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Sermaye toprağa yöneldi, insanlar ağaçlardan kâr etti.  

Bir zamanlar orman olan yerde şimdi koca çöller var.  
Toprağı bırakıp kente gidenlere… ne oldu acaba?” 
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Çağrı Metni 

Öznesinde insan olan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, yaşamı bütüncül olarak 
değerlendirmekte ve yaşamın sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yapmaktadır. 
Ülkemizin tüm doğal ve kültürel kaynaklarının korunarak kullanımı konusunda 
politikalar üreten TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, “Koruma ve Peyzaj Mimarlığı 
Sempozyumu”nun birincisini 2011 yılında, ikincisini ise 2012 yılında 
gerçekleştirmiştir. 

Ulusal ve uluslararası bağlamda koruma konularının kapsamlı bir biçimde 
tartışılacağı 3. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu ise, toplumda koruma 
bilincinin yükseltilmesi amacıyla #KoruyamıyoruzÇünkü sloganıyla, 11-13 Aralık 
2015 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.   

Koruma Sempozyumları, meslek odamızın kurulduğu günden bu yana ülke 
kaynaklarının korunarak kullanımı yönünde politikalar üretme konusundaki 
kararlılığımızın kanıtlarından birisidir. Memleketin her bucağının korunarak, gelecek 
nesillere aktarılması gerekirken, ülkemizin hangi doğal ve kültürel mirasına bakarsak 
bakalım, ne yazık ki, doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin büyük bir tehditle karşı 
karşıya olduğunu görmekteyiz. Son yıllarda imar, iskân, kültür ve tabiat varlıkları ve 
çevre yasalarında bilime ve hukuka aykırı çok sayıda değişiklik gerçekleştirilmiş, 
yapılan değişiklikler ile hoyratça uygulamalara imza atılmıştır. Yaratılan bu fiili 
durum, kamuya ve halka ait doğal- kültürel, kentsel-kırsal, tarihi, arkeolojik mirasın 
tahribatına hatta kaybedilmesine sebep olmuştur. Öncelikli olarak enerji yatırım 
projeleri, taş ocakları ve madenler, HES’ler, RES’ler, termik santraller ve nükleer 
santraller ile kıyılarımız kirletilerek yağmalanmakta, derelerimiz kurutulmakta, 
meralarımız yok edilmekte, orman ve tarım arazilerimizin imara açılmasına izin 
verilmektedir. Bu yaşananlar ile ülkemizin kaynakları geri döndürülemez bir yola 
sokulmuş ve ülkemiz coğrafyası pek çok doğal mirasını geri dönüşümü mümkün 
olmayacak biçimde kaybetmiştir. 

 

Bu politikalara örnek olarak; 

 Türkiye’deki doğal bozkırların %95’ten fazlası yok olmuştur, 
 Doğu Karadeniz Bölgesi doğal yaşlı ormanlarının %80’den fazlası 

kaybedilmiştir, 
 Türkiye’deki endemik bitkilerin %30’undan fazlasının nesli tükenmek 

üzeredir,  
 Kültürel örnekler Halfeti ve Allionai sular altına gömülmüş, Hasankeyf’in 

sular altında kalması için çalışmalar yapılmaktadır, 
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 Kuzey Ormanları katledilerek İstanbul’a 3. Köprü ve 3. Havalimanı inşa 
edilmektedir, 

 Atatürk Orman Çiftliği arazileri saraylar, oyun parkları ve yollar ile yıllardır 
kaybettiği arazilerine yenilerini eklemektedir, 

 Karadeniz’e dolgu yapılarak Ordu ile Giresun arasına “ORGİ Havaalanı” 
inşa edilmiş, Mezopotamya’da tarihsel olarak öneminin yanından özellikli bir 
sulak alan olan Amik Ovası’na da Havaalanı inşa edilmiştir, 

 Kıyı Kanunundaki değişiklik ile kıyıya yaklaşma sınırı 20 metreye kadar 
düşürülmüş, kıyıların kirliliğinin yanı sıra kent silüeti değiştirilmiştir. 

 Kentsel Dönüşüm adı altında, tarihi ve kültürel miras tahrip edilmiş, mekâna 
bağlı soylulaştırma sağlanarak kentlerin kimliği değiştirilmiştir,  

 6360 sayılı 13 ilin büyükşehir ilan edilmesi ve söz konusu Kanun ile mahalli 
idarelere yönelik kanunlar başta olmak üzere birçok kanunda değişiklikler 
yapılmış, yapılan değişiklikler ile büyükşehir belediyelerinin talan ve rant 
eksenli kentsel müdahaleleri meşru hale getirilmiştir, 

 Torba Yasayla birlikte 2012 yılında 4342 sayılı Mera Kanununu ve 6306 
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında ki değişiklik ile 
tüm meral ve afet riski altında olduğu iddia edilen alanlar kentsel yenileme 
alanı olarak ilan edilerek korunması gerekli birçok alan ranta peşkeş 
çekilmiştir. 

 

Ülke ölçeğinde bunlar yaşanırken, Odamız ve bağlı olduğumuz Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği ise bilimin ve tekniğin öğretisini yaşamla buluşturmak için 
yürüttüğü mücadelesinden sık sık alı konmak istenmiş, etkisizleştirilmeye, 
işlevsizleştirmeye ve dağıtılmaya çalışılmıştır. Bilimin ve tekniğin temsilcisi olan 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası her alanda bu saldırılara karşı durarak ülke 
kaynaklarını korumak için var gücüyle çalışmalarını sürdürmüştür. 

Unutulmamalıdır ki, koruma bilinci ve koruma ahlakı birer kültür sorunudur ve ne 
yazık ki koruma kültürü düzeyi ülkemizde oldukça düşüktür. Bilgisizlik, bilinçsizliği; 
bilinçsizlik ise çarpık bir koruma ahlakını ortaya çıkartmıştır. Koruma kültürünün 
geliştirilmesi ve teknik altyapısının oluşturularak ülke genelinde farkındalığının 
artırılması, ülke mirasına sahip çıkacak gelecek kuşaklara aktarımı; koruma 
konularında gerçekleştirilen araştırmalar ve üretilen bilgilerin yaşam içerisinde 
kullanımı ile sağlanacaktır.   
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Çağrılı bildiriler ile gerçekleştirilecek olan 3. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı 
Sempozyumunda sırasıyla; 

 “Korunamamış Alanlar”, 
 “Yasalarda Koruma”, 
 “Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunumu”, 
 “Koruma Ve Peyzaj Yönetimi”, 
 “Kentsel Peyzaj Değerlerinin Korunumu”, 
 “Yenilikçi Koruma Yaklaşımları” ve 
 “Yeraltı Ve Yerüstü kaynaklarının Korunumu” konuları ele alınacaktır. 

 

ve, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Olarak Diyoruz ki; 

Ülkemizde toplumu oluşturan bütün kesimlerin, kurum ve kuruluşların, yerel ve 
merkezi yönetimler ile siyasi partilerin açık ve şeffaf olarak koruma siyaset ve 
niyetlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Kaynaklarımızın korunmasında hep 
geç kalınmakta ve bilgisiz ilgililere sorumluluk verilmektedir. Koruma konularında 
bilgisizlik ve eğitimsizlik aşılması gereken en önemli engeldir. Koruma bilincinin 
oluşturularak koruma ahlakına sahip olabilmenin yolunun “KORUMAYI 
İSTEMEK”den geçtiği unutulmamalıdır.  

 

Ülkemizde her geçen gün tükenmekte olan korunması gerekli alanlarımızı korumak, 
koruyamama sorunlarını masaya yatırmak ve korumanın önündeki engelleri aşmak 
için gerçekleştireceğimiz “3. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu”na 
katılarak #KoruyamıyoruzÇünkü sorusunun yanıtını bulmak üzere 
sempozyumumuzda buluşmayı diliyoruz. 

 

 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 
3. KORUMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU 

DÜZENLEME KURULU 
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Özay YERLİKAYA 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 
11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve Başkanlarım, 

Sayın Oda Başkanım ve Oda Yöneticilerim, 

Değerli Akademisyenler, 

Değerli Basın Emekçileri, 

Değerli Misafirler, 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Doğal, kültürel ve tarihi açıdan ülkemizin en önde sıralanabilecek; 152bin hektarlık 
494 çeşitli sit alanını, yaban hayatı geliştirme sahalarını, tabiat parklarını, sulak 
alanları, özel çevre koruma bölgesini içerisinde barındıran; 8000 yıllık tarihi mirasını; 
zeytinini, nergisini, bağını ve endemik bitki türlerini; sırtlanından Akdeniz fokuna 
kadar geniş bir yelpazede yer alan yaban hayatını korumak ve gelecek nesillere 
aktarmak için yerel yönetimleriyle, meslek odalarıyla, STK’larıyla var gücüyle çalışan 
Türkiye’nin incisi İzmir’imize hepiniz hoş geldiniz. 

Biz İzmirliler olarak şanslıyız; 4 milyonluk kentimiz Brookings Enstitüsünün 
araştırmalarında 200 metropol ekonomisi arasında en hızlı gelişme gösteren ve 
büyüyen 4. Metropol seçilmiştir. Şanslıyız çünkü yine yurtdışında yapılan bir 
araştırma ve analiz şirketlerinin yaptığı anket gösteriyor ki İzmir 2013 yılının en 
yaşanılabilir 6. Şehridir. Bizler şanslıyız çünkü İzmir, Avrupa Yeşil Başkenti olma 
konusunda kararlılıkla ilerlemektedir. 

Ancak bizlerde şanslı bir bölgede yaşamımızı sürdürsek de özellikle son yıllarda 
yoğunlaşan bir şekilde bölgemizin ve ülkemizin doğal kaynaklarının yok edilmesi ve 
telafisi mümkün olmayan kararlar alınması konusunda son derece kaygılı ve 
öfkeliyiz. Ülkemizin dört bir yanında bu umursamaz talan devam ederken 
sevinebildiğimiz tek şey, kabullenmeyen, direnen, kendisini toprağına siper eden 
halkımızın mücadelesidir.  

Kendi yasalarımızla koruyamadığımız değerlerimizin yitip gitmemesi için Avrupa 
Peyzaj Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası yasalardan medet umuyor olmak 
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ayrı bir yaramızdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak teminat altına alamadığımız 
değerlerimizin UNESCO aracılığı ile teminat altına alındığını görmek hem bizi mutlu 
etmekte hem de bir o kadar merkezi politikalara olan güvenimizi sarsmaktadır. 

Değerli konuklar; 

KoruyamıyoruzÇünkü “Peyzaj mimarları dahil uzman meslekleri karar verme 
mekanizmalarında istihdam edemiyoruz”.  

KoruyamıyoruzÇünkü “Kanun yapıcıların rant uğruna değerlerimizi yok etme 
kararlarına engel olamıyoruz”. 

KoruyamıyoruzÇünkü “Top yekün elimizi taşın altına sokmuyoruz”. 

KoruyamıyoruzÇünkü “Akademisyen ve uzmanlarımızın koruma-kullanma dengesi 
olgusunu hayata geçirmek için daha etkin çalışmaları için bir şey yapamıyoruz”. 

KoruyamıyoruzÇünkü “Okumayan, öğrenmek istemeyen, bilgilenmeyen bir toplum 
yapısını kıramıyoruz”. 

 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 

Değerli konuklar; 

 

Sözlerimi noktalamadan önce son derece önemli başlıklarla gerçekleştireceğimiz 
“III. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyum”umuzun gerçekleşmesinde çok değerli 
katkıları olan sayın Başkanımın nezdinde İzmir Büyükşehir Belediyemize; 
sempozyum destekleyenleri Konak Belediyemiz, SÜSBİR, Rainbird ve Edip Güler 
Fidanlığa ayrıca Sempozyum düzenleme kurulumuz ile İzmir Şube Yönetim 
Kuruluma ve Şube personelime son olarak ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Sayın Aysel Özkan’a şahsım ve Odam adına bir kez daha 
teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
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Ayşegül ORUÇKAPTAN 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu adına bizlerle birlikte olan 
danışmanı Sayın Muzaffer Tunçağ’a 
Sayın Büyükşehir belediye Başkanlığı Genel Sekreterleri Sayın Aysel Özkan’a ve 
Buğra Gökçe’ye, 
Sayın İzmir Şube Başkanlığına, 
Sayın Şube Başkanıma ve Oda Yöneticilerine, 
Değerli Akademisyenlere, 
Sayın STK Temsilcilerine, 
Sayın Bölüm Başkanıma, 
Değerli Misafirler ve çok sevgili öğrenciler, 
 

Hepinize TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu adına hoşgeldiniz 

diyorum. 

3. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumumuzu birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış Ege’nin kalbi İzmir’de yapmaktan ötürü memnuniyet duyuyoruz. 

Sempozyumumuzun gerçekleştirilmesinde emeği geçen sempozyum düzenleme 
kurulu ve sekreteryasına, oda çalışanlarımıza, ve bu sempozyum için değerli katkılar 
sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere 
Genel Sekreter Yardımcısı, dostum, arkadaşım, sevgili Aysel Özkan’a ve 
Sempozyumumuzun gerçekleşmesine katkılarını sunan herkese teşekkür ediyorum. 

Koruma Sempozyumları, meslek odamızın kurulduğu günden bu yana, ülke 
kaynaklarının korunması ve korunarak kullanılması yönünde politikalar üretme 
kararlılığımızdır. 

6,5 milyar yaşında olan dünyamız, yaşadığımız yüzyılda hoyratça, yaşama 
alışkanlıklarımız ile hırplanmış, 1850’den bu yana ise en yüksek sıcaklığına 
ulaşmıştır. Yani, tüm ekosistem insan eliyle hızla tahrip edilmektedir. Dünyamızda 
yaşanan bu gelişme ülkemizde 21. yüzyılın en büyük felaketi olan 
kuraklığı  yaşayacağımızın haberini vermektedir. 

İşte tam da burada; Memleketin doğal, kültürel ve sosyolojik olarak tüm mirasının 
gelecek nesillere aktarılması gerekirken doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin büyük 
bir tehditle karşı karşıya olduğunu söylememiz gerekmektedir. 
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Son yıllarda imar, iskân, kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında bilime ve 
hukuka aykırı çok sayıda değişiklik gerçekleştirilmiş, yapılan değişiklikler ile hoyratça 
uygulamalara imza atılmıştır. Yaratılan bu fiili durum, kamuya ve halka ait doğal-
kültürel, kentsel-kırsal, tarihi, arkeolojik mirasın tahribatına hatta kaybedilmesine 
sebep olmuştur. 

Bu yaşananlar ile ülkemizin kaynakları geri döndürülemez bir yola sokulmuş ve 
ülkemiz coğrafyası pek çok doğal ve kültürel dünya mirasını geri dönüşümü mümkün 
olmayacak biçimde kaybetmiştir. 

Başımızı çevirdiğimiz her yerde yaşanılan bu sürecin izlerini görmekteyiz. 

Bir kaç örnek vermek gerekirse; 

 Türkiye`deki doğal bozkırların %95`inden fazlası yok olmuş, 

 Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal yaşlı ormanlarının %80`ninden fazlası 
kaybedilmiş, 

 Türkiye`deki endemik türlerinin ise %30`undan fazlasının neslinin tükenmek 
üzere olduğunu görmektekteyiz. 

  
Çok uzağa gitmemize de gerek yok belki de; 
  

 Allionai sular altına gömülerek yok edilmiş, benzer biçimde Halfeti ve 
Zeugma’da aynı kaderi paylaşmıştır. Hasankeyf`imiz ise keyifsiz bir biçimde 
kaderinin ortaklaşmaması için direnmektedir.  

