
geçerlidir. 

Genel bir de erlendirme yap ld nda, kentsel/kamusal alanlardaki maddi ya da temsili 
koltuklar n ço unun erkeklere tahsis edildi ini, birlikte oturmalar  gerekti inde ise kad n n
kö eye itilmeye çal ld n  tespit etmek mümkündür. Kad n kimi zaman bu itilme halini 
kabullenerek kö eye çekilmekte, kimi zaman ise tepki göstererek mücadele etmektedir. 
Birinci durumda kad n n kamusal mekândan d lanmas , ikinci durumda ise erkek egemen bir 
dünyan n iddetiyle kar  kar ya gelmesi söz konusudur.  

zmir KK Kad n Çal ma Grubu’nun “Koltu uma Oturma” Projesi 

TMMOB zmir KK Kad n Çal ma Grubu taraf ndan olu turulan  “Koltu uma Oturma” 
projesi,  kad n n kentsel-kamusal mekândaki gündelik var olu una ili kin haklar  ve sorunlar
“koltuk” metaforu üzerinden uzun süreli bir tart ma açmay  amaçlamaktad r. Sözü edilen 
tart man n geni  bir kat l mla gerçekle tirilmesi ve meselenin otobüs, sokak, i yeri, yönetim 
binas , e lenme alan  gibi kamusal/kentsel mekânlardaki gündelik davran lardan toplumsal, 
öznel, yönetimsel, sivil sorumluluklara uzanan bir çerçevede ele al nmas  hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda belirlenen sorulardan baz lar unlard r:

-Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan  “koltuk”lara ili kin toplumsal cinsiyet temelli 
payla m halleri ne ekilde varl k buluyor? 

-Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan  “koltuk”lara ili kin toplumsal cinsiyet temelli 
payla m hallerinin içerdi i anlamlar nelerdir? 

-Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan  “koltuk”lara ili kin toplumsal cinsiyet temelli 
payla m hallerinin kad n n gündelik hayat ndaki yans malar  ne ekilde gerçekle mektedir? 
- Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan  “koltuk”lara ili kin toplumsal cinsiyet temelli 
payla m halleri kad n haklar  çerçevesinde de erlendirildi inde hangi sonuçlarla 
kar la lmaktad r?

-Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan  “koltuk”lara ili kin toplumsal cinsiyet temelli 
payla m hallerine yönelik e itsizliklerin giderilmesi için üstlenilmesi gereken bireysel, 
toplumsal, kurumsal sorumluluklar hangileridir? 

TMMOB zmir KK Kad n Çal ma Grubu taraf ndan olu turulan  “Koltu uma Oturma” 
projesi, yukar daki sorular n cevaplar n ,  kad n örgütleri, akademisyenler, yerel yönetimler ve 
farkl  kad n profilleriyle birlikte gerçekle tirmeyi amaçlad  söyle i, panel, çal tay, tiyatro, 
film gösterimi, dinleti vb. etkinlikler kapsam nda gerçekle tirece i çal ma süreçlerinde 
ara t racakt r. Bu sürecin hem ilgili kurum ve kurulu lar n hem de kentlilerin “kad n”
sorunsal na ili kin fark ndal k ve sorumluluklar n  güncelleyebilecekleri bir süreç olarak 
geli tirilmesi hedeflenmektedir.   
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Sonuç ve De erlendirmeler

TMMOB zmir KK Kad n Çal ma Grubu taraf ndan olu turulan  “Koltu uma Oturma 
Projesi”, kad n n “kentsel mekandaki var olu una ve gündelik hayat  ile ilgili haklar na”
yönelik bir fark ndal k geli tirmeyi amaçlarken, bu konuda ya anan sorunlar n çözümlenmesi 
konusunda   bir metafor olu turmay  da  istemektedir. Kentsel mekândaki maddi ve temsili 
“koltuk”lar n erkek egemen paradigma paralelinde kullan lmakta olu una ve bu durumun 
yaratt  sorunlara yönelik bilincin olu turulmas  konusunda tüm odaklar n sorumluluk almas
ve gündelik davran lardan daha karma k örüntülere kadar çe itlenen e itsizliklerin 
giderilmesine yönelik çal malar ba lat lmas  gerekmektedir. Bu nedenle yukar daki metin, 
yaln zca “TMMOB zmir KK Kad n Çal ma Grubu ad na sunulan bir bildiri” olarak de il, 
ba ta yerel yönetimler olmak üzere “kent ve kad n sorunuyla ilgilenebilecek tüm kurumsal, 
toplumsal, bireysel yap lara yönelik bir ça r ” olarak de erlendirilmelidir. 
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ÇOCUK DOSTU KENT ÜZER NE STRATEJ LER

Yard. Doç. Dr. Hikmet S VR  GÖKMEN 
hikmet.gokmen@deu.edu.tr 

Giri

Endüstrile me, tüketim, nüfus büyümesi, yoksulluk, çevresel bozulma, suç ve sava ;
atmosferdeki, sudaki ve topraktaki bozulma, bir ba ka deyi le dünya çap nda kentle menin 
etkisi, çocuklar n tam olarak ve serbestçe kentsel ya ama kat lma anslar n  gittikçe 
azaltmaktad r. Günümüzde çocuklar kentlerde kendi geli imleri ad na olumsuz birçok sorunla 
kar la maktad rlar. Özellikle endüstrile mi  ve geli mi  kentlerde çocuklar kalabal k,
güvensiz ve kirletilmi  çevrelerde ya amaktad rlar. Bu çevreler çocuklara; ö renme, oyun ve 
rekreasyon için çok az f rsat sunmaktad r. Aile parçalanmas , yoksulluk, vandalizm, yerel 
kaynaklara k s tl  eri im gibi, tüm bu bile enler çocuklar ve gençler için birçok kenti olumsuz 
ve tehdit eden yerler olarak göstermektedir. Özellikle kentlerin yo un konut bölgelerinde 
kendili inden, düzensiz olarak geli en oyun, geçmi te kalm  bir olgu olmaya ba lam t r.
Çocuklar yaln zca evlerinde, arkada  evinde ve ticari mekanlardaki düzenli oyun çevrelerine 
kat lmaya cesaretlendirilmektedirler (Mc. Kendrick, et.al., 2000). Kentin sundu u
olanaklardan toplumun farkl  kesimleri ayn ekilde yararlanamamakta, h zl  kentle me 
e itsizli in derinle mesine yol açmaktad r.   

Çocuk haklar  der ki; her çocu un ya amaya ve geli meye, korunmaya, kararlara kat lmaya 
hakk  vard r ve bunlar n hepsi hiç bir ayr m gözetilmeksizin bütün çocuklar için geçerlidir. 
Çocu un güvenli ve sa l kl  bir çevrede herhangi bir ayr ma u ramadan insanca 
ya ayabilece i bir kentte geli mek en temel hakk d r. nsan haklar na sayg  toplumun 
çocuklar na nas l davrand  ile ba lar. Olumlu olan çocuk-merkezli yakla md r, bir ba ka
deyi le çocu un kendi haklar na sahip ba ms z bir birey oldu unu ak ldan ç karmamak ve 
yaln zca onun için de il, onunla birlikte davranabilmek önemlidir. Bu do rultuda ne yapmak 
gerekiyor? Ne yapmal y z? Çocuklar n ya am n  geli tirmek, ancak onlar n haklar n
tan yarak, anlayarak ve gerçekle tirerek olur. Çocuk dostu kent olu turmak, çocuklar ve 
onlar n ya amlar  ile aktif olarak ilgilenilen bir süreçtir. Çocuk dostu kent yaln zca yönetim 
taraf ndan gerçekle tirilemez. Çocuklar, aileleri ve çocuklar n ya am n  ilgilendiren tüm 
ki ilerin, kurumlar n ve kurulu lar n ortakl  ile gerçekle ir.

Çocuk Dostu Kent Nedir?   

Çocuk dostu kent yakla m ; Çocuk Haklar  Sözle mesi’nin tümüyle uygulanmas  görevini 
üstlenmi tir. Bu nedenle çocuk dostu bir kent, genç vatanda lar n n her birine; ya ad klar
kent hakk nda verilen kararlar  etkileme; var olmas n  istedikleri bir kent hakk ndaki
görü lerini ifade etme; aile, toplum ve sosyal ya ama kat lma; sa l k, e itim ve bar nma gibi 
temel hizmetlerden yararlanma; temiz su içme ve düzgün sa l k ko ullar ndan yararlanma; 
sömürü, iddet ve kötüye kullan mdan korunma; kendi ba lar na güvenli biçimde sokakta 
dola ma; arkada lar yla bulu ma ve oynama; bitkiler ve hayvanlar için ye il alanlara sahip 
olma, kirlenmenin olmad  bir çevrede ya ama; Kültürel ve sosyal etkinliklere kat lma; etnik 
köken, din, gelir, cinsiyet ya da engellilik gibi herhangi bir ayr mc l a maruz kalmadan 
kentlerinin e it bir vatanda  olarak her türlü hizmete eri me haklar n  garantiler. 
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Çocuklar n gereksinmeleri ve haklar na yönelik tutum ve davran lar h zla de i mektedir. 
Özellikle Avrupa ülkelerinde birçok kent yönetimi çocuklar  ilgilendiren konularda çe itli 
yollar  denemektedirler. 1989 y l nda Birle mi  Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen 
Çocuk Haklar  Sözle mesi’ni birçok ülke imzalam t r. Türkiye’nin de 1994 y l nda
imzalad  sözle mede, çocuklar yaln zca bak ma muhtaç bir grup olarak de il, bir yurtta
olarak gösterilmektedir. Tüm dünyada, çocuklu un bu yeni vizyonunu dikkate alan çabalar ve 
çal malar vard r. Birçok uluslararas  giri im, kentlerdeki çocuklar n ya am niteli ini
geli tirmek üzere stanbul’daki HAB TAT II konferans ndan sonra harekete geçmi tir.
UNICEF’in Çocuk-dostu Kentler (Child-friendly Cities) giri imi ve UNESCO’nun Kentlerde 
Büyümek (Growing up in Cities) giri imi bu konuda önemli çal malar yapmaktad rlar. 
Kanada, Avusturalya ve Amerika’da da benzer giri imler çocuk dostu çevreler yaratmak 
konusunda çe itli çal malar sürdürmektedirler. 2001 y l nda Avrupa Çocuk Dostu Kentler 
A  (ENCFC-European Network Child Friendly Cities)  Birle mi  Milletler Çocuk Haklar
Sözle mesi’nin yerine getirilmesi amac yla kurulmu tur. Bu olu um birincisi 2002 y l nda
Antwerf-Belçika’da olmak üzere, 2004 y l nda Londra- ngiltere, 2006 y l nda Stuttgart-
Almanya, 2008 y l nda Rotterdam-Hollanda ve 2010 y l nda Florance- talya, 2012 y l nda
Zagreb-H rvatistan’da “Child in the City” konferanslar  düzenlemi tir. Ülkemizde de Avrupa 
Birli i projesi olarak ba layan  “Çocuk Dostu Belediye Projesi”,  Özgürlü ünden Yoksun 
Gençlerle Dayan ma Derne i taraf ndan olu turulmu tur. Çocuk Dostu Belediye Projesi 
Çankaya Belediyesi taraf ndan yürütülmektedir. Türkiye Çocuk Dostu Giri imi 12 ilde (Sivas, 
Antalya, Bursa, Konya, Tekirda , K r ehir, Trabzon, kayseri, U ak, Gaziantep, Karaman, 
Erzincan) çe itli çal malar yapmaktad r.

Çocuk dostu bir kent olu turman n temelleri çocuk haklar  sözle mesindeki, ayr m 
gözetmeme ilkesi (madde 2), çocu un yarar  ilkesi (madde 3), çocu un ya ama ve geli me 
ilkesi (madde 6) ve çocu un kat l m ilkesi (madde 12) ne vurgu yapan dört maddeyi öncelikle 
ele almakla olur. Çocuk dostu kent, kentin günlük ya am nda çocuk haklar n  ya ama 
geçirmeye özen gösteren herhangi bir kent veya yerel yönetim sistemidir. Çocuklar n
seslerinin, gereksinmelerinin, önceliklerinin ve haklar n n kamu politikalar n n ve 
uygulamalar n n ayr lmaz bir parças  haline geldi i kentler çocuk dostudur. Dolay s yla böyle 
bir kent ayn  zamanda tüm insanlar  ile dost bir kenttir. Çocuk Dostu Kent Giri imi 1996 
y l nda gerçekle tirilen BM nsan Yerle imleri Konferans nda  (HAB TAT II)  ele al nan ve 
kentleri herkes için ya anabilir mekânlar k lmay  amaçlayan karar n uzant s  olarak 
ba lat lm t r. Giri im UNICEF’in terminolojisi ile “önce çocuklar” ilkesini temel almaktad r.
Avrupa ülkeleri de dâhil olmak üzere yüksek, orta ve dü ük gelirli ülkelerdeki yerel 
yönetimlerin baz lar  “çocuk dostu” olma yönünde siyasi bir karar vermi lerdir.

Çocuk dostu olmak kolay de ildir. Çocuk dostu olmak için ciddi, istikrarl  politikalar üretmi ,
stratejiler geli tirmi  ve programlar, planlar olu turmu  olmak gerekir. Bu nedenle yerel 
yönetimlerde çocuklara yer açmak, çocuklar  kararlara katmak, onlar n ad na bir eyler 
yapmaktan çok daha önemlidir. Çocuk dostu kent, yap lanma süreci, ayn  zamanda Çocuk 
Haklar  Sözle mesi’nin yerel yönetim ortamlar nda ya ama geçirilmesi anlam na gelmektedir 
ve çocuklar  merkeze yerle tiren bir tak m özellikleri gözetir. Yerel yönetimler çocuk dostu 
bir kent olu turmak için, bu 9 yap  ta n  gündemlerinde tutmal d rlar:  

1. ÇOCUKLARIN KATILIMI: çocuklar n kendilerini etkileyen konulara aktif kat l mlar n n
sa lanmas ; görü lerinin dinlenmesi ve bu görü lerin karar süreçlerinde dikkate al nmas ,

2.ÇOCUK DOSTU YASAL ÇERÇEVE: bütün çocuklar n haklar n  koruyacak ve 
yayg nla t racak yasal düzenlemelerin, yönetmeliklerin ve usullerin belirlenmesi, 
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3. KENT ÖLÇE NDE ÇOCUK HAKLARI UYGULAMA STRATEJ S : Sözle me 
temelinde Çocuk Dostu Kent olu turulmas  için ayr nt l  ve kapsaml  bir strateji veya gündem 
geli tirilmesi, 

4. ÇOCUK HAKLARI B R M  VEYA E GÜDÜM MEKAN ZMASI:  çocuklar n bak
aç lar n n öncelikle dikkate al nmas n  sa lamak üzere yerel yönetimlerde kal c  yap lanmalar 
olu turulmas ,

5. ÇOCUKLAR ÜZER NDEK  ETK N N SAPTANMASI VE DE ERLEND RMES :
yasalar n, politikalar n ve uygulamalar n, uygulama öncesinde s ras nda ve sonras nda
çocuklar üzerindeki etkilerini belirleyecek sistematik bir sürecin varl ,

6. ÇOCUK BÜTÇES : yeterli kaynak tahsisi ve çocuklara yönelik bütçe analizi, 

7. DÜZENL  YAYINLANAN “KENT ÇOCUKLARIN DURUMU RAPORU”: çocuklar n
ve haklar n n durumunun belirlenebilmesi için yeterli izleme ve veri toplama çal malar ,

8. ÇOCUK HAKLARININ B L NMES N N SA LANMASI: gerek yeti kinlerin gerekse 
çocuklar n çocuk haklar na ili kin bilgilerinin art r lmas ,

9. ÇOCUKLAR ADINA BA IMSIZ TANITIM-SAVUNU: çocuk haklar n  korumak ve 
kollamak üzere yap lacak çal malarda hükümet d  kurulu lar n desteklenmesi ve bu alanda 
ba ms z insan haklar  kurumlar n n –ombudsmanl k veya çocuk komiserli i- olu turulmas .

Bu do rultuda yerel yönetimlerin  

Sa l kl  ve güvenli bir çevre,

Çocuklar n geli imi için dost bir çevre,  

Sürdürülebilir ve adil bir çevre, 

Temel hizmetlerin verildi i ve herkese bak m sa layan bir çevre,

Özellikle güç durumdaki çocuklar için dost bir çevre,  

Ayr mc l k gözetmeyen ve dayan may  özendiren bir çevre
konular nda öncelikli hedeflerinin de olmas  gerekir. 

Çocuk haklar  sözle mesi, çocuklar  onlar n ya amlar n  etkileyen kararlara kat lmaya te vik
etmektedir. ÇD  Sekreteryas , hizmet vermek; ÇD  Giri imi ve hareketi için ortak referans 
noktas  sa lamak üzere 2000’de kurulmu tur. talya’da ortaya ç kan “çocuk dostu ehir
hareketi” çocuk haklar  sözle mesindeki “kat l m” ilkesini oturtmaya çal maktad r. “Çocuk 
dostu ehir hareketi”, çocuklar n ve gençlerin gereksinmelerini yans tmak ve tan tmak üzere, 
yap l  çevreyi iyile tirmek için olu turulan uygulanabilir yöntemleri desteklemektedir. ÇD
Sekretaryas  farkl , birçok iyi uygulama örne ini tan tmaktad r. Londra ( ngiltere),
Christchurch (Yeni Zelanda), Tilburg (Hollanda) ve British Columbia (Kanada) yap l
çevredeki yenilikçi yakla mlar  ile tan nan baz  kentlerdir. Bu örnekler, ba ar l  bir 
geli menin nas l olaca  yönündeki yakla mlar n u ekilde aç klamaktad rlar: 

Tasar mda çocuklar n ve gençlerin kat l m ;

Çocuklar ve gençlerle çal acak ki ilerinin e itimi; 

Uygulanabilir sonuçlar n payla lmas  ve te vik edilmesi; 
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Yerel yönetime ve bununla ili kili planlama ilkelerine çocuklar n ve gençlerin 
eri ilebilirli inin sa lanmas .

Londra, ngiltere: Londra 18 ya n alt nda 1.65 milyon çocu a sahiptir, bu da toplam 
nüfusun 1/5’ini olu turmaktad r. Londra Belediye Ba kan , çocuk haklar  sözle mesine ve 
Genç Londral lar n kat l m  ile olu an Gençlik Stratejisine ba l  olarak Londra’y  çocuk dostu 
kent yapmak için söz vermi tir. Strateji, yakla k olarak, 10 y ll k bir uygulama süresini 
kapsamaktad r. Belediye ba kan n n verdi i sözden sonra, a a daki a amalar 
gerçekle tirilmi tir:

Çocuk ve gençlerle görü meler - 2000-2001 y llar nda 3000 çocuk ve gençle 
görü ülmü tür.

Belediye ba kan  toplant lar  – Ba kanla çocuklar ve gençlerle aras nda belediyenin 
ekonomisi, kalk nma ve trafik stratejilerinin aktar ld  toplant lar organize edilmi tir.  

Londra Ula t rma Bölümü- Çocuk eylem plan n  geli tirmi tir. 

Belediye ba kan n n çocuklarla yapt  toplant lar, politika kararlar na do rudan girdi 
sa lam t r. 

Taslak strateji- Nisan 2003’te yay nlanm t r. 

Kesin strateji- Ocak 2004’te ba lam t r. 

Ocak 2004’te “Tüm Çocuklar ve Gençler için Daha yi Bir Londra-Çocuk ve Genç Stratejisi” 
yay nlanm t r. Çok say daki stratejik ortakla (ulusal, bölgesel ve yerel yönetim ve di er
kurumlar) yap lan bu strateji a a daki öncelikleri tan mlam t r:

Belediye ba kan n n çocuklar ve gençlerle bulu mas na devam edilmesi, 

Çocuk etki de erlendirmesi program  belediyenin “çocuk ve genç birimine” verilmesi, 

Belediye ba kan n n, eri ilebilir kent için tasar mlar  desteklemesi ve çocuklar n ve 
gençlerin sa l k gereksinmelerine önem veren kamusall  artt rmas .

156 sayfal k bu kapsaml  planda, belediye ba kan n n Londra’y  çocuk ve kent dostu yapmak 
için olu turdu u vizyonu gerçekle tirmesi yönündeki amaç ve stratejileri belirtilmektedir 
(www.childfriendlycities.org ). 

British Columbia, Kanada: British Columbia Çocuk ve Genç Derne i, Çocuk ve Genç 
Dostu Giri imini 1999’da kurmu tur. Bu giri imin ana amac , “Çocuk ve genç dostu 
topluluklar  desteklemek ve bu gruplara yard m etmek, çocuklar n bak  aç s  ile ya am 
alanlar n  de erlendirmek ve çocuklar n ve gençlerin geli tirece i etkinliklerle ilgilenmektir”. 
Bu giri imin be  temel amac unlardan olu maktad r:

Çocuk ve genç dostu kavram n  desteklemek - bu destek konferanslar, bas n aç klamalar ,
reklamlar ve e itsel kaynaklarla sa lanm t r. 

Toplumla (çocuklar ve gençleri de kapsayan) birlikte, çocuk ve genç dostu de erlendirme 
listelerini olu turmak; bu do rultuda geli tirilen de erlendirme listeleri 600 ün üzerinde 
gruba ve bireye da t lm t r. 

Atölyeler, e itim programlar , okul müfredatlar  ve bir dizi yay nla uzmanl klar
yap land rmak – dizi konferanslar yap lm  ve e itim oturumlar  yürütülmü tür.
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Web sayfas , bültenler, iyi uygulamalar ve toplumsal ba ar lar ile a  (network) olu turmak 
– mevcut Çocuk ve Genç Derne i web sayfas na “çocuk ve genç dostu topluluklar” 
bölümü eklenmi tir.

Toplumlar n ba ar lar n  kutlamak – yenilikçi ve etkili uygulamalar n tan nmas  için 
Çocuk ve Genç Dostu Toplum Ödülü geli tirilmi tir (www.childfriendlycities.org ). 

Christchurch, Yeni Zelanda: Christchurch Kent Konseyi, çocuk ve gençleri ilgilendiren 
yakla mlardaki k s tlamalar  ve onlar için olu turulan uygun olmayan çevreleri belirlemek 
için bir ara t rma yapm t r. Yakla k olarak Christchurch’deki 0-24 ya  aras ndaki nüfusun 
%35’i, gereksinmeleri dikkate alan daha iyi yöntemleri düzenlemek ve olanaklar sa lamak 
üzere planlama kararlar na kat lman n önemli oldu unu dü ünmektedir. Bu do rultuda, 
çocuklar  ve gençleri yans tan iki temel kalk nma politikas  olu turulmu tur. 

1. Çocuklar için gündem: Gündemin vizyonu “Yeni Zelanda’y  çocuklar için mükemmel bir 
yer yapmak”t r. Gündem, her çocuk özeldir yakla m n  benimsemi  ve a a daki
hedefleri saptam t r:

- Çocuk kat l m n  artt rmak,

- Çocuk yoksullu unu sonland rmak, 

- Çocuklar n ya am ndaki iddeti belirlemek, 

- Çocuklar için politika ve hizmet yararl l n  artt ran merkezi süreçleri geli tirmek, 

- Çocuklar için yerel ve toplumsal planlamay  geli tirmek, 

- Çocuklar  ilgilendiren ara t rma i birliklerini, ara t rmay  ve bilgiyi artt rmak. 

2. Genç geli im stratejisi: Gençlerin gereksinmelerine yan t vermek üzere, bir çerçeve sunan 
bu stratejinin hedefleri a a daki gibidir: 

- Gençler için tutarl  bir geli me yakla m  sa lamak. Risk faktörlerini azaltan (dü ük
özsayg  ve aile deste inden yoksunluk) ve koruyucu faktörleri (destekleyici ortamlar ve 
pozitif toplumsal etkile im gibi)  geli tiren politikalar ve programlar tasarlamak. 

- Gençlerle çal an profesyonellerin becerilerini geli tirmek. Gençlerle ba lant  kurmak için 
gençlerin, gençlik kültürünün ve alt kültürlerin h zla de i en dünyalar n  anlamak 
gerekmektedir. Profesyonellerin gençlerin kat l m n  nas l tetikleyeceklerini bilmelerini 
sa layacak e itimler düzenlemek. 

- Aktif kat l m ve ilgi için gençlere f rsatlar yaratmak. Gençlerin bir etkinlik düzenlemesine 
ya da bir ey tasarlamas na, sorunlar  çözmesine veya di erlerini bilgilendirmesine 
yönelik yarat lan f rsatlar, onlar n sa l kl  geli imi için önemlidir. Ayr ca, kat l m bireyin 
sahiplenme duygusunun ve gençlerin gereksinmelerini kar layan politikalar n,
hizmetlerin ve programlar n artmas n  sa lamaktad r. 

- Özellikle gençlerin ya am n  ve geli imini etkileyen e ilimleri iyi bilmek, onlar için 
olu turulan etkili ve uyumlu programlama için önemlidir (www.childfriendlycities.org). 

Tilburg, Hollanda: Tilburg, yakla k 200 000 nüfusu ile Hollanda’n n alt nc  büyük kentidir. 
Geli en ve endüstrile en kentlerdeki son zamanlardaki de i iklikler, artan bina yo unlu u,
daha az aç k alan ve artan trafik yükü, çocuklar ve gençlerle dost olmayan bir kentsel çevre 
yaratm t r. Ne yaz k ki, son zamanlardaki kentsel geli meler var olan kent planlama 
öncelikleri ile bütünle memekte ve çocuklar n ve gençlerin ya am ko ullar na dikkat 
etmemektedir. “Tilburg’ta Büyümek” ba l kl  gençlik politikas  bu kayg lara kar
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geli tirilmi tir. Bu politika, çocuklar n ve gençlerin ilgisini çekmek ve kat l m  geli tirmek
üzere baz  yenilikçi stratejileri kapsamaktad r.

Gençlik elçili i: Tilburg Konseyi, özellikle gençlik konseyi kavram n , bu kavram n, 
gerçekten, gençlerin farkl  ilgileri ve gereksinmelerini temsil etmedi i endi esi ile kabul 
etmemi tir. Yerine, gençlerle ba lant  sa lamak ve konseye bilgi vermek üzere gençlik 
elçili i yarat lm t r. Bu giri ime, eri imi artt rmak için bir de web sayfas
olu turulmu tur. 

Gençlik bas n bürosu: Gençler hakk nda bilgi ve veri toplamak üzere kurulan bu büro, 
ayn  zamanda düzenli bir gençlik dergisi ç kartmaktad r. 

Toplumsal de erlendirme: Kentin tüm alanlar nda ya ayan gençlerin ya am ko ullar n
de erlendiren bir form tasarlanm t r. Bu de erlendirmede, trafik sorunlar na, oyun 
alanlar na, rekreasyon ve spor faaliyetlerine özel dikkat gösterilmesi istenmi tir.

Ba ms z gençlik merkezi: Tamamen gençler taraf ndan yönetilen ve çal t r lan ba ms z
bir gençlik merkezinin kurulmas  uzun dönemli bir giri imi içermektedir.  

Gençlik denetim noktas : Çocuklar n ve gençlerin, belediyenin çocuklar ve gençlere 
yönelik olarak verdi i hizmetleri ve yapt  etkinlikleri ö renmek için geldikleri bir 
merkezolu turulmu tur (www.childfriendlycities.org). 

UNICEF’in Çocuk-dostu Kentler Giri imi kapsam nda olu turulan stratejiler d nda,  kentleri 
çocuk dostu yapabilmek için geli tirilebilecek stratejiler konusunda Tranter’in (2007)
önerilerini gözden geçirmekte de fayda vard r. Tranter, çal mas nda bu konuyu, üç ana ba l k
alt nda toplamaktad r:
Kent formundaki de i imler 

Kom uluk birimlerinin düzenlemesinde iyile tirme 

Sosyal de erlerdeki de i imler 

Kent formundaki de i imler:

Çocuklar n evine yak n okullar  ve di er hizmetleri sunmak,

Arabadan daha ba ka ula m araçlar na yat r m yapmak. 