 Doğal ve kültürel değeri bir yana, Cumhuriyet fikrinin üretmiş olduğu en 
önemli değerimiz,  Atatürk Orman Çiftliği yok edilmiştir. 

  
İlk imzacılarından olduğumuz Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 2000 yılında ülkemiz 
tarafından imzanlanmış ve 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Fakat kanun yürütücüsü 
Bakanlar Kurulu olmasına rağmen bugün hala somut adımlar atılamamıştır. 

  
Ülke Kaynaklarımız siyasi iktidar tarafından birer rant aracı olarak görülmekte, 
yabancı ve yerli sermayeye her geçen gün biraz daha teslim edilmektedir. 

Bizler biliyoruz ki, “kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.” Sözün özü bizce 
budur.  Bilimin ve tekniğin temsilcisi olan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası her alanda 
bu saldırılara karşı durarak ülke kaynaklarını korumak için var gücüyle çalışmalarını 
kurulduğu günden beri kararlılıkla sürdürmektedir. Sürdürecektir. 

Sempozyumun mesleğimiz ve ülkemiz için başarılı geçmesini diliyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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A. Muzaffer TUNÇAĞ 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Danışmanı 

 

Sayın Oda Başkanımız, 

Sayın Genel Sekreter yardımcılarımız, 

Daire başkanlarımız,  

Çok değerli Oda başkanlarımız ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, 

Çok değerli akademisyenler, 

Siz değerli katılımcılar; 

 

Sizleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu adına selamlıyorum, hoş 
geldiniz diyorum. 

Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak hakikaten bizim için de gurur verici. Çünkü 
İzmir'de güzel şeyler oluyor. Belki İzmir'de oturan arkadaşlarımız biliyorlar, ama biz 
güzel şeyler yapıyoruz. Bu toplantının dünya çapında devam eden İklim Değişikliği 
21. Taraflar Toplantısına denk düşmesi de ilginç. 11’inde bitiyor. Siz, 11-12-13’te 
benzer konuları ele alacaksınız, öyle anlıyorum. Çünkü bütün dünya bu iklim 
değişikliğini, sizin tartışacağınız konuları ele alıyor ve çok değişik noktalardan 
engelleme olabiliyor. Sizin de dediğiniz gibi, kapitalizmin bunu aşması çok zor. 
Nitekim, karbon vergisi diyorlar; ama kimse şeyden bahsetmiyor, karbon vergisi 
yerine borsa işlemlerinden vergi alınmasından bahsetmiyor. Türkiye'de de bu iklim 
değişikliğini umursamayanlar var, ama umursayanlar da var. Bizler umursayanlar 
tarafındayız.  

İzmir’de de güzel şeyler oluyor. Karşı tarafta büyük bir doğal park var, hayvanat 
bahçesi; ama hayvanat bahçesinin ötesinde bir yeşil alan yaratılıyor. Kuş Cenneti 
var. Kuş Cennetinin bu kadar yakında olduğu başka bir yer yok dünyada bildiğim. 
Hep birlikte onu korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bir koruma alanı, 
Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yürütüyor. Bunun yanı sıra, tarihi eserler 
sizin toplantınızda da var. Çok güzel konuşmalar olacak. İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin yine bu alanda çok ciddi çalışmaları var. Engellenmedikçe çalışma 
yapılır; ama maalesef, bazıları engellemeye çalışıyor. Mesela, antik tiyatro açığa 
çıktı, kazı izni vermiyorlar. Niye; reklam yapıyormuşuz. Elbette, Büyükşehir 
Belediyesi parasını veriyorsa, bunu ilan edecektir. Maalesef, durdurmaya 
çalışıyorlar. Bunun gibi engellemelere karşın, yine Kadife Kale’de olsun, 
Kemeraltı’nda olsun, çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde İzmir 
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başka bir çehre edinecek ve umuyorum, kentsel dönüşüm denilen olgunun daha 
somut, tarihi eserleri de kapsayacak bir örneği verilecek İzmir'de.  

Ayrıca, havagazı fabrikası gibi tarihi mekânları da kullanarak, onları tahrip edip birer 
AVM’ye dönüştürmeden, o alanları koruyarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi kente…  
Havagazı fabrikasında gençler için çok olumlu çalışmalar var. Burada gençler var, 
öğrenciler var; hepsi yazılsınlar. 5-6 bin öğrenci orada çeşitli kurslar görüyor. Oraya 
gitmenizi öneririm. Danstan resme kadar orada güzel kurslar var.  

Bütün bu çalışmalar ne için; planlama çalışmasında İzmir'i korumak, İzmir'i geleceğe 
taşımak için. Burada tabii, çok büyük engellerle karşılaşıyoruz. Oda Başkanımızın 
dediği gibi, kurallar ve yönetmelikler aleyhimize çalışıyor. Baraj yapmak istiyoruz, 
baraj yapma hakkımız engelleniyor. Buna benzer birçok örnek verebiliriz. Mesela, 
karayolları alanı vardır; imara açtılar. Büyükşehir Belediyemiz mahkemeye giderek 
bunu durdurmaya çalışıyor, buranın imara açılmasını. Koca bir alan. Tabii, İzmir'in 
başka noktaları da var ağız sulandıran. Hep birlikte, sizlerin de desteğiyle bunları 
kaptırmayacağız, birilerine yedirmeyeceğiz. Yani bizim de çabamız o.  

Ben tekrar başarılar diliyorum. Dediğim gibi, sırf İzmir için değil, Türkiye için değil; 
küresel anlamda önemli bir toplantı bu. Çünkü sadece bir kenti, bir ülkeyi 
ilgilendirmiyor. Bir belgesel film izledim “Buzul ve Gökyüzü” diye. Antarktika’da bir 
Fransız bilim adamının, 400 yıl öncesinin ısı değerlerini ölçen bir çalışma. Şimdi 82 
yaşında, ama 50 yıldır o buzullarda çalışarak muazzam neticeler almış. Oradan 
çıkan sonuçlar korkunç. Biliyorsunuz, özellikle karbondioksit ve sera gazlarının 
salımının artmasına… Yine onun dediğini aktarayım. 82 yaşında, her şeye rağmen 
yine buzların içinde, Antarktika’da. “Ben, insanın geleceğini şekillendirmesinden 
umutluyum ve karamsar değilim” diyor. Biz de karamsar değiliz.  

Başkanım adına tekrar başarılar diliyorum. Herhalde akşam sizlerle birlikte olmaya 
çalışacak Başkanımız. İzmir'de başka etkinlikler var. Gelmek istiyordu, ama benim 
seslenmemi istedi. Ben de sizlere onun adına tekrar merhaba diyorum, hoş geldiniz 
diyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Konuşma metni ses kaydından deşifre edilmiştir) 
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Prof. Dr. Tanay BİRİŞÇİ 

PEMKON 6. Dönem Başkanı, 
EÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 

 

Sayın TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanım, 

Sayın İzmir Şubesi Başkanım, 

Değerli Öğretim Elemanları, 

Saygıdeğer Konuklar 

ve Sevgili Öğrenciler,  

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Koruma ve 
Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu’na hoş geldiniz. 

 

“Koruma ve Mevzuat”, “Doğal ve Kültürel Peyzajın Korunması”, “Ege Bölgesi’nin 
Koruma Sorunları” ana başlıkları ile Koruyamama nedenlerimizin ortaya konulacağı 
oldukça zengin bir içeriğe sahip olan bu sempozyumun düzenlenmesinde başta 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olmak üzere, katkı koyan ve emek verenlere 
teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

 

Politik ve ekonomik alanda hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada, özellikle son 50 
yılda gerçekleşen dönüşümler içerisinde peyzaj değerlerimizin korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması mesleğimizin önemli gündem maddelerinden birisi 
haline gelmiştir. Dünya ölçeğinde doğal ve kültürel değerlerin giderek zarar görmesi 
ve yok olması nedeniyle, korumaya ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemelerin 
yanında, doğal ve kültürel çevrenin korunması artık insan hakları ile birlikte 
değerlendirilmeye başlamıştır. Bu bağlamda “bir ülkenin çevre konusundaki tercih 
ve hedeflerinin belirlenmesi” olarak da tanımlayabileceğimiz çevre politikası kavramı 
her ülke için farklı hedefler içeriyor olsa da; kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşaması, 
çevre değerlerinin korunup geliştirilmesi konusu tüm dünyanın birleştiği–birleşmesi 
gereken ortak noktalar olmaktadır. 

 

Konuyu ülkemiz özeline indirgediğimizde “koruma” sözcüğü belleğimizde ne yazık ki 
“korumama ya da koruyamama” zıt kavramını çağrıştırmaktadır. Bu çağrışımın 
temelinde elbette pek çok faktör yatmaktadır. 
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Dünyanın terk etmeye başladığı “ekonominin ekolojiye tercih edilmesi olgusu” hala 
ülkemiz için geçerliliğini korumakta, özellikle son 15 yılda gelişme ve ilerleme adı 
altında “koruma” kavramı “rant” kavramının altında ezilmektedir. Atatürk Orman 
Çiftliği, Hasankeyf, 3. köprü ve havalimanı inşaatı, Akkuyu termik santrali inşaatı, 
Karadeniz yaylalarına yeşil yol, giderek artan AVM’ler, kentsel dönüşüm adı altında 
yapılan uygulamalar, kentlerimizde her geçen gün yükselen gökdelenler vb. ilk anda 
akla gelen pek çok konu “koruma” kavramının içinin boşaltılmasına örnek olarak 
verilebilir.  

 

Tabii bunların yanında yasa ve yönetmeliklerin hala yetersiz oluşu, yargı kararlarının 
dahi uygulanamadığı ülkemizde hukuk sisteminin işlerliğinin tartışmaya açık olması 
konunun diğer yüzünü ortaya koymaktadır.  

 

 Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısının tüm Avrupa kıtasından yaşayan 
hayvan türlerinin 1,5 katı olduğu, 

 Ülkemizde doğal olarak bulunan 9 bin bitki türünden, 3 bin türün endemik 
olduğunu, 

 30–40 yıl önce Marmara Denizi’nde 125 tür balık yaşarken, bugün bu sayının 10 
civarına düştüğü, 

 Son yüzyılda dünyada 30 bin bitki türünün hemen hepsinin yok olduğu ve yine 
hayvan türlerinden günde 3 canlı türünün neslinin tükendiğini ve bu miktarın 
zaman içerisinde her saat başı 3 türe çıkacağı, 

 Saatte 3 bin dönüm, dakikada 50 dönüm ormanın çeşitli sebeplerle yok edildiği, 

 Dünyada her yıl erozyona uğramış 25 milyar ton toprağın, çeşitli sebeplerle 
taşınıp akarsu ve denizlere gitmekte olduğu, 

 Bu ve buna benzer çevre sorunlarının oluşmasında ve çözümünde tek etkili 
varlığın insanoğlu olduğu, 

  

Tüm bunlar; başta politikacılar olmak üzere toplumun büyük çoğunluğu tarafından 
bilinmemekte ya da göz ardı edilmektedir.  

 

Rant uğruna yapılan tüm uygulamalar günü kurtarmaktan öteye gidememekle 
birlikte, gelecekte karşılaşacağımız daha büyük sorunların ortaya çıkışını 
hızlandırmaktadır. 

Sözlerimi ünlü Çek düşünürü ve devlet adamı Vaclav Havel’in – özellikle günümüz 
siyasetçileri için uyarlayabileceğimiz – şu sözleriyle noktalamak istiyorum. 
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“İnsanoğlunun, kendi oluşturduğu yeryüzünü koruyabilmesinin sırrı, insanın kendi 
yüreğinde, düşüncelerinde, azla yetinebilmesinde ve sorumluluk duygusunda 
saklıdır. 

 

İnsanların bilinç düzeyinde küresel bir devrim yapılmaksızın, insanın bizzat kendi 
varlığı da dâhil, hiçbir pozitif değişiklik gerçekleştirilemez. Dünyamızın ekolojik, 
toplumsal, demografik ve kültürel bir felakete doğru gidişi tersine çevrilemez.” 

  

Teşekkür ederim. 
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.                                                                           I. OTURUM 

KORUMA VE MEVZUAT 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veli Ortaçeşme 
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ULUSAL KORUMA MEVZUATI VE KORUNAN ALAN STATÜLERİ 

 

Muzaffer YÜCEL*, Deniz ÇOLAKKADIOĞLU** 

*Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,01330 
Sarıçam, ADANA. myucel@cu.edu.tr,  

** Dr., Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,01330 
Sarıçam, ADANA. dcolakkadioglu@cu.edu.tr 

 

ÖZET 

Doğaya yapılan müdahaleler ve baskılar sonucu bütün doğal faktörlerin bir araya 
gelerek oluşturduğu “doğal denge” zarar görmekte, dolayısıyla başta insanlar olmak 
üzere bütün canlıların yaşam ortamları, yani ekosistemler olumsuz yönde 
etkilenmektedir. 

Doğada süregelen insan baskısının olumsuz etkilerini önlemek amacıyla türlerin ve 
yaşam alanlarının, buna ek olarak kültürel, jeolojik, arkeolojik ve tarihi değerlerin 
korunması amacıyla, söz konusu alanlar yasalarla koruma altına alınmaktadır.  

Ülkemizde ilk korunan alan olan "Yozgat Çamlığı Milli Parkı"’nın 1958 yılında 
ilanından sonra, korunan alanlar sayı, statü ve alansal olarak artış göstermektedir. 
Bu artışla birlikte korunan alanların etkin korunması ve yönetilmesi amacıyla 
ülkemizdeki yasal düzenlemeler hem içerik olarak zenginleşmekte hem de sayıca 
artmaktadır. Bu çalışmada da ülkemizdeki korunan alanlarla ilgili ulusal koruma 
mevzuatı ve korunan alan statüleri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Korunan Alanlar, Korunan Alanlar Mevzuatı, Korunan Alan 
Statüleri. 

 

ABSTRACT 

“Natural balance” created with coming together all natural factors damaged as a 
result of intervention and impressions in nature, therefore habitats of all species, 
including human, that are ecosystems are affected adversely. 

In order to prevent negative effects of the ongoing human pressure on nature for 
species and habitats, in addition, for the protection of cultural, geological, 
archaeological and historical values, referred areas must be protected by law.  
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The number of protected areas with their status and spatial attributes have been 
increasing after the announcement of “Yozgat Çamlığı National Park” which is the 
first protected area in 1958. With these effects, legal regulations strengthen in 
content and increasing in order to protection and management of protected areas in 
Turkey.  In this study national protection legislation and status of protected areas in 
Turkey was discussed. 

Keywords: Protected Areas, Protected Areas Legislation, Status of Protected 
Areas. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde tropik ormanlar 9 milyon km²’lik bir alanı kaplamakta ve yeryüzündeki 
canlı türlerinin yarısından fazlası bu ormanlarda yaşamaktadır. Bu ormanların her yıl 
% 0,7’si yani yaklaşık 60 000 km²’si yok edilmektedir. 

Çevre sorunları nedeniyle son 300 yılda 165 kuş türü ve 155 memeli hayvan türünün, 
son 100 içerisinde de 30 000 bitki türünün nesli ya tükenmiş veya tehlike altındadır. 

1970’li yıllarda doğal afetlerden zarar gören insan sayısı 1960’lı yıllardakinin iki 
katıdır. 1960’lı yıllarda her yıl sellerden 5.2 milyon kişi zarar görürken, 1970’li yıllarda 
bu sayı 15.4 milyon olmuştur. 1960’lı yıllarda her yıl kuraklıktan 18.5 milyon kişi zarar 
görürken, 1970’li yıllarda bu sayı 24.4 milyon olmuştur. Günümüzde ise doğal 
afetlerden zarar gören insan sayısı çok daha fazladır (Yücel, 2005).  

Doğadaki söz konusu insan baskının olumsuz etkileri sonucu günümüzde yaşanan 
ve olması beklenen tür kayıplarını önlemek için türlerin ve yaşam alanlarının, buna 
ek olarak doğal ve kültürel değerlerin niteliklerinin korunması gerekliliği fikri 
oluşmuştur.  

Söz konusu koruma gerekliliği fikri ile dünyada olduğu gibi ülkemizde de türlerin 
yaşam alanları, korunan alan kavramı ile yasal düzenlemeler aracılığıyla ilgili devlet 
kurumları yönetiminde korunmaya başlamıştır. Günümüzde ülkemizde çok sayıda 
yasal düzenleme ve sorumlu kurum tarafından yönetilen birçok korunan alan 
bulunmaktadır.  

Bu çalışmada söz konusu korunan alanlar ile bağlı oldukları yasal düzenlemeler ve 
sorumlu kurumlar açısından değerlendirilmiştir.  

Ülkemizde Koruma Mevzuatı, İgili Kurumlar Ve Korunan Alan Statüleri 

Doğanın gerçek anlamda ve belli yasal düzenlemeler çerçevesinde korunması için 
yapılan çalışmaların tarihi oldukça yenidir. Gerçi 19. yüzyıl içerisinde orman 
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varlığının korunması için bazı girişimler olmuş ve yasal önlemler alınmıştır. Ancak 
bu önlemlerin alınmasında doğal dengeyi korumadan çok, ormanlardan daha fazla 
yararlanma düşüncesi ağır basmıştır. 

Osmanlı dönemimde 1858 yılında çıkarılan “Arazi Kanunnamesi”nde toprak 
mülkiyeti konusu ele alınarak, toprakla ilgili hukuksal karışıklığa son verme 
amaçlanmıştır. Bunun yanında Arazi Kanunnamesi’nin 104. maddesinde ormanlar, 
“herkesin yararlanmasına özgü dağlar (cibal-i mubaha)” kabul edilerek, bu şekilde 
ormanları kesme hiçbir denetime bağlanmadan, herkesin ortak malı sayılmıştır. 
Ekolojik değerlerin hızlı bir şekilde yok olduğunu gören devlet, 1870 yılında “Orman 
Nizamnamesi”ni çıkararak, ormanları koruma altına almaya çalışmıştır 
(Akıncı,1996). 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde doğa koruma ile ilgili ilk yasa 8.2.1937 tarih ve 3116 
sayılı Orman Kanunu’dur. Bu yasa ormanlarda avlanma ile her çeşit bitki ve bitkisel 
ürünlerin toplanmasını izine bağlayarak, ormanların devlet tarafından korunması 
gereğini hükme bağlamıştır. 

Daha sonra 5 Mayıs 1937 tarihinde kabul edilen 3167 sayılı “Kara Avcılığı Kanunu” 
(1.7.2003 tarihinde yenilenmiştir) ile “Türkiye’de yabani olarak yaşayan faydalı ve 
zararlı hayvanların her türlü vasıta ile avlanmaları”nı hüküm altına almıştır. 

Korunan alan statüleri kapsamında ise milli park terimi ile defa 31.8.1956 tarih ve 
6831 sayılı Orman Kanunu ile Türk mevzuatına girmiştir. Bu kanunun 4. 
maddesinde ormanlar vasıf ve karakter bakımından "Muhafaza Ormanları, Milli 
Parklar, İstihsal Ormanları" olarak ayrılmıştır. 

18.10.1982 tarih ve 2709 nolu T.C. Anayasası da 63. madde ise tabiat varlıklarını 
koruma, 43. madde ile kıyıların kullanımı, 44. madde ile toprağın işletmesi ve 
korunması, 45. madde ile tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanımını, 
56. madde ile çevre koruma, 57. madde ile kentlerin özellik ve şartlara göre 
planlanması ve l69. madde ile de ormanların korunması kapsamındaki hükümlerle 
doğa korumaya doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. 

1982 Anayasa’nın ilgili hükümlerine de uygun olarak ülkemizde 21.7.1983 tarihinde 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 9.8.1983 tarihinde de 
2872 sayılı Çevre Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ancak ülkemizde doğa koruma ile 
ilgili ilk doğrudan yasal düzenleme 9.8.1983 tarih ve 2873 sayılı Milli Parklar 
Kanunu’dur. Kanun, yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip 
milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip 
belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve 
yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu amaçları 
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yerine getirebilmek için ise 12.12.1986 tarihli Milli Parklar Yönetmeliği yürürlüğe 
girmiştir.  

Ülkemizde doğa koruma mevzuatı kapsamında, hem uluslararası yükümlülüklerimizi 
yerine getirebilmek, hem de ulusal kanunların uygulaması ile ilgili esasları 
düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmelikler de bulunmaktadır.  Söz konusu 
kapsamda 19.8.1989 tarihli Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Tespiti ve Tescili Hakkında Yönetmelik ve 27 Aralık 2001 tarihli 
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik örnek olarak 
verilebilir. 

Ayrıca Ülkemizde "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme 
Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme" (Ramsar Sözleşmesi)’nin uygulanmasına 
yönelik, uluslararası öneme sahip olsun veya olmasın tüm sulak alanların 
korunması, geliştirilmesi ve bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyon esaslarını belirlemek amacıyla 17.5.2005 tarihli Sulak Alanların 
Korunması Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizde sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının 
doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının 
kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi 
açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel 
kişileri ile işbirliğini sağlamak amacıyla 1.7.2003 tarih ve 4915 sayılı Kara Avcılığı 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasları 
düzenlemek için ise 8.11.2004 tarihli Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik hazırlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; Kara 
Avcılığı Kanunu kapsamında olan av ve yaban hayvanları ile birlikte bunların yaşama 
ortamlarını korumak amacıyla yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliştirme 
sahalarının kuruluşu, yönetimi, denetimi ve bu alanlarda izin verilecek ve 
yasaklanacak faaliyetlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Ülkemizde Milli Parkılar Kanunu'nun ilanından sonra, korunan alanlar sayı, statü ve 
alansal olarak artış göstermektedir. Bu artışla birlikte korunan alanların etkin 
korunması ve yönetilmesi amacıyla ülkemizdeki yasal düzenlemeler sayıca artmıştır. 
Artan yasal düzenlemelere ek olarak ayrıca, söz konusu korunan alan statülerinden 
sorumlu kurumlarda da değişiklikler gerçekleşmiştir. Ülkemizde 1970li yıllarda 
korunan alanlardan Orman Bakanlığı sorumlu iken, 13.12.1983 tarihinde Tarım, 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 08.05.2003 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve 
günümüzde ise 04.07.2011 tarihinden itibaren 644 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 645 sayılı KHK ile 
kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumludur.  
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Korunan alan statüleri ile bu alanların tespit, tescil, onay, ilan ve yönetiminin nasıl 
olduğunu belirlemek için bu iki bakanlığın ve ilgili bağlı birimlerinin görevlerini 
yakından bilmek gerekir. 

644 Sayılı KHK’nin 8.8.2011 tarihli ve 648 sayılı KHK ile değiştirilmiş şekli ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak 
alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair 
usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek.  

b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, 
tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların 
sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.  

c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit 
alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü 
bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek 
ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, 
yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.  

ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü 
bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili 
bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen 
hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, 
nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.  

d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, 
koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, 
onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, 
uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve 
denetlemek.  

e) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin 
olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve 
onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma 
veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim 
yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım 
yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, 
işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve 
finansman kaynağı sağlamak.  
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f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

(2) Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 
tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, 
sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile Bakanlıkça tespit edilen doğal sit 
alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı Bakanın onayı 
ile yapılır. Ancak Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları 
dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları Bakanlar Kurulu kararı ile 
tescil ve ilan edilir. Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete 
konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma işlemleri, 
bu alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya Bakanlıkça 
gerçekleştirilir. 

Diğer taraftan 645 sayılı KHK ile kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın görevleri 
madde 1'de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve 
erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında 
politikalar oluşturmak.  

b) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, 
milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar 
ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, 
geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.  

c) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair 
politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.  

ç) Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına 
yönelik politika ve stratejiler belirlemek.  

d) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve 
bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili 
kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.  

Bazı maddeleri aynı KHK (648) ile değiştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri içerisinde korunan 
alanlarla ilgili daha fazla ayrıntılar vardır ve şu şekildedir:  

a) (Değişik: 8/8/2011-KHK-648/ 30 md.) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat 
anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların tespiti, bunlardan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca tescil edilenlerin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, 
yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek ve denetlemek.  

b) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yürütmek.  
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c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve 
sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının 
düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, 
envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri 
yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak veya kurdurmak.  

ç) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.  

d) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma 
esaslarını belirlemek.  

e) Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile 
alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.  

f) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen 
faaliyetleri desteklemek, denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.  

g) Görev alanıyla ilgili olarak bitki ve hayvan türü genetik kaynaklarının muhafazası 
ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.  

ğ) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 30 md.) Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat 
parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile sulak alanları ve benzeri koruma 
alanlarının tescil ve ilanını yapmak.  

Burada b) fıkrası altında sözü edilen 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar 
Kanunu'nun 3. Maddesi  8/8/2011 tarihinde 648 nolu KHK ile aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen 
alanlar, Millî Savunma Bakanlığının olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların görüşü de 
alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
millî park olarak belirlenir.  
Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma 
alanları Orman ve Su İşleri Bakanının onayı ile belirlenir.  
Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı 
koruma alanı belirlenmesine veya Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenmiş 
olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına 
ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca karar verilir ve bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil 
edilir. 
Diğer taraftan ç) fıkrası altında sözü edilen kara avcılığı mevzuatı da 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliği içermektedir. Bu Kanunun 4. maddesi: 
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları, orman 
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rejimine giren yerlerde Bakanlıkça, diğer yerlerde Bakanlar Kurulunca tefrik edilir, 
hükmünü getirmiştir. 

Ulusal koruma mevzuatı içerisinde korunan alanların statüleri ile tespit, tescil, onay 
ve ilanına ilişkin esas ve ilkeleri belirleyen en önemli yasal düzenlemelerden biri de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19.07.2012  tarih ve 28358  sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul 
ve Esaslara Dair Yönetmelik"dir. (Bu yönetmelik aynı zamanda 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu ile belirlenen Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları 
dışındaki diğer tüm korunan alan statülerini de belirlemiştir.) Söz konusu 
Yönetmeliğin amacı (madde 1) 

* milli park,  

* tabiat parkı,  

* tabiat anıtı,  

* tabiatı koruma alanı ve  

* sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile 

* tabiat varlığı,  

* doğal sit alanı ve  

* özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına 
dair usul ve esasların belirlenmesidir.  

Madde 4'de "korunan alan"; "biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel 
kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre 
yönetilen; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, 
doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma 
statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanları" olarak tanımlanmıştır. Buradaki 
"benzeri koruma statüsü" içerisine yönetmeliğin 10. maddesinde "tabiat varlıkları" 
eklenmiştir. Yine 4. maddede "tabiat varlıkları"; "jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve 
tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından 
korunması gerekli, yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan değerler" olarak 
tanımlanmıştır. 

Yönetmeliğin 6. maddesinde ise, "doğal sitlerin tespit ilke ve kriterleri" belirlenerek, 
daha önceleri I.derece, II. derece ve III. derece olan doğal sit alanları şimdi, kesin 
korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir 
koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak üç kategoriye ayrılmış ve ayırt edici 
özellikleri belirlenmiştir. 

Bugüne kadar ilan edilmiş bir örneği olmayan tabiat varlıkları yönetmeliğin 10. 
maddesinde aşağıdaki özelliklere göre tespit edilmektedir: 
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a) Tabiat varlıkları ender bulunan değişik özelliklere sahiptir. 

b) Tabiat varlıklarının ilmi araştırma, jeolojik yapı, çevresel 
gözlemler, ekolojik gözlemler ve topoğrafik yapı hususlarında özellikleri bulunur. 

c) Doğal ve kültürel öneme, estetik değere, ender olmasından kaynaklanan tekil 
olma özelliklerine ve olağandışı niteliklere sahiptir. 

(2) Tabiat varlıklarının korunma alanları ile birlikte tespit ve tescilinin yapılması 
esastır. 

Diğer korunan alanlarda olduğu gibi, burada da çok açık kriterlerin olmaması, bu 
alanları tespit ederken sorunlara yol açacaktır. Ancak, yönetmeliğin 11. maddesinde 
anıt ağaçların ayırt edici özellikleri, 12. maddesinde de "aşağıdaki özelliklerden bir 
ya da birkaçını ihtiva eden mağaralar tabiat varlıklarıdır" cümlesi, tabiat varlıkları 
olarak "anıt ağaçları" ile "mağaraları" işaret etmektedir. 

Yönetmeliğin 13. maddesi "özel çevre koruma bölgelerinin tespit ilke ve 
esasları"nı, 19. maddesi "milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 
koruma alanları için tescil, onay ve ilanına ilişkin usul ve esaslar"ı, 20. maddesi ise, 
"sulak alanların tescil, onay ve ilanına ilişkin usul ve esaslar"ı tanımlamıştır. 

Böylece ilgili yönetmelikte ülkemizdeki korunan alan statülerinin hangileri olacağı 
açık bir şekilde belirlemiştir.  

Diğer taraftan, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde bu alanların nasıl  tespit, tescil, 
onay ve  ilan edileceği ve yönetileceği de belirlenmiştir. Ancak, tespit, tescil, 
onay,  ilan ve yönetim konuları bu yönetmelik dışında 2873 sayılı Millî Parklar 
Kanunu ile 644 sayılı KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 645 sayılı 
KHK ile kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde de yer almaktadır. Hatta sulak alanlarda olduğu 
gibi, başka yasal düzenlemelere de atıf yapılmaktadır. Bu konudaki yasal 
düzenlemeler dikkate alındığında korunan alanların tespit, tescil ve yönetiminde 
açıklık yoktur. Çizelge 1'de görüldüğü gibi, bazı alanların tespit, tescil ve yönetimi iki 
bakanlık arasında "gel-git"lere neden olmaktadır, bu da kurumlar arası sorunlara ve 
korunan alaların belirlenmesi ve yönetiminde etkinliğin azalmasına neden 
olmaktadır.  

Ulusal koruma mevzuatı içerisinde henüz yerini almayan biri TBMM Çevre 
Komisyonundan 17.3.2011 tarihinde geçen "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
Koruma Kanunu Tasarısı", diğeri de Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Peyzaj Koruma 
Şubesi tarafından 2012-2013 yıllarında hazırlanan ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde 
de tartışılan bir adet "Peyzajın Planlanması, Korunması, ve Yönetilmesi 
Hakkında Yönetmelik Taslağı" vardır. Resmi Gazetede ilan edilmeleri durumunda 
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her iki düzenleme de hem ulusal koruma mevzuatı, hem de korunan alan statüleri 
bakımından çok önemlidir. 