Günümüzde kentlerde çocuklar n büyük bir ço unlu u servis araçlar yla okullar na ya da 
ba ka yerlere ta nmaktad rlar. Arka koltuktan ya da servis penceresinden dünyay
izlemektedirler. Oysa özel ta ma yerine ba ka olanaklar n yarat lmas  çocuk aç s ndan, çevre 
aç s ndan ve ekonomik aç dan birçok noktada fayda sa layacakt r. 

Kom uluk birimlerinin düzenlemesinde iyile tirme:

Çocuklar n trafik güvenli ini artt rmak,

Çocuklar n ya am çevreleri ve toplumla olan güven ve ili ki duygular n  artt rmak, 

“Çocuklar yaln zca kendi alanlar nda bulunsun” mesajlar ndan sak nmak,  

Çocuklar n yürüyebilecekleri, bisiklete binebilecekleri ve oynayabilecekleri ilginç 
sokaklar yaratmak, 

Yeti kinler ve çocuklar için rahat mekânlar olu turmak. 
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Çocuklar için büyük bir geli imsel de er olan serbestlik, çocuklar n çevreyle bütünle mesini 
sa lar ve çevresel kavramsalla t rman n ve bili sel harita olu umunun temelini olu turur. 
Çevresel yetkinlik, güven ve ba ms zl k duygusunun olu umunu artt r r (Björklid & 
Nordstram, 2007). Çocuklar n mekânsal fark ndal n n ve etkinliklerinin geli iminde hareket 
etme önemli bir noktad r (Risotto & Tounucci, 2002). Çocuklar n ya ad klar  çevre, onlar n
ya am ko ullar n  ve çevreyi nas l alg lad klar n  oldukça etkilemektedir (Kyyta, 2003). 
Çocuklar n hareket özgürlüklerinin yani serbestliklerinin k s tlanmas , onlar n do al ortamla 
olan duygusal ba lar n n da geli imini olumsuz etkilemektedir. Evrensel ve kültürel bir olgu 
olan sokak oyunu çocuklu un önemli bir deneyimidir. Oysa günümüzde sokak, çe itli
aç lardan tehlikeli bir yer olarak görülmektedir. Sokaklarda yer alan planlanmam  oyun 
yerini arabaya ba ml , yeti kin gözetiminde veya evden uzakta düzenlenmi  oyun 
alanlar ndaki oyuna b rakm t r. Bu nedenle çocuklar daha k s tl  ve eve ba ml d r. Bugünün 
çocu u evdeki oyunda -TV., bilgisayar- daha çok zaman geçirmektedir. Soka n sundu u
birçok olanaktan yoksundur. Kom uluk birimlerinin düzenlemesinde iyile tirme yaparken, 
çocuklar  etkileyen tasar m konular , dikkatlice ve çocuklarla birlikte ele al nmal d r. 
Ya amlar n n büyük bir k sm n  evlerinde ve konut yak n çevresinde geçiren çocuklar n, 
ya ad klar  konutlar n çocuk dostu olabilmesi için en az ndan u nitelikleri bar nd rmas
gerekir. Çocuk dostu bir konut, çocuklara güvenli bir ortam sa laman n yan  s ra, ailelerin 
ya am biçimlerine uygun tasarlanm , çocuklar için oyun ve çal ma alanlar na ve de iyi 
ayd nlatma, havaland rma ve s tma ko ullar na sahip olan konuttur. Çocuk dostu kom uluk
ortam  ise, fiziksel sa l  te vik etmeli, çocuklar n trafikten kaynaklanan risklerini minimize 
etmeli, çocuklar iddetten ve uyu turucudan korumal d r. Ayr ca bu ortamda, sa l k
servislerine, çocuk bak m ve e itim hizmetlerine, aç k ve kapal  oyun ve rekreasyon 
alanlar na ve de do al ortamlara kolay ula lmal d r. 

Sosyal de erlerdeki geli meler: 

Yava lama-yava latma: “H z iyidir” görü üne meydan okumak, 

Bireysellikten ortak sorumlulu a te vik etmek, 

yi ebeveyn olman n ne anlama geldi ini dü ünmek. 

Çocuklar h z ve üretkenlik dü üncesi ile do mazlar, çocuklara sürekli olarak “çabuk ol”, 
“hadi” diye seslenerek, bizler onlar  bu hale getiriyoruz.  Çocuklar n planlanmam  oyun için 
zamana gereksinmeleri vard r. Planlanmam  oyun, bir bale dersi veya basketbol çal mas
de ildir. Çocuklar, a aca t rmanmak ya da topra  kazmak isterler, yani kendi tepkileri ve 
kendi h zlar  ile dünyay  ke fetmek isterler. Yak n çevremizdeki çocuklarla ilgilenmek 
konusunda toplumsal bir dayan ma süreci geli tirebilir,  bu konuda ortak kararlar alabiliriz. 
yi bir ebeveyn çocu unu bir aktiviteden di erine ta yan m d r? Birçok ebeveyn sürekli 

olarak çocuklar n  acele etmeleri konusunda uyarmaktad r. Herkes çocuklar n n, hayatta 
ba ar l  olmas n  istemektedir. Günümüzde bunun anlam , onlar  her konuda –okul, spor, 
sanat, müzik- yar a ko makt r.

Farkl  bir strateji çal mas  da Rotterdam’da yürütülmü tür. Genç bir nüfusa sahip olan 
Rotterdam’da 2006 y l nda tamamlanan “Focus on Children” ba l kl  ara t rma raporunda, 
Rotterdam’ n büyümek için, Hollanda’n n cazip bir kenti olmad  belirtilmektedir. Bu 
do rultuda, kent yetkilileri, çocuk dostu bir kente do ru geli me için “hemen yap!” ve 
“ortaklarla birlikte kalk nma politikas ” eklinde iki yol belirlemi lerdir. Farkl  özellikteki 11 
pilot mahallede çal malar yürütülmü tür. Çocuk dostu kent nedir? kavram n n kimlerle 
birlikte yarat labilece ini (konut irketleri, belediye meclisleri, ebeveynler, çocuklar)  
belirledikten sonra, “Çocuk Dostu Rotterdam” için yap  ta lar n  olu turmu lard r. Bunlar; 
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Çocuk dostu konutlar- tek evler ve çocuk dostu apartmanlar, 

Kamusal mekân-d  mekan oyun alanlar , ye il alanlar, ön bahçeler, kamusal alanlar, 

Servisler-geni letilmi  okul; örne in ek etkinlik programlar  olan ilk veya ortaokullar, 

Güvenli trafik güzergâhlar -çocuk dostu trafik güzergâh a d r.

Mahallelerin güçlü ve zay f yanlar n  bulmak üzere, bu dört yap  ta  kullan lm t r. Çocuk 
dostu mahalleler için kontrol listeleri -özel toplu konutlar n oran , trafik ve oyun alan
güvenli i, gençlere yönelik servisler, çevresel faktörler, sosyal faktörler ve imaj-
olu turulmu tur. 11 mahallenin 7’si bu göstergelerde iyi olarak de erlendirilmi tir. Ba ar n n
faktörleri:

Ortaklarla ili ki,

Halk deste i ve sorumlulu u yarat rken zaman  ve enerjiyi iyi kullanma, 

Yap sal projeler ve sosyal programlama aras nda net ba lant lar olu turma, 

Çocuklar n ve ebeveynlerin görü lerini içerme, 

Oyun alanlar n  ve meydanlar  proje düzeyinde geli tirirken çocuklar n kat l m n n
sa lanmas ,

tici güç olarak rol oynayan kent konseyi. 

Bu çal malardan sonra, günümüzde Rotterdam çocuk dostu kent aç s ndan u sonuçlara 
ula m t r:

Çocuk dostu mahalleler kent siyasetinin önemli bir parças  olmu tur.

Çocuk dostu mahalleler art k herkesin gündemindedir. 

Çocuk dostu mahalleler, gelecekteki kent tasar mc lar  için e itim kurumlar n n ders 
programlar n n bir parças  olmu tur. 

Okul bahçeleri, mahalle meydanlar na ve problemli su alanlar , çocuklar için oyun 
alanlar na dönü türülmü ;  mahalleler yürümek, bisiklete binmek için güvenli duruma 
getirilmi ; meydanlar yaz n farkl  etkinlikler için kullan l r duruma getirilmi ; tüm 
organizasyonlarda ortak gayret görü ü benimsenmi ; tüm kentte çocuk konseyleri 
olu turulmu tur (Wapperon, 2010).

Son söz:

Çocuklar n çevresel ko ullar n  geli tirmezsek ne olacak? E er çocuk kendi ba na deneyim 
yaratacak olanaklara sahip de ilse, uygun olmayan kentsel çevrede ya yorsa, yarat c  birey 
olarak geli mesi oldukça s n rl  olacakt r ki bundan korkmak gerekir. Matthews ve Limb, 
(1999), çocuklarla ilgili yap lacak olan çevresel çal malarda; çocuklar n görme biçimlerinin, 
mekân kullan mlar n n, mekân duygular n n, çevresel korkular n n ve tehlike duygular n n, 
demokratik sorumluluklar n n, çevresel karar vermedeki ili kilerinin yeti kinlerden farkl
oldu unu ve bu konulara özen gösterilmesi gereklili ini vurgulamaktad rlar. Ayr ca, 
çocuklar n ve gençlerin kendi ortamlar n n biçimlendirilmesine kat l mlar n n sa lanmas ,
çocuk dostu çevrelerin yarat lmas nda son derece önemlidir (Moore, 1990; Hart, 1992). 
Yurtta l n önemli boyutlar ndan biri olan kat l m, birçok ülkede ihmal edilmektedir. 
Dünyada say lar  gittikçe artan çocuklar n ve gençlerin kat l m nda s n rlamalar ve 
engellemeler vard r. Bu yaln zca çocuklarla ilgili bir durum de ildir, çocuklar n bak m  ve 
geli imi ile ilgilenen ebeveynler, ö retmenler, sosyal çal anlar ve gençlik dan manlar  için 
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de geçerlidir (Horelli, 1998). Çocuklar n kat l m ndan, planlama, çevresel e itim ve 
çocuklarla ilgili ara t rmalar konusunda dersler ç karmak mümkündür. Kamusal ve özel 
ortaklar n e it ortak olduklar  kent geli im sürecinde, e it ortak olmak politika yapman n
farkl  bir yolu anlam na gelmektedir. Bu do rultuda, çocuk dostu bir kent yaratma konusunda 
izlenecek süreç öyle olmal d r:

Mevcut davran lar  ve al kanl klar  ke fetmek: dikkate al nacak al kanl klar  ve 
özellikleri, yeni al kanl klar  ve özellikleri, elenecek al kanl klar  ve özellikleri 
saptamak. 

Aileleri ve çocuklar  planlamaya katmak: çe itli atölye çal malar  ve odak grubu 
toplant lar  ile onlara da söz hakk  vermek. 

Planlama ve tasar m kriterleri geli tirmek: ön denetim listesi ve ölçülebilir kriterler 
geli tirmek. 

yi örneklerden ders almak: trafikten ar nd r lm  yürüme yollar  ve sokak iyile tirme 
çal malar  hakk nda bilgi sahibi olmak. 

Planlar  ve tasar mlar  sonuçland rmak: sunumlar ve toplant lar yaparak sonuçlar
kullan c lar ile payla mak. 

Sürdürebilirli i sa lamak: çocuk dostu kavram n  yerle tirmek için çok sektörler aras  bir 
yap  geli tirmek. 

Çocuklar ad na ÇOCUK DOSTU KENTLER için ilk ad m, kentlerimizde, çocuklar n en 
do al hakk  olan kat l m hakk n  dikkate alan ve kentteki tüm kararlar n içine çocuklar n
görü lerini alan ÇOCUK KONSEYLER N  kurmak, yani kentlerde çocuklara yer açmak 
olmal d r.
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ENGELL LER N ER LEB L RL

Ay e Baysal 
n aat Mühendisi 

baysal.ayse@gmail.com 

G R

Ülkemizde oldu u gibi kentimizde de sadece engelliler için de il, ya l , hasta, hamile, küçük 
çocuklu aile ve çocuklar olmak üzere hemen hemen tüm bireyler için mekansal engeller 
bulunmaktad r. 

Kamuya aç k, kapal  ve aç k her türlü mekan n, engellilerde içinde olmak üzere, tüm 
bireylerin tek ba na/özgürce/rahat dola m n  sa layacak biçimde, eri ilebilir/ya an labilir 
olmas  gere i vard r. 

2005 Y l na kadar kent mekanlar  için yap lan planlama, tasar m ve uygulamalarda, 
nüfusumuzun  %12,29unu olu turan ba ta yürüme ve görme engeli olan engellilerin ula m
/eri ilebilirlik konular nda ihtiyaçlar , çok da dü ünülmemi …
Ve imdi onlar n, çözülmesi gereken, da  gibi büyümü  sorunlar  bulunmaktad r.

Kapal  Mekan Engelleri 

Engelliler için otopark bulunmamas ,
Bahçeden ana binaya giri te bulunan mevcut rampada, rampa kenarl n n olmamas , rampa 
korkulu unun olmamas , rampa yüzeyinin kaygan/parlak malzeme ile kaplanm  olmas ,
Bina içinde yer kaplama malzemesinin kaygan olmas ,
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Aç k Alan Engelleri 
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ENGELS ZM R KIRMIZI BAYRAK 

zmir Büyük ehir Belediyesi’nce 30 Ekim - 3 Kas m 2013 tarihleri aras nda “ENGELS ZM R
2013”ba l kl  uluslararas  kat l ml  kongre düzenlenmi tir. 

Bir dizi etkinliklerin bulundu u bu sürecin önemli çal malar ndan biri de; belki de en 
önemlisi, engelli eri imine uygun olan kamuya aç k faaliyet gösteren özel veya kamu 
kurumlar na ait aç k ve kapal  mekânlar ile ula m araçlar na “K rm z  Bayrak” verilmesi 
çal mas d r. 

Türkiye ölçe inde ilk kez gerçekle tirilen bu çal man n amaçlar ndan biri; zmir’i 
sürdürülebilir, çevreci çözüm ve uygulamalar  ile engellilerin eri imine/ya am na uygun bir 
ehir durumuna getirmektir. Ayr ca, Engelli ya am n  engelsiz bir hayat haline dönü türmek

amac yla,fark ndal k yarat lmas  da hedeflenmektedir. 

Engelli Yasa ve Yönetmelikleri 

5378 say l Özürlüler Yasas ’ n n Geçici 2 ve 3.Ek maddelerinde,  kamu kurum ve 
kurulu lar na ait mevcut resmi yap lar, mevcut tüm yol, kald r m, yaya geçidi, aç k ve ye il
alanlar, spor alanlar  ve benzeri sosyal ve kültürel alt yap  alanlar  ile gerçek ve tüzel ki iler 
taraf ndan yap lm  ve umuma aç k hizmet veren her türlü yap lar ile toplu ula m araçlar ,
Kanunun yürürlü e girdi i 7 Temmuz 2005 tarihinden itibaren (yedi y l içinde) 7 Temmuz 
2013 tarihine kadar özürlülerin eri ilebilirli ine uygun duruma getirilir, denilmektedir. 

Yine 3194 say l mar Kanunu’nun Ek birinci maddesine göre, fiziksel çevrenin özürlüler için 
ula labilir ve ya an labilir k l nmas  için, imar planlar  ile kentsel, sosyal, teknik altyap
alanlar nda ve yap larda, Türk Standartlar  Enstitüsü’nün ilgili engelli standartlar na uyulmas
zorunlulu u vard r. 

12 Temmuz 2006’tarihinde kamu binalar , kamuya aç k alanlar ile toplu ta ma araçlar n n,
özürlülerin kullan m na uygun hale getirilmesi ile ilgili Ba bakanl k Genelgesi 
yay mlanm t r. Genelgede,  bu konuda en büyük görevin yerel yönetimlere dü tü ü ve 
belediyelerin ilgili kamu kurum ve kurulu lar  ile birlikte k sa (2005-2007), orta (2008-2010) 
ve uzun vadeli (2011-2012) eylem planlar  haz rlayacaklar  belirtilmi tir. 

Yukar da belirlenmi  olan Yasa, yönetmelik ve genelgede engellilerle ilgili yap lmas  gere i
olan düzenlemelerin yap m na Temmuz 2012 tarihine kadar ba lan lamam /k smen 
ba lan lm  olundu undan, bu defa ek olarak 6353 say l  yasa ç kar lm t r.

12 Temmuz 2012 tarihinde ç kar lan 6353say l  yasa ile; 

1-  Söz konusu düzenlemelerin yap lmas  için, 5378 say l  engelliler yasas n n yürürlü e
girdi i 7 Temmuz 2005 tarihten itibaren sekiz y l içinde özürlülerin eri ilebilirli ine uygun 
duruma getirilmesi,( bir y ll k ek süre verilmi tir) 

2- Mekân ve ula m araçlar nda, eri ilebilirlik standart uygulamalar n n illerde,  Aile ve 
Sosyal Politikalar, çi leri, Çevre ve ehircilik, Ula t rma Denizcilik ve Haberle me 
Bakanl klar  ve özürlüler ile ilgili konfederasyonlar n temsilcilerinden olu an komisyon
taraf ndan izlenmesi ve denetimlerinin yap lmas ,
3-Eksiklerin tamamlamas  için verilen 8 y ll k sürenin bitiminden itibaren iki y l  geçmemek 
üzere ek süre verilebilece i, 4a-Denetim komisyonlar nca,10 y ll k sürenin bitiminden 
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itibaren, yani Temmuz 2015 tarihine kadar, öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmedi i
tespit edilen umuma aç k hizmet veren her türlü yap lar ve aç k alanlar ile toplu ta m
araçlar n n sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel ki ilerine,  Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanl  taraf ndan her bir tespit için bin Türk Liras ndan be  bin Türk Liras na kadar idari 
para cezas  verilmesi, 4b-Sürenin bitimine kadar yükümlülüklerini yerine getirmedi i tespit 
edilen büyük ehir belediyeleri, belediyeler ve di er kamu kurum ve kurulu lar na da,  
her bir tespit için be  bin Türk Liras ndan yirmi be  bin Türk Liras na kadar idari para cezas
verilmesi, hükümleri getirilmi tir. 

Temmuz 2013 Tarihine kadar Kamu ve özel kurulu lar n, engellilerin eri imlerini
sa lamak ad na k smen yapt klar  düzenlemelerden,  daha ço unun standart d ,
engellilerin kullan m na uygun olmayan düzenlemeler oldu u görülmektedir. 
Bu nedenle; amac ,  mevcut ve yeni yap lacak her türlü mekan ve ula m araçlar n n,
mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, engellilerin eri imine uygun hale 
getirilmesini sa lamak olan; Engelsiz zmir K rm z  Bayrak Komisyonu Yönetmeli i
haz rlanarak, 8Nisan 2013 tarihinde 571 say l zmir Büyük ehir Belediyesi Meclis karar  ile 
kabul edilerek yürürlü e girmi tir. 

K rm z  Bayrak komisyonu

Komisyon a a da belirtilen kurum ve kurulu  temsilcilerinden olmak üzere17 üyeden 
olu maktad r.

1.Komisyon Ba kan ; zmir Büyük ehir Belediye Genel Sekreter Yard mc s

2. zmir Büyük ehir Belediyesi Meclisi’ni temsilen 2 Meclis Üyesi 

3. zmir Büyük ehir Belediyesi; 

-Sosyal Projeler Daire Ba kanl ,

-Etüt Proje Daire Ba kanl ,

-Fen leri Daire Ba kanl ,

-Ula m Daire Ba kanl ,

4.Avukat

5. zmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Ba kan

6.TMMOB Meslek Oda Temsilcileri; 

-Mimarlar Odas zmir ubesi,

- n aat Mühendisleri Odas zmir ubesi, 

-Makine Mühendisleri Odas zmir ubesi,

7.Ege Bölgesi Sanayi Odas  (EBSO)Temsilcisi 

8. zmir Ticaret Odas  (ITO)Temsilcisi 

9. zmir Esnaf ve Sanatkâr Odalar  Birli i Temsilcisi 

10.Ortopedik, görme ve i itme engelliler ile ilgili faaliyet gösteren dernek Temsilcileri 

Komisyonun Çal ma Alan ;
1- Engelsiz zmir K rm z  Bayrak Komisyonu Yönetmeli i haz rlanm  ve 8Nisan 2013 
tarihinde 571 say l zmir Büyük ehir Belediyesi Meclis karar  ile kabul edilerek yürürlü e
girmi tir. 
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2- zmir Büyük ehir Belediyesi Engelsiz zmir K rm z  Bayrak Teknik artnamesi (5378 
Say l  Engelliler Yasas , 3194 Say l mar Yasas  Ek Madde 1, zmir Büyük ehir Belediyesi 
mar Yönetmeli i, TSE Standartlar , Birle mi  Milletler Engellilerin Eri ilebilirli inde

Engelsiz Çevreler Tasarlama K lavuzu dayanak al nm t r) haz rlanm t r. 

3-K rm z  Bayrak Teknik artnamesi do rultusunda engellilerin eri imine uygun hale 
getirilen her türlü mekana hangi ko ullarda/düzenlemelerde “K rm z  Bayrak” verilece i
kriterleri, haz rlanm  belirlenmi tir. 

4-K rm z  Bayrak almak için yap lan ba vurular n, belirlenmi  olan kriterler do rultusunda,
en az 5  (en çok 7 ki i) ki ilik komiteler taraf ndan, kontrol ve incelemelerin yap lmas n
sa lamak. 

5-Komiteler taraf ndan kontrol ve incelemeleri yap lan ba vurular  de erlendirmek. 

6- De erlendirme sonucunda ba vurusu uygun bulunan kamu veya özel kurumlara kaç y ld zl
K rm z  Bayrak verilece ine karar vermek.

K rm z  Bayrak Nas l Verilir? 

-K rm z  Bayrak almak isteyen kamu ve özel kurum yetkilileri, zmir Büyük ehir
Belediyesi’ne, yaz l  olarak ba vuru yapmal d r. 

-K rm z  Bayrak komisyonu taraf ndan en az 5, en çok 7 ki i olmak üzere,  tetkik komitesi 
görevlendirilir. Komite üyeleri içinde mutlaka teknik eleman ve k rm z  bayrak verilecek 
birimin özelli ine göre bir veya daha çok de i ik engel grubundan üyeler bulundurulur. 

-Komite, K rm z  Bayrak al nmak istenilen birime gider ve yerinde KIRMIZI BAYRAK  
TEKN K ARTNAMESI kriterleri dahilinde haz rlanm  olan tespit formuna göre  
denetleme/inceleme yapar, tespit formunu/raporunu haz rlar, komisyona sunar. 

-Komisyon, komitenin haz rlam  oldu u tespit formunu/ raporu de erlendirmek üzere 
gündemli olarak toplan r. Tespit formuna göre aranan eri ilebilirlik özelliklerinin niteli ine ve 
oran na göre K rm z  Bayrak verilip verilmeyece ine karar verir. 

-Denetim sonucunda ba vurusu uygun bulunan kamu veya özel kurumlara kaç y ld zl
K rm z  Bayrak verilece ine karar verilir. 

-K rm z  Bayrak verilmesi karar , zmir Büyük ehir Belediyesi Meclisi taraf ndan
onaylanmas  ile kesinle ir.

-Karara ili kin sonuç, ba vuru sahibine yaz l  olarak bildirilir. 

-K rm z  bayrak hak eden kuruma, uygun ekil ve boyutta ve y ld zda K rm z  Bayrak verilir. 

-Her ay sonunda K rm z  Bayrak verilen kamu veya özel kurumlar n listesi, kaç y ld zl
oldu uyla birlikte, web sayfas nda yay nlanmak üzere, zmir Büyük ehir Belediyesi’nin ilgili 
biriminde yay nlan r. 

-K rm z  Bayrak alan her türlü kamu ve özel kurumlar, denetleme komitesi taraf ndan y lda en 
az bir defa olmak üzere denetlenir. 
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-K rm z  Bayrak sahibi mekanlarda, bayrak kriterlerinin bozulmas yla ilgili Komisyona ula an 
ikayetler;   komitelerin yerinde yapt  denetlemeler sonucuna göre de erlendirilir ve 

haz rlanan rapor sonucuna göre de K rm z  Bayrak kullan m n n devam na ya da 
durdurulmas na,  karar verilir. 

K rm z  Bayrak  Y ld zlar

-K rm z  Bayrak teknik artname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas 
al narak) en az %60 n  sa lam  olan mekana, Tek Y ld zl  K rm z  Bayrak,  

-K rm z  Bayrak teknik artname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas 
al narak) en az %75ini sa lam  olan mekana, ki Y ld zl  K rm z  Bayrak,  

-K rm z  Bayrak teknik artname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas 
al narak) en az %90 n  sa lam  olan mekana, Üç Y ld zl  K rm z  Bayrak, verilir. 

SONUÇ

Engellilerin zmir’de, toplumsal ya ama daha etkin kat l m na yönelik olmak üzere, mevcut 
durum ile kentsel dönü üm sürecinde yeni olu turulacak alanlar n, engellilerin kullan m na 
uygun proje ve uygulamalar nda, zmir Büyük ehir Belediyesi Engelsiz zmir K rm z  Bayrak 
Teknik artnamesi ba vurulacak kaynak olarak haz rlanm t r. 

KAYNAKLAR 

- zmir Büyük ehir Belediyesi Engelsiz zmir K rm z  Bayrak Komisyonu Yönetmeli i

- zmir Büyük ehir Belediyesi Engelsiz zmir K rm z  Bayrak Teknik artnamesi 
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KENT Ç  AKARSU KOR DORLARININ CANLANDIRILMASI:  
ZM R KENT MERKEZ  ÖRNE

Merve ÖZEREN 
Ara t rma Görevlisi 

merve.ozeren@gmail.com

Prof. Dr. erif HEPCAN 
serif.hepcan@ege.edu.tr 

G R

Tarih boyunca ilgi çekici olan su sistemleri, canl  türlerine ya am ortam  sa lamalar , çevresel 
kalite ve mikroklimatik konfor üzerine etkileri, kentlilerin rekreasyonel gereksinimlerini 
kar lamalar  ve kent kimli ini ekillendirmeleri gibi ekolojik, sosyal ve kültürel dinamikler 
üzerindeki rolleri ile kent peyzajlar n n önemli bile enlerindendir.

Kent içinde akan akarsular, yo un kentle me bask s  alt nda yap la mam  mekanlara duyulan 
gereksinimin yüksek oldu u kent mekanlar n n ye il sisteminin ya amsal bir parças
konumundad r. Booth and Bledsoe’ya (2009) göre; kente estetik bak m ndan katk lar , su 
kayna  olarak varl klar  ve bir ula m yolu olarak hizmetlerinin yan  s ra sosyal ya am n
merkezi olan kent içi akarsular, k y lar  ile birlikte ele al nd klar nda rekreasyonel aktivitelere 
mekan olu turmas  bak mdan halk sa l na katk da bulunan, ekonomik geli im anlam nda 
potansiyel ta yan de erli kentsel mekanlard r. Booth and Bledsoe’nun (2009) ABD’de 
yapt  çal maya göre kentliler; kay kla gezinti, bal k tutma, yaban ya am  gözleme, 
güne lenme gibi suya dayal  aktivitelerde bulunabildikleri mekanlar  ziyaret etmeyi di er
kentsel mekanlar  ziyaret etmeye tercih etmektedirler. 