 Çizelge 1. Ülkemizdeki temel korunan alan statüleri, bağlı oldukları kurumlar ve ilgili 
yasal düzenlemeler (Çolakkadıoğlu, 2012'den değiştirilerek) 

Korunan Alan 
Statüleri  

Bağlı Olduğu Kurum  İlgili Yasal Düzenleme  

Milli Parklar 

Tespiti, Yönetimi: Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı  
Tescili: Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

*09.08.1983 Milli Parklar 
Kanunu 
 
*12.12.1986 Milli Parklar 
Yönetmeliği 
 
*19.07.2012 Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik 

 

Orman ve 
Orman 
Rejimi 
İçinde  

Orman ve 
Orman Rejimi 
Dışında  

Doğa Anıtları 

Tespiti, 
Tescil, 
Yönetimi: 

Orman ve Su 
İşleri 
Bakanlığı  

Tespiti:Orman 

ve Su İşleri 
Bakanlığı 
Tescil: Çevre 

ve Şehircilik 
Bakanlığı 
Yönetimi: 

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma 
Alanları 

Doğa Parkları 

Sulak Alanlar  

*17.05.2005 Sulak Alanların 
Korunması Yönetmeliği 
*19.07.2012 Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik 

Özel Çevre Koruma 
Bölgesi 

Tespit, tescil ve yönetim:  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

*19.07.2012 Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik Doğal Sit 

Tabiat Varlığı 

Yaban Hayatı 
Geliştirme Bölgeleri 

Tespit, tescil ve yönetim: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

*11.07.2003 Kara Avcılığı 
Kanunu 
 
*08.11.2004 Yaban Hayatı 
Koruma ve Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahaları İle İlgili 
Yönetmelik 

Yaban Hayatı 
Koruma Bölgeleri 
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Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nın amacı; ülkemizin 
kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarındaki ulusal ve uluslararası öneme sahip tabii 
değerlerin, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın muhafazası ile koruma kullanma dengesi 
gözetilerek sürdürülebilirliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

İlgili kanun tasarısında korunan alan statüleri de madde 9'da aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir. 

a) Gen koruma alanı: Gen kaynaklarının yerinde korunması amacıyla hedef türlerin 
genetik çeşitliliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere belirlenen ve bu amaçla korunan 
ve yönetilen alanlardır. 

b) Habitat ve tür koruma alanı: Belli bitki veya hayvan türleri ile nadir ve nesli tehlike 
altında olan türler ve bunların habitatlarının sürekliliğini sağlamak üzere koruma 
altına alınan ve yönetilen kara, kıyı, sucul veya deniz alanlarıdır. 

c) Milli park: Bilimsel ve estetik bakımdan, milli veya milletlerarası düzeyde ender 
bulunan tabii değerlerden en az bir veya daha fazla ekosistemin tamamını 
kapsayacak büyüklükte olan özellikli kaynak değerlerinin korunduğu ve yönetildiği 
kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 

ç) Özel çevre koruma bölgesi: Bu Kanunla belirlenen koruma statülerinin herhangi 
birinin özelliklerini taşımakla beraber, ulusal ve uluslararası önemi haiz olup aynı 
zamanda tarım, turizm, şehirleşme ve sanayi baskısı altında bozulma ve yok olma 
tehlikesi altındaki ekolojik açıdan hassas alanlardır. 

d) Özel korunan alan: Biyolojik çeşitlilik açısından yüksek, ulusal, bölgesel veya 
uluslararası düzeyde ekolojik öneme sahip, öncelikli habitatların en iyi numunelerini 
ihtiva eden, düzenli olarak tehdit altındaki ve nesli tehlike altındaki, nadir, hassas, 
yoğunlaşan, dar yayılışlı ve endemik türlerin ulusal veya uluslararası düzeyde önemli 
bir popülasyonunu barındıran, insan ve tabiat arasındaki etkileşim neticesinde 
ekolojik değerler ile ulusal, bölgesel ve uluslararası biyolojik çeşitlilik değerleri ortaya 
çıkmış olan kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 

e) Peyzaj koruma alanı: İnsan ve tabiat arasındaki etkileşimin sonucu olarak ortaya 
çıkan ve zaman içinde önemli estetik, ekolojik, görsel, rekreasyonel, kültürel değerler 
ile geleneksel hayat biçiminin devamlılığı açısından ayırt edici bir nitelik taşıyan ve 
bu sebeple korunması gereken kara, kıyı, sucul veya deniz alanlarıdır. 

f) Sulak alan bölgesi: Sulak alan ekosistemlerinin korunması amacıyla ayrılan tatlı 
ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar gibi habitatların 
oluşturduğu kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 
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g) Tabiat alanı: Flora ve fauna zenginliğine ve manzara bütünlüğüne sahip kara, 
kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 

ğ) Tabiat anıtı: Tabii olarak oluşan, nadir, estetik, sıra dışı veya benzersiz oluşumlar 
ile bitki türlerinin nadir veya temsili numunelerini ihtiva eden ve bilimsel değeri olan 
tabiat parçalarıdır. 

h) Tabiatı koruma alanı: Nadir, sıra dışı, tehlikeye maruz ve kaybolmaya yüz tutmuş 
ve temsiliyet özelliği olan ekosistemler ile türlerin veya tabii olayların meydana 
getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden, mutlak korunması gerekli olup sadece bilim, 
eğitim ve tabiatı izleme amacıyla koruma altına alınan ve yönetilen kara, kıyı, sucul 
ve deniz alanlarıdır. 

ı) Tabiat parkı: Bulunduğu bölgenin bitki ve hayvan varlığı ile mağaralar, mağara 
yerleşmeleri ve kraterler gibi tabiat özelliklerini temsil eden, türlerin tabii yaşama 
alanında veya tabii yaşama alanı dışında koruma tedbirlerinin uygulanabildiği, 
rekreasyonel kullanım hizmetleri ile halkın dinlenme ve eğlenmesine imkân sağlayan 
alanlardır. 

i) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının 
korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici 
tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın 
yapılabildiği sahalardır. 

j) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli 
yaşama ortamlarının bitki veya hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve 
devamlılığının sağlandığı kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 

Peyzajın Planlanması, Korunması, ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik 
Taslağı da doğal, kültürel ve görsel peyzajların korunması, planlanması, 
yönetilmesi, bozulan peyzajın ekolojik fonksiyon ve süreçlerinin iyileştirilmesi ve bu 
konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun 
sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır. Yönetmelik taslağı 
diğer taraftan; Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında doğal, kırsal, kentsel ve 
kent çevresi alanları, arazileri, iç suları, deniz alanlarını, iyi durumdaki peyzajlar 
kadar günlük veya bozulmuş olduğu düşünülebilen tüm peyzajların korunması, 
planlanması, yönetilmesi, onarımı, peyzaj koruma alanlarının tespiti, ilanı ve 
sürdürülebilir kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Ülkemiz korunan 
alanlar statüsünde olamayan "Peyzaj Koruma Alanları" taslakta (madde 6) ele 
alınmış ve bu alanlara dair temel ilkeler, tespit, ilan kriterleri, yönetim planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, izleme ve kontrol konuları belirlenmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yukarıda çok özet olarak açıklanan mevzuata göre korunan alanlarımızı çok etkin 
bir şekilde koruyamıyoruz.  
 

KoruyamıyoruzÇünkü 
 
Ülkemizde korunan alanlarla ilgili doğrudan ve dolaylı olarak çok sayıda yasal 
düzenleme bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, doğa korumayla ilgili olarak 
uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz de vardır. Elbette 
böylesine çok sayıda yasal düzenleme de, çoğu zaman birbirinden bağımsız çalışan 
sorumlu kurumu da beraberinde getirmekte ve bu da ciddi bir karmaşaya neden 
olmaktadır. Dolaysıyla bu karmaşa hem zaman, hem de maddi kaynak kaybına 
neden olmaktadır. 
Çok fazla yasal düzenleme ve koordine olamamış kurumlar, birbiriyle çelişen ifade 
ve hükümlere yer verilen yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesine de neden 
olmakta, bu durum da zaten koruma ahlakı ve kültürü tam olarak yerleşmemiş 
insanlar için “yasalardaki boşluklardan yararlanma” durumunu oluşturmaktadır. 
Bu karmaşa ve yasalardaki boşluklardan yararlanma  
 

KoruyamıyoruzÇünkü 
savını pekiştirmektedir. 
 
Bu sorunların çözümü, tüm korunan alanları kapsayan ve uluslararası 
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizin de göz önünde bulundurulduğu bir 
“korunan alanlar yasası”nın oluşturulması ve  korunan alanların tespit, tescil, 
onay, ilan……yönetimi gibi işlemlerinin tek elden, yani tek bakanlık tarafından 
yapılmasıdır. 

Dünya Koruma Birliğinin (International Union for Conservation of Nature-IUCN) 
korunan alan statüleri de dikkate alınarak ülkemiz için 13 farklı korunan alan 
statülerini içerecek şekilde hazırlanan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 
Kanunu Tasarısı korunan alan statülerinin tamamının bir kanunda ele alınması 
bakımından olumlu bir gelişmedir. Ancak, ilgili alanların tanımlarında da görüldüğü 
gibi, alanların belirlenmesindeki kriterler hala açık ve net değildir. Uygulamada 
tartışmalara ve önemli sorunlara yol açacaktır. Bu tasarı yasalaşmadan "Ulusal 
Biyolojik Çeşitlilik Kurulu"nun oluşumu dahil tüm maddeleri yeniden tartışılmalıdır. 
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ÜLKEMİZDE ULUSLARARASI KORUMA SÖZLEŞMELERİ 
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN KORUMA STATÜLERİ 

 

Öner DEMİREL 

Prof.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
61080 Trabzon  Tel: 0 (462) 377 28 59  e-mail: odofe01@gmail.com 

 

ÖZET 

Doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve her geçen gün artan kirlilik miktarları ile 
küresel boyutlara ulaşan çevre sorunları, tüm ülkelere ve toplumlara birlikte hareket 
etme zorunluluğunu getirmektedir. Ortak değerlerin yönetimi, kaynakların geliştirilip 
kullanılması ve devletlerle diğer birimlerin hak ve sorumluluklarının tanımlanması, 
uluslararası işbirliğiyle yapılmak zorundadır. Doğal ve kültürel varlıkları koruma 
yanında, çevresel problemlere çözüm bulmaya yönelik olmak üzere günün şartlarına 
göre ortaya konan uluslararası koruma sözleşmeleri, tüm uluslarca bağlayıcılığı 
kabul edilen ve iç hukukun bir parçası olarak kabul gören metinler niteliğindedir. Bu 
kapsamda ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ülkemizde 
uluslararası koruma statüleri ilan edilerek korunan alanlar ağına dahil edilmiştir.  

Ülkemizde Uluslararası Sözleşmeler kapsamında ilan edilen Koruma Statüleri 
(Dünya Miras Alanları, Gen Koruma ve Yönetim Alanları, Biyosfer Rezerv Alanları, 
Sulak Alanlar /Ramsar Alanları ile Koruma Yapıları (Biyogenetik Rezerv Alanları, 
Önemli Doğal Alanlar/Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları, Akdeniz Foku Yaşam 
Alanları, Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları, Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları, 
Türkiye’nin Önemli Orman Alanları-Sıcak Noktalar, Jeolojik Miras Alanları-Miras 
Coğrafyalar, Bıçak Sırtı Alanları, Ekocoğrafyalar-Ekolojik Coğrafya Bölgeleri, “Sıfır 
Yok Oluş” Alanları, Zümrüt Ağı Alanları-ASCI ve “Natura 2000” Alanları-Doğal 
Yaşam Ortamları-SPA ve SAC Alanları bulunmaktadır. 

Bu bildiride, Uluslararası sözleşmelerle ülkemizde koruma altına alınan alanların 
tanıtımı yapılmakta ve ülkelerin işbirliğiyle oluşturulan resmi organlar ile bölgesel 
örgütler ve gönüllü küresel örgütlerin yaptığı çalışmaların korunan alan statülerinin 
belirlenmesinde ve ilan edilmesindeki rolü tanımlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Koruma Sözleşmeleri, Korunan Alanlar,  
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ABSTRACT 

Environmental problems which have reached a global level with the fast 
consumption of natural resources and increasing pollution, has made it inevitable for 
countries to act together. The management of joint values, development and use of 
resources and the definitions of the rights of governmental units and other bodies 
should be carried out with international cooperation. Apart from protecting natural 
and cultural values, international protection contracts put forward according to the 
conditions of the day, aiming towards finding solutions for environmental problems, 
are texts which are accepted as binding by all nations and as a part of internal law.  
In this context, our country has also been included in the protected areas web 
through the declaration of international protection statuses in the frame of the 
international contracts with our country is a party of.  

 In our country, there exists, declared in the scope of International Contracts,  
Protection Statuses (World Heritage Sites, Gene Protection and Management 
Areas, Biosphere Reserve Areas, Wetlands/Ramsar Areas) and Protection 
Structures (Biogenetic Reserve Areas, Important Natural Areas, Sea Turtle 
Reproduction Areas, Mediterranean Monk Seal Habitats, Turkey's İmportant Bird 
Areas, Turkey's İmportant Plant Areas, Turkey's Major Forest Areas, Hot Spots, 
Geological Heritage Sites, Heritage Territories, Blade Runner Fields, Eco-
geographical Areas, Zero Extinction Areas, Emerald Web Areas, ASCI- and Natura 
2000 Areas, Natural Life Environments-SPA and SCA Areas) 

In this presentation, the areas under protection in our country within the scope of 
International Contracts are introduces and the roles of the activities of governmental 
organizations established with the cooperation of countries and regional 
organizations and voluntary global organizations in the determination of the statuses 
of protected areas and their declaration is defined.  

 

Keywords: International Protection Agreements, Protected Areas 

 

GİRİŞ 

1970’li yıllarda giderek artan çevre sorunları, gerekse gelişen çevre bilinci nedeniyle 
Birleşmiş Milletler tarafından 5-6 Haziran 1972 tarihleri arasında İsveç’in başkenti 
Stockholm’da “Birinci Dünya Çevre Konferansı” düzenlenmiştir. Türkiye dahil 113 
ülkenin katıldığı bu toplantıda, çevre sorunlarının uluslararası işbirliği ile 
çözümlenebileceği ve çevre konusu dikkate alınmadan ekonomik kalkınmanın 
mümkün olamayacağı vurgulanmaktadır. Bu toplantının sonunda Birleşmiş Milletler 
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Çevre Programı “UNEP” kurulmuştur (Yücel, 1995). Stockholm zirvesinden 1992 Rio 
Çevre zirvesine kadar geçen 20 yıllık süre içinde önemli uluslararası çevre 
sözleşmeleri imzalanmıştır (Kalelioğlu ve Özkan, 2000).  

Uluslararası ve ulusal ölçeklerde resmi ve gönüllü kuruluşların sorumluluk ve 
fonksiyonlarının doğal bir sonucu olarak gerçekleştirilen bu anlaşmalar, taraf olan 
ülkelere bir takım yükümlülükler getirmektedir. Pek çok uluslararası anlaşmalara 
taraf olan ve imza koyan ülkemizde, uluslararası anlaşmalardan doğan 
yükümlülüklerin yeterince irdelenmemesinden kaynaklanan uygulama eksiklikleri, bu 
sözleşme hükümlerini belirsiz kılmıştır. Oysa Anayasamızın 90/5 maddesine göre, 
yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar kanun hükmünde olup, iç hukukun bir 
parçası olarak herhangi bir düzenleme yapmadan uygulanabilir niteliktedir (Demirel, 
2005). 