Kent içi akarsular n, söz konusu ekolojik, sosyal ve kültürel potansiyelleri de erlendirilerek 
do al koridorlar olarak ekolojik ve bütüncül bir sistem yakla m yla ele al nmas  ve kapsaml
stratejilerin geli tirilmesi bak m ndan ciddi eksiklikler ya anmakta ve farkl  disiplinlerden 
uzmanlar n çal ma alanlar na göre çe itli bak  aç lar  ile de erlendirilmeleri nedeni ile bir 
tak m yönetsel sorunlarla yüz yüze gelinmektedir. Örnekse mühendislere göre suyu bir 
noktadan bir ba kas na nakleden bir araç olan akarsu yataklar , ekologlar için çe itli akuatik 
ve akarsu k y s  habitatlar n n olu turdu u ve etkile im içinde bulundu u mozaikler ve burada 
ya ayan organizmalar  ifade etmektedir. Yerbilimciler için uzun y llar boyu suyun ak  ile 
ekillenen do al bir yatakta akan ve sediment ta yan bir peyzaj ö esi olan akarsular, 

yöneticiler için arazi kullan m  ile ilgili karar vermede zorluklara yol açan ve su kalitesi ile 
kent sa l  aç s ndan mücadele gerektiren bir sorun alan  olarak tan mlamaktad r. Kent 
sakinlerine göre ise; estetik olarak kente olumlu veya kimi durumlarda olumsuz de er
yükleyen, rekreasyonel aktivitelere olanak sa layan kullan m alanlar  olarak 
de erlendirilmektedirler (Schneider, 2009). 

Bu ba lamda akarsu ve akarsu k y lar n n, yönetsel s k nt lardan dolay  daha az kullan l r hale 
gelmesi veya at l durumda olmas , fiziksel olarak potansiyelinin alt nda bir performans 
sergilemesi, iklimsel bir tak m faktörler nedeniyle canl l n , kullan labilirli ini kaybetmesi 
ile akarsu k y lar n n yeniden canland r lmas  çal malar  dünyada ivme kazanm t r. Söz 
konusu çal malar öncelikli olarak ta k n kontrolü, su kalitesinin iyile tirilmesi, bozulmu  su 
k y s  ve su içi ekosistemlerin onar lmas  gibi ekolojik önlem ve önerileri içermektedir. Bunun 
yan  s ra bu çal malar; akarsu k y lar  boyunca yaya eri im ve araç ula m ba lant lar n n
yeniden ele al nmas , kentin ye il alan odaklar  ile sosyal ve kültürel alan odaklar  aras
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ba lant l l k tesis edilmesi, yeni aç k ve ye il alanlar n olu turulmas , kent kimli inin
ya at lmas , kentlilerin ya am kalitesinin art r lmas  gibi sosyo-kültürel hedefleri de 
kapsamaktad r. Akarsu k y lar n  ekonomik anlamda de erli arazi parçalar  olarak ele alarak 
ticari ve turistik kent odaklar  olarak de erlendirmekte, e itsel aktivitelere olanak sa lanmas
ile do a ve çevre koruma konular nda bilinç art rma gibi hedefler sunulmaktad r. 

Bu çal mada; zmir kent merkezinden denize dökülen, k y s  boyunca yap la ma bask s
alt nda bulunan ve zmir kent merkezinin en geni  havza alan na sahip olan Meles Deresi’nin 
mevcut durumu de erlendirilmi  olup, yata n n ve yak n çevresinin y llar içerisinde geçirdi i
fiziksel dönü üm ortaya konularak maruz kald  sorunlar irdelenmi tir. Bu sorunlar 
irdelenirken ayr ca dünyadan baz  örnek uygulamalar da referans al narak söz konusu 
akarsuyun “akarsu koridorlar ” yakla m  çerçevesinde kentin ekolojik ve rekreasyonel 
koridorlar  olarak de erlendirilerek canland r lmas  ile sa layaca  ekolojik, ekonomik ve 
sosyal katk lar ortaya konulmu tur. Meles Deresi’nin kent içi akarsu koridoru olarak slah 
edilmesi için planlama ve tasar m önerileri geli tirilerek daha i levsel hale getirilmesi için 
öneriler sunulmu tur.

MATERYAL VE YÖNTEM 

Ara t rma Alan

Çal man n ana materyalini Meles Deresi ve k y s  olu turmaktad r. Kent merkezine dökülen 
di er akarsular gibi basit ve düzensiz rejimli, mevsimlik ak  olan bir akarsu olup ta d
sediment ve malzeme ile birlikte ç Körfez’e dökülmektedir. 123,4 km2’lik havza alan  ile 
geni  bir havza alan na sahip olan dere, yakla k 18 km kat ederek Gaziemir ilçesini kent 
merkezine ba lamaktad r. Çal ma kapsam nda Meles Deresi havzas n n Konak ilçesi 
içerisinde kalan k sm  ele al nm t r. Ayr ca ara t rma alan  ve yak n çevresi ile ilgili çe itli
yaz l  ve görsel kaynaklar, 1950, 1963, 1996 ve 2010 y llar na ait uydu görüntüleri ve 
haritalar, yap lan gözlem ve incelemeler di er materyalleri olu turmaktad r. 

Meles Deresi ve k y s n n çal ma alan  olarak seçilmesinde; 

Geni  bir havza alan na dolay s yla etki alan na sahip olu u, 
Akarsu koridorundan çok de arj kanal  olarak alg lanmas  ve kullan lmas ,
Kirlilik, ta k nlar, çevresel kullan mlar n bask s , dere yata na fiziksel müdahaleler 
gibi sorunlar n varl ,
Halihaz rda ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik i levlerini tam olarak yerine 
getiremiyor olu u, 
Akarsu koridoru olarak ele al narak canland r lma çal mas n n gerçekle mesi 
durumunda kent merkezinde denize dökülen di er akarsular için örnek te kil etme 
potansiyeli

etkili olmu tur.

Yöntem

Yöntem sürecinde Özeren (2012)’e benzer bir yakla mla 1950 ve 1996 y llar na ait siyah 
beyaz orto-foto haritalar, 1963 y l na ait siyah beyaz uydu görüntüsü ve 2010 y l na ait hava 
foto raf  kullan larak çal ma alan  ve yak n çevresinde ya anan fiziksel de i imler tespit 
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edilmi tir. Söz konusu görüntüler çak t r larak Meles Deresi yata n n ve zmir Liman 
Bölgesi k y eridinin peyzaj de i im durumu ortaya koyulmu tur.

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan  ile 1/5000 ölçekli zmir Yeni Kent Merkezi Naz m mar 
Plan  Revizyonu’ndan yararlan larak Meles Deresi yata  ve k y s  ile ilgili planlama ve 
tasar m ölçe inde öneriler getirilmi , bilgisayar destekli tasar m program  AutoCAD 2013 ve 
grafik programlar  kullan larak söz konusu önerilerin kullan ld  görseller üretilmi tir. 

BULGULAR VE TARTI MA

Çal ma alan  olan Meles Deresi üzerinde çevresel kullan mlar n ekillendirdi i antropojenik 
bask lar ile yasal ve yönetsel sorunlar söz konusudur. Bu bölümde, Meles Deresi ve k y s n n
maruz kald  fiziksel, biyolojik, politik ve stratejik sorunlar ile sorunlara neden olan etmenler 
de erlendirilerek kent içinde akan akarsular n sorunlar  tart maya aç lm t r. 

Yak n geçmi te zmir kent merkezinin kentle me bask s  alt na girmesi ile zmir Liman 
Bölgesi k y eridinde ve 1960’lar n sonuna kadar insan müdahalesi olmaks z n do al 
karakterini sürdüren Meles Deresi yata nda, liman n in as  ve 1970’te ve 2000’lerin ba nda
ZSU taraf ndan yürütülen slah çal malar  nedeniyle ( ZSU, 2004) Meles Deresi yata n n

beton kanala al narak yer yer güzergah n n de i tirilmesi söz konusu olmu tur. Planl  ve 
plans z olarak yap lm  olan söz konusu de i iklikler, Meles Deresi’nin do al karakterini 
bozmu tur ( ekil 1). 

ekil 1 Meles Deresi yata n n ve zmir Liman Bölgesi k y eridinin peyzaj de i im durumu 
( zmir 3 Boyutlu Kent Rehberi’nin kullan ma sundu u 1950 ve 1996 y llar na ait siyah beyaz orto-foto haritalar 

ile 1963 y l na ait siyah beyaz uydu görüntüsü ve 2010 y l na ait hava foto raf  kullan larak olu turulmu tur. 
Özeren, 2012’den de i tirilerek al nm t r)

Günümüzde yerle im alanlar  ve sanayi tesislerinin aras ndan geçmekte olan Meles Deresi 
k y s nda ülkemizde köyden kente göçün ilk dalgas n n ya and  1960’l  y llarda
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gecekondula ma hareketinin bir uzant s  olarak, akarsu boyunca yer alan sanayi kurulu lar n n
artmas  akarsu k y s nda gecekondular yay lm t r (Özeren, 2012). 

Geçmi ten bu yana gerek gecekondula ma gerekse sanayile me hareketlerinin sonucu olarak 
evsel ve endüstriyel kaynakl  at k sular n de arj  nedeniyle kirlilik sorunu ile kar  kar ya
olan Meles Deresi, kent merkezindeki sanayile me hareketlerinin öncesinde ise; 1930’lu 
y llarda gerek halk sa l n n korunmas  gerekse kentsel mekan n geni letilmesi fikrinden 
hareketle zmir’deki batakl klar n kurutulmas  yönünde ba lat lan çal malar n yürütüldü ü
alanlardan biri olan Halkap nar batakl nda yöntem olarak batakl n su ve çamurunun de arj
noktas  olmu tur (Serçe ve ark., 2003; Özeren, 2012’den). Baran ve Gülay’a (2004) göre; 
tar msal sulamadan dönen sular ve yüzeysel ak tan gelen ya mur sular  da kirletici özelli e
sahiptir. Meles Deresi ile büyük miktarda organik ve inorganik kirlilik yükünün iç körfeze 
ta n yor olmas  körfezde olu an kirlilik yükünü art rd ndan kirlili in çevresel boyutu da 
oldukça önem ta maktad r.

Meles Deresi k y s  için yap lan planlama ve tasar m çal malar nda pratikte uygun bir k y
kenar çizgisi ve yakla ma mesafesi belirlenmemi  olup dere k y s  yo un olarak konut 
yerle imleri ve sanayi tesislerinin fiziksel bask s  alt nda bulunmaktad r. Ayr ca Meles Deresi, 
evsel ve endüstriyel at klar n de arj edildi i, do al karakterini yitirmi , ta k n riski ta yan,
mevsimsel olarak ak  gösteren bir sistem olarak de erlendirilmektedir. Yaln zca suyu bir 
yerden di erine ta yan bir kanal olarak de erlendirilmekte mühendislik bak  aç s yla ele 
al nmakta di er tüm i levleri yok say lmaktad r (Özeren, 2012).

Basit ve düzensiz mevsimlik bir ak  rejimine sahip olan Meles Deresi’nde yaz mevsimlerinde 
su seviyesi oldukça dü ük seviyede kalmakta, k  mevsimlerinde ise k sa süreli ani ve iddetli
ya larda ta k nlar ya anmaktad r. zmir li Sel / Ta k n Riski Yönetim Plan ’na (T.C. zmir 
Valili i, 2012) göre; Meles Deresi’nin sel ve ta k n riski ta d  ilan edilmi tir. Söz konusu 
yönetim plan nda yer alan, zmir genelinde ya anan sel ve/veya ta k nlara yol açan faktörler 
Meles Deresi için de geçerli olup, zmir li Sel / Ta k n Riski Yönetim Plan ’nda (T.C. zmir 
Valili i, 2012) a a daki gibi tan mlanm t r (Tablo 1): 

Tablo 1 Meles Deresi ta k nlar na neden olan faktörler (T.C. zmir Valili i, 2012) 

Meteorolojik nedenler:   klim de i ikli i nedeniyle ya anan ani ve iddetli ya lar

Zeminle ili kili nedenler: Kent merkezinin topografik yap s , suya doygunlu u ve 
hidrojeolojisi

Fiziksel/yap sal nedenler: 

Plans z ve düzensiz kentle me, dere yata nda geli en 
yo un kaçak yap la ma, yanl  imar uygulamalar
B rak lan hidrolik ak  kesitinin yetersiz olmas
Ç plak kayal k alanlarda fiziki ayr ma sonucu erozyon 
meydana gelmesi ve iddetli ya larda yüzey erozyonu 
sonucu rusubat n mansapta ve dere yata nda birikmesi 
Dere yata  içine çöp ve kat  at k maddelerin at lmas
Dere yata  üzerinde yer alan yetersiz en kesitli köprü ve 
menfezlerin, isale hatlar  ve muhtelif imalatlar n in a
edilerek ak  engellemesi
Dere yukar  havzas n n bitki örtüsü bak m ndan zay f
durumda olmas
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zmir genelinde akarsular n yer yer üstü kapat larak kentle ili kisi kesilmesi ve/veya mevcut 
do al yataklar n n yok edilerek, beton kanallar içerisine al nmas , bir di er deyi le slah 
edilmesi durumu söz konusudur. Özeren’e (2012) göre; do al bir süreç olan ta k nlar
önlemek, akarsular  kontrol edilebilir k lmak, bak m çal malar n  kolayla t rmak ve 
maliyetini dü ürmek ad na yap lan dereleri kanala alma i lemi, akarsu sistemlerini do al bir 
sistem olmaktan ç karmaktad r. Bu uygulamalar, akarsu çevresinde ya ayan yaban ya am n
ortamdan uzakla t rmakta, su içi ve su k y  flora varl klar n n ya am ortam n  yok etmektedir. 
Meles Deresi’nde de ayn  sorun ya anmakta olup, ta k n kontrolü amac yla slah çal malar
sonucunda akarsuyu kanala al nm , kentlilerin akarsu ile ili ki kurmas  güçle mi , akarsu 
do al bir sistemin parças  olmaktan uzakla m t r. Aç kland  üzere Meles Deresi üzerindeki 
bask  unsurlar ekil 2’de verilen kesit üzerinde ematize edilerek özetlenmi tir.

ekil 2 Meles Deresi üzerindeki bask  unsurlar

Meles Deresi örne indeki mevcut sorunlar, dünya genelindeki akarsular n sorunlar  ile 
benzerlikler göstermektedir. Avrupa’da ve dünyada kent içi akarsular n rehabilitasyon 
çal malar ndaki son durumunu ölçmek üzere dokuz Avrupa Birli i üyesi ülke (Almanya, 
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ngiltere, sviçre, talya, Hollanda) ile A.B.D. 
ve Kanada’da yer alan yirmi üç pilot bölge çal ma alan  olarak seçilmi tir. Yap lan 
çal man n (Schanze et al.,2004) bir parças  olarak çal ma alan  olarak seçilen pilot 
bölgelerde yer alan akarsular üzerindeki kentsel bask  unsurlar  ve bu unsurlar n yüzdesel 
da l m n n a a da gösterildi i gibi oldu u saptanm t r ( ekil 3): 

ekil 3 Kent içi akarsular üzerindeki kentsel yerle imlerden kaynaklanan bask  unsurlar  ve 
yüzdesel da l m  (Schanze et al.,2004) 
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Buna göre; akarsular n kanala al nmas , çal maya konu olan akarsular n %70’i için sorun 
te kil etmekte olup, kentle menin kent içi akarsular üzerinde yaratt  en büyük sorun olarak 
ortaya ç kmaktad r. Schanze et al.’e göre (2004) kent içi akarsular üzerindeki önemli 
bask lardan bir di eri ise; mekânsal engellerdir. Birbirine biti ik yap  sto u ile bu yap lar n
akarsu k y lar  boyunca s ralanmas  akarsular için sorun olu turmaktad r. Küresel ölçekte kent 
içi akarsular n kar  kar ya kald  önemli sorunlardan bir di eri ise; yasal – yönetsel temelli 
s k nt lard r. Sel ve ta k nlara kar  al nan önlemler de akarsular için sorun kayna  te kil 
etmektedir. 

Ülkemizde, kent içi akarsular genellikle yöneticiler taraf ndan suyu bir noktadan di erine 
ileten kanallar mant  ile yönetilmekte, kentliler için ise bir koku kayna , çöp döküm alan
ve ta k n riski olarak görülmektedir. Akarsular n flora ve faunaya ev sahipli i yapma, ya mur 
suyu iletimi, mikroklimatik konfor yaratma, kentlilerin rekreasyonel gereksinimlerine yan t
verme gibi ekolojik ve sosyal hizmetleri tamamen geri plana atmaktad r. Mekansal engeller, 
bir di er deyi le akarsu k y lar ndaki yerle im mekanlar  ve sanayi tesislerinin bask s  ile 
kanallara s k p kalan akarsular n do al süreçlerinin bir parças  olarak ekolojik gereklilikler 
bak m ndan ya anmas  gereken ta k nlar, sorun te kil etmekte yak n çevresinde ya ayanlar n
can ve mal güvenliklerini tehdit eder duruma dü mektedir. Bu durum yasal – yönetsel 
eksikliklerden kaynaklanmaktad r. K y  Kanunu (1990) uyar nca akarsular  kapsayan 
herhangi bir madde belirtilmemi  olup deniz k y lar  için k y  kenar çizgisi, yakla ma 
mesafesi ile ilgili baz  standartlar belirlenmi tir.  K y  Kanununun Uygulanmas na Dair 
Yönetmelik’te (1990) ise; söz konusun kurallar n, yönetmelikte belirtilen 16 adet büyük 
akarsu/akarsu bölümü için uygulanaca  belirtilmi  olup di er akarsular ise; bu hükmün 
d nda tutulmaktad r (K l çaslan, 2004). Ayr ca, kent içi akarsular n do al koridorlar olarak 
ekolojik ve bütüncül bir sistem yakla m yla ele al nmas , akarsulara yönelik kapsaml
stratejilerin geli tirilmesi bak m ndan da ciddi eksiklikler ya anmaktad r

SONUÇ VE ÖNER LER

Akarsular n özne oldu u çal malar, zaman, emek ve geni  bütçeler gerektirmekte ancak 
dünyada akarsu k y lar n n iyile tirilmesi, rehabilitasyonu, canland r lmas  gibi çe itli
perspektiflerde çal malar n proje baz nda oldu u kadar uygulamada da ba ar l  örneklerini 
görmek mümkündür. K t bir kaynak olan suyun yönetilmesi, planlanmas  ve tasar m  ile ilgili 
olarak yap lan çal malar ivme kazanm t r. Akarsular n koridor mant  ile ele al nd  ve 
canland r lmas  ile ilgili olarak yap lan çal malara bir örnek; Los Angeles Nehri Canland rma 
Amaçl  Master Plan ’d r (LARRMP, 2007). Yakla k 80 km. uzunlu undaki Los Angeles 
Nehri’nin 50 km.lik bir k sm  üzerine odaklan ld  planda nehrin her iki k y s nda yakla k
75 km.lik bir koridor için stratejiler ve planlama – tasar m alternatifleri geli tirilmi tir. Plan 
ile çevreye duyarl  arazi kullan m, tasra m ve geli im önerileri geli tirmek, ekonomik 
geli ime yönelik f rsatlar yaratacak bir zon olu turmak, çevreyi olumlu yönde geli tirmek, su 
kalitesini iyile tirmek, nehir k y s n  sosyal bir alana dönü türmek, nehre toplu ta ma
imkanlar yla ula lmas n  sa lamak, rekreasyonel alanlar ile yeni güzergahlar ve aç k alanlar 
üretmek, do al habitatlar n ve dolay s yla yaban ya am n n korunmas n  sa lamak, ta k n
kontrolü önlemlerini geli tirmek gibi ekolojik, sosyal, ekonomik pek çok hedef uygulamaya 
koyulmu tur (LARRMP, 2007). 

Ülkemizde ise; kent içi akarsular n do al koridorlar olarak ekolojik ve bütüncül bir sistem 
yakla m yla ele al nmas , akarsulara yönelik kapsaml  stratejilerin geli tirilmesi ve hayata 
geçirilmesi bak m ndan ciddi eksiklikler ya anmakla birlikte ba ar l  örnekler de mevcuttur. 
Bu kapsamda; ülkemizde Porsuk Çay  ve k y s  için geli tirilmi  ve uygulanm  olan çal ma, 
gerek kentsel sürdürülebilirli e ve kent kimli ine katk s  gerekse akarsu k y s n n kentlilerin 
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rekreasyonel gereksinimlerinin kar land  do al ve ekolojik tampon bölgeler olarak ele 
al nmas  bak m ndan oldukça ba ar l  bir örnektir. Eski ehir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan
kentin 1999’da ya ad  deprem ve içinden nehir geçen bir kentin her zaman ta k n tehdidi 
alt nda olabilece ini göz önüne alarak, kenti do al afet zararlar ndan korumak ve etkilerini en  
aza indirmek amac yla (Pekin, 2007) 2003 y l nda uygulanmas na ba lanm  olan Porsuk Çay
Islah ve Çevre Düzenleme Projesi (Büyük Porsuk Projesi) ile olu mu  kirlilik durumunu 
ortadan kald rmak ve çay  50'li y llar n ba na kadar Eski ehir halk n n bal k tuttu u, yüzdü ü
ve k y lar nda e lendi i canl  haline kavu turmak hedeflerini de ta maktad r ve olas  do al
afetlerde risk azalt c  çal malar ile yatak temizleme ve çevre düzenlemesi çal malar  üzerine 
odaklan lm t r (Önen, 2007).

Çal ma kapsam nda; dünyadaki ve ülkemizdeki ba ar l  uygulamalar örnek al nm t r. Kent-
akarsu etkile imi do rultusunda kent merkezinin -dolay s yla insanlar n- Meles Deresi ve 
k y s  üzerinde, gerek h zla yay lmakta olan yerle im alanlar  gerekse geçmi te konumlanm
olan sanayi tesisleri yoluyla, al nm  ve uygulanm  olan planlama kararlar  e li inde geri 
dönü ü kolay olmayan fiziksel, kimyasal ve biyolojik de i ikliklere yol açt  tespit edilmi
olup ve derenin bask lara halen maruz kald  görülmektedir.  

Bu kapsamda zmir kenti örne inde akarsular n maruz kald  sorunlar n bertaraf edilmesine 
ve kent içi akarsular n canland r lmas na ili kin eylemlere duyulan ihtiyaç ortada olup bu 
bölümde Meles Deresi ve k y s  için geli tirilen planlama ve peyzaj tasar m önerileri 
sunulmu tur ( ekil 4 - 5). 

Y llar içinde dere yata  ta nm , kollar n n bir k sm  kurumu , beton kanala al nm  ve k s m
k s m yer alt na al narak ekosistem ile ili kisi kesilmi  Meles Deresi’nin canland r lmas  ve 
kente kazand r lmas  bak m ndan bir eylem plan na ihtiyaç duyulmaktad r. Meles Deresi ile 
k y  sisteminin birlikte ele al narak, çevresindeki kullan mlar ile fiziksel, sosyo-ekonomik 
ili kisini de kapsayacak ekilde ekosistemin geli tirilmesi, kent içinde akan di er akarsular ile 
ba lant l l k tesis etmek üzere akarsu koridorlar  a  olu turulmas , altyap , bak m ve maliyet, 
ta k nlar ve al nacak önlemler konular n n öncelikle ele al nd  bir eylem plan , Meles Deresi 
özelinde bir çözüm aray  oldu u kadar, kent içi di er akarsu sistemlerinin sorunlar n  da 
çözmede etkili olacak, örnek olu turacakt r. Ayr ca önerilen eylem plan  çal malar n n, kent 
yöneticilerini harekete geçirmek ve konuyu gündemlerine almalar n  sa lamak için, sorunlar n
çözümünde halk ile birlikte anahtar rol üstlenebileceklerini anlatmak bak m ndan da bir f rsat 
yarataca  dü ünülmektedir.  

Bir akarsu alan  düzenlenirken su, yap , ekoloji ve k y  dokusu ile aras ndaki geçi ler 
dü ünülerek geni  bir hat boyunca planlamas  yap lmal d r (Önen, 2007). zmir kent 
merkezinin tipik bir özelli i olarak yerle im birimlerinin dere k y lar n n hemen yan na hatta 
üzerine kurulmas  nedeniyle ya anan s k nt lar  bertaraf etmek amac yla, kentle menin 
bundan sonraki geli imi planlan rken ve/veya kentsel dönü üm çal malar
kapsam nda de erlendirilmek üzere kent içi akarsu yataklar  ile kent dokusu aras nda
minimum 100 m.’lik bir alan b rak larak bu alan n zemin durumu, ta k n riski, aç k ve ye il
alanlara duyulan ekolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar da gözetilerek "dere etkile im alan "
olarak b rak lmas  ve bu alanlara yap la ma yasa  getirilmesi önerisi sunulmu tur ( ekil 5) 
(K l çaslan, 2004; Özeren, 2012). Ayr ca ta k n durumunda, ta k n suyunun otoyola 
ula mas n  engellemek üzere bir tampon olu turmak üzere dere etkile im alan  içerisinde 
s zd rma hende i kaz lmas  ve gerek ta an suyun gerekse ya mur suyunun burada 
toplan larak yer alt na geçi i sa lanmas  önerilmi tir.
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Meles Deresi’nin mevcut kirlilik sorunu ile ilgili olarak; kirlilik kayna  olan sanayi 
tesislerinin dere k y s ndan kald r larak, kentin uygun bir bölgesine ta nmas  ard ndan
geleneksel yöntemlere biyolojik bir alternatif olan biyo-remediasyon teknikleri kullan larak 
derenin kirlilikten ar nd r lmas  önerilmi tir (Özeren, 2012). Kirlilik durumunun ortadan 
kalkmas yla su içinde ve k y s nda ya ayan canl lar n zamanla ya amak, konaklamak, üremek 
için Meles Deresi’nin tercih edecekleri dü ünülmektedir ( ekil 4).  

ekil 4 Meles Deresi için alternatif bir su kirlili i temizleme tekni i olarak biyo-remediasyon 

Kentsel yerle im dokusu ile akarsu yata n  birbirinden koparan, eri ilebilirlik üzerinde bir 
engel olan ula m akslar n  mümkün oldu unca sürdürülebilir k lmak ad na yerle im 
alanlar n  akarsu yata na ba layan karayollar  ve tren / metro hatlar  boyunca yaya yürüyü
ve bisiklet gezinti güzergahlar n n olu turulmas  ve bu temiz ula m alternatiflerini 
kullan labilir k lan altyap  ile entegre bir ye il bant önerisi geli tirilmi tir. Kentlilerin ya am 
kalitesini art rmak, gölge dola m alanlar  olu turmak, kentin ekosistem hizmetlerine katk da
bulunman n yan  s ra kent yaban hayvanlar na ya am ortam  olu turma ve kentte ki i ba na 
dü en ye il alan miktar n  art rma gibi katk lar da sunmas  söz konusudur. Ayr ca akarsu 
yata  ile kent dokusu aras nda bir perde görevi görerek kullan c lar n kentten uzakla ma, 
do a ile iç içe olma gibi alg sal zemine dayanan isteklerini kar lamada da etkili olaca
dü ünülmektedir ( ekil 5). 