Uluslararası anlaşmaların nitelikleri aşağıdaki özelliklerle açıklanabilir (Kalelioğlu ve 
Özkan, 2000); 

 Anlaşmalar iç hukukun bir parçasıdır 

 Anlaşmalar iç hukukta kendiliğinden uygulanabilir, ayrıca düzenleme 
yapılmasına gerek yoktur 

 Anlaşmaların Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülemez; Anayasa’ya aykırı 
olsalar bile uygulanırlar 

 Anlaşmanın yasa değerinde olduğunu söylemek, anlaşmanın yasa ile 
değiştirilebileceği anlamına gelmez. Anlaşmalar ulusal hukuk kurallarından 
üstündür. Yargı yerlerinde özellikle ve öncelikle uygulanması gerekir. 

Uluslararası sözleşmelerin nitelikleri dikkate alındığında, yargı organlarının 
uluslararası antlaşmalara karşı tutumunun göreceli olarak yasalara karşı üstün bir 
değere tanıma yönünde olduğu söylenebilir ve tüm yargı yerlerinde 
duraksatmaksızın uygulanması bir Anayasa kuralıdır.  

 

ULUSLARARASI KORUMA SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDAKİ KORUMA 
STATÜLERİ  

Ülkemizde Uluslararası Sözleşmeler kapsamında ilan edilen koruma tipleri (statüleri) 
ve koruma yapıları bulunmaktadır. Bunlar;  

1.Dünya Miras Alanları,  
2.Gen Koruma ve Yönetim Alanları (GEKYA),  
3.Biyogenetik Rezerv Alanları,  
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4.Biyosfer Rezerv Alanları,  
5.Sulak Alanlar (Ramsar Alanları),  
6.Önemli Doğal Alanlar  

Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları,  
Akdeniz Foku Yaşam Alanları,  
Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları,  
Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları,  
Türkiye’nin Önemli Orman Alanları-Sıcak Noktalar,  

7.Jeolojik Miras Alanları-Miras Coğrafyalar,  
8.Bıçak Sırtı Alanları,  
9.Ekocoğrafyalar-Ekolojik Coğrafya Bölgeleri,   
10.“Sıfır Yok Oluş” Alanları,    
11.Zümrüt Ağı Alanları-ASCI,  
12.“Natura 2000” Alanları-Doğal Yaşam Ortamları-SPA ve SAC Alanları. 
 

1. Dünya Miras Alanları 

Evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok 
olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla 
UNESCO’nun 1972’de Paris’te toplanan 16. Genel Konferansı’nda sorunun 
uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16 Kasım 1972’de 
“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. 
Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu 
Dünya Miras Komitesi, aday gösterilen değerler arasından seçim yapıyor ve listeyi 
oluşturuyor. Komite ayrıca, WHF´yi (Dünya Miras Fonu) yönlendirerek listedeki 
değerlerin korunmasını sağlıyor. 

Türkiye, bu sözleşmeyi 23 Mayıs 1982 tarihinde onaylamış ve 1983 yılında Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle Dünya genelinde 
Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1031 kültürel ya da doğal varlık bulunmaktadır. 
Bunların 802 tanesi kültürel, 192 tanesi doğal, 32 tanesi kültürel/doğal sittir. 23 tanesi 
ise karma (kültürel/doğal) sittir. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları 
ile bu sayı artmaktadır. Ülkemizde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar Dünya Miras Listesine 
15 adet varlığımızın alınmasını sağlamıştır. Öte yandan, Türkiye´den UNESCO 
Dünya Miras Geçici Listesine giren varlık sayısı ise 60. Dünya Mirası Listesi için ön 
adım olan geçici liste, UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesi uygun olan 
varlıklara ilişkin envanteri içeriyor. Bunlar (Tablo 1); 
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Tablo 1: Dünya Miras Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız 

No Varlığın Adı Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi 

1 İstanbul’un Tarihi Alanları 1985 

2 Göreme Milli Parkı ve Kapadokya 1985 

3 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 1985 

4 Hattuşaş 1986 

5 Nemrut Dağı 1987 

6 Xanthos-Letoon 1988 

7 Hierapolis-Pamukkale 1988 

8 Safranbolu Şehri 1994 

9 Truva Arkeolojik Kenti 1998 

10 Selimiye Camii ve Külliyesi 2011 

11 Neolitik Dönem Çatalhöyük Kalıntıları 2012 

12 Cumalıkızık Köyü 2014 

13 Bergama Antik Kenti 2014 

14 Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri  2015 

15 Efes Antik Kenti 2015 

2. Gen Koruma ve Yönetim Alanları (GEKYA) 

Gen Koruma ve Yönetim Alanları; hedef türlerin genetik çeşitliliğinin sürekliliğini 
sağlamak üzere belirlenen ve bu amaçla korunan ve yönetilen alanlardır. 1992 
yılında ilan edilen ‘Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin onaylanması, Bakanlar 
kurulunca 29.8.1996 tarihli ve 4177 sayılı kanunla uygun bulunmuştur.  
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Gen Koruma ve Yönetim Alanları (GEKYA) kavramı “Türkiye Bitki Genetik 
Çesitliliğinin Yerinde (in-situ) Korunması” projesi (1993-1998; GEF-1 Projesi) 
kapsamında geliştirilmiştir. Bu proje ile tarımsal bitkilerin yabani akrabalarına ait gen 
kaynaklarının yerinde korunması konusunda gerekli kurumsal ve personel kapasitesi 
geliştirilmiş ve GEKYA oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. GEKYA; seçilmiş 
bitki türlerinde genetik çeşitliliği yerinde korumak için doğal ya da yarı doğal 
alanlardan seçilen yerlerdir. GEKYA’lar aynı zamanda “endemik, tehlike altında olan 
ve ekonomik bakımdan önemli ve hedef tür olarak belirlenen bitki türlerinin 
popülasyonlarında evrimsel oluşum ve değişimlerin sürekliliğine olanak veren 
alanlardır.” 
 
Dünya Bankası’nca yönetilen Küresel Çevre Fonu'nun (Global Environment Facility-
GEF) dünyada ilk kez Türkiye’de desteklediği bir proje olarak 1993'de başlatılan 
“Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması (In-Situ)” Projesiyle, küresel boyutta önemli 
olan kültür bitkilerinin yabani akrabaları ve orman ağaç türlerindeki genetik çeşitliliğin 
yerinde korunması amaçlandı. "Bitki Genetik Çeşitliliğini Yerinde Koruma"  pilot 
projesi kapsamında önemli bitki türleri için GEKYA çalışmaları, pilot bölge olarak 
seçilen Kaz Dağı, Bolkar Dağları ve Ceylanpınar Tarım İşletmesinde başlatıldı 
(Tablo 2). 
 
Tablo 2: Ülkemizdeki Gen Koruma ve Yönetim Alanları (GEKYA) (UNDP-DHKD, 
2001) 

No Adı İli Barındırdığı Ağaç Türü 

1 Bolkar Dağları Niğde Toros Sediri 

2 Ceylanpınar Urfa Yabani buğday, arpa, nohut, 
mercimek 

3 Kaz Dağları Çanakkale Kaz Dağı Göknarı 

 
GEKYA alanı seçiminde önceliğin türün bir bölgede içerdiği genetik çeşitliliğin en 
yüksek düzeyde olduğu yerlerin belirlenmesi ve buraların çekirdek olarak koruma 
altına alınması temel ilke kabul edildi. Ülkemizde Gen Koruma Ormanı 276 adet olup 
40.014 ha alan kaplamaktadır. Türkiye'de olan önemli gen kaynakları, tehlike altında 
bulunan, endemik, ya da küresel ve ülkesel boyutta önemli olabilecek hedef türlerin 
belirlenmesi ile bu amaçları gerçekleştirmek mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, 
bu gen kaynaklarının yerinde korunması yaklaşımlarından, Gen Koruma ve Yönetim 
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alanları (GEKYA) sisteminin daha uygun bir “yerinde koruma” sistemi olacağı 
düşünülmektedir. 

3. Biyogenetik Rezerv Alanları  

Doğal dengeyi sağlamak ve bu suretle çeşitli yaşam ortamlarındaki hayvan ve bitki 
türü çeşitliliğini devam ettirmek amacıyla, yasal bir statü ile koruma altına alınmış, 
bir veya birden fazla tipik, emsalsiz, nadir veya tehlike altında bulunan habitat, 
biyosönöz ve ekosistem ile karakterize olunan alanlardır.  
 
Bu koruma sistemi ilk kez, 1973 tarihinde Viyana’da toplanan Avrupa Çevre Bakanlar 
Konferansı sonrasında, 1976 yılında toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nce alınan 17 no’lu tavsiye kararı ile uygulamaya konmuş bir sistemdir 
(Karakurum, 1986). 
 
Daha sonra 1979 yılında ilan edilen «Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama 
Ortamlarını Koruma Sözleşmesi/Bern Sözleşmesi» kapsamında, 1973 yılında 
toplanan Avrupa çevre bakanlar Konferansı’nda alınan 2 no’lu karara tüm taraf 
ülkelerin uyması kabul ve teyit edilerek taraf ülkelerin biyogenetik rezerv alanlar 
oluşturmaları tavsiye edilmiştir. Bern Sözleşmesi, 9.1.1984 tarih ve 84/7601 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
 
Ülkemizde Haziran 1977 tarihinde Antalya’da yapılan MAB (Man and the 
Biospher=İnsan ve Biyosfer) toplantısında Düzlerçamı-Alageyik, Konya-Bozdağ 
Yaban Koyunu ve kelaynak koruma alanlarının biyogenetik rezerv niteliğinde olduğu 
belirtilmiştir.  

Ülkemizde “Biyogenetik Rezerv Alanı” olarak ayrılacak alanlara ilişkin çalışmalar ilk 
kez Orman Genel Müdürlüğü’nün teklifi ve 1595 Sayılı Kanun’un 3. maddesi 25. 
bendinde yer alan Tabiatı Koruma Alanı statüsü içinde Bakanlık Makamının 
14.12.1977 tarihli olurları ile başlamış olup, bugüne kadar toplam 33.444 hektarlık 7 
adet saha Biyogenetik Rezerv Alanı tavsiye niteliğinde ayrılmıştır (Tablo 3). 

Bir biyogenetik rezervin aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olması gerekir 
(Çanakçıoğlu ve Mol, 1996).  

1/Tipik Olma Durumu: Belirli bir yörenin tipik yönlerini aksettiren bitki veya hayvan 
türlerine sahip olma durumudur. 

2/ Emsalsiz Olma Durumu: Emsalsiz ekosistem diğer ekosistemlerden belirgin 
karakterlerle ayrılır. Emsalsiz olma sınırlı coğrafi yayılış ve diğer ekolojik etkenlerle 
meydana gelmiş olabilir. 
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3/ Ender Olma Durumu: Bu karakterde olanlara dünyanın diğer yerlerinde rastlansa 
bile bulunduğu ülke için enderdir.  

4/ Tehlikeye Düşme Durumu: Bir yerin biyogenetik rezerv sahası olarak ilan 
edilmesinde, bilhassa kolay bozulabilen çevrelerde, tehlike faktörü büyük önem 
taşımaktadır.   

Tablo 3. Ülkemizde İlan Edilen Biyogenetik Rezerv Alanları (Gülez, 2000; DPT., 
1995) 

Sıra 
No 

Koruma Alanı Kaynak Değeri Özellikleri Alanı 
(Ha) 

1 Şanlıurfa-Birecik Kelaynak Dünya çapında tehlike altında olan 
bir kuş türü 

3200 

2 Muğla-Köyceğiz Sığla Mesçeresi Sadece ülkemizde bulunan ve 
nesli tehlike altında bulunan bir 
ağaç türü 

30 

3 Isparta-Eğridir-
Y.Gökdere 

Kasnak Meşesi 
Ormanı 

Sadece ülkemizde bulunan önemli 
ve nesli tehlike altında olan bir 
ağaç türü 

8378 

4 Aydın-Söke Dilek Yarımadası Milli 
Parkı’nın bir bölümü  

Akdeniz maki topluluğunu teşkil 
eden türlerin büyük bir bölümünü 
içermesi  

10.895 

5 Antalya-Manavgat Köprülü Kanyon Milli 
Parkı’nın Dallı Servi 
Ormanı’nın yer aldığı 
kesimi 

Dallı servinin orman teşkil ettiği 
ender bir ekosistem  

440 

6 Kayseri-Yahyalı Hacer Ormanı Orta Anadolu stebinin güneyinde 
sağlıklı bir karaçam mesçeresi 

3799 

7 Antalya-Güllük 
Dağı (Termessos) 

Maki Florası Maki formasyonuna ait türlerin 
büyük bir bölümünü içermesi  

6702 

   TOPLAM 33.444 

 
Ancak biyogenetik rezervlerin ayrılması ve tesisine ilişkin çalışmalara yasal baz 
oluşturan 1595 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Daha sonra 1983 tarihinde 
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çıkarılan 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2-d maddesi ile getirilen Doğayı 
Koruma Statüsü ile bu çalışmalar yeniden hız kazanmıştır. Bu durumda, Doğayı 
Koruma Alanları ile Biyogenetik Rezervler bir ölçüde eşdeğer anlamdadır. 

4. Biyosfer Rezerv Alanları 

Dünya üzerinde özel bir iklim ve yaban hayatı ile karakterize olunan belli başlı 
biyomları temsil eden türler ile yaşama ortamları, çeşitli ekosistem veya doğal peyzaj 
örneklerini içeren alanlar olarak tanımlanabilir.  

Biyosfer rezervi olarak seçilen doğal sahaların aşağıdaki dört kritere uyma 
zorunluluğu vardır (Çanakçıoğlu ve Mol, 1996): 

1/ Temsil Kabiliyeti: Bir ekosistemi bütün özellikleri ile temsil edebilmelidir. 

2/ Çeşitlilik: Seçilecek sahanın çeşitli ekosistemlerden meydana gelmesi 
gerekmektedir. 

3/ Doğallık: Seçilecek sahalar içinde doğal karakteri bozulmamış olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

4/ Bir Muhafaza Ünitesi Olarak Etkin Şekilde Korunabilmesi: Bir biyosfer rezervi etkin 
olarak korunabilmelidir. Sahanın büyüklüğü, şekli, yerinin doğal sınırlarla 
saptanmasına dikkat gösterilmelidir.   

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun 1970’de 
düzenlediği 16. Genel Konferansı’nda yapılan öneriler doğrultusunda alınan 2313 
sayılı karar ile “İnsan ve Biyosfer” (Man and the Biosphere=MAB) programı kabul 
edildi. MAB programının amacı, biyosfer doğal kaynaklarının etkili biçimde 
korunması ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu kullanılmasını sağlayıcı çalışmaların 
ulusal düzeylerde geliştirilmesi için gerekli destekleri vermek ve bu çalışmaların 
koordinasyonunu sağlamaktır.  

UNESCO, MAB programının kuruluş aşamasında yapılacak çalışmaların 
çerçevesini belirleme amacı ile 14 proje alanı saptamıştır. Bunlardan 8. proje olan 
“Doğa Koruma Alanları ve Genetik Rezervlerin Korunması”, MAB programının en 
önemli çalışma konusunu oluşturdu. Amaç, tüm dünya ülkelerini kapsayan ve 
dünyada bulunan tüm doğa ve peyzaj tiplerini içerecek biçimde “Biyosfer Koruma 
Alanları” sistemi geliştirmek olmuştur. 1982’de Rio de Janeiro’da yapılan Birleşmiş 
Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı’nda “Biyosfer Koruma Alanları” fikri önem 
kazanarak dünya çapında koruma ağı geliştirilmesi yönünde bir adım atılmış oldu. 
Biyosfer Koruma Alanları’na ilişkin çalışmalar Uluslararası Koordinasyon Kurumu 
(International Coordinating Council) tarafından yapılmaktadır. UNESCO’ya üye 
ülkelerin seçtikleri 30 temsilciden oluşan bu komitenin 1984’te yaptığı 8.oturumunda 
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“Biyosfer Koruma Alanları İçin Eylem Planı” geliştirilmiştir. Bu eylem planı ile tüm üye 
ülkeler bu planı uygulayarak geliştirmeye ve uluslararası çalışmaları desteklemeye 
çağrılmaktadır. MAB programı çerçevesinde üç konunun gerçekleştirilmesi için çaba 
harcanması istenmektedir (Altan, 1999). 

 Uluslararası Biyosfer Koruma Alanları ağının kurulması ve geliştirilmesi için 
her türlü çalışmanın yapılması ve önlemlerin geliştirilmesi  

 Biyosfer Koruma Alanları’nda ekosistemlerin işlevlerini yerine getirmesi ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması için temel çalışmaların yürütülmesi 

 Örnek doğa ve peyzajın korunması, sürdürülebilir kullanım ve geliştirilmesi 
için Biyosfer Koruma Alanları’nın çoğaltılması   

UNESCO, Mart-1995’te Sevile (İspanya)’de Uluslararası Uzmanlar Konferansı’nı 
düzenlemiştir. Bu konferans sonucunda ortaya konan “Seville Stratejisi”, biyosfer 
rezervlerinin 21.yy’da daha da geliştirilmesi için yürütülecek çalışmaları ve alınması 
gerekli önlemleri içermektedir. Seville Konferansı, biyosfer rezervleri için bir küresel 
ağın kurulmasının genel prensiplerini de belirlemiştir. Seville Stratejisi ve Küresel 
Ağın Yasal Çerçevesi, aynı zamanda “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi”nin işlerlik 
kazanmasında biyosfer rezervlerinin oynayabileceği rolün altını da çizmektedir 
(UNESCO.,1996). 

1595 sayılı yasa uyarınca Bakanlık oluru ile 1978’de toplam 17.264 hektarlık 2 adet 
Biyosfer Rezerv alanı tesis edilmiştir. 1/Kuş Cenneti Milli Parkı (Balıkesir İli-64 ha.) 
/küçük bir alanda tür çeşitliliği ve adet itibariyle çok zengin bir kuş populasyonu içeren 
bir habitat ile 2/Sultan Sazlığı (Kayseri İli-17.200 ha.) /Tür ve sayıca çok zengin kuş 
populasyonu içeren ve tehlikeye düşebilir nitelikte önemli bir habitat) Biyosfer Rezerv 
Alanı olarak korunmaktadır. Daha sonra Ancak biyosfer rezerv alanlarının ayrılması 
ve tesisine ilişkin çalışmalara yasal baz oluşturan 1595 sayılı kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
2013 yılı itibari ile Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı içinde 117 ülkede 621 Biyosfer 
Rezervi (12 tanesi sınırötesi alan) bulunmaktadır. Bu küresel ağ içinde Türkiye’den 
ilk ve tek alan 2005 yılında ilan edilen Camili Biyosfer Rezervi’dir. Artvin İli Borçka 
İlçesi sınırları içerisindeki Camili Havzası adaylık önerisi değerlendirilerek 29 
Haziran 2005 tarihinde UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi olarak ilan edilmiştir. 
 
Ülkemizde “Yeni Biyosfer Rezerv Alanları Çalıştayı” 2013 yılında Ankara’da 
yapılarak Türkiye’deki 40 Milli Park (MP), 180 Tabiat Parkı (TP), 31 Tabiatı Koruma 
Alanı (TKA), 107 Tabiat Anıtı (TA) ve 80 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) 
çalıştay öncesi uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve Toplam 438 alandan en 
yüksek puanları alanlar ile 1. Öncelik ve 2.Öncelik Listesi oluşturulmuştur. Bu 
alanların bazıları bir korunan alan ve çevresini tanımlarken, bazıları ise birkaç 
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korunan alandan oluşan daha geniş bir alanı tanımlamaktadır 
(http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/mab/biyosfer_rapor.pdf). 

5. Sulak Alanlar (Ramsar Alanları) 

Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya 
tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen 
derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyerler olarak tanımlanır. 
Sulak Alanlar, yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleri olup çok 
zengin biyolojik çeşitliliğe sahiptirler.  
 
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 
Alanların Korunması Sözleşmesi”nin temeli 1967 yılında Ankara’da yapılan 
“Uluslararası Sulak Alan Ekolojisi Teknik Toplantısı”na dayanmaktadır.  
 
Bu toplantıdan 4 yıl sonra Şubat 1971 yılında İran’ın Ramsar Kenti’nde 55 taraf 
ülkenin katılımıyla imzalanarak Global Ölçekte “Sulak Alan Sözleşmesi” bütün 
ülkelerce kabul edilmiştir. Ülkemiz bu sözleşmeye 30 Aralık 1993 tarihinde taraf 
olmuş ve sözleşme 94-5434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 17.05.1994 tarih ve 
21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonrasında 
ise 4 Nisan 2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de “Sulak Alanların Korunması 
Yönetmeliği” yayınlanarak tanımlara ve uygulamalara ilişkin değişiklikler yapılmıştır 
(Demirel, 2005). 
Türkiye başlangıç olarak Kayseri’deki Sultan Sazlığı, Balıkesir’deki Kuş (Manyas) 
Gölü, Kırşehir’deki Seyfe Gölü, İçel’deki Göksu Deltası ve Burdur Gölü sulak alan 
sistemlerini sözleşme listesine dahil ettirmiştir. 1997 yılında, sözleşme listesinde yer 
alan alanların sayısını arttırmak için 4 yeni alan (Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü, 
Gediz Deltası ve Akyatan Lagünü) 15 Nisan 1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 3 No’lu “Sulak Alanlar Tebliği” ile Ramsar Sözleşmesi listesine 
dahil edildi. Daha sonra ilan edilen 5 alanla birlikte 14 sulak alan Ülkemizde Ramsar 
Alanları olarak koruma statüleri kapsamındadır.  
 
Türkiye’de Ramsar Sözleşmesi kapsamında, 1994 yılında Kayseri’de Sultansazlığı, 
Balıkesir’de Manyas Gölü, Kırşehir’de Seyfe Gölü, Mersin’de Göksu Deltası, Burdur 
ve Isparta’da Burdur Gölü, 1998 yılında Samsun’da Kızılırmak Deltası, Bursa’da 
Uluabat Gölü, İzmir’de Gediz Deltası, Adana’da Akyatan Lagünü, 2005 yılında 
Adana’da Yumurtalık Lagünleri, Konya’da Meke Maarı, 2006 yılında Konya’da 
Kızören Obruğu ve 2009 yılında da Kars’ta Kuyucuk Gölü olmak üzere toplamda 13 
sulak alan (toplam 179.898 hektar alan) Ramsar alanı ilan edilmiştir. Bu alanlara ek 
olarak 2013 yılı itibariyle Bitlis’deki Nemrut Kalderası 14. Ramsar Alanı olarak listeye 
eklenmiştir. 
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Ülkemizde Ulusal Öneme sahip 20 Sulak Alan daha bulunmaktadır. Türkiye, sulak 
alanlar bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin sulak alanlarına sahiptir. 
Ülkemizde 1 milyon hektarı aşkın 250 civarında sulak alan mevcuttur. Bu sulak 
alanların içinde Sözleşme kriterlerine göre uluslararası öneme sahip 56 sulak alanın 
ekolojik ve biyolojik yönden araştırma çalışmaları başlatılmıştır 
(http://www.milliparklar.gov.tr/belge/sulak.pdf). 

6. Önemli Doğal Yaşam Alanları 

Nesli tehlike altında, dar yayılışlı veya tek bir biyoma bağımlı türlerin uluslararası 
öneme sahip populasyonlarını içeren ve/veya bir ya da daha çok türün büyük 
sayılarda barındığı alanlardır. 
 
Türkiye'de uluslararası öneme sahip ÖDA'lar ve sınırlarının belirlenmesine yönelik 
çalışmaların tarihçesi 1980'lerin sonlarına dayanır. İlk olarak 1989 yılında Doğal 
Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ve BirdLife International (o zamanlar ICBP) 
Türkiye'nin ilk "Önemli Kuş Alanları" kitabını yayınlamıştır. Bu çalışmayı nesli dünya 
ölçeğinde tehlike altında olan deniz kaplumbağaları ve Akdeniz fokunun yaşadığı 
alanlarla ilgili envanterler izlemiştir. "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları" envanteri 
1997'de DHKD, 2004'te ise Doğa Derneği tarafından revize edilmiştir. "Türkiye'nin 
Önemli Kelebek Alanları"nı içeren bir envanter 2003 yılında Hollandalı bir sivil toplum 
kuruluşu tarafından hazırlanmıştır. Aynı yıl içinde WWF-Türkiye tarafından 
"Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları" envanteri ve denizkaplumbağası alanlarının 
güncellemesi yayınlanmıştır. ÖDA kriterleri ilk defa Türkiye'nin memeli türleriyle ilgili 
verilere uyarlanarak Türkiye'nin taslak "Önemli Memeli Alanları" çalışması 
yayınlanmıştır. "Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları"yla ilgili bölgesel çalışmalar da 
bulunmaktadır. Bugüne kadar ayrıntılı bir şekilde araştırılan bölgeler, İstanbul ilini, 
Konya Kapalı Havzası'nı ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsamaktadır. 
 
2003 yılında Yeşil Atlas Dergisi’nde yukarıdaki çalışmalar değerlendirilerek tek bir 
harita halinde yayınlanmış ve bu haritada 264 ÖDA tanımlanmıştır. Şimdiye dek 
Türkiye’de tanımlanmış 305 “Önemli Doğa Alanı” bulunmaktadır (Yeşil Atlas Dergisi, 
2000). 
 
ÖDA'ların en güçlü yanı, uluslararası ölçekte önemli olan alanları işaret etmeleridir. 
Bu alanlar, Conservation International, BirdLife International ve Planlife'ın 
önderliğinde on beş uzman tarafından geliştirilen bilimsel kriterlere göre uluslararası 
öneme sahip olduğu kanıtlanmış alanlardır. ÖDA metodolojisi kaynağını IUCN 
Kırmızı Liste verilerinden yararlanılarak belirlenen tür koruma hedeflerinden ve 
bunlarla bütünleşmiş daha geniş ölçekli koruma yaklaşımlarından almıştır. ÖDA'lar, 
alan korumaya ihtiyaç duyan türlerin dağılım ve nüfuslarını esas alan standart, 
küresel ölçekte uygulanabilir ve eşik değerlerine bağlı somut kriterler vasıtasıyla 
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seçilir. Bu kriterler alan koruma önceliklerini ortaya çıkarırken iki önemli noktaya 
vurgu yapmaktadır; hassaslık ve benzersizlik. Öte yandan, ÖDA'ların 
belirlenmesinde bazı nicel eşik değerleri kullanılmaktadır. Bu değerler, günümüze 
değin uygulanmış yaklaşımların ve ekolojik teorilerin gözden geçirilmesi ile 
oluşturulmuştur.  
(http://www.dogadernegi.org/wp-

content/uploads/2015/09/01_ONYAZI_CILT_1.pdf) 
 
Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları kitabı, dünyada ÖDA metodolojisinin ülke 
ölçeğinde yapılmış ilk uygulamasıdır. Alanların Türkiye’de belirlenmesi ile ilgili 
bilimsel çalışmalar Birdlife International ve Doğa Derneği tarafından 
sürdürülmektedir. 
 
Ülkemizde Bulunan Önemli Doğal Alanlar; 
  

1/Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları,  

2/ Akdeniz Foku Yaşam Alanları,  

3/ Önemli Kuş Alanları,  

4/ Önemli Bitki Alanları  

5/ Önemli Orman Alanları 

6/1 Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları  

Akdeniz’de varlığı bilinen 5 deniz kaplumbağası türünden Caretta caretta (iribaş 
deniz kaplumbağası) ve Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) Türkiye 
sahillerini üremek amacıyla ziyaret eden iki deniz kaplumbağası türüdür.  Deniz 
kaplumbağaları Barselona, Bern ve CITES gibi uluslararası sözleşmelerle koruma 
altına alınmış olsa da, korunmasında uygulanan tedbirler yeterli olmayabilmektedir.  

Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları 20 adet olup aşağıda verilmektedir.  
http://www.ormansu.gov.tr/osb/Libraries/Dok%C3%BCmanlar/2009-10.sflb.ashx 

1/Ekincik-Muğla, 2/ Dalyan-Muğla, 3/ Dalaman –Muğla, 4/ Fethiye-Muğla, 5/Patara-
Antalya, 6/Kale-Antalya, 7/Kumluca-Antalya, 8/Tekirova-Antalya, 9/Belek-Antalya, 
10/Kızılot-Antalya, 11/Demirtaş-Antalya, 12/Gazipaşa-Antalya, 13/Çıralı-Antalya, 
14/Anamur-Mersin, 15/Kazanlı-Mersin, 16/Göksu Deltası-Mersin, 17/Akyatan-
Adana, 18/Samandağ-Antakya, 19/Alata-İçel, 20/Yumurtalık-Adana. 
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6/2 Akdeniz Foku Yaşam Alanları 

Akdeniz Foku,  Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli 
tehlike altında olması nedeniyle koruma altına alınan 12 canlıdan biri olup, Türkiye 
sularında 50-100 arasında olduğu tahmin edilmekte ve daha çok Ege ve Akdeniz’in 

doğusunda bulunmaktadır (http://sadafag.org/akdeniz-foku/). 

 
Akdeniz Foku, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle, (-“Akdeniz’in 
Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona) Eki Cenova Deklarasyonu”, 
“Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (Bern)”, 
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşme (CITES)-) korunması gereken türler listesindedir. Ayrıca Ülkemizde 
de; 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu”, “4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu” ile de ulusal 
düzeyde koruma altına alınmıştır. 
 
6/3 Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları (TÖKA) 

ÖKA’lar, türlere, yaşam alanlarına ve insanlara odaklanarak var olan doğal yaşam 
değerlerine sahip çıkmak ve bu değerlerin sürekliliğini sağlamak için geliştirilmiş çok 
boyutlu bir koruma yöntemidir.  
 
Kuş Direktifi: Avrupa Komisyonu’nun 2 Nisan 1979 tarihli 79/409/EEC sayılı yabani 
kuşların korunmasına ilişkin direktifi, 2009 yılında güncellenerek 2009/147/EC sayılı 
direktif olarak Natura 2000 Ekolojik Ağı Kapsamında SPA (Special Protected Area) 
alanları olarak belirlenmiştir. 
 
Bugüne kadar Türkiye’nin farklı biyocoğrafik özelliklerini temsil eden toplam 184 
Önemli Kuş Alanı (TÖKA) tanımlanmıştır. Bu alanların toplamı 11.638.525 hektardır 
ve Türkiye’nin yaklaşık % 14’ünü kaplar. ÖKA’ların kapladığı toplam alanın 
2.602.477 hektarı (% 23.58), bir ya da daha fazla koruma statüsüne sahiptir (Kılıç ve 
Eken, 2004). 
 
184 TÖKA’nın 51’i etkili bir koruma çalışması yapılmadığı taktirde önümüzdeki iki yıl 
içinde doğal özelliğini tümüyle kaybetme noktasına gelecektir. Bu alanların % 78’inin 
herhangi bir koruma statüsü yoktur. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları 184 adet olup 
aşağıda verilmektedir. 
  