Mevcut durumda, dere yata  kotunda bulunan dola m güzergâh n  kullanan kent 
sakinlerinin, daha üst kotta bulunan kentin di er parçalar  ile fiziksel ve görsel ileti im
kurmalar  mümkün olmamaktad r. Dere yata n n en yüksek kotu ile dere etkilenme alan
kotu aras  (kanal duvar ) geçi i sa lamak üzere akarsu yata  boyunca belirli aral klarla 
merdiven çözümlerinin getirilmesi dü ünülmü tür. Mevsimsel olarak de i en su seviyesi 
nedeniyle kanal, özellikle yaz mevsimlerinde oldukça az su rejimine sahip oldu undan,
kanal n derinli i nedeniyle kullan c lar, suyla ili ki kuramamaktad r. Bu kapsamda,  kanala 
al nm  olan dere yata n n mevcut ta ma kapasitesini de i tirmeden kanal içinde 
terasland rma çal mas  yap larak kanal n yaz ve k  mevsimlerinde mevsim normallerinde su 
seviyesinin görüldü ü durumlar ile mevsim normallerinde su seviyesinin görüldü ü durumlar 
için üç ayr  kotta çözülmesi yönünde öneri geli tirilmi tir. Bu uygulama ayn  zamanda, farkl
su seviyelerinde yap labilecek suya dayal  çe itli rekreasyonel aktivite türlerinin 
gerçekle tirilebilmesine olanak sa lama amac n  da ta maktad r. Ayr ca; kanal, dere 
etkilenme alanlar  ile yürüyü  yollar  ve bisiklet gezinti güzergâhlar n  kapsayan alan, 
dinamik - esnek aktivite zonu olarak adland r larak, kullan c lar n aktif ve pasif rekreasyonel 
aktivitelerini gerçekle tirebilecekleri, gerekti inde toplanma, bulu ma, kutlama gibi amaçlarla 
da kullan labilecek sosyalle me alan  olarak hizmet edebilecektir ( ekil 5). 
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Özetle bu çal ma ile Meles Deresi’nin “akarsu koridorlar ” yakla m  çerçevesinde kentin 
ekolojik ve rekreasyonel koridorlar  olarak de erlendirilmesi ve canland r lmas  halinde 
ekolojik, ekonomik ve sosyal bak mdan pek çok katk  sunma potansiyeli oldu u vurgulanmak 
istenmi tir. Kent yöneticileri, sivil toplum örgütleri, kent üzerinde çal an planc  ve 
tasar mc lar, kent sakinleri vb. tüm payda lar n kent içindeki akarsular ile ilgili olarak 
kentlileri suyla bulu turmak ad na eyleme geçmeleri için fark ndal k yaratmas  için 
çal lm t r. 
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SU, TÜM CANLILARIN EN DO AL HAKKIDIR 

Erhan ÇÖZ 
Jeofizik Yüksek Mühendisi                                                         

sumet@sumetyerbilimleri.com                                                         

G R

Bu çal mada, suyun canl  ya am ndaki önemi vurguland ktan sonra, su kullan m hakk
sorgulanmaktad r. anl lar n en hayati üç ihtiyac , hava, su ve g dad r. Havas z ya anamayaca
gibi uzun süre susuz ya amak da olanaks zd r. Bu, tüm canl lar için geçerlidir. Oysa insanlar, 
suyu bir kaynak olarak alg lamakta ve bu kaynaktan insanlar için faydalanmaya çal maktad r. 
Di er canl lar n bu sular üzerindeki haklar , ço u kez yok say lmakta, ya da lütuf gibi 
sunulmaktad r. Su, kaynak olarak alg lan nca, ondan kazanç olarak yararlan lmas  da 
gündeme gelmekte, bunun sonucu dev su tekelleri ortaya ç kmaktad r. Sonuçta, insanlar ve 
di er canl lar n suya eri imi zorla maktad r. Ayr ca sadece suya eri im de il, temiz suya 
eri im de do al bir hakt r. Kent insanlar , temiz suya eri im haklar n  bile ücret ödeyerek elde 
edebilmektedir. Üstelik Dünya Bankas , ülkelere kredi verirken bu kritere uyma ko ulunu
dayatmaktad r.

Sunumumuzda, tüm bu konular ele al narak tart lacakt r. 

SU B R KAYNAK MIDIR 

Canl lar n en hayati üç ihtiyac , hava, su ve g dad r. Havas z ya anamayaca  gibi uzun süre 
susuz ya amak da olanaks zd r. Bu, tüm canl lar için geçerlidir. Buradan hareketle, suyun 
sadece insanlar için olmad , tüm canl lar n ya amsal gereksinimi oldu u aç kça ortaya 
ç kmaktad r. Buna kar n insano lu suyu, sadece kendi ihtiyac  olarak görüp, onu bir 
“kaynak” olarak alg lamaktad r (Buradaki kaynak kelimesi, co rafyadaki kaynak terimiyle 
kar t r lmamal d r. Burada kastedilen “kaynak”, yararlan lacak nesne anlam nad r). Do adaki 
tüm sulara el koymakta ve onu hoyratça kullanmakta bir sak nca görmemektedir. Örnek mi: 
HES’ler, içme suyu barajlar , i elenerek sat a sunulan sular, bol miktarda kimyasal gübre ile 
birlikte yap lan sulamalar, sanayi ve madencili e sunulan sular.  Öte yanda, do al olarak 
do ada bulunan sulara eri imi giderek zorla an di er canl lar. nsanlar n gereksinimi kadar su 
tüketimine kar  olunamaz ama gerekti inden fazla su tüketimi, di er canl lar n aleyhine bir 
durum yaratmakta ve onlar n ya am haklar n n ellerinden al nmas na neden olmaktad r. 

Buradan hareketle, suyun sadece insanlar için olmad n , tüm canl lar n ya amsal 
gereksinimi oldu u aç kça ortaya ç kmaktad r. Buna kar n insano lu suyu, sadece kendi 
ihtiyac  olarak görüp, onu bir “kaynak” olarak alg lamaktad r.

Sular n Ticari Kullan m

Sular n ticari kullan m  ile ilgili çe itli örnekler var. Bunlar n bir k sm n  ele alal m.  

Suyu, bir “kaynak” olarak gören anlay , Dünya Su Konseyi taraf ndan destekleniyor. 
Be incisi stanbul’da gerçekle tirilen Dünya Su Kongresi, suyun mutlaka ücretli olmas
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gerekti ini sürekli vurgulamaktad r. Bunun sonucu, dünya su tekelleri olu makta, sular h zla 
ticarile tirilmektedir. Öyle ki sular n sadece % 5 kadar ticari mal haline getirildi inde, dünya 
petrol ticaretinin % 50 sine ula m t r. Suyun ne denli karl  bir “meta” oldu unun ay rd na 
varan kapitalist tekeller, halklar n aleyhine olarak sulara el koymakta ve bu nedenle büyük 
çat malar ya anmaktad r. Gelecek sava lar n su yüzünden ç kaca  öngörülerini hat rlamakta 
yarar var.  

i elenmi  sular 

nsan yarar na için el konuldu u söylenen sular da e it ve adil olarak tüm insanlara 
sunulmamaktad r. Paral  hale getirilen sulara, dar gelirlilerin ula mas  zordur. Di er yandan, 
ehir ebeke sular n n kalitelerinin içme suyu standartlar n n alt nda olu u, sertli i gibi 

nedenlerle, yo un bir kaynak suyu talebi olu mu tur. Ancak bu talep, daha çok “olu turulmu
bir talep” tir. ehir ebeke sular  hakk nda o kadar olumsuz propagandalar yap lmaktad r ki 
insanlar ister istemez, içimi daha güzel olan i elenmi  sulara yönelmektedir. Bu sular, ehir 
ebeke sular n n 250-300 kat  daha pahal d r. Böylesine tatl  bir kazanç, yüzlerce kaynak suyu 
irketinin ortaya ç kmas na neden olmu tur.

HES'ler 

Hemen her gün, bir HES uygulamas nda, kuruyan dere yata  görüntüleri bas na ve TV lere 
yans makta. Kullan lan sular, sonunda ovalara ve denizlere ula yor ku kusuz. Ama oraya 
ula ncaya kadar neler oluyor. HES’lerin kullanaca  su, bir boru ya da tünel içerisine al narak 
birkaç km çok dü ük bir e imle ta nd ktan sonra, dere yata n n daha ilerideki bir 
bölümünde, cebri boru denilen borularla yatak seviyesine kadar dü ürülüyor ve bu dü ü
s ras nda olu an enerji, tribünleri döndürerek elektrik enerjisine dönü mesi sa lan yor.
Kilometrelerce kapal  ortamda yol alan sular n içerisindeki bakteriler ve çe itli küçük 
canl lar n ya ama ans  kalmad ndan, tribünlerden geçen su, art k do al yap s n  yani 
topra  besleyen, ona organizma aktaran yap s n  kaybetmi  ve niteliksizle mi tir. Bu sular n
art k ovalar  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 b rak lmak zorunda. Ancak, uygulamada bunun 
böyle olmad n  da hepimiz biliyoruz. Hemen her gün, bir HES uygulamas nda kuruyan dere 
yata  görüntüleri bas na ve TV lere yans makta. Di er yandan, can suyu verilmi  bile olsa, 
iyice c l zla an derelerimizin içerisinde, korkunç bir ekolojik bozulma ya anaca n  da 
anlamak için bilim insan  olmaya gerek yok san r m.  

Tar mda Kullan m

Tar mda ise çe itli verim artt r c  kimyasallar n yan  s ra, zararl  böcekleri öldürmek amac yla
kullan lan ilaçlar, sulama suyuna kar p çok uzaklara ve denizlere ta nmaktad r. Bir k sm
ise yeralt na s zarak yer alt  sular n  kirletmektedir. Su tüketiminin en büyük bölümünü 
olu turan tar mda su kullan m , bu nedenle sular  en çok kirleten etmen olmaktad r. Tar m n
giderek endüstriyel tar ma dönü mesi, kirlenmenin boyutlar n n h zla artmas n  da 
beraberinde getiriyor.

Maden ve Sanayide Kullan m

Maden ve sanayilerde kullan lan sular ise ço unlukla yer alt  sular ndan sa lanmakta, 
madenciler ve sanayiciler, bu sulara hiç para ödememektedir. At k sular n n ise pek çok yerde 
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do aya b rak ld n  bilmeyen yok. Bunun do ru olmad n  söyleyenlere, çok s k ya anan
bal k vb ölümleri yan t verir. En son, Efemçukuru alt n madeni yak nlar nda, Kokar deredeki 
bal k ölümleriyle çevrede görülen at, koyun ve keçi ölümlerinin, madendin at k sular ndan
kaynakland  iddia ediliyor yöre halk  taraf ndan (bas ndan).

Belediyelerin Sundu u ebeke Sular

Belediyelerin asli görevleri aras nda olmas na kar n su, halka ücretli olarak verilmektedir. 
Bahanesi de haz r: suyu getirmenin bir maliyeti var ve bu maliyet kullan m oran nda herkese 
payla t r lmal d r. lk bak ta çok makul gibi görünen bu gerekçe asl nda son derece çarp kt r.
Bu cümleyi öyle de okumak olas : insanlar, paras  kadar suya eri sin, paras  olmayan veya az 
olanlar su kullanmas n. Oysa, zorunlu ihtiyaç kadar olan su ücretsiz sunuldu unda, su 
israf n n da önüne geçilmektedir. Bunun somut örne i, Dikili'de ya anm t r. 

Büyük kentlerimizin içme suyu sorununu çözümlemek amac yla, birçok akarsu üzerine 
barajlar, göletler kuruluyor. Bunlardan bir k sm , bir havzadan ba ka havzaya ta nan sularla 
kentlere ula t r l yor. Baraj n kuruldu u havzan n ekosistemi ile suyun ula t  havzan n
ekosistemi farkl d r. Bu da ayr  bir sorun olarak akla geliyor ki henüz somut sonuçlar n n
görülmemi  olmas , böyle bir sorunun olmad  anlam na gelmez.  

Görüldü ü gibi insano lu, di er her eyi oldu u gibi sular  da alabildi ine tüketmekte, 
sömürmekte ve giderek ekositemi geri dönü süz bir y k ma sürüklemektedir. Ama bu 
sürüklemeyi tüm insanl a mal etmek de do ru de il. As l sorumlular, suyu bir “kaynak” 
olarak bir “ticari meta” olarak görüp ondan doymak bilmeyen bir kar h rs yla yararlanan 
kapitalist su tekelleri ve onlar n yanda  hükümetlerdir.  

Yeralt  sular n n zlenmesi 

Ç kar lan yeni bir yasa ile tüm sondaj kuyular na elektrik sayac  tak lmas  planlanm t r. u
s ralar yo un biçimde kuyulara sayaç tak lmas  gündemdedir. Tarla büyüklü üne göre ön 
ödemeli olarak kontör yüklenecek olan bu sayaçlar, kontör miktar  doldu unda, otomatik 
olarak kapanacak ve ek ücret ödense bile elektrik al nmas na olanak vermeyecektir. Üstelik bu 
sayaçlar n paras  da çiftçiden al nacakt r (bu uygulama, 3 y l ertelenmi  olmakla birlikte 
sonunda uygulanacakt r). Kuyusuna sayaç takt rmayana ise elektrik verilmeyece i için 
kuyusunu kullanamayacakt r. Bununla da bitmiyor. Bu kuyular n ruhsatlar  yenilenmek 
zorundad r. Bir örnek olmas  aç s ndan, zmir DS  2 Bölge Müdürlü ü s n rlar  içerisinde, 
yakla k 60.000 belgeli ve 30. 000 belgesiz olmak üzere tahmini 90.000 kuyunun belgesi 
yenilenecektir. Uygulanmas na ubat ay nda ba lan lacakken 3 y l süre ile ertelenmi tir. Bu 
kuyular n belgelerinin yenilenmesi, 1 ocak 2013 tarihinden itibaren arama ve kullanma 
belgesini 750+750=1500 TL olarak belirlenmi tir. Ayr ca, 20 + 20 TL belge onay bedeli de 
eklenince, ço unlu u yoksul olan köylüye toplam 1540 TL daha mali yük yüklenecektir.  

Yer alt  sular , gerçekten çok hovardaca harcanmaktad r. Birkaç dönüm arazisine, birkaç litre 
saniye su sa lamak için sondajlar aç lmakta ve sular bilinçsizce kullan lmaktad r. Di er
yandan, havzalar n su bilançosunun ç kar lmas  için kullan lan kriterlerden birisi de o 
havzadaki sondajlardan y lda çekilen su miktar d r. Kaçak kuyu say s n n anormal derecede 
fazla olmas , havza hesaplar n  alt üst etmektedir. Bunlar n kayda al nmas , denetlenmesi 
do rudur. Ancak bunun için izlenecek yöntem hakk nda ayn ey söylenemez. Manisa 
Milletvekili Özgür Özel’e kulak verelim: 
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“Yeralt  kuyular na ölçüm cihazlar  kurularak 200 ton kota uygulanmas n n yürürlü e girmesi 
ile birlikte ülke tar m na çok büyük zararlar verilecektir. Bu uygulama ile bu day eken bir 
çiftçi, ekti i alan n ancak % 40' n , aycice i ve fasulye eken % 35'ini, ekerpancar  ve m s r
eken % 30'unu, yonca eken bir çiftçi de ancak % 20'sini ekebilecek, geriye kalan alan n  ise 
nadasa b rakmak zorunda kalacakt r. Çünkü verilecek olan dekara 200 ton su ancak bu kadar 
alan  sulayabilecektir”.

Hakl  bir yak nma. Zaten geçimini güçlükle sürdüren çiftçimiz bir de bu yükler alt na 
girecektir. Olas l kla da bunun alt ndan kalkabilmekte zorlanacak ve tarlalar birer birer daha 
varl kl  büyük toprak sahiplerine geçecektir. Bu uygulaman n gerekçesi, yeralt  sular n
korumak ve rezerv kontrolü eklinde aç klan yor. Oysa, sulama yapmaktan ba ka çaresi 
olmayan köylünün, çiftçinin suyuna sayaç takmak yerine, öncelikle, suyu kullanarak kazanç 
sa layan sanayici ve madencilerin kuyular  saptan p, onlara elektrik sayac  tak lmal d r. 
Tar mda ise etkin kontrollü kooperatifler kurulmal , yer alt  sular n n kontrollü kullan lmas
sa lanmal  ve yer alt  ya da yer üstü sular  herkese adil da t lmal d r. Gereksiz ve a r  su 
tüketimi bu ekilde engellenece i gibi yeralt  sular  da daha iyi korunacakt r. Geçmi te, bunun 
örnekleri vard r ve çok olumlu sonuçlar al nm t r.   

Kirletirken kazan temizlerken yine kazan 

Yak n geçmi imizde, Ankara Büyük ehir Belediye Ba kan . Melih Gökçek'in kamuoyuna 
ta d  bir tart ma ile zmir'in içme sular ndaki arsenik oran n n sa l k standartlar n n
üzerinde oldu u ortaya ç km t . Bunun üzerine, hemen ar tma tesisi kurularak sulardaki 
arsenik ar t lmaya ba land . Sular  kirleten kaynaklar n neler oldu u ise hiç sorgulanmad .
Baz  kirleticiler, do ada var olan kayaçlar n bünyesinde bulunmaktad r. Arsenik de bunlardan 
birisidir. Ancak di er kirleticilerin büyük ço unlu u, sanayi, madencilik, tar msal faaliyetler 
ile kentlerden geliyor. Ar t lmas  ise halk n ödedi i vergilerle sa lan yor. “Kirleten öder” 
mant  ile ç kar lan yönetmelik ise “paras  olan n kirletir” anlam na gelmektedir. Esas olan, 
kirletmemektir. Bu sa lanmal d r. Üretim yaparken do ay , sular m z  kirleten sanayiciler, 
madenciler, bu sayede kazanç sa lamaktad r. Kirlenen sular  ar tan sistemleri üreterek yine 
sanayici kazanm  oluyor. Gediz, Ergene, K z l rmak gibi büyük akarsular m z, Sapanca Gölü 
ve kirlenmi  binlerce sondaj kuyusu, bu kirlenmelere somut birer örnektir.  

Sonuç olarak, sular m z  bir “kaynak” olarak gören anlay , ondan kazanç sa larken geriye, 
kirlenmi , niteliksiz hale gelmi  sular b rakmaktad r. Bu sular, di er canl lar n ya am 
haklar n  elinden almakta, en az nsan ya amlar n  zorla t rmaktad r. Binlerce canl  türü 
yokolu a sürüklenirken s ra korkar m insanlara da gelmektedir. 
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1. Giri

Özdirenç (Rezistivite) yöntemi, arama jeofizi inde kullan lan ba l ca jeofizik yöntemlerindendir. 
Bu yöntemde amaç, yer alt  yap s n , yap lar n özdirenç farkl l na göre ortaya ç karmakt r. 
Uygulan n n kolay olmas , ölçü aletinin basit olmas  ve yöntemin etkili sonuçlar vermesinden 
dolay  günümüze kadar kullan lan en yayg n jeofizik yöntemlerinden biri olmu tur. Yöntem; 
geli en veri toplama ve de erlendirme a amalar  ile günümüzde yeralt n n iki ve üç boyuttaki 
özdirenç da l m n  gerçe e çok yak n verebilmesi sebebiyle maden, mineral, jeotermal enerji 
kayna  ve petrol aramalar  ile hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi problemlerinin çözümünde 
kullan lmaktad r. Özellikle 1980 y l ndan sonra, arkeolojik yap lar n aranmas nda da kullan lan
en etkili jeofizik yöntemlerdendir. Son y llarda adli konularda da özdirenç rezistivite 
kullan lmaya ba lanm t r. 
Son y llarda, kuyu aç lmas ndaki art  ile kuyularda yap lan a r  çekim ve ya  miktarlar ndaki
dü ü ler nedeniyle yeralt  sular  h zla azalmaktad r. Yeralt  su kaynaklar n n ara t r lmas ,
bulunmas  ve onu yeryüzüne ç kar lmas n n önemi bu nedenle artmaktad r. Artan sondaj 
maliyetleri ve kuru ç kan kuyunun getirdi i maliyet göz önüne al nd nda, jeofizik etütlerin YAS 
çal malar ndaki önemi ortaya ç kmaktad r.
Baraj, gölet, köprü, viyadük, tünel, santral, liman ve yol güzergahlar n n belirlenmesi gibi 
mühendislik çal malar nda, zemin yap s n n daha iyi belirlenmesi için bu çal malar 
yap lmaktad r.    
Görünür özdirenç, yer içindeki jeolojik yap ya, bu yap n n özdirencine ve kullan lan elektrot 
dizilimine ba l d r. Kayaç ve minerallerin özdirenç de erleri çok farkl  bir yelpazede de i im 
gösterirler. Saturasyon, geçirgenlik, gözeneklilik, gözenek s v s n n cinsi, formasyon faktörü, 
kayac n cinsi, tane cinsi ve da l m geometrisi ve vd. gibi etkiler kayaç ve mineral özdirenç 
de erleri üzerinde etkili olur. 
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ekil-1 Farkl  amaçlarla Jeofizik Özdirenç yönteminin kullan lmas

2. Jeofizik Rezistivite Yöntemleri 
Özdirenç yönteminde, ölçülen büyüklük gerilim fark d r. Fakat veri yorumunda fiziksel bir 
büyüklü e ihtiyaç vard r ve o büyüklük Özdirenç'tir. Bir ortam n, içinden geçen elektrik ak m na 
kar  birim hacminin gösterdi i direnç o ortam n özdirenç de eridir ve birimi Ohm.m'dir.  

ekil-2  Örnek  Rezistivite e risi ve  rezistivite özdirenç ölçü karnesi  

Görünür Özdirenç dört elektrodun alt ndaki resistivite de erinin a rl kl  ortalamas d r. Eger 
ortam homojen ise görünür özdirenç gerçek özdirence esittir. 

ekil-3  DS  Yap m  Rezistivite cihaz  ve Arazide elektrotlar n dizinimi 

DES noktalar , araziyi tan mlayacak ekilde belirli hatlar boyunca  yerle tirilmelidir. 
Geleneksel elektrot dizilimleri, elektrotlar n bir bak m (simetri) merkezine göre, çizgi boyunca 
dizilmesinden elde edilen; Schlumberger, Wenner ve dipol-dipol (dipole-dipole) dizilimleri, en 
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önemli dizilimlerdir. Bu dizilimler amaca yönelik seçilmektedir.  

ekil-4  Özdirenç yönteminin dizilim ekilleri 

Resistivite Görüntüleme 
_ Resistans, Yapay Uçlasma (IP),  Dogal Uçlasma (SP), Resistivite eklindedir.

Resistans:

Yapay Uçlasma: 

Dogal Uçlasma: Dogal potansiyel, elektrokimyasal olarak olusan dogal ak mlar  kullanarak s g
iletken anomalileri ve yeralt  suyu hareketlerini belirler. 
Mineralizasyon Potansiyeli         Elektrokinetik Potansiyel (ak skanl k) 

• Genelde hidro-jeofikte kullan l r
• Positiv ve negatif anomaliler genelde 50mV alt ndad r
• Hidrostatik bas nc n azald g  yerde SP anomalisi pozitifir (suyun ak  yönünde). 

ekil-5  Jeofizik yöntemler 
Çal malara yeni teknoloji ve yaz l mlar n da dahil olmas yla 2 ve 3 boyutlu görüntülemeler de 

IP Ak m düzenegi: ON+, OFF, ON-, 
OFF zaman dilimleri: 1 s, 2 s, 4 s ve 8 s 

Ölçüm sekilleri: 
6 zaman diliminde zaman ortam  sarsibilite 
ölçülür ve bellekte saklan r
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gerçekle tirilebilmektedir.   

ekil-6  1B-2B ve 3B Rezistivite sonuçlar

Bu sunumda, zmir civar nda yap lm  üç örnek ile YAS arama yöntemlerinden biri olan 
Rezistivite çal mas  ve Baraj-Gölet–Santral-Liman gibi büyük yap larda zeminin 
tan mlanmas na yönelik kullan lan Jeofizik çal malar anlat lacakt r. 

Bunlar  vermekteki amaç ucuz, kolay ve h zl  sorun çözebilme yetene inin kazan lmas d r.
Yeralt n n bilinmezli ini ortaya ç karabilmek için teknolojik geli melerden üst düzeyde 
faydalanmak gerekmektedir. Özellikle yeralt sular n n giderek azalmas  ve ona ula mak için 
yüksek maliyetlerin harcanmas , bu tür çal malar n yap lmas n  zorunlu k lmaktad r. Ancak bu 
çal malar , konusunda uzman mühendislerce yap lmas , mesle i olmad  halde ba ka meslek 
sahiplerinin yapmamas  da büyük önem ta maktad r. Mesleki s n rlar n iyi tan mlanmas  ve 
birlikte payda  çal malar n gerçekle mesi çok daha iyi sonuçlar verebilmektedir. 
YAS aramalar na yönelik en önemli arama yöntemlerinden birisi olan rezistivite çal malar ,
Jeofizik mühendislerince yap lmal , rapor tanzimlerinde elde edilen verilerin tamam
kullan lmal d r. 
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3. YAS Çal malar ndan Örnekler 

a) zmir-Urla Yurt-Kur Arazileri 
zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ö rencilerinin bar nma ihtiyac n  kar layan Yurdun 

kullanma ve sulama suyu ihtiyac n n kar lanmas  amac yla jeofizik etüt yap lm t r.
nceleme alan nda jeolojik olarak k saca söz edecek olursak; Tabanda Mesozoyik ya l

kireçta lar  bulunmakta, bu yap lar n üzerine Neojen ya l  seri ile  Neojen ya l  volkanik kayaçlar 
ve  Kuvaterner ya l  alüvyon malzeme gelmektedir. Karaburun ve Gülbahçe faylar  çal ma 
sahas ndan ve yak n ndan  geçmektedir. Yurt-Kur; ihtiyac  olan kullanma-sulama amaçl

ekil-7 Çal ma sahas  ve aç lan sondaj kuyu yerleri 

Kuyu ba  DES ölçüm e risinde görülece i gibi, ölçüm de erleri 2-7 ohm-m özdirenç de erleri 
görülmü tür. Bu da yap n n ne kadar killi oldu unu ve neden yeralt suyu al namad n
göstermektedir. Kuyu logunda R ve GR e rileri de bu durumu do rulamaktad r. 

Urla YTE Kredi Yurtlar Kurumu Kuyu-1(DES-1)

1

10

100

1000

1 10 100 1000

Ö
zd

ire
nç

145 -m 2-4-7-3-7 -m

Kum
ve 

çak l

Metre

Moloz

44
-m

Kilta

Urla YTE Kredi Yurtlar Kurumu Kuyu-2(DES-10)
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ekil-8  Kuyu-1 Logu  ve DES-1 DES-10 e rileri 

Rz 

GR

Sp

yeralt suyunu temin amac yla 1 adet 160 

metre derinli inde sondaj kuyusu 

açt rm , ve yap lan pompa tecrübesinde 

kuyuda yeralt suyu al namam t r.

Kuyuda genellikle Neojen ya l  volkanik 

kayaçlara ait tüflerin(Kaolenle mi )

seviyeleri geçilmi tir. Bunun üzerine 

çal ma alan nda Jeofizik çal malar 

istenmi tir. Bir tanesi aç lm  olan 

kuyunun ba nda olmak üzere toplam 12 

adet DES ölçümü al nm t r.
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   Yap lan DES ölçümleri sonucu çal ma alan nda, yeralt suyu al nabilecek yap lar n yüksek 
özdirenç de erleriyle temsil edilen Andezit ve Aglomera+Tüf birimleri oldu u tespit edilmi tir.
Yap lan  kuyu  yeri tespit  çal mas nda  enerji hatt ,  hidrolik ko ullar ve isale hatt

ekil-9  DES-11(Kuyu-1) ve DES-10  verilerinin bulundu u kesit        

b) zmir Selçuk-Pamucak Arazileri  
zmir-Selçuk-Pamucak sahilinde kurulmas  planlanan Turizm Bakanl  tesislerinin içme ve 

kullanma su ihtiyaçlar n  temin etmek amac yla, yeralt suyu olanaklar n  ara t rmak, yeralt suyu
ta yabilecek katmanlar n kal nl k ve yay l mlar  ile aç lmas  planlanan ara t rma sondaj kuyusu 
yerlerini ve derinliklerini saptamak amac yla yap lm t r.
   Eüt alan nda bu amaçla 111 adet dü ey rezistivite sondaj  yap lm t r. Rezistivite ölçümleri, 
Zeytinköy(Eleman- zmir-Sak zl  bo azlar ), Barutçuköy(Çakal-Andan bo azlar ), Kuyumcu 
ovas  ve Sabribey çiftli i do usu(I ldakkavak) ve Selçuk ilçesi ile deniz aras ndaki oval k
kesimde al nm t r. Sizlere çal ma alan nda yap lan DES ölçümlerinde tuzlu su- tatl  su içerikli 
formasyonlarda al nan özdirenç farklar n  ortaya koymak amac yla örnek olmas  amac yla Andan 
Bo az  ölçüleri sunulmu tur. 
     Andan bo az nda paleozoyik ya l  mermerler ile kuvaterner ya l  yamaç molozu 
bulunmaktad r.(Hat-IV) Mermerler; k r kl , çatlakl  ve karstik yap da olup yeralt suyu ta maya 
ve depolamaya uygun bir akifer durumundad r. Tuzlu su giri iminden uzak bulunmalar
nedeniyle kalite yönünden olumlu olarak yorumlanm t r.

dü ünülerek DES-10 

noktas na sondaj 

kuyusu aç lmas na

karar verilmi tir. 

Aç lan kuyuda DES 

ölçülerinde tespit 

edilen Aglomera+Tüf, 

Andezit seviyeleri kat 

edilmi tir. Kuyudan 

St.Sv.:16 m, Dn.Sv.:63  

m ve Q=6 L/s 

yeralt suyu al nm t r.
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ekil-10 Pamucak ovas  Jeoloji ve Jeofizik lokasyon haritas

Buna göre içme-kullanma suyu ihtiyac yla aç lacak olan sondaj kuyusunun deniz suyundan 
etkilenmeyecek ekilde yerinin tespiti yap lm t r.

ekil-11 Andan Bo az  kesiti(HAT-IV) 

e) zmir Alia a-Yüksekköy Arazileri 
Yüksekköy arazilerinde .Ö. daresi taraf ndan, içme-kullanma amaçl  iki adet sondaj kuyusu 
aç lm  ve aç lan sondaj kuyular nda yeralt suyu al namam t r. Daha sonra Alia a kaymakaml
DS ’ye ba vuruda bulunarak, üçüncü kuyu yerinin belirlenmesi istenmi tir. Etüt alan nda kuyu 
aç lmas  dü ünülen lokasyonlara yer alt  yap s n  ayd nlatmak ve formasyonlar n kal nl k,
yay l m ve derinliklerini bulmak amac yla, iki adedi l özel daresince aç lan kuyu ba  olmak 
üzere toplam 9 adet DES ölçümü al nm t r.

Ova bölümü, genellikle kil, silt 

miktar n n etkin oldu u, tuzlu bir özellik 

ta yan alüvyon eklindedir. Alüvyonda 

aç lan ah s kuyular na ait sular n

EC’lerinin yüksek olu u(1500 den 

büyük) bu durumu do rulamaktad r. 

Andan Bo az nda al nan jeofizik 

özdirenç hatt nda, kesitte verildi i gibi 

mermerlerdeki k r kl  ve fayl  yap  ile 

ovadaki birimlerde deniz suyunun 

kar m  tespit edilmi tir.
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nceleme alan  Neojen ya l  kayaçlar(Andezit, aglomera, tüf, bazalt) yüzlek vermektedir. 

ekil-12 Alia a Yüksekköy Jeofizik lokasyon haritas
.Ö. daresi yetkilileri kuyunun ilerlemesinde meydana gelen aksakl klar nedeniyle kuyuyu  146 

metrede  bitirmi lerdir. Aç lan kuyuda St.Sv.:100 m, Dn.Sv.:135 m ve Q=4 L/sn  bulunmu tur.
Kuyularda benzer volkanik kayaçlar geçilmi  olsa da DES-5 de aç lan sondaj kuyusu daha 
yüksek özdirençli ve k r kl  - çatlakl  yap lar  kat etmi tir. Kuyular n kotlar na bak ld nda
Kuyu-2 383 m, Kuyu-1 310 m ve Kuyu-3 de ise 163 m dir. Son kuyuda statik seviyenin yakla k
100 metrelerde  olmas    neden di er kuyularda su al namad n n da bir göstergesidir.
E imli bir arazide yap lan DES ölçümlerinin kotlar  s ras yla; DES-6  96 m, DES-9 113 m, DES-
8 123 m, DES-5 163 m, DES-3 225 m, DES-2 242m, DES-4 241 metredir. Daha dü ük; 
kotlardaki DES ölçümlerinde, daha dü ük özdirençli birimlerin olmas  ve  köyden uzakla lmas
olumsuzluk olarak dü ünülmü tür.
:Ö: daresince içme-kullanma amaçl  aç lm  sondaj kuyular  Kuyu-1 224 metre derinlikte ve 

ekil-13 DES verilerinin kesitte gösterimi 

kuru, Kuyu-2 248 metre 

derinlikte ve kurudur. Köyün 

ihtiyac  Q=2-3 L/sn dir.  

Genel olarak dü ük özdirenç 

de erleriyle temsil edilen 

yap lar Volkanik kökenli Tüf 

ve A lomera+Tüf, Yüksek 

özdirenç de erleriyle temsil 

edilen Volkanik kayaçlar 

(Andezit, Aglomera, Bazalt) 

olarak ay rtlanm t r.

nceleme alan nda kuyu aç larak 

yeralt suyu al nabilecek formasyon; 

Volkanik yap lar kayaçlar n n k r kl

çatlakl  k s mlar d r. Jeolojik yap ,

jeofizik de erler, köye olan mesafe 

ve ula m ko ullar  da dikkate 

al nd nda DES-5 nolu ölçüm 

noktas n n sondaj aç labilecek en 

uygun yer oldu u dü ünülmü  ve 

250 metre derinli inde bir sondaj 

aç lmas  önerilmi tir.
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ekil-14 Kuyu ba lar  ile önerilen noktan n DES e rileri

ekil-15 Aç lan sondajlara ait kuyu bilgileri 

4. Önemli Yap larda Rezistivite Çal malar

ekil-16 Gölet üzerinde tomografi çal mas

Baraj ve gölet alanlar nda, yeralt  yap s n n belirlenmesinde tomografi çal malar  h zla
artmaktad r. Ayr ca borulu ebekeler ve kablo hatlar n n belirlenmesinde ba ta yer radar  olmak 
üzere bu çal malar yap labilmektedir. 
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ekil-17 Güzergah ve yeralt ehir ebekelerin belirlenmesi 

5. SONUÇ VE ÖNER LER
  Sizlere sunulan yukar daki örneklerden anla laca  üzere, bir bölgede sondaj kuyusu (ara t rma 
veya i letme olabilir) aç lmadan önce bölgenin jeolojik ve hidrojeolojik etüt  ile birlikte jeofizik 
etüt çal mas  da mutlaka yap lmal d r. Bu etüt ile kuyu aç lacak bölgedeki yer alt  yap s  ortaya 
ç kar lmal  ve yeralt suyu al nabilecek yap lar n kal nl k, yay l m ve yap s  ortaya konulmal  ve 
kuyu derinli i ile kuyu lokasyon yeri hidrolik ko ullar  da dikkate al narak jeofizik rezistivite 
ölçümlerine göre belirlenmelidir. Aksi halde aç lan kuyularda al namayacak yeralt suyu kar l
topra a gömülen binlerce TL’nin rahats zl n  herkes duymal d r.

6. TE EKKÜR VE KAYNAKLAR 
- zmir-Selçuk-Pamucak ovas  jeofizik rezistivite etüt raporu 
- YTE Kredi Yurlar Kurumu Hidrojeolojik etüt raporu 
-Çok-Elektrotlu Jeofizik Rezistivite Ölçümlerinin Yeralt suyu ve Jeotermal Arama Alanlar ndaki 
Uygulamalar n n De erlendirilmesi, A. ÖZDEM R, Sondaj Dünyas , S6, Haziran-2008 
-Dü ey Elektrik Sondaj  Verilerinin Yorumu, Prof. Dr. Ahmet Tu rul BA OKUR, 2004 
-AG zmir Çok Kanall  Rezistivite Kursu 

Te ekkür: Yard m ve katk lar ndan dolay  ba ta ube Müdürümüz Ömer ÇA IRAN ve Jeofizik 
Ba  Mühendisi Erkan ATASOY olmak üzere, ubemiz ve sondaj ubesinde çal an mesai 
arkada lar m zla, arazide beraber çal t m z teknisyen ve i çi arkada lar m za te ekkür ederiz. 
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KENTSEL DÖNÜ ÜM ANKET ÇALI MASI

TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu 

I. Çal man n Amac  ve Yöntemi 

Çal ma ile amaçlad m z, zmir’de TMMOB bile enleri çat s  alt nda hergün yüz yüze 
görü tü ümüz, hizmet sundu umuz, farkl  meslekleri icra eden, çe itli ö renim seviyelerine 
sahip ki iler ile Oda üyelerimizin kentsel dönü üm sürecine ili kin görü , öneri ve alg lar n
serimlemektir. 

Kentsel Dönü üm Anketi; 17 A ustos -17 Ekim tarihleri aras nda iki ayl k k s tl  bir sürede 
716 ki iye uygulanm t r. Çal man n iki ay ile s n rland r lmas n n nedeni; ad na her geçen 
gün daha s k rastlad m z Kentsel Dönü ümü ayn  zaman diliminde kimlerin nas l
alg lad n  ve bu süreçten beklentilerini ortaya koyabilmektir. 23 sorudan olu an, anket 
formunun doldurulmas  7 ile 10 dakika aras nda sürmektedir. Form, yorum sorular n  da 
içermektedir. Bu nedenlerle ayaküstü gerçekle tirilebilecek bir anket de ildir. Çal ma; 
literatürde rastgele örneklem olarak tan mlanan yöntemle gerçekle tirilmi tir.   

TMMOB zmir l Koordinasyonu Bile enlerinin, teknik elemanlara yönelik meslek edindirme 
kurslar  (kazanc , in aat ustas , i  makinalar  operatörü, lpg dolum-ta ma…v.b.) kurslar , bir 
firmadan tüm kademelerde çal abilecek ki ilerin kat labilece i mesleki bilgilendirme 
seminerleri ile sadece üyelerimizin kat labildi i  kurslarda uyguland . Bilirki ilik, periyodik 
bak m, asansör kontrol hizmetleri sundu umuz çe itli kesimlerden de kat l m oldu.  

Anket; SPSS program  ile de erlendirilmi tir. Bu kapsamda yakla k 3000 ki ilik bir 
evrenden 716 ki iyi çal maya katabildik.  

II. Kentsel Dönü üm’e Genel Bak

Kentsel dönü üm, “Kent sorunlar n n çözümünü sa layan ve de i ime u rayan bir bölgenin 
ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel ko ullar na kal c  bir çözüm sa lamaya çal an 
kapsaml  bir vizyon ve eylemler bütünüdür.1” 19. yüzy l n sonunda Sanayi Devrimi ile 
birlikte ya anan h zl  göç, sa l ks z ya am ko ullar  ve yetersiz altyap  sorunlar  Avrupa’da, 
hükümetlerin kentle meye ili kin kurallar n konulmas n  ve yasal üstyap n n haz rlanmas n
gerektirmi ; ilk kentsel dönü üm projeleri ya ama geçirilmeye ba lam t r. 

Avrupa Ülkelerinde 1990’lardan sonra gelinen nokta, kentsel dönü üm eylemlerinin kamusal 
sektörün, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, özel sektörün, sivil toplum kurulu lar  ve yerel 
halk n kat l mc  bir anlay  ile gerçekle tirilmesidir2.

Ülkemizde, Van depremi sonras , 16.05.2012 günlü Resmi Gazete’de yay nlana 6306 say l
Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk ndaki Kanun ve bir dizi düzenleme ile 
kentsel dönü üm ad  alt nda baz  uygulamalar ba lat ld . TMMOB bu uygulamalar n,

1 Özdemir; Dilek, ÖZDEN; P nar; TURGUT; S rma ”Kentsel Dönü ümde Avrupa Deneyimi: Kuram ve 
Uygulamalar” Ege Mimarl k 2005; 22 
2 Sönmez; 19. 
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amac ndan saparak,  Kanun’un gerekçesi olarak gösterilen riskin büyük oldu u bilinen 
k s mlarda de il, rant n yüksek oldu u yerlerde ba land n  belirtmektedir. 
Yakla k 11 y ld r,“Üretimden vazgeçerek, ekonomi politikalar n  kentsel rantlar üzerinde 
temellendiren AKP iktidar n n tamamen ranta odakl  "kentsel dönü üm" anlay n n, "sa l kl
ya anabilir bir kentsel çevre"yi olu turmay  amaçlayan, planlama, imar, kentle me, yap  ve 
afet alanlar nda bilimsel, sosyal ve bütünlükçü bir yakla m  gerektiren "kentsel yenileme" ve 
"kentsel sa l kla t rma" olmad n  belirten TMMOB; Ocak 2013’de Kentsel dönü ümün 
nas l planlanmas  gerekti ine ili kin görü lerini ve süreçte benimsenmesi gereken ilkeleri 24 
madde de kamuoyu ile payla t .
TMMOB, bu metinde, “Devletin anayasal görevlerinden birisi olan sa l kl , güvenli ve 
ya anabilir kentler kurmak için; do al varl klar , ekolojik, tarihi kültürel ve toplumsal 
de erleri koruyan, ya atan, geli tiren bir arazi kullan m  ve yerle im politikas  temelinde 
bütüncül planlama yakla m  ile çevreyi gözeten, dönü üm alanlar nda ya ayanlar n
ihtiyaçlar n  göz önüne alan, "insan  ve insanca ya am " temel hedefine koyan bir planlama 
süreci acil olarak ba lat lmas ” gerekti ini bir kez daha hat rlatt .

TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu olarak; kentsel dönü üm projelerinin olmazsa olmaz 
aktörlerinden kentlilerin dönü üm hakk nda neler bildi i, dü ündü ü ve beklentilerine ili kin 
durumlar n  ortaya koymaya çal t k. 

III. Saha Çal mas  Sonuçlar  ve De erlendirmesi 

III.A. Alan Ara t rmas na Kat lanlar n Demografik Profili 

Ara t rmaya, toplam 716 ki i kat lm t r. Ara t rmaya kat lanlar n ö renim durumlar , meslek 
gruplar ,ya  durumlar  Tablo 1, Tablo2, Tablo3,de verilmi tir. 

Tablo1. Ö renim Durumu 
Ö renim Durumu Frekans Yüzde % 

lkokul 58 8,1 
Orta 45 6,3 
Lise 103 14,4 
Meslek Yüksek Okulu 62 8,7
Üniversite ve üstü 441 61,6
Bo 7 1 
Toplam 716 100 

Kat l mc lar n %62’si üniversite ve üstü e itim alm , ço unlukla e itimli bir kesimden 
olu maktad r.

Tablo 2. Meslek Profili 
Meslek Gruplar  Frekans Yüzde(%) 

TMMOB üye profilindeki 
meslekler 299 41,8 
Di er Meslek Gruplar  382 53,4 
Bo 35 4,9 
Toplam 716 100 

Tablo2.de görüldü ü gibi, kat l mc lar n mesleklerini belirtti i sorumuza 681 ki i (%95.1)
yan tlam t r. Anketimize; TMMOB’a ba l  Oda üyeleri d nda, çe itli meslekleri icra eden 
ki iler kat lm t r (tanker öförleri, in aat i çileri, apartman görevlileri, avukatlar, doktorlar, 
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kalite kontrol elemanlar , teknikerler…v.b.) Çal mam zda anlaml  sonuçlara ula abilmek için 
meslekleri Tablo 2.de görüldü ü gibi iki ayr  kategoride tan mlad k. 

Tablo3. Ya  Aral klar
Ya  aral klar Frekans Yüzde % 

25 ya  ve alt  167 23,3 
26 - 35 217 30,3
36 - 45 141 19,7
46 – 55 97 13,5
56 ya  ve üzeri 91 12,7
Bo 3 0,4 
Toplam 716 100 

Tablo3.de kat l mc lar n ya  aral klar  verilmi tir. Ankete kat lanlar n ya  ortalamas  37 olarak 
tespit edilmi tir. 

Tablo 4. Aile Birey Say s
Aile Birey Say s  Frekans % 

en fazla iki ki i 210 29,3 
3-4 ki i aras nda 406 56,7 
5-6 ki i aras nda 69 9,6 
7 ki i ve üstü 5 0,7
Bo 26 3,6 
Toplam 716 100 

Hane ba na ortalama ki i say s n n 3.17 ki i oldu u görülmü tür. Özetle, ankete kat lan 
bireyler ço unlukla, orta ya  grubunda, e itimli ve vas fl  meslek sahipleridir. Büyük bir 
k sm  , (Yakla k %80’i) kent toplumuna özgü özelliklere sahip çekirdek aile olarak 
ya amaktad r.

Tablo 5. Mülkiyet Durumu 
Mülkiyet Durumu Frekans %

Evsahibi 455 63,5 
Kirac 217 30,3 
Diger 39 5,4 
Bo 5 0,7 
Toplam 716 100 

Tablo 5.da kat l mc lar n, %63.6’s n n ev sahibi oldu unu görüyoruz. 39 ki i ölçekte di er
kk n  i aretleyerek; ailelerine ait evlerde, lojmanda, yurtta, apartman görevlisi dairelerinde 

ya ad klar n  belirtmi lerdir. 
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Tablo 6. Bina Ya

Mülkiyet Durumu Frekans % 
3 ya a kadar 87 12,2
4 - 6 y l aras  80 11,2 
7-13 ya  aras  115 16,1 
14-20 ya  aras  184 25,7 
21-30 ya  aras  136 19 
31-40 ya  aras  62 8,7 
41 ve 50 ya  aras  7 1 
51 ya  üzeri 6 0,8 
Bo 39 5,4 
Toplam 716 100 

Tablo 6.da kat l mc lardan bir ki i evinin ya n  150 y l olarak aç klanm t r. Çal mam zda bu 
uç de eri d ar da b rakarak bir de erlendirmeye gittik. En üst ya , 65, en az 1 ve ortalama ya
olarak 16.84’e ula t k.

Çal mam zda ilerleyen sorularda baz  kar la t rmalar yapabilmek için; 2.9.1997 tarihinde 
23098 say l  Resmi Gazete’de yay nlanan ve 1.1 1998 y l nda yürürlü e giren Afet 
Bölgelerince Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik (Deprem Yönetmeli i) tarihini temel 
alarak bina ya lar na ili kin ikinci bir tablo olu turduk.  Bu de erlendirmeye göre, 
örneklemdeki binalar n %49’unun 15 ya  ve alt nda, %46’s n n ise 16 ya  ve üstünde 
oldu unu tespit ettik. Dolay s yla, örneklemdeki binalar n yakla k yar s  1998 y l nda
yürürlü e giren Deprem Yönetmeli ine uygun yap lar oldu u,  tasar m nitelikleri aç s ndan
di erlerine göre daha yeni anlay ta bir yönetmeli e göre yap ld klar  sonucuna ula t k.

Tablo 7. Deprem Yönetmeli ine(1997) Göre Bina Ya
Bina ya  Frekans % 
15 ya  ve alt  348 48,6 
16 ya  ve üstü 329 45,9
Bo 39 5,4 
Toplam 716 100 

III.B. Kentsel Dönü üm Hakk nda Bilgi Düzeyleri ve Halk n Bilgilendirilme Süreçleri

Tablo 8. kamet edilen semtin Kentsel Dönü üm Kapsam na Al n p Al nmad
Semtinizin kentsel dönü üm
alan ilan  Frekans % 
Evet 82 11,5 
Hay r 388 54,2 
Bilmiyorum 230 32,1 
Bo 16 2,2 
Toplam 716 100 

Ara t rmam zda, kat l mc lara, ikamet ettikleri bölgelerin kentsel dönü üm alan  olarak ilan 
edilip edilmedi i sorulmu tur. Tablo 8.de belirtildi i gibi, kat l mc lar n %32,1’i bu konuda 
bilgileri bulunmad n  belirtmektedir. Di er bir deyi le, gün içinde TMMOB bile enleri 
çat s  alt nda yüz yüze görü tü ümüz ki ilerin üçte biri konudan oldukça uzakt r.
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Tablo 10. Mülkiyet durumuna göre  ikamet edilen semtin Kentsel Dönü üm Kapsam na
Al n p Al nmad

kamet Edilen semtin kentsel dönü üm alan
ilan edilip edilmedi i hk bilgi Evet Hay r Bilmiyorum Toplam

Mülkiyet
Ev Sahibi Frekans 51 272 124 447 
  Mülkiyet içindeki % 11,40% 60,90% 27,70% 100,00% 
  Toplam içinde % 7,30% 39,00% 17,80% 64,00% 
K RACI 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% 
D GER 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 kirac  konumundaki kat l mc lar n % 40.9’unun, di er kk n  i aretleyenlerin, 
%50’sinin, mülk sahiplerinin %27.7’sinin konu hakk nda bilgisi olmad n  görmekteyiz. 

Tablo 11.Kentsel Dönü üm Hakk nda Bilgi Düzeyi 
Kentsel dönü üm hk.bilgi 
düzeyi Frekans % 
Oldukça Bilgiliyim 40 5,6
Bilgiliyim 206 28,8 
Az bilgim var 363 50,7
Hiç bilgim yok 84 11,7 
Bo 23 3,2 
Toplam 716 100 
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Tablo12. Mülkiyete göre Kentsel Dönü üm Hakk nda Bilgi Düzeyi 

Kentsel Dönü üm sürecine ili kin
bilgi düzeyi 

Oldukça
Bilgiliyim Bilgiliyim

Az 
bilgim
var

hiç
bilgim
yok Toplam

Mülkiyet 

Evsahibi Frekans 23 137 232 51 443 
Mülkiyet içindeki 
% 5,20% 30,90% 52,40% 11,50% 100,00%
Toplam içinde % 3,30% 19,80% 33,60% 7,40% 64,10% 

Kirac Frekans 16 61 106 27 210 
Mülkiyet içindeki 
% 7,60% 29,00% 50,50% 12,90% 100,00%
Toplam içinde % 2,30% 8,80% 15,30% 3,90% 30,40% 

Diger Frekans 1 8 23 6 38 
Mülkiyet içindeki 
% 2,60% 21,10% 60,50% 15,80% 100,00%
Toplam içinde % 0,10% 1,20% 3,30% 0,90% 5,50% 

 Toplam Frekans 40 206 361 84 691 
Mülkiyet içindeki 
% 5,80% 29,80% 52,20% 12,20% 100,00%
Toplam içinde % 5,80% 29,80% 52,20% 12,20% 100,00%

Çal mam zda kentsel dönü üm süreci hakk nda TMMOB çat s  alt nda bulu an kat l mc lar n
konuya ili kin ne düzeyde bilgi sahibi oldu u sorulmu tur. Tablo11.de görüldü ü gibi 
yakla k üçte ikisinin konu hakk nda hiç ya da az bilgisinin bulunmas  dikkat çekicidir. Tablo 
12. de ayn  soruya verilen cevaplar mülkiyet durumuna ve Tablo 13.de meslek gruplar na
göre ç kar lm t r. Kentsel dönü üm hakk nda bilgi düzeyim az ya da hiç yok diyenlerin 
TMMOB üye profilinde  % 57’ye, di er meslek gruplar nda %70’e, mülkiyet aç s ndan yap
sahipleri aras nda %64’e ve kirac lar aras nda da %64’e yak n oldu unu görmekteyiz.   

Tablo13. Meslek gruplar na göre Kentsel Dönü üm Hakk nda Bilgi Düzeyi
Kentsel Dönü üm sürecine 
ili kin bilgi düzeyi Oldukça 

Bilgiliyim Bilgiliyim 
Az bilgim 
var

Hiç
bilgim 
yok Toplam 

diger
meslekler 

Frekans 20 89 202 57 368 
Meslek grubu 
içinde% 5,40% 24,20% 54,90% 15,50% 100,00% 

tmmob üye 
profili

Frekans 19 109 146 21 295 
Meslek grubu 
içinde% 6,40% 36,90% 49,50% 7,10% 100,00% 

 Toplam 
Frekans 39 198 348 78 663 
Meslek grubu 
içinde% 5,90% 29,90% 52,50% 11,80% 100,00% 

Çal mam zda Tablo 11.’de görülen, kentsel dönü üm konusunda bilgi sahibi olmayan 
ki ilerden, formumuzda kentsel dönü üme ili kin sorular n bitti i ve risk kavram n n ele 
ald  bölüme kadar yan t vermemeleri istendi. Tablo 14’den ba layarak kentsel dönü üm
konusunda az da olsa;  bilgi sahibi olduklar n  belirten kat l mc lar m z n görü leri yer 
alacakt r. 



871

* Bu bildiri TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu ad na düzenlenmi tir. 

Tablo 14. darelerce kentsel dönü üm hk. gerçekle tirilen 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 kat l mc lar m za kentsel dönü üm hakk nda idarelerce gerçekle tirilen
bilgilendirmenin yeterli ine ili kin görü lerini sorduk; Tablo 14.de görüldü ü gibi %85.2’si 
taraf ndan yetersiz bulunmu tur.

Tablo 9, Tablo10, Tablo 11, Tablo12, Tablo13 ve Tablo 14’ü bir arada de erlendirdi imizde, 
üyelerimiz ve mülk sahipleri de dahil olmak üzere, kat l mc lar n ço unlu unun kentsel 
dönü üm sürecinin ne oldu u, bölgelerinin kentsel dönü üme aç l p aç lmad  konular nda
bilgi eksiklikleri bulundu unu gözlemlemekteyiz. Kat l mc lar m z n büyük bir ço unlu u
idarelerce yap lan bilgilendirmeyi yetersiz bulmu tur. 

TMMOB aç klad  ilkeler çerçevesinde “Kentsel dönü üm uygulamalar yla fiziksel, 
sosyal ve ekonomik aç dan sa l kl  ve ya anabilir bir çevre olu turulabilmesi 
amaçlar n n bütünsel olarak gerçekle tirilebilmesi için öncelikle sürece kat lacak tüm 
aktörlerin yer ald  örgütlenme biçimi olu turulmal  ve finans kaynaklar  tarif 
edilmeli3” ve kentli etkin biçimde bilgilendirilmelidir. Buraya kadar olan çal mam zdan
gözlemledi imiz kadar  ile böyle bir örgütlenmeden, yeterli düzeyde bilgilendirilmeden 
bahsedebilmek ne yaz k ki mümkün de ildir. 

TMMOB’un yay nlad  ilkelere göre “dönü üm projelerinin uygulanmas  hiçbir ko ulda
ya ayanlar aç s ndan sosyal ayr maya/toplumsal k r lmaya/sosyal bir y k ma neden 
olmamal ; kent hakk , konut dokunulmazl  ve bar nma hakk  ilkeleri, kirac lar  da 
kapsayacak biçimde kamusal güvence alt na al nmal d r4”

TMMOB, “Bar nma hakk  sahipli i; mülkiyet belgesinden ba ms z, sa l kl  bir ya am 
çevresi içinde, ça da , ya anabilir konut hakk  olarak kabul edilmelidir5”. demektedir. 
Ancak ara t rmam za kat lan kirac lar da, ikamet edilen yer olarak (lojmanlar , apartman 
görevlisi dairelerini, ö renci yurtlar n  ) gösterenler de, kentsel dönü üm sürecinde herhangi 
bir hakka sahip olabilece ini dü ünmek bir yana konu hakk nda yetersiz bilgi düzeyine 
sahiptir. Bu durumu aç k uçlu 24. sorumuza verilen yan tlarda da okuyabiliyorsunuz.

Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki; sadece kentsel dönü ümün ne oldu u konusunda teknik 
bilgiye de il, farkl  kesimlerden ki iler için devlet yapt r mlar  kar s nda hangi yasal haklara 
da sahip olunabilece i konular nda bilinçlendirilmeye gereksinim vard r. 