Marmara Bölgesi (19 adet); Orta ve Batı Karadeniz (13 adet); Doğu Karadeniz 
Bölgesi (6 adet); Ege Bölgesi (23 adet), Akdeniz Bölgesi (28 adet); Orta (İç) Anadolu 
(34 adet); Doğu Anadolu Bölgesi (45 adet); Güneydoğu Anadolu Bölgesi (16 adet); 
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6/4 Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları (TÖBA) 

İngiltere’de doğal bitki örtüsünün korunmasına yönelik çalışmalar yapan Plantlife, 
RSPB’nin (Kraliyet Kuşları Koruma Derneği) de desteğiyle, “Avrupa Çapında Önemli 
Bitki Alanları (ÖBA) ağının oluşturulması fikrini, 1995 yılında Fransa’nın Hyéres 
Kenti’nde düzenlenen I. Planta Europa Konferansı’nda gündeme getirmiş ve bu 
konferans sonunda Avrupa çapında bir Planta Europa Ağı oluşturulmasına ve Planta 
Europa Ağı’nda yer alan ülkelerin ÖBA’larını belirlemelerine öncelik vermek için 
desteklenmesine karar verilmiştir  
 
Ülkemizde ise Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD)’nin öncülüğünde başlatılan bu 
çalışmalar, Fauna ve Flora International (FFI) ve İ.Ü.Eczacılık Fakültesi, Farmasötik 
Botanik Anabilim Dalı (ISTE) uzmanlarının katılımıyla “Türkiye’nin Önemli Bitki 
Alanları”(TÖBA) adı altında bir çalışma gerçekleştirilmiş ve belirlenen bu alanlar 
Avrupa çapında oluşturulan Planta Europa Ağı (Avrupa Önemli Bitki Alanları Ağı)’na 
dahil edilmiştir. Habitat Direktifi/ Avrupa Konseyi, flora ve faunanın doğal yaşam 
ortamlarının korunmasına ilişkin Direktif’i, 21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/EEC sayı ile 
yürürlüğe koymuştur. 
 
Ülkemizde saptanmış olan 122 Önemli Bitki Alanı’nın büyüklüğü yaklaşık 11.000.000 
ha’dır. 110.000 km2’ lik kapladığı alan, Türkiye’nin Yüzölçümünün % 13’üne eşittir 
(Özhatay, Byfield ve Atay, 2003). 
 
6/5 Türkiye’nin Önemli Orman Alanları-Sıcak Noktalar (TÖOA) 

WWW (Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı), 1999 yılında Avrupa’nın biyolojik 
çeşitlilik bakımından değerli ve acil olarak korunması gereken 100 ormanlık alanını 
belirledi. ‘Avrupa Ormanlarının Sıcak Noktaları’ olarak adlandırılan bu alanların 9 
tanesi ise Türkiye’de bulunmaktadır.  Bu 9 sıcak noktanın 2005 yılına kadar koruma 
altına alınması düşüncesinin bakanlık tarafından benimsenmesiyle bu girişim, WWF-
Türkiye’nin katkıları ile «Türkiye’nin Dünyaya Armağanı» olarak duyuruldu. 
 
Bu sıcak noktalar toplamı bir milyon 400 bin hektarın üzerinde bir alanı kaplıyor ve 
%30’u farklı koruma statüleri ile koruma altındadır. 2011 Yılı Uluslararası Orman Yılı 
kutlamaları çerçevesinde İZ TV, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, WWF Türkiye ve UNDP Türkiye “Orman Koruma Alanları 
Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında her sıcak noktayı tanıtmayı 
amaçlayan “9 Sıcak Nokta Belgesel Kuşağı”nı hazırlamıştır. “Avrupa Ormanlarının 
Sıcak Noktaları” olarak adlandırılan bu 9 alan, Küre Dağları, İstanbul Ormanları, 
İbradı-Akseki Ormanları, Karçal Dağları, Amanos Dağları, Baba Dağı, Yenice 
Ormanları, Datça ve Bozburun Yarımadaları ve Fırtına Vadisi’dir 
(http://www.wwf.org.tr/) 
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7. Jeolojik Miras Alanları -Miras Coğrafyalar 

Jeolojik mirası koruma çalışmaları ilk olarak 1991 yılında Fransa’nın Digne Kenti’nde 
yapılan “Jeolojik Mirası Koruma Sempozyumu” ile başladı.  

Miras coğrafyalar, insanın yeryüzünde binlerce yıldır süren ve özellikle son 60 yılda 
en üst noktaya ulaşan yok edici etkisine karşı bugüne kadar direnerek ayakta 
kalabilmiş alanlardır. Doğal yaşam açısından dünya ölçeğinde önemli alanların 
yanında, benzersiz jeolojik, arkeolojik, tarihsel ve kültürel özelliklere sahip yerler de 
miras coğrafya olarak tanımlanabilir. Türkiye’de 1999 yılında kurulan JEMİRKO 
(Jeolojik Mirası Koruma Derneği) ülkemizin jeolojik miras envanterini çıkararak 28 
adet Jeolojik Miras Alanını belirlemiştir.  

2008 UNESCO tarafından dünya yeryılı ilan edilmiştir. UNESCO Küresel Jeopark 
Ağı (UNESCO Global Jeopark Network) ve Avrupa Jeopark Ağı’na (European 
Jeopark Network) Ülkemizin kabulü ve Dünya’nın en önemli 100 jeoparkından biri 
olan Manisa’daki Kula Volkanik Jeopark Alanı, UNESCO ve Avrupa Jeoparklar Ağı 
tarafından dünyanın 99. jeopark alanı olarak 2013 yılında tescillendi 
(http://www.jemirko.org.tr/). 

8. Bıçak Sırtı Alanları  

Ülkemizde (farklı koruma statüsü altında korunanlar ile herhangi bir koruma statüsü 
olmayanlar)  küresel ekonomik büyüme ve gelişme adına sürdürülen insan 
faaliyetleri sonucu büyük bir tehdit altında olup hızla azalan ve yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan kıyı kumulları, turbalıklar, sulakalanlar, fundalıklar, mer’alar ve 
doğal yaşlı ormanlar gibi çok nadir ve hassas habitatlardır. Yapılan Çalışmalarla 
(Kılıç ve Eken, 2004; (Özhatay, Byfield ve Atay, 2003) ülkemizde belirlenen 36 adet 
“Bıçak Sırtı Alanları” belirlenmiştir.   

9. Ekocoğrafyalar (Ekolojik Coğrafya Bölgeleri) 

İçerdikleri geniş ve el değmemiş doğal alanlar, zengin yaban hayatı, nadir ve 
endemik canlı çeşitliliği ve çok sayıda canlının geçiş yolları üzerinde olmaları 
nedeniyle, yeryüzünün en özel doğa parçalarından biri olan coğrafyalardır. 
 
Ülkemizde bu tanıma uyan ve Ekolojik Coğrafya Bölgeleri olarak sınırları verilen 5 
geniş coğrafik bölge bulunmaktadır. Bunlar; 1/Batı Akdeniz, 2/Batı Karadeniz, 
3/Yukarı Konya Havzası, 4/Doğu Karadeniz Dağları ve 5/Şırnak ve Hakkâri 
Dağları’dır (Yeşil Atlas Dergisi, 2003). Saroz Körfezi, İğneada Ormanları, Terkos 
Havzası, Batı İstanbul Mer’aları ve Küçük Çekmece Havzası, Ağaçlı Kumulları, 
Kilyos Kumulları, Ömerli Havzası, Şile Kıyıları, Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi 
Adaları, Gediz Deltası, Güllük Körfezi, Bodrum Yarımadası, Sandras Dağı, Dalaman 
Ovası, Acıgöl, Burdur Gölü, Antalya Ovası, Seyhan Deltası, Amanos Dağları, 
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Yeniçağa Gölü, Mogan Gölü, Akşehir ve Eber Gölleri, Tuz Gölü, Tersakan ve Bolluk 
Gölleri, Eşmekaya Sazlığı, Ereğli Ovası, Bolkar Dağları, Karkamış, Dicle Vadisi, 
Cizre ve Silopi, Munzur Dağları, Çoruh Vadisi, Bulanık ve Malazgirt Ovaları, Ağrı 
Ovası, Iğdır Ovası, Yüksekova. 

10. Sıfır Yok Oluş” Alanları 
“Önemli Doğa Alanları”nı belirleme çalışmalarının ilk aşaması olarak tüm dünya 
genelinde  “Sıfır Yok Oluş Alanları”-Alliance for Zero Extinction Sites- belirlenmeye 
başlanmıştır. “Sıfır Yok Oluş Alanları” yeryüzünde başka hiçbir noktada yaşamayan 
ve burada da IUCN’nin kırmızı liste kriterlerine göre nesli en fazla tehlike altında olan 
bir ya da daha çok canlı türünü içermektedir.  

Özetle bu alanlar, birinci ve ikinci kriteri (1:Hassaslık-Vulnerability, 2:Benzersizlik-
Irreplaceability) aynı anda sağlayan –hem çok hassas hem de benzersiz alanlar-
Önemli Doğa Alanlarıdır. Türkiye’de bugüne kadar ülkemize özgü (endemik) bitki ve 
hayvanların çok büyük kısmını içeren yüze yakın (95 adet) “Sıfır Yok Oluş Alanı” 

tanımlanmıştır. (http://www.dogadernegi.org/onemli-doga-alanlari/) 

11. Zümrüt Ağı Alanları (ASCI) 

1979 tarihli “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma 
Sözleşmesi”(Bern Sözleşmesi)’nin 4. maddesinde “Yaşama Ortamlarının 
Korunması” başlığı altında; “her akit taraf, yabani flora ve fauna türlerinin yaşama 
ortamlarının özellikle I ve II no’lu ek listede belirtilenlerin ve yok olma tehlikesi altında 
bulunan doğal yaşama ortamlarının muhafazasını güvence altına almak üzere, 
uygun ve gerekli yasal düzenlemeleri alacaktır” şeklinde belirtilmektedir. 
 
Sözleşmeye taraf olanlar ülkeler “Zümrüt Ağı Alanları” (ASCI-Areas for Special 
Conservation Interest) ilan edebilmektedir. Ülkemizde bu statü için ön çalışmalar 
yapılmaktadır ve bu kapsamda 10 alan zümrüt ağı alanı tanımlanmıştır.  1/Akyatan 
Lagünü, 2/Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı-Elmalı-Sedir (Cedrus libani) Ormanı, 
3/Gediz Deltası, 4/Göksu Deltası, 5/Ilgaz Dağları Milli Parkı, 6/Manyas Gölü, 
7/Kızılliman Bölgesi, 8/Sultan Sazlığı, 9/Tuz Gölü ve çevresi, 10/Uluabat Gölü 
(http://www.dogadernegi.org/wp-
content/uploads/2015/09/01_ONYAZI_CILT_1.pdf) 

12. Natura 2000 Alanları –Doğal Yaşam Ortamları (SPA ve SAC Alanları) 

Mayıs 1992’de, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler Avrupa genelinde önemli derecede 
tehdit altında bulunan türlerin korunmasına yönelik bir mevzuatı yürürlüğe 
koymuşlardır. Habitat Direktifi adını alan bu mevzuat 1979 yılında kabul edilen Kuş 
Direktifi’ni tamamlayıcı nitelikte olmuştur. Bu direktifler Natura 2000 adı verilen 
korunan alanlar ağının oluşum ve yönetimine yönelik gerekenleri tanımlamaktadır. 
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Kuş direktifi, kuşlar için Özel Koruma Alanları (SPA) tesis edilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Benzer şekilde Habitat Direktifi de diğer tür ve habitatların Özel Koruma 
Alanları (SAC) ile koruma altına alınması için tesis edilmiştir.  Bu söz konusu alanlar 
birlikte Natura 2000 Korunan Alanlar Ekolojik Ağı’nı oluşturmaktadır.  
Kuş Direktifi/ Avrupa Komisyonu’nun 2 Nisan 1979 tarihli 79/409/EEC sayılı yabani 
kuşların korunmasına ilişkin direktifi, 2009 yılında güncellenerek 2009/147/EC sayılı 
direktif olarak anılmaya başlanmıştır. Direktif, içlerinde özellikle tehdit altında 
bulunan ve özel koruma altına alınması gereken türlerin de bulunduğu 194 kuş türü 
ve alt türün tanımını yaparak tüm Avrupa’nın yabani kuşlarının korunmasını geniş 
kapsamlı bir şekilde teminat altına almaktadır.  

Habitat Direktifi/ Avrupa Konseyi, flora ve faunanın doğal yaşam ortamlarının 
korunmasına ilişkin Direktif’i, 21 mayıs 1992 tarih ve 92/43/EEC sayı ile yürürlüğe 
koymuştur. Direktif bir yandan sürdürülebilir kalkınmanın genel hedefine katkı 
sağlarken, diğer yandan da yaklaşık 450 hayvan ve 500 bitki türünü içeren oldukça 
geniş bir yelpazedeki nadir, tehlike altındaki veya endemik türün korunmasını da 
güvence altına almaktadır (Yeşil Atlas Dergisi, 2003). 
 
Bunların yanı sıra, 200 kadar nadir ve kendine özgü niteliğe sahip olan yaşam 
alanını korumayı da hedeflemektedir. 
 
Natura 2000 Ağı, bazı özelliklerinden ötürü milli düzeyde belirlenen koruma 
alanlarından farklı bir yapıya sahiptir. Natura 2000 konusu, doğa korumada uzun bir 
geçmişe sahip Türkiye için, Avrupa Birliği’ne üyelik süreci kapsamında önemli bir 
başlık haline gelmiştir.  

Avrupa Birliği’ne üye her bir ülke kendi sınırları içindeki en önemli doğal yaşam 
alanlarının ve buralardaki bitki ve hayvan türlerinin bir listesini oluşturmak 
zorundadır. Daha sonra oluşturulan bu liste, Avrupa Komisyonu’na sunulacaktır. 
Avrupa Komisyonu’nun ilgili makamlarınca değerlendirmeye alınan listelerde, eğer 
koruma altına alınması gereken bir alan olduğu gözlenirse bu bölgeler Natura 2000 
Korunan Alanlar Ekolojik Ağı içine girecektir. Türkiye için Natura 2000 Uygulama 
Stratejisi projesi uygulamaya konulmuş olup iki örnek pilot alan (Burdur Gölü Ramsar 
Alanı ve Soğuksu Milli Parkı) çalışması gerçekleştirilmiştir.   

Önümüzdeki hedefler ise Direktiflerin Milli mevzuata aktarılması ile Kurumsal yapının 
(Milli Natura 2000 Komisyonu ile Natura 2000 Bilim Komisyonu) oluşturulmasıdır. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve her geçen gün artan kirlilik miktarları ile 
küresel boyutlara ulaşan çevre sorunları, tüm ülkelere ve toplumlara birlikte hareket 
etme zorunluluğunu getirmektedir. 

Pek çok uluslararası anlaşmalara taraf olan ve imza koyan ülkemizde, uluslararası 
anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin yeterince irdelenmemesinden kaynaklanan 
uygulama eksiklikleri, bu sözleşme hükümlerini belirsiz kılmıştır. Oysa Anayasamızın 
90/5 maddesine göre, yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar kanun hükmünde 
olup, iç hukukun bir parçası olarak herhangi bir düzenleme yapmadan uygulanabilir 
niteliktedir. 

Son Söz olarak, ülkelerin işbirliğiyle oluşturulan resmi organlar ile bölgesel örgütler 
ve gönüllü küresel örgütlerin işbirliğine her zamankinden daha fazla (NGO) 
ihtiyacımız olacaktır.  