3 TMMOB KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TEMEL LKELER ; madde 3. 

4 TMMOB KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TEMEL LKELER ; madde 17. 

5 TMMOB KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TEMEL LKELER ; madde 19.
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Tablo15. Kentsel Dönü üm hakk nda  bilgilendirmenin  hangi kurum/kurulu lar
taraf ndan yap lmas na ili kin görü ler 
Kurum/Kurulu  Frekans % 
Belediye 431 30,70% 
TMMOB 456 32,50% 
Bakanl k 180 12,80% 
Üniversiteler 146 10,40% 
Muhtarlar 102 7,30% 
Toki 58 4,10% 
Di er 29 2,10% 
Toplam 1402 100,00% 

Ara t rmam zda kat l mc lar n, kentsel dönü üm konusunda halk n bilgilendirilmesinde hangi 
kurum ve kurulu lar n görev almas  ili kin görü lere de yer verdik. Sorumuza 656 ki i cevap 
verdi. Bilgilendirmenin a rl kl  olarak Yerel Yönetimler(belediye ve muhtarl klar) (%38) ve 
TMMOB(%32.5) taraf ndan yap lmas  gerekti ine ili kin görü ler bildirilmi tir. TMMOB 
oran n yüksek ç kmas nda anketin taraf m zca yap lmas , kat l mc lar n TMMOB’u tan yan ve 
etkinliklerinden yararlanan ki iler olmas üphesiz etkili olmu tur. Soruda di er kk n
i aretleyenler genel olarak Valilik’in, Ulusal televizyon kanallar n n, Ticaret Odalar n n, sivil 
toplum örgütlerinin bilgilendirme sürecine kat lmalar  gerekti ini belirtmi lerdir. 

Ara t rmam zda, kat l mc lara kentsel dönü üm hakk nda bilgilendirme toplant lar n n
nerelerde düzenlenmesi gerekti i konusunda da bir soru yönelttik. Tablo16. da ç kar ld  gibi 
Belediye salonlar , Mahallelerde Kurulacak Ofisler veya muhtarl klar (51,40%), 
TMMOB(46,60%) do ru adres olarak gösterilmektedir. Burada bir kez daha yineleyelim. 
TMMOB oran n yüksek ç kmas nda anketin taraf m zca yap lmas , kat l mc lar n TMMOB’u 
tan yan ve etkinliklerinden yararlanan ki iler olmas  etkili olmu tur.

Soruda di er kk n  i aretleyenlerce toplant lar n, bölge üniversitelerinde, mahalleliye yak n
okullarda, parklarda, AVM’lerde, mahallenin topland  kafe ve kahvehanelerde 
gerçekle tirilmesi de önerildi.  

Çal mam zda bir ki i de bilgilendirme toplant lar n çal anlar için i yerlerinde
düzenlenebilece ine dikkat çekmektedir. letmelerin çal anlar na yönelik sosyal 
sorumluluklar  çerçevesinde bu süreçlere en az ndan bilgilendirme aya nda destek vermesi 
üzerinde dü ünülmesi gereken bir öneridir. Özellikle zemin özellikleri bilinmeyen bölgelerde 
konu lu, mühendislik hizmeti al nmadan in aa edilmi  konutlarda ya ayan mavi yakal
çal anlar n yo unlu u dikkate al nd nda, öneri daha da anlam kazanmaktad r. Bu soru 643 
ki i taraf ndan yan tlanm t r.

Tablo 16. KD Bilgilendirme Toplant lar n n Düzenlenece i Yerlere li kin Görü ler 
Toplanma Mekanlar  Frekans Yüzde 
Mahallede kurulacak ofisler veya 
muhtarl klar 329 31,10% 
Belediye Salonlar 319 30,20% 
TMMOB 298 28,20% 
Dernekler, Kulüpler 68 6,40%
Diger 43 4,10% 
Toplam 1057 100,00% 
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Tablo 15. ve 16. yorumlan rken kentsel dönü üm hakk ndaki bilgilendirmelerde; belediye ve 
muhtarl klar n %40 oran nda bu sürece kat lmalar  gerekli i görü ü ifade edilmektedir. 
Kat l mc lar n %60’  bilgilendirme toplant lar n n, yerel yönetimlere ait mekanlarda 
gerçekle tirilmesi görü ünde birle mektedirler. Di er bir deyi le, yerel yönetimlerin kentsel 
dönü ümün olmazsa olmaz aktörlerinden biri olarak kabul edildi ini çal mam zda bir kez 
daha görmekteyiz. 

TMMOB  “... kentsel dönü üm alanlar n n belirlenmesinde ve uygulaman n her a amas nda
TMMOB‘ye ba l  meslek odalar n n görü ü ve önerileri al nmal ” demektedir. Tablo 15 ve 
16’ya bakt m zda, çal mam za kat lanlar n, bilgilendirme a amalar nda da ilgili Odalar n
görev almas n  istediklerini görüyoruz.

III.C. Kentsel Dönü üme li kin Beklentiler 

Tablo 17. Kentsel Dönü ümün ça r t rd  kavramlar 
Ça r t rd  kavramlar Frekans %

Yerinden Etme 84 5,10%
Depreme Dayan kl  Konutlar 405 24,50%

Rant 242 14,60% 
Yenileme 299 18,10% 

Sa l kl  Yap lar 288 17,40% 
Y k m 104 6,30% 

Soylula t rma 28 1,70% 
Modern Binalar 196 11,80%

Diger 10 0,60% 
Toplam 1656 100,00% 

Ara t rmam zda, kat l mc lara, kentsel dönü ümün ça r t rabilece i kavramlar s ralanm ,
ak llar na gelen di er kavramlar  da belirterek soruyu cevapland rmalar  istenmi tir.  Tablo 
17.de görüldü ü üzere depreme dayan kl  konutlar, sa l kl  yap lar %35 oran nda, yenileme 
ile modern binalar %30 oran nda öncelikle akla gelen kavramlar olarak ortaya konulmu tur. 
Bu seçeneklerden yola ç k larak, kentsel dönü ümün birçok ki iye ça r t rd n n “toplumun 
güven duyabilece i yenilenmi  yap lar n kazand r lmas d r” yorumunu da yapabiliriz.  

Di er kk n  i aretleyenler dönü üme ili kin endi elerini dile getirirken, özetle, sürecin 
planl , hak kayb na neden olmadan, ula m s k nt lar n n, kent ölçe inin,  i in sosyal 
boyutunun da gözetilerek, kaynaklar m z n korunarak samimi ve dürüst bir  ak  içinde ele 
al nmas  gerekti ini belirtmektedirler. 

Tablo 18. zmir’de Kentsel Dönü ümün  Gerekli ine li kin Görü ler 

KD'ün gereklili i görü ler Frekans % 
Kesinlikle Gerekli 376 58,1
K smen Gerekli 208 32,1
Gerekli Degil 27 4,2
Fikrim Yok 36 5,6
Toplam 647 100 

Tablo 18.de soruyu cevaplayanlar n %59’u zmir’de kentsel dönü ümün kesinlikle, %32’si ise 
k smen gerekli oldu u görü ündedir.  
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Tablo19. Kentsel Dönü üme yönelik yasal mevzuat n yeterli i

Mevzuat n Yeterli i Frekans % 
Evet 49 7,6 
Hay r 267 41,6 
Fikrim Yok 326 50,8
Toplam 642 100 

Soruyu yan tlayan 642 ki inin %41.6’s ; Kentsel Dönü üm Mevzuat n n yetersiz oldu unu,
%50.8’i ise konu hakk nda fikri olmad n  belirtmektedir. Bu sorunun kentsel dönü üm 
hakk nda bilgi sahibi oldu unu belirten ki ilerce cevapland n  hat rlatal m. 

TMMOB da “… yasal gereklilikler ile teknik ilkeleri görmezden gelerek; ormanlar , k y lar ,
do al kaynaklar  hiçe sayan; kent tarihini, kültürünü yok eden; hak arama hürriyetini gasp 
eden; toplumu ayr t ran, toplumsal dayan ma anlay n  zedeleyen, toplumu ve kentleri 
kimliksizle tiren bir "kentsel dönü üm" anlay n n kabul edilmesinin mümkün olmad n n” 
alt n  çizerken;  kentsel dönü ümün ilkeleri aras nda “ dari dava açma hakk , hak arama 
hürriyeti temelinde düzenlenmesini; Mülkiyet hakk  güvencesinin  anayasa temelinde 
korunmas  gerekti ini belirtmektedir”6.

Tablo 20. Kentsel Dönü üme Ba lanmas  Gereken Alanlar  

KD.ün ba lamas  gereken bölgeler Frekans % 
ehir Merkezinde Tarihi De eri Bulunmayan Eski Ve 

Çürük Binalar 329 26,00% 
Gecekondular 389 30,70% 
Zemini Kötü Olan Yerlerde Yap lan Binalar 406 32,00% 
Kamu Binalar ndan 119 9,40% 
Di er 24 1,90% 
Toplam 1267 100,00% 

Anketimizin 20. sorusuna 642 ki i cevap vermi tir. Kentsel dönü ümün ba lamas  gereken 
yerlerin soruldu u soruya Tablo17.de görüldü ü gibi, yan tlayanlar n %32’si zemini kötü olan 
yerler, %30.7’si gecekondulardan ba lanmas  gerekti ini belirtmektedirler. Di er kk n
belirtenler özellikle deprem yönetmeli i öncesi in aat  tamamlanan, 25-30 ya n üstündeki, 
mühendislik hizmeti al nmadan tamamlanm  yap larla, zaman içinde  insanlar n yo un olarak 
ya amaya ba lad , deprem riski olan bölgeleri i aret etmektediler. Kat l mc lar n formlarda 
yapt klar  yorumlar aras nda “kentsel dönü ümde gözlemledi im kadar yla kamu binalar ndan
ba lan yor, ancak san r m yerine kamu binas  de il çok katl  yap lar ve AVM yap l yor”
ifadesi yer almaktad r. 

TMMOB ilkeleri aras nda "Kentsel dönü üm alan " ilan edilmeden önce, "kentsel yenileme", 
"kentsel sa l kla t rma" gibi hangi müdahale biçiminin uygulanaca n n belirlenebilmesi için; 
öncelikle, deprem, yap  niteli i, ta k n, heyelan vb risk alt ndaki alanlar; yap  güvensizli i
olan ve eskimi  (kentsel mekân n niteliksizli i) kent bölgeleri; do al, tarihi, arkeolojik, 
kültürel niteli e sahip alanlar; kent kimli i aç s ndan önemli alanlar n” saptanmas  gerekti ini 
belirtmektedir7. Dönü üm çal malar nda öncelik en riskli alanlara verilmelidir. 

6 6 TMMOB KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TEMEL LKELER ; madde 18

7 TMMOB KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TEMEL LKELER ; madde 18
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Kentsel dönü üm’ün ça r t rd klar  sorusuna verilen yan tlar n “toplumun güven 
duyabilece i yenilenmi  yap lar ” i aret etti ini belirttik. Nitekim Tablo 20.de de kat l mc lar 
a rl kl  zemini kötü olan yerlerde konu lu, eski ve çürük binalar ile gecekondular  öncelikle 
çal malar n ba lat lmas  gereken yerler olarak göstermektedirler.  nceledi imiz sorulardan 
ve tablolarda ç karabilece imiz temel sonuçlardan biri, TMMOB çat s  alt nda yüz yüze 
kar la t m z ki iler, depremin risklerini, riskli bina ve alanlar n n tehlikelerini tan makta ve 
Kentsel Dönü üme, “insan sa l  ve güvenli i yönelimli” yakla maktad rlar. 

Tablo21. Kentsel dönü üm süresinde öncelikle görü lerine ba vurulmas  gerekenler.  
Görü leri Al nmas  Önerilenler Frekans % 
Bölgede Ya ayanlar n 387 29,50% 
Mahalle Muhtarlar n n 62 4,70% 
TMMOB 474 36,20% 
Yerel Sivil Toplum Kurulu lar 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 kat l mc lar ba ta kendilerinin olmak üzere TMMOB’un, üniversitelerin, yerel 
sivil toplum örgütlerinin, muhtarlar n görü lerine dönü üm sürecinde ba vurulmas
gerekti ini dü ünmektedirler.  

Zaman zaman çal mam zda bir özele tiri yaparak, cevaplarda TMMOB oran n n yüksek 
ç kmas nda anketin taraf m zca yap lmas , kat l mc lar n TMMOB’u tan yan ve 
etkinliklerinden yararlanan ki iler olmas  etkili olmu tur demi tik. Ancak; di er yandan da 
TMMOB’un,  hizmet sundu u ki ilerce; cevaplarda kentsel dönü üm sürecine yüksek 
oranlarda dahil edilmesi de anlaml d r.

Tablo 21. ve 22. de görüldü ü gibi toplumda, kentsel dönü üm sürecinde görü lerine
ba vurulmas  gereken kurumlar ve izlenmesi gereken yöntemlere ili kin farkl  görü ler yer 
almaktad r.

Tablo 22. KD’ün gerçekle tirme yönetimine ili kin görü ler
KD'ün gerçekle tirme yöntemleri Frekans % 
Yap  Sahiplerinin Mülkiyet Hakk  Korunarak 480 26,50% 
Semt Sakinlerinin Ayn  Bölgede Kalmalar  Sa lanacak ekilde
Yerinde Dönü üm 295 16,30% 
Yap  Sahiplerini Borçland rmadan Eski Evine E  yap  verilerek 310 17,10% 
Yoksul nsanlara Kar l ks z Devlet Deste i Sa lanarak 200 11,00% 
Kentin Bütünlü üne Uyularak 270 14,90% 
Bölgenin Planlamas n  Yeniden Yaparak 247 13,60% 
Di er 9 0,50% 
Toplam 1811 100,00%
Bu soruya, 635 ki i cevap vermi tir.
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Tablo 23. KD.ün Hangi Kurumlarca Gerçekle tirilmesine  li kin Görü ler 
Kurum ve Kurulu lar Frekans % 
Belediyeler 382 30,40% 
Kooperatifler 104 8,30% 
Bakanl k 264 21,00% 
n aat irketleri 206 16,40% 

Yap  Sahipleri 107 8,50% 
Toki 173 13,80% 
Di er 20 1,60% 
Toplam 1256 100,00% 
Bu soruya,634 ki i cevap vermi tir.

Tablo 21. 22, 23 de görüldü ü gibi toplumda kentsel dönü üm sürecinin planlanmas ,
gerçekle tirilmesinde ba ta halk n kendisi olmak üzere çe itli kurumlar n, kurulu lar n sürece 
dahil edilmesi gerekti i görü ü hakimdir.

III.D. Riskli Yap ’n n Ça r t rd klar

Tablo 24. Riskli Yap ’n n ça r t rd klar
Riskli Yap  Tan mlamas Frekans % 
Ekonomik Ömrünü Tamamlam 256 18,30% 
Depremde Y k lma Tehlikesi Oldu u Belirlenen Yap lar 598 42,70% 
Riskli Alanlarda Bulunan Yap lar (Dere Yatag , Heyalan 
Bölgeleri…vb.) 478 34,10% 
Yüksek/ Çok Katl  Binalar 60 4,30% 
Di er 9 0,60% 
Toplam 1401 100,00%

Bu soruyu, 683 ki i cevaplad . Kat l mc lar n ço unlu u, “insan sa l n  ve güvenli ini tehdit 
eden” yap larda ortakla m lard r (%76.80). 

Tablo 25. kamet Edilen Binan n Riskli Yap  S n f nda Olup Olmad
Riskli Yap  S n f Durumu Frekans %
Evet 81 11,3 
Hay r 402 56,1 
Fikrim Yok 203 28,4
Bo 30 4,2 
Toplam 716 100 

Bu soruyu, 686 ki i yan tlad .  Çal mam zda de erlendiricilerin görü leri, kentsel dönü ümün 
oda n n insan sa l  ve güvenli ini aç s ndan risk ta yan binalar oldu unu göstermektedir. 
Kat l mc lar n 11.3’ü binalar n n riskli yap  s n f  içinde yer ald n , %28.4’ü ise bu konuda 
bilgi sahibi olmad klar n  belirtmektedirler. 



877

* Bu bildiri TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu ad na düzenlenmi tir. 

Tablo 26. kamet Edilen Binan n Ya na göre riskli yap  s n f  de erlendirmelerine
ili kin kar la t rmal  tablo 

 Riskli Yap  S n f Durumu Evet Hay r
Fikrim
Yok Toplam 

Bina ya
15 ya  ve alt Frekans 19 239 76 334 

binaya  içinde % 5,70% 71,60% 22,80% 100,00%
Toplam içinde % 2,90% 36,70% 11,70% 51,30% 

16 ya  ve üstü Frekans 57 151 109 317 
binaya  içinde % 18,00% 47,60% 34,40% 100,00%
Toplam içinde % 8,80% 23,20% 16,70% 48,70% 

 Toplam Frekans 76 390 185 651 
binaya  içinde % 11,70% 59,90% 28,40% 100,00%
Toplam içinde % 11,70% 59,90% 28,40% 100,00%

Tablo 26. da ise 1998 y l nda yürürlü e giren Deprem Yönetmeli i öncesi tamamlanan yap
sahiplerinin %47.6’s n n binalar n n riskli yap  s n f  içinde yer almad n n, %34.4’ü ise bu 
konuda bilgi sahibi olmad klar n  belirtmektedirler. 

Tablo 27. Binan z n Riskli Yap  Olup Olmad n n Belirlenmesinde Görev Almas
Gereken Kurulu lar 
Kurum/Kurulu  Frekans % 
Belediye Ve irketleri 172 12,60%
Valilik 161 11,80% 
TMMOB 510 37,30% 
Üniversiteler 230 16,80% 
Yap  Denetim irketleri 274 20,00%
Di er 20 1,50% 
Toplam 1367 100,00% 
   

Bu soruyu 687 ki i cevaplad . TMMOB kentsel dönü ümün ilkeleri aras nda“Sa l kl  ve 
güvenilir bir çevre olu turulmas nda kritik öneme sahip yap  denetim sisteminde kamu 
denetimini etkinle tirmek için, kentsel dönü üm alanlar n n belirlenmesinde ve 
uygulaman n her a amas nda TMMOB’ye ba l  meslek odalar n n görü ü ve önerileri 
al nmal  ve meslek odalar  denetim sürecinde etkin olarak yer almas ” gerekti ini 
belirtmi tir8. Çal mam za kat lanlar n %37’si TMMOB’un sürece dahil edilmesi gerekti i
görü ündedir.

Tablo 28. Riskli Alan Tan m
Riskli Alanlar Frekans % 
Zemin yap s  kötü olan yerler 502 46,20% 
Üzerinde y k lma riski ta yan binalar n bulundu u alanlar 431 39,70% 
Gecekondu bölgeleri 142 13,10% 
Di er 12 1,10% 
Toplam 1087 100,00%

Bu soruyu 691 ki i yan tlam t r. Ba ta zemin yap s  kötü olan(%46.2) ve üzerinde y k lma 
riski ta yan binalar n bulundu u alanlar(39.7); riskli alanlar olarak tan mlanm t r. zleyen

8 TMMOB KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TEMEL LKELER ; madde 6
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soruda zmir’in riskli bölgeleri sorulmu tur. Kat l mc lar n %43.40’  üzerinde y k lma riski 
ta yan binalar n bulundu u alanlar  riskli yap  olarak tan mlam lard r. 

Tablo 29. zmir’in en riskli Bölgeleri 
zmir'in riskli bölgeleri Frekans Percent 

gecekondu bölgeleri 249 26,30% 
körfezin k y s ndaki alanlar 251 26,50% 
y k lma riski ta yan yap lar n bulundu u alanlar 411 43,40% 
Di er 37 3,90% 
Toplam 948 100,00% 
663 ki i yan tlad .

Tablo 30. Binalar n Riskli yap  Olup Olmad n n Kontrol Ettirilip Ettirilmedi i
Riskli Yap  Kontrolü Frekans % 
Evet kontrol edildi 137 19,1 
Hay r, kontrol ettirilmedi. 542 75,7 
Bo 37 5,2 
Toplam 716 100 

Tablo 31. Bina Ya na göre Riskli Yap n n Kontrolü 
Binan n riskli yap  olup olmad n n kontrolü  

EVET HAYIR Toplam 

Binaya

15 ya  ve alt
Frekans 97 229 326 
Binaya na göre 
% 29,80% 70,20% 100,00% 
Toplam %  15,20% 35,90% 51,10% 

16 ya  ve üstü 
Frekans 39 273 312 
Binaya na göre 
% 12,50% 87,50% 100,00% 
Toplam %  6,10% 42,80% 48,90% 

Toplam
Frekans 136 502 638 
Binaya na göre 
% 21,30% 78,70% 100,00% 
Toplam %  21,30% 78,70% 100,00% 

16 ya  ve üstünde di er bir deyi le; 1998 y l nda yay nlanan deprem yönetmeli i öncesi in as
tamamlanan yap ya sahip olan kat l mc lar n, %87.5’i binalar n n riskli yap  olup olmad n
kontrol ettirmediklerini belirtmektedirler.  

Bu noktadan hareketle TMMOB’un yay nlad  ilkelerden  “Sa l kl  ve güvenilir bir çevre 
olu turulmas nda kritik öneme sahip yap  denetim sisteminde kamu denetimini etkinle tirmek 
için, kentsel dönü üm alanlar n n belirlenmesinde ve uygulaman n her a amas nda
TMMOB‘ye ba l  meslek odalar n n görü ü ve önerileri al nmal  ve meslek odalar  denetim 
sürecinde etkin olarak yer almal d r9” maddesini hat rlatmakta yarar bulunmaktad r.

9 TMMOB KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TEMEL LKELER ; madde 6
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III.E. KATILIMCILARIMIZIN HANELER NE L K N BEKLENT LER  VE 
GENEL DE ERLEND RME 
Tablo 32. Oda Say s  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 kat l mc lara evlerinin de i tirilmesi durumunda asgari olarak hangi özelliklere 
sahip bir evi tercih edeceklerini sorduk. Yan tlayanlar n  % 57.7’sinin, 1Salon ve 3 Odal
haneleri tercih ettiklerini görüyoruz. 
Çal mam z n 22. sorusunda kat l mc lara idarelerce evlerinin de i tirilmesine karar verilmesi 
durumunda; öncelikli olarak neler talep edecekleri çoktan seçmeli klarla yöneltildi. 

Tablo.33 Evinizin lokasyonuna ili kin beklentileriniz   
Konum öncelikleri Frekans %

ehir içi otobüs - metro - deniz ula m duraklar na
yak n 500 17,00% 
Sa l k oca  ve eczanelere yak n 460 15,60% 
Kültür sanat,spor merkezleri 277 9,40%
Kre , temel ilkö retim kurumlar 254 8,60% 
Otopark alanlar 230 7,80% 
Marketlere yak n 214 7,30% 
Parklar, ye il alan 203 6,90%
Mevcut komsular n za 127 4,30% 
Karakol 124 4,20% 
Semt pazar 184 6,30% 
Mevcut i  yerime yak n 188 6,40% 
Al veri  Merkezlerine  164 5,60%
Di er 18 0,60% 
Toplam 2943 100,00% 

TMMOB ilkelerinde, kentsel dönü üm projelerinde “ba ta ula m kararlar  olmak üzere, olas
çevresel etkileri analiz edilerek, kent plan  ile bütünle ik olarak” ele al nmal d r10.
Kat l mc lar n evlerinin öncelikle yak n olmas n  istedikleri merkezler Tablo 33.de 
ç kar lm t r. 

Çal mam zda konutlar bu soruda ilk kez lokasyon ve çevresi ile birlikte sorgulanmaktad r. 
Kat l mc lar n s ras yla ula m duraklar na, sa l k merkezlerine, kültür sanat merkezlerine, 
kre  temel ilkö retim kurumlar na yak n, otopark alanlar na sahip, marketlere, parklara ve 
ye il alanlara yak n bir lokasyonda ikamet etmek istemektedirler. Asl nda bu maddelerin her 
biri günümüzde vatanda lar m z n en fazla ikayetçi oldu u sorunlar  da i aret etmektedir.   
Günümüzde çok h zl  in aat  tamamlanabilen çelik konstrüksiyon, çok katl  ve daireli yap lar, 
tek ba lar na bir köy nüfusunu a rlamaya haz rlanmaktad r. E er tüm di er gereklilikler, alt 
yap  çal malar  e  zamanl  koordineli bir biçimde,  haz rlanamazsa kentsel dönü üm 
projelerinin ba ar s zl a u ramas  kaç n lmazd r.

10 TMMOB KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN TEMEL LKELER ; madde 4
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III.F. KENTSEL DÖNÜ ÜM HAKKINDA KATILIMCILARIN B L MEK STED
TEMEL KONULAR 

Anketimizin 23. sorusunda, kat l mc lara kentsel dönü üm konusunda ö renmek
istedikleri konular n neler oldu u sorusu yöneltildi  

Aç k uçlu sorumuza 224 ki i yan t verdi. Cevaplar , tüm ifadeleri kapsayacak temel yorumlar 
alt nda birle tirilerek a a da ç kar lm t r.

Kat l mc lar;

Kentsel Dönü ümün Tam Olarak Ne oldu u ve zlenecek Ad mlar, Kazan mlar  ve Götürüleri 
Hakk nda genel bilgi sahibi olmak istemektedirler. “Daha ayd nlat c  bilgiler samimi ve 
gerçek haberlerle, biz vatanda lara, nelerin bizi bekledi i do ru ve aç klay c ekilde
anlat lmal d r” 

“Kentsel dönü üm alanlar n n belirlenmesinde ve riskli bina s n flamalar nda kriterleri nedir? 
Yap lar m z riskli bina s n f na girmekte midir? Kentsel dönü üm ilan edilen bölgedeki 
sa lam binam n durumu ne olacakt r?” “Bölgede kentsel dönü üm ne zaman ba lamakta ve ne 
kadar sürecektir?” 

 “Süreçte karar vericiler kimdir planlama nas l yap lmaktad r?”
“Kentsel dönü ümde, yap irketleri ile mülk sahiplerinin kar  kar ya kald  bir 
organizasyon olmamal , sistem tamamen yerel ve devlet idaresinde planl  bir biçimde, özel bir 
birim taraf ndan idare dilmelidir. u anki yöntemle mülk sahibi ma dur olabilmektedir.” 

“Kentsel dönü üm kapsam nda ki evleri y k l p yeniden in aas nda hangi kurallara göre ya da 
yasalara göre yeni yap lan evlere garaj yapt r lma zorunlulu u aranmamaktad r, y k lan
müstakil bir evin yerine apartman yap l yor ve apartmana garaj yap lm yor dolay s yla 1 evde 
1 araba varken apartmanda en az 4 araba oluyor ve sokaklarda evlere girmek araç park etmek 
hasta nakletmek, itfaiye müdehalesi imkans z hale geliyor”. 

 “Mülk sahiplerine tan nan haklar nelerdir? Vatanda n ma dur edilmemesi için nas l bir 
yap lanma gereklidir?” “Vatanda n ma dur olmamas  için nas l bir finansman yöntemi 
modellenmelidir? “ 

“Denetim mekanizmas  nas l kurgulanacakt r?   
“TOK  ‘ile ya anlar n tekrarlanmas n  istemiyoruz”, “Teknik ve Mali hesapverebilirlik nas l
sa lanacakt r?” “kentsel dönü ümün sadece ehir ve çevre bakanl  ve TOK ’nin yürütmesi 
yeterli mi? Sa l kl  m  ? daha de i ik kurumlarda (üniversite ve odalar vb) katk s  olmal .”
Kentsel dönü üm ad  alt nda y k l p da yenilenen binalar ne kadar güvenlidir? 

Kentsel dönü ümde kirac lar n durumu nedir? Sistem kirac lar n da ev sahibi olabilmelerini 
sa layacak ekilde mi planlanmaktad r

“Kentsel Dönü üm, rantsal dönü üm müdür?” “Rantsal dönü üme maruz kalmamak için nas l
bir yöntem izlenmelidir? “ çine rant kat lmadan dönü üm nas l olur bu konuda teknik 
detaylar  ö renmek isterim.” “kentsel dönü üm yap l rken kimlere ne kadar rant sa lan yor ?” 

 “Yeterince planlanmadan hak gözetimi yap lmadan neden bu tür projelere giriliyor, merak 
ediyorum, yap la ma yüksek kentle me de il daha kaliteli ya am sa layacak alan 
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sa lanmal d r, adam  bahçeli evinden al p dört duvarl  bir apartman kat na atmak çözüm 
olmayacakt r”. 

Kat l mc lar m z n sorular n  ve görü lerini iki ayr  eksende de erlendirebiliriz. Bireyler 
öncelikle uygulamadaki kentsel dönü üm süreçleri, mevzuat  nedir bilmek istiyorlar.  kinci 
a amada da ise do rusunun gerçekte nas l olmas  gerekti inin cevab n  ar yorlar.

Çal mam zda de erlendirdi imiz sorulardan kat l mc lar m z n meraklar , endi eleri, 
talepleri, beklentilerinin gerçekte TMMOB’un 24 maddede ele ald  Kentsel Dönü ümün 
lkelerinin temelinde yatt n  görmekteyiz. 
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MAHALLE SORUNLARINA YÖNEL K MUHTAR ANKET

TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu 

1. G R

Yap lan anket çal mas  Buca, Bornova, Kar yaka, Bayrakl  ve Konak ilçelerinde 140 
mahalle muhtar m zla TMMOB’ye ba l  ö renci gruplar m z taraf ndan uygulanm t r. Köy 
muhtarlar  anket çal mas na dâhil edilmemi tir. Bu nedenle anket çal mas  verilerinde 
“Mahalle Muhtar ” yerine “Muhtar” Kelimesi kullan lm t r. 

Muhtarlar m za “Demografik Bilgiler” içeren 5 soru, “Mahallede Ya anan S k nt lara li kin” 
4, “ zlenen Çözüm Yöntemleri” konu ba l yla 9 ve “Kentsel Dönü üm” konusunda 5 olmak 
üzere toplam 23 soru yöneltilmi tir. 

140 muhtar m z n 19 tanesi ziyaret s ras nda i  yo unlu undan dolay  görü me taleplerini 
kabul etmemi tir.

Anketin gerçekle tirildi i be  ilçemizin s n rlar nda yer alan toplam 255 mahallenin 121’i ile 
anket çal mas  yap lm , % 47’sinin görü leri al nm t r.

Muhtarlar m z n Buca’da %55, Bornova’da %51, Kar yaka’da %70, Bayrakl ’da %52 ve 
Konak lçesinde ise %36’s na ula lm t r.   

Tablo 1. Anket Çal mas  Muhtarl klar ve Say lar

lçe Ad  Muhtarl k
Say s

Kat lmaya
n

Ula la
n

Ula lan
Yüzde

Uygulan
an

Uygulanan
Yüzde

Bayrakl  23 3 15 %65 12 %52 
Bornova 45 4 27 %60 23 %51 
Buca 47 2 28 %60 26 %55 
Kar yak
a

27 3 22 %81 19 %70 

Konak 113 7 48 %42 41 %36 
 255 19 140 %55 121 %47 

2. DEMOGRAF K B LG LER

2.1. Muhtarlar n Cinsiyet Da l m

Muhtarlar m z n %83’ü erkek, %17’si kad nd r. Kad n muhtar oran  en yüksek ilçe Bornova, 
Kar yaka ve Bayrakl , en dü ük ilçe ise Buca ve Konak’t r.
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Tablo 2. Muhtarlar n Cinsiyet Da l m

Muhtar Cinsiyeti Toplam
Erkek Kad n

BAYRAKLI Say 9 3 12
lçedeki oran (%)  %75 %25 %100

BORNOVA Say 17 6 23
lçedeki oran (%)  %74 %26 %100

BUCA Say 24 2 26
lçedeki oran (%)  %92 %8 %100

KARSIYAKA Say 14 5 19
lçedeki oran (%)  %74 %26 %100

KONAK Say 37 4 41
lçedeki oran (%)  %90 %10 %100

TOPLAM Say 101 20 121
Toplam Oran ( % ) 

%83 %17 %100

2.2. Muhtarlar n E itim Düzeyi 

Muhtarlar m zda e itim s ralamas  tüm ilçe toplam nda ilkokul (%30), lise (%24), ortaokul 
(%30) ve son olarak üniversite (%16) eklindedir. Lise ve üniversite mezunu say lar na göre 
de erlendirildi inde Kar yaka di er ilçelere göre daha yüksek bir ortalamadad r.

Tablo 3. Muhtarlar n E itim Düzeyi Da l m  (Say )

lkokul Ortaokul Lise Üniversite Toplam 
BAYRAKLI 4 4 2 2 12 
BORNOVA 7 4 9 3 23 
BUCA 4 11 8 3 26 
KARSIYAKA 2 2 8 7 19 
KONAK 19 8 10 4 41 
TOPLAM 36 29 37 19 121 
YÜZDE %30 %24 %30 %16 %100 

2.3. Muhtarlar n Ya  Da l m

Yap lan ankette 25 ya n alt nda muhtar olup olmad  sorulmu  ve olmad  saptanm t r.
Anket uygulanan mahallelerimizin muhtarlar n n %83’ü 46 ya  ve üzerindedir.
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Tablo 4. Muhtarlar n Ya  Da l m

Muhtar ya Toplam
26-45 aras 46 ve üstü 

lçe ad BAYRAKLI Say 0 12 12 
lçe
çindeki

Oran  (%)  
%0 %100 %100 

lçe ad BORNOVA Say 6 17 23 
lçe
çindeki

Oran  (%)  
%26 %74 %100 

lçe ad BUCA Say 2 24 26 
lçe
çindeki

Oran  (%) 
%8 %92 %100 

lçe ad KARSIYAKA Say 5 14 19 
lçe
çindeki

Oran  (%) 
%26 %74 %100 

lçe ad KONAK Say 8 33 41 
lçe
çindeki

Oran  (%) 
%20 %80 %100 

Toplam Say 21 100 121 
lçe
çindeki

Oran  (%) 
%17 %83 %100 

3. LÇE / MAHALLELERDE YA ANAN SIKINTILAR 

Anket uygulanan bölgede muhtarlarca iletilen en büyük üç sorun otopark yetersizli i,
kald r m i galleri, ye il alan ve parklar n yetersizli idir. Bunun hemen ard ndan baz 
istasyonlar ndan ikâyetler gelmektedir. 

Muhtarlar m za göre çöplerin toplanmas , sokak temizli i, su ve elektrik kesintisi s kl k
aç s ndan en sonda gelmektedir.  

Genelde sorun s ralamas  bu ekilde olmas na kar n ilçelere göre farkl l klar vard r.

Bayrakl ’da, en büyük üç sorun aras nda yollar n s k s k kaz lmas , otopark yetersizli i ve 
baz istasyonlar  yer almaktad r. Baz istasyonlar  konusunda en yüksek ikâyete Bayrakl ’da 
rastlanm t r.

Bornova ve Buca’da, sorunlar çe itlilik göstermektedir. Bu ilçelerimizde baz 
istasyonlar ndan ikâyetler ön s rada yer almaktad r. Otopark yetersizli i, ula m
olanaklar n n yetersizli i, kald r m i galleri, gürültü ve ya murda su basmas  e it a rl kl
olarak ikâyet konusu olmaktad r.
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Kar yaka’da sorunlar azalm  görünmekle birlikte trafik s k kl  ve kald r m i gallerinin 
di er sorunlara göre öne geçti i bir profil olu turmaktad r. Di er ilçelerden farkl  olarak 
Kar yaka, baz istasyonlar ndan ikâyet konusunda en az bildirimde bulunan ilçe olmu tur. 

En fazla muhtarl  olan ilçe Konak’ta Ye il Alan ve Park Yetersizli i, Otopark Yetersizli i, 
Kald r m galleri ve Trafik S k kl  ön s rada yer almaktad r.

Tablo 5. Sorunlar n Mahallerde Görülme Oran  (%) 
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Güvenlik konusunda rahats zl k Kar yaka’da ve Bornova’da hiç bildirilmezken, Bayrakl  ve 
Konak ilçesi ba ta h rs zl k olmak üzere madde ba ml l , sat  ve benzeri konularda 
ikâyetlerle kar la lan ilçelerimiz olmu tur.

3.1. Su Kesintisi 
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Su kesintisinin di er sorunlar içinde en sonda yer almaktad r (%12,4). Su kesintisinin 
mahallelere göre da l m na bakt m zda en fazla Konak’ta en az ise Kar yaka ve 
Bayrakl ’da sorun ya and  görülmektedir. 

Tablo 6. lçelerdeki Su Kesintisi Mahalle Say lar

Su Kesintisi 
 S k S k Ara S ra Nadiren Hiçbir Zaman 
BAYRAKLI 0 0 1 11 
BORNOVA 1 2 3 10 
BUCA 0 1 12 13 
KARSIYAKA 0 0 14 5 
KONAK 0 6 13 22 
TOPLAM 1 9 43 61 

3.2.  Elektrik Kesintisi 

Elektrik kesintisi, di er sorunlar içinde en sondan bir önce yer almaktad r (%17,4). Elektrik 
kesintisinin mahallelere göre da l m na bakt m zda en fazla Konak’ta, en az ise 
Kar yaka’da sorun ya and  görülmektedir. 

Tablo 7. lçelerdeki Elektrik Kesintisi Mahalle Say lar

Elektrik Kesintisi 
 S k S k Ara S ra Nadiren Hiçbir Zaman 
BAYRAKLI 1 0 1 10 
BORNOVA 1 1 5 9 
BUCA 0 3 9 14 
KARSIYAKA 0 0 14 5 
KONAK 3 8 10 20 
TOPLAM 5 12 39 58 

3.3. Su Bask n

Ya mur sonras nda su bask n  di er sorunlar içinde sekizinci s rada yer almaktad r (%34,7). 
Ya mur sonras nda su bask n n n mahallelere göre da l m na bakt m zda en fazla Konak 
ve Buca’da, en az ise Kar yaka’da sorun ya and  görülmektedir. 
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Tablo 8. lçelerdeki Ya murdan Sonra Su Basmas  Mahalle Say lar

Su Basmas
 S k S k Ara S ra Nadiren Hiçbir Zaman 
BAYRAKLI 3 1 1 7 
BORNOVA 4 2 2 8 
BUCA 4 7 5 10 
KARSIYAKA 0 1 11 7 
KONAK 5 8 5 23 
TOPLAM 16 19 24 55 

4. SORUNLARA L K N ZLENEN ÇÖZÜM YÖNTEMLER

4.1. Çözümlenmesi Beklenen Sorunlar 

“Mahallenizde çözümlenmesini bekledi iniz en önemli 3 sorun nedir?” sorusuna 
muhtarlar m z öne ç kan sorunlara ili kin cevaplar vermi tir. Bu soruya kar l k verilen 
cevaplarda ön s ralar  otopark yetersizli i, kanalizasyon yetersizli i, asfalt yetersizli i, 
kald r m i galleri, alt yap  eksiklikleri ve park ve ye il alan eksiklikleri alm t r. Park ve ye il
alan eksikli i daha çok çocuk park  eksikli i anlam nda ifade edildi inden a a daki tabloda 
ye il alan eksikli inden ayr  olarak ifade edilmi tir. Bu iki ba l k birle tirildi inde bu sorun en 
ön s raya geçmektedir. 

Tablo 9. Çözümlenmesi Beklenen Sorunlar 

Otopark Yetersizli i 21
Kanalizasyon Yetersizli i 17
Asfalt Yetersizli i 15
Kald r m galleri 15
Trafik S k kl 17
Altyap  Yetersizli i 14
Park ve Ye il Alan Yetersizli i 13
Ye il Alan Yetersizli i 13
Su Bask nlar 12
Ula m Olanaklar n n Yetersizli i 9
Baz stasyonlar 8
Temizlik Sorunu 7
mar 4

Kentsel Dönü üm 4
Okul Yetersizli i 6
Sa l k Oca  Yetersizli i 4
Eski Binalar n Onar lmas 3
Gürültü 3
Hava Kirlili i 3
Sokak Hayvanlar 3
Sokak Lambalar 3
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Asayi  S k nt lar 2
Parke Ta lar ndaki Aksakl k 2
Trafik Sinyalizasyonu 2
Sanayi Bölgesinin Ta nmamas 1
Sokak Dü ünleri 1
Tek Yön Tabelalar ndaki Yanl l klar 1
Yaya Geçidi 1
Yer Alt  Geçidi 1
Ah ap Binalar n n aat Ruhsat  Verilerek Yenilenmesi 1
Bariyer Kald r lmas 1
Basket Sahalar n n Düzenlenmesi 1
Baz  Sokaklarda Kald r m Yok 1
Bina Yüksekliklerinde Yetersizlik (Kaçak) 1
Büyük Kanal Projesinin Gerçekle memesi 1
Çarp k Kentle me 1
Depreme Dayan kl  Ev Sorunu 1
Do algaz Olmamas 1
Elektrik Kesintisi 1
Elektrik Özelle ince Ar za Çözümleri Yava lad 1
Göç Nedenli Huzursuzluklar 1
I kland rma Yetersizli i 1
stinat Duvar  Yap lmas  Gerekli 1
 Merkezi Eksikli i 1

zban Hatt  Üzerine Üstgeçit 1
zbanla lgili Ses Perdesi 1

Kaygan Zemin Sorunu 1
Kültür Merkezi htiyac n n Kar lanmas 1
Mahalle Halk n n Toplant  Yapabilece i Bir Bölge Eksikli i 1
Pazaryeri Eksikli i 1
Plans z Yap la ma 1

4.2. Sorunlar n Çözümüne li kin zlenen Yöntemler 

Sorunlar n çözümüne ili kin izlenen yollar soruldu unda verilen cevaplar öncelikle ilçe 
belediyelere ve büyük ehir belediyesine verilen dilekçeler yoluyla bildirimler eklindedir.
Fakat anla ld  kadar yla bu ba vurulara ilçe ve il belediyelerinin bürokrasisinin beklentileri 
kar lamad  ve sonuçsuz kald  ya da beklenilen h zda kar l k bulamad  anla lmaktad r.

4.3. Destek çin Ba vurulan Kurumlar 

Bir problemle kar la ld nda destek için öncelikle hangi kuruma ba vuruldu una ili kin
sorumuza muhtarlar m z n verdi i cevaplar Tablo 11.’de verilmi tir. Buna göre Öncelikle 
ba vurulan kurumlar n beklendi i gibi öncelikle lçe Belediyesi daha sonra Büyük ehir
Belediyesi oldu u görülmektedir. Konunun özeline göre destek istenen kurumlar içinde 
Kaymakaml klar da bulunmaktad r. 
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Bunlar d nda ikincil bir serbest alanda di er destek al nan kurumlar sorulmu  ve s ras yla
lçe Emniyet Müdürlü ü, l ve lçe Milli E itim, TEDA , TELEKOM ve Valilik yer alm t r.

Tablo 10. Destek çin Ba vurulan Kurumlar 

Ba vurulan Kurum 
lçe Belediyesi 95

Büyük ehir Belediyesi 61
Kaymakaml k 12

4.4. Mahalle Halk n n Sorunlar n Çözümüne Kat l m  Konusunda Öneriler 

Mahalle halk n n, sorunlar n çözümüne kat l m  konusundaki önerileri içeren soruya ancak 32 
muhtar m z cevap vermi tir. 4 muhtar m z “bu konuda bir ihtiyaç duymayacaklar  kadar 
halkla iç içe olduklar ” eklinde cevapland rm t r.

Di er öneriler a a da listelenmi tir. 

Apartman yöneticileriyle toplant lar düzenlenebilir. 
Bro ür da t larak bilgilendirebilir, evlere belgeler ula t r labilir. 
mza toplamak halk n bir bütün halinde karar vermesini sa l yor. ( mza toplanmas n n

bir yöntem olarak önerildi i görü ler 4 tanedir. Bunun d nda sa lanan 
iyile tirmelerde de imza toplanarak yap lan ba vurular n çoklu u dikkat çekmektedir.) 
Bireysel olarak mahallede dola arak mahalle sakinlerine ula mak, halkla iç içe olmak, 
kahvehanelerde halka bulu mak. 
Siyasi ayr m yapmamak. 
Muhtarl ktan öte üst yap  taraf ndan organize edilmesi gereklidir. 
Mahalleleri küçük semtlere ay rarak çay saatleri düzenlenerek yap labilir. 
Mahalleler için internet siteleri olu turulabilir. ( nternet önerisi 3 kez tekrar edilmi tir.) 

Bütün bu önerilerin d nda dikkati çeken bir cevap olarak “ ler yürüdü ü müddetçe halk n
böyle bir sorunu kalm yor” ifadesi, yerle ik bir kültür olarak kat l mc l  kavrama 
konusundan uzak olundu unu da göstermektedir. Bu konu ankette en fazla cevaps z b rak lan
soru olmu tur. Buna ra men mahalle halk n n iyile tirme ve çözüm çal malar na kat l m
konusu soruldu unda, büyük ölçüde kat l m n sa land  ifade edilmi tir. 

Tablo 11. Mahalle halk n n iyile tirme ve çözüm çal malar na kat l m

Kat l m Sa lanabiliyor mu? 
Evet 59
K smen 39
Hay r 18
Yan t Vermeyen 5

Mahalle halk n n iyile tirme ve çözüm çal malar na kat l m n n ne ekilde gerçekle tirildi i
konusundaki soru yine de en az cevap verilen sorulardan ikincisi olmu tur. Bu konuda 
izlendi i ifade edilen belli ba l  yöntemler a a da s ralanm t r. 
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Azalar m zla toplant  yaparak çözüm üretiyoruz 
Belediyelere birlikte ba vurular yap l yor
Ben ve azalar m mahalle sakinleri taraf ndan beklenen istenen konular  tart p çözüm 
önerileri haz rl yoruz
Bildiri yay nl yoruz
Bir bütün halinde hareket ederek 
Bireysel görü melerle 
Birlikte toplant lar yap larak
Duyurularla çal malara katmaya çal yorum
Eksik ve ihtiyaçlar n  belirleyip bir taslak olu turuyoruz ve ilgili kurumlara iletiyoruz 
Halkla iç içe ya ayarak, ba lar  kuvvetli tutarak birle tirici rol üstleniyoruz 
leti im telefonla sa lan yor
mza toplayarak 

Küçük toplant larla
Mahalle derne imiz var 
Mahalle sorumlular yla 
Mahalleli, siyasi parti ayr m  yapmaks z n e it miktarda ilgi gösteriyor, bu da halka 
güven duygusunu a l yor 
Telefonla ve yüz yüze yap lan görü melerle ve duyurular as larak
Telefonla ula yorum 
Toplant lara kat larak, camilerde ve okullarda bilgilendirme yap larak 
Vatanda la bütün olu turuyoruz
Yeterli duyarl l k olmad n  dü ünüyorum
Yüz yüze konu arak, taleplerini dinleyerek 
Zaman zaman bir araya gelerek durum de erlendirmesi yap l yor

4.6. Mahallelerde Bulunan Sosyal Donat  ve Resmi Hizmet Birimleri 

Tabloda görüldü ü gibi anket uygulamas  yap lan mahallelerdeki en fazla sorun olan kültürel 
alan azl n , ana s n f  da içeren temel ö retim kurumu, kre  ve spor alan  eksiklikleri takip 
etmektedir. 

Konak, Bayrakl  ve Buca’da, çocuk park  say s  3 ve daha az olan mahallelerin oran  daha 
yüksek iken, Bornova ve Kar yaka'da mahallelerin daha ço unda park say s  4 ve daha 
fazlad r. Bir ba ka deyi le çocuk park  say s ndaki yetersizlik en yo un olarak Konak, 
Bayrakl  ve Buca’da ya anmaktad r.

Üç ve daha fazla say da ye il alan bulunma oran  en yüksek ilçe Kar yaka iken bu oran 
Konak ve Bayrakl ’da en dü ük olarak bulunmu tur. 
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Tablo 13. Sosyal Alanlar ve Hizmet Binalar n n say lar  ve ilçelere göre kar la t r lmas

Sosyal Alanlar ve Hizmet 
Binalar

Bayrakl Bornova Buca Kar yaka Konak TOPLAM

Çocuk Park  106 138 117 76 23 460
Ye il Alan 54 100 101 67 31 353
Kre  22 23 24 42 12 123
Spor Alan  23 25 27 23 8 106
Eczane 64 90 98 163 135 550
Kültürel Tesis 4 16 10 12 12 54
Temel Ö retim Kurumu 33 41 43 24 37 178

4.7. yile tirme Sonuçlar

Anket uygulanan dört ilçede muhtarlar m z toplam 178 iyile tirme gerçekle tirdiklerini 
belirtmi lerdir. 

Bayrakl ’da 12 mahallede 36 iyile tirme, Bornova’da 23 mahallede 23 iyile tirme, Buca’da 
26 mahallede 51 iyile tirme, Kar yaka’da 19 mahallede 24 iyile tirme ve son olarak 
Konak’ta 41 mahallede 44 iyile tirme yap ld  ifade edilmi tir.  

Bu iyile tirmeler, toplam 121 mahallenin 94’ünde gerçekle mi tir (%77,7). 

Tablo 14. yile me Bildiren Mahalle Say lar

 Yap lan iyile me Anket Uygulanan 
Toplam Mahalle Say sVar Yok 

BAYRAKLI 11 1 12 
BORNOVA 18 5 23 
BUCA 22 4 26 
KARSIYAKA 14 5 19 
KONAK 29 12 41 
TOPLAM 94 27 121 

5. KENTSEL DÖNÜ ÜM

5.1. Kentsel Dönü üm Alan çinde Bulunan Mahalleler 

Ankette muhtarlar m za mahallelerinin kentsel dönü üm alan nda bulunup bulunmad
sorulmu , anket uygulanan 121 mahalleden 33’ünün kentsel dönü üm alan nda bulundu u
bildirilmi tir. 

Mahallenin kentsel dönü üm bölgesi içinde oldu u bilgisinin hangi kanaldan al nd
soruldu unda çoklu cevaplar içinde en fazla “belediye” cevab  al nm t r. kinci s rada 
“mahalle halk ndan duyum” cevab  al nm t r.
Muhtarlar n bu konuda bilgilendirilme yöntemine ili kin soruda bire bir, yüz yüze görü me, 
bilgilendirme toplant s  ve resmi yaz  ile bilgilendirme e it a rl kl  olarak cevapland r lm t r.
Bununla birlikte bu bilgilendirmelerin yeterlili i sorguland nda sadece bir muhtar m z “Çok 
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Yeterli” seçene ini i aretlemi tir. 10 muhtar m z bilgilendirme için “Yeterli” derken 11 
muhtar m z “Az Yeterli” demi tir.

“Kentsel dönü üm plan  ile ilgili görü lerinize ba vuruldu mu?” sorusuna 3 muhtar m z cevap 
vermemi , evet cevab  9 iken hay r cevab  21 olmu tur.

5.2. Kentsel Dönü üme li kin Öneriler  

Kentsel Dönü üm Plan  uygulan rken halk n ma dur edilmemesi gerekti i en ba ta gelen 
öneri olarak iletilmi tir. Bir muhtar m z, kentsel dönü üm sürecinde halk n ma dur
edilmemesi için dernekle me giri iminde bulunuldu unu bildirmi tir.

A a da di er öneriler s ralanm  ve birbirine benzeyen öneriler birle tirilmi tir. 

Halk  daha çok bilgilendirecek ofisler aç lmal  ve halk te vik edilmelidir. 
Vatanda larla toplan p bilgilendirme çal malar  yap lmal d r. 
Planlar n uygulanmas na h zl  bir biçimde ba lanmal  ve bir an önce tamamlanmal d r.
Plan, yol geni letmesi sa lamal d r. 
Zeminin sa lam olmas na ra men kalitesiz ve güvensiz yap la ma söz konusu, herkes 
kendi evini güçlendirirse kentsel dönü ümden ç kabilir.
Gereklili i dile getiriliyor ama müteahhitlerin bölgedeki varl ndan ikâyetçiler 
Kaçak binalar n fazlal  kentsel dönü ümü kaç n lmaz k lmaktad r. 
Sivil toplum örgütlerinin görü lerine ba vurularak, bir an önce belediye kanal  ile 
yap lmas n  istiyoruz. 

SONUÇ

Bayrakl , Bornova, Buca, Kar yaka ve Konak ilçelerimizin toplam 255 mahallesinin 121’i ile 
yap lan anket çal mas  ile mahalle muhtarlar m z n %47’sinin görü leri al nm t r. 

Tüm ülkedeki yönetim kademelerindeki kad n oran n n dü ük olmas  durumunun muhtarlar 
için de geçerli oldu u bir kez daha ortaya ç km t r. Muhtarlar m z n %83’ü erkek, %17’si 
kad nd r. Anketin uyguland  bölgelerin metropol ilçeler oldu u dü ünülürse bu oran n
k rsala geçildikçe dü ece i aç kt r. 

En küçük yerel yönetim birimi olan muhtarlar m z n büyük ço unlu unun ilkokul mezunu 
(%30) oldu u, lise ve ortaokul mezunlar n n birbirine yak n oranda (lise %30, ortaokul %24) 
oldu u ve en az oranda muhtar n ise üniversite (%16) mezunu oldu u görülmü tür.

25 ya n alt nda hiç muhtar m z bulunmamaktad r. Bunun yan nda 46 ya  üzerindeki 
muhtarlar m z ço unluktad r (%83). 

Kentimizin sorunlar ndan en önemlilerinin park ve ye il alan yetersizli i, otopark yetersizli i, 
kanalizasyon yetersizli i, asfalt yetersizli i, kald r m i galleri, alt yap  eksiklikleri ve park ve 
ye il alan eksiklikleri oldu u görülmü tür. 

Tüm muhtarl klar m z n problemleri aras nda az ya da çok imar sorunlar n n ve alt yap
yetersizliklerinin oldu u ortaya ç km t r. 
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Bir önceki Kent Sempozyumu’nda gerçekle tirilen ankete göre bu dönem iyile tirme 
çal malar nda bir art  olmas  yan nda, kentsel dönü üm planlar n n devreye girmesiyle 
beklentilerin ve belirsizliklerin yaratt  tedirginlik artm t r. 

Kentsel dönü üme ili kin bu belirsizliklere cevap verebilmek, kentlinin güven duygusunu 
zedelememek aç s ndan ilerleyen günlerde daha da önem kazanacakt r. 

Yap lan bilgilendirmelerin muhtarlar m zca yeterli görülmedi i ya da güven vermedi i aç kça 
görülmektedir. Bu anlamda TMMOB l Koordinasyon Kurulu’nun özellikle kentsel dönü üm 
bölgelerinde bir takip ve bilgilendirme sistemini sa lamas  yerinde olacakt r. 

“Kentine Sahip Ç k”mak isteyen herkesi kapsayacak ekilde, “Kentsel Dönü üm”ün zmir 
co rafyas n  de i tirirken, kazan mlar n “Rantsal Dönü üm”le kaybedilmemesi için, öncelikle 
plan bölgelerine yönelik süreklili i olan bir çal ma yap lmal d r.
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MÜHEND SL K VE M MARLIK FAKÜLTES
Ö RENC LER  ANKET

TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Ö renci

G R

Üniversite ö rencilerinin sosyal ve ekonomik durumu en az di er sosyal s n flar kadar 
önemlidir. Toplumun gelece i olan genç nüfusun büyük bir k sm  üniversite e itimi için 
ailelerinden ve kültürel birikimini ald klar  co rafyalardan uzakta ya amlar n  sürdürmek 
zorundad r. Bunun sonucunda kentte, ö rencilerin ihtiyaçlar na ve ilgi alanlar na yönelik 
de i imler ortaya ç kmaktad r. Bu de i imler, al veri  merkezlerinden spor tesislerine, 
kültür-sanat merkezlerine ve buna benzer daha birçok ortak kullan m alanlar  olarak kendini 
göstermektedir. 

Ö renciler bar nma, beslenme, ula m ve sosyalle me gibi temel ihtiyaçlar n  kar lamak 
noktas nda zaman  ve ekonomik durumu gözetmektedir. Ailelerinden uzakta e itim gören 
ö renciler gelecek kayg s n n yan nda ola an hayatlar n  sürdürmek noktas nda ciddi 
yetersizlik ve eksikliklerle kar la maktad rlar. Bununla birlikte ki isel geli im sürecinde olan 
ö renciler toplumun ve kentin sosyal yap s n n ayr ca iktidar n da do rudan bask  ve 
yönlendirmesine maruz kalmaktad r. Özellikle iktidar n son düzenlemelerle kad n ve erkek 
ö renci yurtlar n n tamamen birbirinden ay rmas , bununla da kalmay p özel ya am alan  olan 
evlerdeki ya ama dahi müdahale edilece i söylemleri toplumumuzun gelece ini
biçimlendirecek ö rencilerin temel haklar na bir taciz olmakla kalmay p, toplum mühendisli i
aç s ndan da muhafazakâr bir toplum in as n  i aret ederek gelece e ili kin umutsuzlu u
peki tirmektedir. 

ktidar n yeni düzenlemeleriyle özel ve yar  özel yurtlar n gelecek dönemlerde yurt 
ücretlerinde yapaca  art lar da ö rencileri tedirgin etmektedir. Yurtlar ndan ayr l p, kad n ve 
erkek yurtlar na yerle tirilen ö renciler daha önceden yürüyerek gidebildikleri okullar na u
anda en az bir saatlik toplu ta ma yolu ile ula maktad rlar. 

Bar nma ve ula m sorunlar n n yan nda en temel ihtiyaç olan beslenme konusu da büyük 
sorun arz etmektedir. Kendi imkanlar yla sa l kl  ve kaliteli g daya ula amayan ö renciler, 
sa l ks z ve dengesiz beslenmeye mahkum olmu  durumdad rlar. 

Bizler sosyal ya am  da bütün bu temel haklar n içinde görüyor ve önemsiyoruz. Kentlerin 
sosyal geli imi aç s ndan, kampüs yap lar  nedeniyle kentlerin d nda, bununla birlikte kentin 
geli imini önemli ölçüde yönlendiren rolüyle üniversite ö rencilerinin ihtiyaçlar n n do ru bir 
ekilde kar lanmas , ileride nas l bir kentte ya anaca n  da belirleyecektir. 

Bütün bu de erlendirmeleri daha sistemli bir ekilde incelemek, sorunlar ve çözümlerinin 
belirlenmesi noktas nda TMMOB KK Ö renci olarak bir anket çal mas  yürüttük. Bu 
verileri sizlerle payla yoruz. 
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zmir’de dördü devlet, be i vak f üniversitesi olmak üzere toplam dokuz üniversite 
bulunmaktad r. Yakla k on y ll k dönemde, yedi üniversite kurularak okul say s  ikiden, 
dokuza yükselmi tir. Kente uzakl  araç ile sadece 45 dakika süren Manisa Celal Bayar 
Üniversitesini’ de dikkate ald m zda toplam on üniversite ile ö rencilerin gereksinimlerini 
kar layabilecek bir ehir profilinin çizilebilmesinin önemini görmekteyiz. Topluma sa l kl
bireylerin kazand r labilmesi aç s ndan, kentin bar nma, sa l k, ula m, sosyal ve kültürel 
altyap  ve hizmetlerinin ö rencilerin de gözetilerek planlanmas  önem ta maktad r.   

Anketimiz sadece ikinci s n flarda okuyanlara uygulanm t r. Seçimimizin nedeni, henüz 
üniversite ve ehir d ndan gelenler için kentle yenice tan m  bir grubun gözünden ehir
ko ullar n  serilmeyebilmektir. Anketimize 156’s  vak f üniversitesinde okuyan, toplam 575 
ö renci kat lm t r.

Tablo1. Kat l mc lar n Ö renim Gördü ü Üniversiteler 

Üniversite Ad  Frekans % 
Dokuz Eylül Ü. 203 35,3 
EGE Ü. 149 25,9 
Celal Bayar Ü. 34 5,9 
zmir Ekonomi Ü. 67 11,7 

Ya ar Ü. 89 15,5 
zmir Yüksek Teknoloji Ens. 33 5,8 

Toplam 575 100 

BARINMA 

Çal mam zda belirtti imiz gibi, 10 üniversite ile birlikte, ehir d ndan pek çok ö renci
ö renim görmek üzere kentimize gelmektedir. Nitekim çal mam za kat lan ö rencilerin 
%68,3’ünün, ö renim görmek üzere ö renci evi ya da yurtlarda konaklad n  görmekteyiz. 
Ö rencilere uygun bar nma ko ullar n n sa lanabilmesi önem ta maktad r.

Tablo 2. kametgâh Edilen Yer 

kamet Edilen Yer Frekans % 
Ö renci evi 267 46,4 
Yurt (Devlet, Özel, Yar  Özel) 126 21,9 
Ailemle 166 28,9 
Bo 16 2,8 
Toplam 575 100,0 

Tablo 3. Ö renim Görülen Kampus le kamet Edilen lçenim Konumu  

Kampus ile kamet edilen lçe Frekans % 
Ayn 336 60,8 
Ayn  de il 217 39,2 
Toplam 553 100 
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Tablo 4. kamet edilen yer ile ö renim görülen kampüse ili kin bilgiler

kamet edilen yer ile örenim görülen 
kampüse ili kin bilgiler Ö renci evi 

Yurt 
(Devlet,Özel, 

Yar  Özel) Ailemle Toplam 

K
am

pü
s i

le
 k

am
et

 e
di

le
n 

lç
e A
yn

Say  186 96 42 324 
Kampüs ve ikametgah 
adresleri kar la t rma 
tablosu içindeki % oran

57,40 29,60 13,00 100,00 

Toplam içinde % 34,60 17,80 7,80 60,20 

A
yn

 D
e

il Say 26 100 87 213 
Kampüs ve ikametgah 
adresleri kar la t rma 
tablosu içindeki % oran

12,20 46,90 40,80 100,00 

Toplam içinde % 3,70 14,30 12,50 30,50 

T
op

la
m

 Say 81 387 230 698 
Kampüs ve ikametgah 
adresleri kar la t rma 
tablosu içindeki %oran

11,60 55,40 33,00 100,00 

Toplam içinde % 11,60 55,40 33,00 100,00 

Ö renci evinde kalanlar n %57.40’ n n, yurtlarda kalanlar n %29.60’ n n, ö renim görülen 
kampüs ile ayn  ilçede bulundu unu görmekteyiz. Ö renci evlerinde kalanlar n yar s ndan
fazlas , ayn  ilçede bir konut kiralamay  tercih etmektedirler. Kampüsüyle ikamet etti i adres 
farkl  olan arkada lar m z n ise yakla k yar s n n yurtlarda kald  görülmektedir. Bu da 
bar nma masraf na ek olarak ula m masraflar n  do urmaktad r. 

Tablo 5. Ö renci Evinde kal nan ki i say s

Ki i Say s  Frekans % 
1 ki i 50 18,9 
2 ki i 81 30,7 
3 ki i 88 33,3 
4 ki i 31 11,7 
5 ki i 12 4,6 
6 ki i 2 0,8 

Toplam 264 100,0 

Tablo 6. Ö renci Evi Kira Bedelleri 

 Frekans % 
450 ve alt  21 8,7 
451 - 550 aras  40 16,5 
551- 650 aras  42 17,4 
651 - 750 TL aras  57 23,6 
751 - 850 TL aras  37 15,3 
851 - 950 TL aras  16 6,6 
951 - 1050TL aras  12 5 
1051 - 1250 TL aras  10 4,1 
1251-1500 TL aras  3 1,2 
15001-2500TL aras  4 0,7 

Çal mam zda ev kiralar n n 250 TL’den ba lad n  saptad k. Anketi uygulad m z
ö rencilerden 267’si bar nma ihtiyac n  ö renci evlerinden kar lamaktayd . Bu arkada lar n
%60’a yak n  kira bedeli 450 TL ile 750 TL aras nda de i en ço unlukla 2 ya da 3 ki ilik 
evlerde kalmaktad rlar. 
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Tablo.7 Yurtlarda kal nan ki i say s

Ki i Say s  Frekans % 
1 32 20,4 
2 44 28,0 
3 22 14,0 
4 42 26,8 
5 6 3,8 
6 11 7,0 

Toplam 157 100,0 

Tablo 8. Oda Ki i Say s na Göre Yurt Ücretleri 

Oda da ki i say s  Yurt Ücretleri Aral klar  / (TL) 
1 ki i 300-375-620-700-820-970-1170 TL 
2 ki i 177-330-350-360-400-450-500-550-650-750-800-850-1000TL 
3 ki i 144-156-200-420-430-575-600-750-800TL 

4 ki i 111-130-175-177-180-250-275-300-310-350-354-360-400-500-550-600-660-
750TL 

5 ki i 100-111-250-360-450-550TL 
6 ki i 111-120-350-450TL 

Ankette yurtta kald n  belirten ö renciler ço unlukla 1, 2 ve 4 ki ilik odalarda ve ki i
say s yla ters orant l  olarak s ras yla ortalama 710 TL, 550 TL ve 360 TL yurt ücreti 
ödediklerini belirtmi lerdir. Ülkemizde asgari ücret yakla k 1000 TL civar ndayken bu 
ücretler ve ücret kar l  sunulan hizmetlerin ne denli yeterli oldu u sorgulanabilir 
seviyededir.

ULA IM 

Tablo 9. Üniversiteye Ula m n Nas l Sa land

Ula m Arac  Frekans % 
Otobüs 258 31,20 
Dolmu  79 9,50 
Yürüyerek 230 27,80 
Kendi arac m 69 8,30 
Metro/ zban 130 15,70 
Servis 45 5,40 
Di er 17 2,10 
Toplam 828 100,00 

Ö rencilere üniversitelerine ula m  nas l sa lad klar n  sorduk. Bu soruyu 569 ki i cevaplad .
Di er seçene ini i aretleyenlerden 3’ü de otostop, ikisi de bisikletle cevab n  vermi tir. zmir 
kent yap s  aç s ndan ula m ihtiyac n n ço unlukla toplu ta ma araçlar  olmadan 
kar lanamayaca  bir bölgedir. Ankete cevap veren ö rencilerin yar s  okullar na yürüyerek 
gidebilseler de ço u yere bu ula m araçlar  olmadan gidememektedirler. Bir ö rencinin 
genelde otobüsler olmak üzere okullar na ula makta tercih ettikleri araçlara (otobüs, 
metro/izban, ahsi araçlar, taksi, dolmu  vb.) ödedikleri ücret ayl k ortalama 85 TL’yi 
bulmaktad r. Bu kadar ihtiyaç varken var olan toplu ta ma hatlar n n yetersizli i ise zaman 
zaman ula m sorunlar na sebep olmaktad r. Bölgemizde bu sorunlardan en çok etkilenenler 
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zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde okuyan ö rencilerdir.  Hatta zmir’e ba l  olmasa da 
Celal Bayar Üniversitesi’nde okuyan ö renciler de bu durumla kar  kar yad r. Bu okullarda 
ö renimlerini sürdüren ö renci arkada lar m z yüksek ula m ücretinin yan nda ciddi bir 
zaman kayb  ve bozuk yollardan dolay  kaza riskiyle kar  kar yad rlar. Süre bak m ndan uç 
de erler de olsa ikamet ettikleri yerden okullar na ula an ki ilerin 2 dakika ile 150 dakika 
aras nda bir zaman harcad klar n  saptad k. 

Anketimizde ö renci arkada lar m zdan birinin bir günde okuluna ula mak için hem otobüs 
hem dolmu  hem metro hem de yürüyerek ula m n  tamamlad n  bile gördük.

Tablo 10. Ö rencilerin konaklad  yerlere göre, okullar na gidi leri 

Konaklama 

Ula m

Toplam Otobüs Dolmu  Yürüyerek 
Kendi
arac m

Metro
/

zban Servis Di er 
 ö renci evi Say 119 25 123 27 50 9 7 266 

Konaklama 
içinde % 44,7 9,4 46,2 10,2 18,8 3,4 2,6  

Yurt(devlet, 
Özel, Yar
Özel) 

Say 48 19 73 2 16 18 5 126 
Konaklama 
içinde % 38,1 15,1 57,9 1,6 12,7 14,3 4,0  

Ailemle 
Say 90 34 25 39 63 16 5 165 
Konaklama 
içinde % 54,5 20,6 15,2 23,6 38,2 9,7 3,0  

Toplam Say 257 78 221 68 129 43 17 557 

Ö renci evinde konaklayanlar n %46,2’si, yurtta kalanlar n %57,9’u yürüyerek okula 
ula t klar n  belirtmektedirler. Buradan ö rencilerin okullar na ço unlukla yürüme 
mesafesinde olan bölgelerde konaklad klar n  ç karabiliriz.

BESLENME 

Tablo 11. Günlük beslenme ihtiyac n n nereden kar land

 Beslenme  Frekans % 
Kendi mutfa mda 276 28,60 
Üniversite yemekhanesinde 246 25,50 
Fastfood satan yerler 252 26,10 
Ev lokantalar  60 6,20 
Yurt yemekhanesi 88 9,10 
Di er 42 4,40 
Toplam 964 100,00 

Tablo 12. Üç Ana Ö ünde Yemek Yeme Oran

Üç ana ö ünde yemek Frekans %
Evet 242 42,1 
Hay r 330 57,4 
Bo 3 0,5 
Toplam 575 100 
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Tablo 13. Atlanan Ö ün

Atlanan ö ün Frekans % 
SABAH 199 57,8 
Ö LE 114 33,1 
AK AM 31 9 
Toplam 344 100 

Tablo 14. Dengeli beslenmeye li kin Görü

Dengeli beslenmeye ili kin
görü  Frekans % 
Evet 187 32,5 
Hay r 386 67,1 
Bo 2 0,3 
Toplam 575 100 

Tablo 15. Beslenme htiyac na li kin haftal k gider 

Konaklama   

  
  
HAFTALIK GIDA G DERLER  KAR ILA TIRMA

  
Ö renci evi 
  
  

  

50 
TL’den
az 51-100TL 101-150TL 

151-
200TL 201-250TL 

250 TL 
ve üstü Toplam 

Say  98 112 32 12 5 7 266 
Konaklama % 36,80 42,10 12,00 4,50 1,90 2,60 100,00 
Toplam % 18,00 20,60 5,90 2,20 0,90 1,30 48,90 

Yurt 
(devlet, 
Özel, Yar
Özel) 
  
  

Say   63 44 9 4 2 1 123 
Konaklama % 51,20 35,80 7,30 3,30 1,60 0,80 100,00 

Toplam % 11,60 8,10 1,70 0,70 0,40 0,20 22,60 

Ailemle 
  
  
  

Say   78 60 12 2 1 2 155 
Konaklama % 50,30 38,70 7,70 1,30 0,60 1,30 100,00 
Toplam % 14,30 11,00 2,20 0,40 0,20 0,40 28,50 
Say  239 216 53 18 8 10 544 

  Konaklama % 43,90 39,70 9,70 3,30 1,50 1,80 100,00 
  Toplam % 43,90 39,70 9,70 3,30 1,50 1,80 100,00 

Ö rencilerin günlük ya amlar nda en s k kar la t klar  problem beslenme problemidir. 
Sa l kl  beslenen bir insan n günde 3 ana ö ün yemek yemesi gerekirken anketimize kat lan 
ö rencilerin tablo 12’de görüldü ü gibi %57,4’ü 3 ana ö ünde yemek yemedi ini belirtmi tir.
Tablo 13’ten ç kard m z sonuca göre de atlanan ö ünün ise yo unlukla kahvalt  oldu unu
saptad k. Tablo 11 ise ankete kat lan ö rencilerin yakla k üçte birinin beslenme ihtiyac n
kendi mutfa ndan, yine yakla k üçte birinin yurt veya okul yemekhanesinden kar larken
geri kalan üçte birlik dilimin ise ev yemekleri ve fast food lokantalar ndan, kantinlerden, 
kafelerden kar lad klar n  ve zaman zaman da peynir simit at t rmal klarla geçi tirdiklerini 
anlatmaktad r. Bu harcamalar  yapan bir ö rencinin ayl k ortalama 321 TL g da masraf
bulunmaktad r. 
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BURS ve DESTEKLER 

Tablo16. Burs ve Destekler 

Burs ve destekler Frekans %
Evet 153 26,6 
Hay r 407 70,8 
Bo 15 2,6 
Toplam 575 100 

Anketimize kat lan ö rencilerden %26,6’s  özel veya devlet destekli kurum ve kurulu lardan 
burs almakta, %70,8’i ise almamaktad r. Bu noktada yap lan en büyük hatan n bizlerin kredi 
ve yurtlar kurumundan ald m z kredileri burs olarak görmemiz oldu unu dü ünüyoruz.

Tablo17. Meslek Odas na Üyelik 

Üyelik durumu Frekans %
Evet, Üyeyim 234 40,7 
Üye De ilim 328 57,0 
Bo 13 2,3 
Toplam 575 100,0 

Çal maya kat lan 575 ö rencinin %40,7’sinin meslek odalar na üye; %57’sinin üye 
olmad n  belirtmi tir 

Tablo18. Meslek Odas na hiç gidip gitmedi i * Odas na Üyelik Durumu  * Meslek Odas n n
etkinliklerine kat l m hk. çapraz tablo 

Odas n n ö rencilere 
yönelik etkinlik 
düzenlemesi hk.     

ÜYEL K DURUMU 

    Üye Üye 
De il Toplam

Evet; düzenliyor 

Meslek 
Odas na hiç 
gidip gitmedi i Gittim 

Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 77,60 22,40 100,00 

Gitmedim 
Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 42,10 57,90 100,00 

Toplam
Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 66,20 33,80 100,00 

Hay r düzenlemiyor 

Meslek 
Odas na hiç 
gidip gitmedi i Gittim 

Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 61,10 38,90 100,00 

Gitmedim 
Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 25,00 75,00 100,00 

Toplam
Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 38,00 62,00 100,00 

Bilmiyorum 

Meslek 
Odas na hiç 
gidip gitmedi i Gittim 

Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 50,00 50,00 100,00 

Gitmedim 
Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 15,60 84,40 100,00 

Toplam
Meslek Odas na hiç gidip 
gitmedi i içindeki % 21,10 78,90 100,00 

Üç sorunun cevaplar n n ortakla t r ld  bu tabloda,  toplam 553 ki inin yan tlar
de erlendirilmeye al nm t r. Tabloya göre meslek odalar na üye olan ve odalar n n
ö rencilere yönelik etkinlikler düzenledi ini belirtenler aras nda, meslek odas n  en az bir 
kere yerinde ziyaret edenlerin oran  %77.60’t r .  
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Tabloya göre Odalar ’na üye olan ve Odalar n n ö rencilere yönelik etkinlikler 
düzenlemedi ini belirtenler aras nda, meslek Odas ’n  en az bir kere yerinde ziyaret edenlerin 
oran  %61’dir. 

Tabloya göre Odalar ’na üye olan ve Odalar n n ö rencilere yönelik etkinlikler düzenleyip 
düzenlemedi ini belirtenler aras nda, meslek Odas ’n  en az bir kere yerinde ziyaret edenlerin 
oran  % 50’dir. 

Tablo 19. Üye Olunan di er kurulu lar

Di er Kurulu lara Üyelik 
Durumu Frekans % 

Evet, Üyeyim 132 23,0 
Üye De ilim 368 64,0 
Bo 75 13,0 
Toplam 575 100,0 

Tablo 19’a göre ankete kat lan ö rencilerin %23’ünün meslek odalar  haricinde sivil toplum 
kurulu lar na üye oldu u saptanm t r. Bu kurulu lar genellikle spor, edebiyat, okulda faaliyet 
gösteren foto rafç l k, da c l k kulüpleri, tiyatro, sinema, müzik gruplar , dernekler ve siyasi 
partilerden olu maktad r. 

KENTE BAKI

Tablo 20. Kamusal Kullan m Alanlar n n Yeterli i

Parklar Frekans % 
Çok yetersiz 78 14,4 
Yetersiz 81 14,9 
Ne yeterli ne yetersiz 170 31,4 
Yeterli 133 24,5 
çok yeterli 80 14,8 
Toplam 542 100 

Spor Tesisleri Frekans % 
Çok yetersiz 120 22,3 
Yetersiz 154 28,6 
Ne yeterli ne yetersiz 164 30,5 
Yeterli 73 13,6 
çok yeterli 27 5
Toplam 538 100 

Kültürel Tesisler Frekans % 
Çok yetersiz 111 20,7 
Yetersiz 144 26,9 
Ne yeterli ne yetersiz 155 28,9 
Yeterli 95 17,7 
çok yeterli 31 5,8 
Toplam 536 100 
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badethaneler Frekans % 
Çok yetersiz 76 14,6 
Yetersiz 53 10,2 
Ne yeterli ne yetersiz 109 20,9 
Yeterli 100 19,2 
Çok yeterli 183 35,1 
Toplam 521 100 

Tablo 21.Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

Tiyatro Frekans % 
Çok ender 250 46,8 
Ender 121 22,7 
Ara s ra 94 17,6 
S k 49 9,2 
Çok s k 20 3,7 

Sinemaya Gitmek Frekans %
Çok ender 54 10 
Ender 81 15 
Ara s ra 192 35,5 
S k 139 25,7 
Çok s k 75 13,9 

Konserlere Gitmek Frekans %
Çok ender 87 16,2 
Ender 131 24,3 
Ara s ra 174 32,3 
S k 99 18,4 
Çok s k 47 8,7 

Spor Yapmak Frekans % 
Çok ender 90 16,7 
Ender 115 21,3 
Ara s ra 138 25,6 
S k 85 15,8 
Çok s k 111 20,6 

ehir Gezileri Tapmak(Tarihi, 
ören yerler, müzeler) Frekans % 

Çok ender 138 25,7 
Ender 157 29,2 
Ara s ra 130 24,2 
S k 76 14,2 
Çok s k 36 6,7 

Kafe-Bar gibi yerlerde zaman 
geçirmek Frekans % 

Çok ender 46 8,5 
Ender 53 9,8 
Ara s ra 98 18,1 
S k 146 27 
Çok s k 198 36,6 
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Yukar da yer alan tablolarda da görüldü ü gibi, ö renciler öncelikle s ras yla kafe-bar gibi 
mekânlarda zaman geçirmeyi, sinemaya gitmeyi, spor yapmay  konserlere gitmeyi tercih 
etmektedirler. ehrin sosyal yap s  ve ekonomisi de buna göre ekillenmektedir. Önceden de 
belirtti imiz üzere bizler sosyal ya am  da temel ya amsal ihtiyaçlar aras nda görüyoruz. 
Kentimiz gece ya ant s na müsait bir altyap ya sahiptir. Ancak bununla birlikte gece ula m
gayet yetersizdir. 

Ö renci Gözünden Kentin yile tirilmesinde hangi kurumlar etkilidir?  

Ö rencilerin gözünden kentin iyile tirilmesinde hangi kurumlar n etkin olabilece i sorgulanan bu soruda, 
öncelikle Büyük ehir Belediyesi’nin, ilçe belediyelerinin, valili in, bireyin ve hükümetin etkili olaca
belirtilmi tir. Sivil Toplum Örgütleri ve muhtarlar n sonraki s ralarda etkin olarak de erlendirildikleri 
görülmektedir. 

Tablo 22. Okulunuzda Bulunan Sa l k Birimi’nin Verdi i Hizmetin Yeterli i

Üniversite Sa l k Birimlerinin Yeterli i  

Üniversite   Çok yetersiz Yetersiz Ne yeterli 
ne yetersiz Yeterli Çok 

yeterli Toplam 

Dokuz Eylül Ü. Say  39 46 70 24 9 188 
  % 20,70 24,50 37,20 12,80 4,80 100,00 
EGE Ü. Say  23 28 54 29 6 140 
  % 16,40 20,00 38,60 20,70 4,30 100,00 
Celal Bayar Ü. Say  8 10 9 2 1 30 
  % 26,70 33,30 30,00 6,70 3,30 100,00 
zmir Ekonomi 

Ü. Say  13 16 20 8 1 58 
  % 22,40 27,60 34,50 13,80 1,70 100,00 
Ya ar Ü. Say  13 8 35 18 9 83 
  % 15,70 9,60 42,20 21,70 10,80 100,00 
zmir Yüksek 

Teknoloji Ens. Say  13 8 7 4 0 32 
  % 40,60 25,00 21,90 12,50 0,00 100,00 
Toplam Say  109 116 195 85 26 531 
  % 20,50 21,80 36,70 16,00 4,90 100,00 

Üniversite sa l k birimlerinin yeterlili i aç s ndan ö rencilerin birço u bu soruyu ne yeterli 
ne yetersiz diyerek cevaplam t r. Bünyesinde t p fakültesi bulunduran okullar n sa l k
hizmetlerinin daha iyi oldu u görülmü tür.

SONUÇ

Birçok ö renci üniversite e itimi için ehir de i tirmektedir. Ö rencilerin sosyal, ekonomik 
ve siyasi birikimleri sonucunda ehir yap s  de i mekte ve geli mektedir. Temel ihtiyaçlar
bar nma, beslenme, ula m ve sosyal ya am ihtiyaçlar  olarak dört ba l kta incelenmi tir ve 
farkl  bir ehre geldi imizde ilk sorunun bar nma oldu unu saptanm t r. Devlet yurtlar
bar nma noktas nda yetersizli ini sürdürmekle birlikte iktidar n son düzenlemeleriyle de 
büyük bar nma ve ula m problemlerini do urmu  bu sebeple ö rencilerin birço u ya ö renci 
evlerini ya da okullar na daha yak n olan özel ve yar  özel yurtlar  tercih etmek zorunda 
kalm t r. Bu durum beraberinde beslenme sorunlar n  da ço altm t r. Anket verilerinden 
birkaç aritmetik ortalama i lemi yapt m zda ayl k;
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 - Bar nma  400 TL 
 - Ula m 85 TL 

- Beslenme 320 TL 
- Faturalar 50 TL 

toplamda 855 TL gibi bir say  ç kmaktad r. Bu say  mevcut asgari ücrete oldukça yak n bir 
say d r. 

Anketten de anla ld  üzere devlet, temel ihtiyaçlar olan bar nma beslenme ve ula m
ihtiyaçlar n  kar lamamakla birlikte gerekli kolayla t rmay  da yapmamaktad r. Ö renci
evlerinin durumunu hepimiz sosyal medyadan ve çevremizden bilmekteyiz. Ö renci evlerinin 
fiziksel yetersizli i de hepimizin malumudur. Is tma sistemi yoklu u, penceresiz odalar buna 
örnek gösterilebilir. 

Kampüslerin ço unlukta ehir merkezinden uzak olu u ve yerle kelerin da l k araziye 
kurulmu  olmas  ba ta bar nma ve ula m  ek olarak da sa l k ve sosyal ya am  do rudan
etkilemektedir. Kampüslerine yak n bölgelerde ikamet etmek isteyen ö renciler ya çok pahal
ev kiralar  ödemek ya da hayat standartlar ndan konforlar ndan fedakârl k etmek zorunda 
kalm t r. Ailelere kiraland klar  fiyat n üç kat  fiyata ö rencilere kiralanan evler,  ev sahipleri 
için birer yat r m kayna  haline gelmi tir. 

Kent ya am n n sosyal boyutunu ele alacak olursak, ö renciler genellikle kafe-bar gibi 
e lence mekânlar na gitmeyi, sinema, tiyatro ve konserlere gitmeyi ve spor yapmay
sevmektedir. ehir bu taleplerin baz lar nda yeterli görülürken baz lar nda yetersiz ve eksik 
bulunmu tur.

Tüm bu de erlendirmeler neticesinde zmir Kenti ö rencilerin çok tercih etti i ancak yine de 
kentsel ya am boyutunda çe itli yetersizliklerin oldu u bir kenttir. Ö renciler kentin bu 
eksiklerinin ve yetersizliklerinin giderilmesi noktas nda belediyelerin muhtarl klar n ve 
bireysel çal malar n faydal  olaca n  dü ünmektedir. 