 
KAYNAKÇA 
 
Altan, T., 1999. Biyosfer-Macahel Biyosfer Koruma Alanı Olmalıdır, Macahel Bilim-
Sanat-Kültür-Aktüalite-Haber Dergisi, Sayı: 5-6, s.26-28. 
 
Çanakçıoğlu, H. ve  Mol, T., 1996. Yaban Hayvanları Bilgisi, İstanbul Üniversitesi 
yayın No: 3948, Fakülte Yayın No: 440, İstanbul. 
 

Demirel, Ö., Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Genel 
Yayın No: 219, Fakülte Yayın No: 37, Ders Kitabı, 424 s., Mayıs 2005, KTÜ 
Matbaası, ISBN: 975-98008-0-2, Trabzon. 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 1995. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K.Raporu, 
Ormancılık, Ankara, 333 s. 

Gülez, S., 2000. Doğa Koruma ve Milli Parklar, basılmamış Ders Notları, Zonguldak 
Kara Elmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın.  

Kalelioğlu, U., Özkan, N., 2000. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre 
Sözleşmeleri, İzmir Barosu Yayınları,  Uşşak Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti., İzmir, 404 
s. 
 
Karakurum, E., 1986. Tabiat ve Tabiat Kaynaklarının Önemi, Tabiat Koruma Alanları 
ve Biyogenetik Rezervleri, Milli Parklar ve Yaban Hayatı Semineri, 28 Nisan-2 Mayıs 
1986, Muğla.  



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

46 
 

Kılıç, D.T. ve Eken, G., 2004. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları 2004 Güncellemesi, 
Doğa Derneği, Ankara, 232 s. 

Özhatay, N., Byfield, A. ve Atay, S., 2003. Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları, WWF 
Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, 88 s. 

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)-DHKD (Doğal Hayatı Koruma 
Derneği), 2001. Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı Kapsamında Türkiye 
Doğal Hayatı Koruma Derneği İşbirliğinde “Çevre Koruma Projeleri Geliştirme 
Eğitimi” (GEF), 8-11 Mayıs 2001, Trabzon. 
 
UNESCO.,1996. Biospher Reserves (MAB), The Seville Strategy and the Statutory 
Framework of the World Network, Paris.  
 
Yeşil Atlas Dergisi, 2000. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, DBR Yayıncılık, Sayı: 3, 
İstanbul. 
 
Yeşil Atlas Dergisi, 2003. Natura 2000 Alanları-Doğal Yaşam Ortamları (SPA-SAC 
Alanları, Jeolojik Miras Alanları, Ekocoğrafyalar, Sıfır Yok Oluş Alanları, DBR 
Yayıncılık, Sayı 6, İstanbul. 
 
Yücel, M., 1995. Çevre Sorunları, Ç.Ü. Z.F. Genel Yayın No: 109, Ders Kitapları 
Yayın No: 28, Adana, 302 s. 
 

(http://kdk.gov.tr/haber/unesco-dunya-mirasi-listesinde-yer-alan-15-kultur-
varligi/461) 

(http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/mab/biyosfer_rapor.pdf) 

(http://www.dogadernegi.org/wp-

content/uploads/2015/09/01_ONYAZI_CILT_1.pdf) 
(http://www.milliparklar.gov.tr/belge/sulak.pdf) 
http://www.ormansu.gov.tr/osb/Libraries/Dok%C3%BCmanlar/2009-10.sflb.ashx 

(http://sadafag.org/akdeniz-foku/) 

(http://www.wwf.org.tr/) 

(http://www.jemirko.org.tr/) 

(http://www.dogadernegi.org/onemli-doga-alanlari/) 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

47 
 

“ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL ÖLÇEKLERDE KORUMA 
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Osman UZUN 
Doç. Dr, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 0 380 542 

11 37, osmanuzun@duzce.edu.tr, pmosmanuzu@gmail.com 

 

ÖZET 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Türkiye tarafından 20.10.2000 tarihinde imzalanan ve 
01.03.2004 tarihinde uluslararası platformda yürürlüğe giren, 10.06.2003 tarih ve 
4881 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ce onaylanmıştır. 
Sözleşme Avrupa peyzajlarının kalitesi ve çeşitliliğinin ortak bir kaynak değer 
olduğunu, bu nedenle de korunması, planlanması ve yönetimi için işbirliğinin önemini 
vurgulamaktadır. Türkiye’de diğer üye ülkeler gibi, Sözleşme aracılığı ile ülkemiz 
peyzajlarının (doğal, kültürel, estetik ve rekreasyonel yönden) korunması, 
yönetilmesi ve planlanmasını bu sözleşme ile taahhüt etmektedir. Orman Su İşleri 
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde kurulan “Peyzaj Koruma Şubesi” Avrupa Konseyi’ne üye 
ülkelerdeki yasal durum ve peyzaj koruma, yönetim, planlama ve sözleşme 
kapsamında eğitim - bilinçlendirmeye yönelik yapılan ve yapılacak olan uygulamaları 
yürütmek ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.  

Bu çalışmanın amacı “Peyzaj Koruma Şubesi” tarafından da desteklenen “Konya İli 
Seydişehir-Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük İlçesi Suğla Gölü Mevkii Peyzaj  Yönetimi, 
Koruma ve Planlama” projesi, “İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve 
Turizm/Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi (Peyzaj-44)” projesi ile “Yeşilırmak 
Havzası Peyzaj Atlası (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj 
Kalitesi, Peyzaj Stratejileri)”   projesi kapsamında elde edilen bazı deneyimlerin 
peyzaj planlama odağında açıklanmasıdır. 

Sonuç olarak, ilgili projelerle peyzaj planlama ile peyzaj planlama yaklaşım ve 
yöntemlerinin yerel ölçekten ulusal ölçeğe kadar uygulanabilirliği ortaya 
konulmuştur. Ayrıca bu konuda 1930’lu yıllardan itibaren eğitim veren Peyzaj 
Mimarlığı Bölümlerinin peyzaj planlama konusunda önemli bir alt yapısının olduğu 
teyit edilmiştir. Bundan sonraki aşama Peyzaj Koruma, Planlama ve Yönetim ile ilgili 
bir yasanın çıkarılmasıdır. 
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Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi, Peyzaj Ekolojisi 

 

ABSTRACT 

The European Landscape Convention that 01.03.2004 entered into force in the 
international arena was signed on 20.10.2000 by Turkey. Turkey Grand National 
Assembly has approved With the date 10.06.2003 and Law No. 4881. Quality and 
diversity of the European landscape, is a common value according to Convention 
and therefore emphasizes the importance of cooperation for the planning,  
protection, and management. Like other member states in Turkey, via contract 
landscape of our country (natural, cultural, aesthetic and recreational aspects) 
protection, management and planning is committed to this agreement. "Landscape 
Protection Branch" was established within Forest Water Affairs Ministry, General 
Directorate of Nature Conservation and National Parks, Department of Sensitive 
Area. Branch covered by the contract are obliged to implement the applications and 
provide coordination. 

The purpose of this study is to describe the landscape planning experience gained 
with the projects that “Landscape Management, Planning and Protection Project in 
Konya, Bozkır, Şeydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük”, “Landscape Character Analysis on city 
scale and Evaluation of it in terms of Tourism/Recreation”, Yeşilırmak Basin 
Landscape Atlas (Landscape Character, Variety of Landscape and bio-diversity, 
Qualification of Landscape, Landscape Strategies) Project. 

As a result, landscape planning and landscape planning approaches and methods 
with the relevant project has been demonstrated applicability from  local scale to 
national scale. Also,  Landscape Architecture Department of Education, which since 
the 1930s  in Turkey have been confirmed as an important landscape planning 
infrastructure . Landscape Protection, Planning and Management Laws should be 
enacted. 

Keywords: Landscape, Landscape planning, Landscape management, Landscape 
ecology  

 

1.GİRİŞ 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre, Peyzaj; özellikleri, insan ve/veya doğal 
faktörlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda insanlar tarafından algılandığı şekliyle 
oluşan bir alandır (APS 2000). Ekolojik anlamda peyzaj geniş alanlarda benzer 
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formlarla tekrarlanan arazi kullanımları ya da yerel ekosistemlerin karışımı olan bir 
mozaiktir (Forman 1995). 

Peyzaj kavramının sınırlarının belirlenmesinde bize yardımcı olacak kavramlardan 
birisi biyolojide kullanılan “hiyerarşi düzeni”dir. Hem canlı hem de cansız parçaların 
bulunduğu sistemlere biyosistemler denilmektedir. Biyosistemler genetik 
sistemlerden başlayıp, hiyerarşi düzeni içinde aşamalı olarak peyzaj düzeyine ve 
oradan da ekosfer düzeyine kadar devam eder.  Biyolojide hiyerarşi düzeninin 
basamakları küçükten büyüğe doğru hücre, doku, organ, organ sistemi, organizma 
(canlı birey), populasyon, komünite, ekosistem, peyzaj, biyom, ekosfer biçiminde 
sıralanmaktadır (Odum ve Barrett 2008). Yani farklı ekosistem mozaikleri Peyzajı 
oluşturmaktadır. Bu durumda peyzaj  planlaması, koruması ve yönetimi peyzajı 
oluşturan farklı ekosistemlerin yönetimini, ekosistemler arasındaki ilişkilerin, ekolojik 
işlevlerin analizi ve çözümlenmesini de içermektedir. 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre, Peyzaj Planlaması”, peyzajın değerinin 
arttırılması, iyileştirilmesi veya oluşturulması için yapılan ileriye dönük esaslı 
eylemlerdir. Peyzaj Planlamada, öncelikle koruma ve kullanma dengesinin ortaya 
konulması, ekolojik özelliklerin irdelenmesi, kullanımlar ve dolayısıyla ekolojik 
ilişkilerin değerlendirilmesi ve tüm bu irdelemelerin ardından eylemlerin 
tanımlanması ve insanın en üst düzeyde yararlanacağı ama diğer canlılara en az 
zararı vereceği bir çevrenin oluşumu üzerinde durulmaktadır (Uzun 2003). 

Avrupa Konseyine göre peyzaj planlamanın, ya farklı ölçeklerde mekânsal planlama 
hiyerarşisi içinde yer alması ya da diğer mekânsal planlarla bütünleştirilmesi 
önerilmektedir. Ülkemiz için en akılcıl yol ikincil seçenek olarak görülmektedir. 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın materyalini, Konya İli Seydişehir-Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük İlçesi Suğla 
Gölü Mevkii “Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama”, İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter 
Analizi ve Turizm/Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi (Peyzaj-44), Yeşilırmak 
Havzası Peyzaj Atlası  (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj 
Kalitesi, Peyzaj Stratejileri)   Projeleri oluşturmaktadır. 

Çalışmada yöntem olarak üç proje çalışmasına ilişkin bazı temel bilgiler verilerek, 
peyzaj planlama ile peyzaj planlama yaklaşım ve yöntemlerinin yerel ölçekten ulusal 
ölçeğe kadar uygulanabilirliği tümevarım yöntemi ile ortaya konulmuş, bazı öneriler 
getirilmiştir. 
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3.BULGULAR 

Konya İli Seydişehir-Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük İlçesi Suğla Gölü Mevkii “Peyzaj 
Yönetimi, Koruma ve Planlama” Projesinin amacı: Ulusal, bölgesel, yerel ölçekte 
oluşturulan peyzaj sınıflandırma yönteminden hareketle, planlama alanına ilişkin 
peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi, peyzaj fonksiyonlarından yola çıkılarak, 
peyzaj ekolojisi temelli bir yaklaşımla sektörel peyzaj politikalarının da tanımlandığı 
ülkemizdeki ilk resmi peyzaj planının oluşturularak, bunun uygulanmasındaki peyzaj 
yönetim biçiminin ortaya konulmasıdır (Şekil 1). 

Ülkemizde önemli peyzajların tanımlanması ve statü verilmesinde korunan alanlarla 
ilgili yasa ve yönetmelikler bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak en önemli kanun 2873 
Sayılı Milli Parklar Kanunu’dur. Ancak, kanun kapsamına girmeyen konularda yerel 
halk için önemli olan ya da olağanüstü bir güzelliğe sahip olmayan ancak fonksiyonu 
nedeniyle önemli olan peyzajlar için yasal bir statü bulunmamaktadır (Avrupa Peyzaj 
sözleşmesi bu durumdaki peyzajlarında önemli olduğuna vurgu yapmıştır). Bu 
kapsamda Konya’da gerçekleştirilen proje kapsamında ülkemiz için bazı “Peyzaj 
Koruma-Yönetim Statülerinin” oluşturulması önerilmiştir. Özellikle alt bölge ve yerel 
ölçekte yapılacak peyzaj planlama çalışmalarında o bölge için önemli mekanların 
tanımlanması ve aşağıda belirtilen statülerle ifade edilmesi önerilmiştir (Uzun ve ark 
2012). 

1. Önemli peyzajlar: Sahip olduğu doğal ya da kültürel peyzaj elemanları açısından 
önem arz eden, mevcutta korunan alan sistemi içine dahil olmamış, ancak 
jeomorfolojik, jeolojik, mikroklimatik alanlar gibi özellikleri içeren alanlardır. Yapılan 
peyzaj analizleri ile peyzaj fonksiyonunun yüksek olduğu belirlenen, bölgedeki 
ekolojik süreçlerin, döngülerin gerçekleşmesinde önemli bir yere sahip alanlar bu 
kapsamda değerlendirilmelidir. 

2. Özel peyzajlar: Bölge halkı tarafından değer verilen, insanlar tarafından güzel 
olduğu belirtilen ve belli zamanlarda rekreasyon amaçlı ziyaret edilen alanlardır. 
Kültürel peyzaj ögeleri açısından, yerel mimari, yerel el sanatları, yerel yerleşim 
dokusu, yerel tarım kültürü, yerel ormancılık kültürü gibi özel değerlere sahip alanlar 
o bölge için özel peyzajlar olarak tanımlanmalıdır. 

3. Simgesel peyzajlar: Anıt ağaç, tek bir mimari yapı gibi bireysel niteliği ve çevresi 
ile önemli bir kaynak değerine sahip peyzaj ögeleridir. 

Benzer “Peyzaj Koruma-Yönetim Statüleri” Malatya projesinde de getirilmiştir. 
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Şekil 1. Konya projesinde izlenen Peyzaj planlama yöntemi (Uzun ve ark 2012) 
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İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rekreasyon Açısından 
Değerlendirilmesi (Peyzaj-44) projesi  ile; Malatya İli kapsamında alan kullanım 
kararları ve politikalarının üretilmesinde merkezi ve yerel idare tarafından 
değerlendirilmek üzere, Malatya İli peyzaj karakteristiklerinin, analizi, kaydı ve 
haritalanması, Malatya İli peyzaj karakteristikleri bilgi sistemi kapsamında turizm ve 
rekreasyon kaynağı doğal ve kültürel peyzaj ögelerinin belirlenmesi, haritalanması 
ve yönetimi, Turizm ve rekreasyon kaynaklarına ilişkin peyzaj politikalarının 
oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ulusal ölçekte “Bölge ve Alt 
Bölge İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Ulusal Klavuzu” ile 
“Peyzaj Bilgi Sistemi (PBS) Veri Tabanı Yapısı, Kodlama ve Sembolojiler” dökümanı 
oluşturulmuştur. Peyzaj planlama ve yönetim süreci bütününde Peyzaj Karakter 
Analizi ve Değerlendirmesi (PKAD) aşaması şekil 2 de açıklanmıştır (Şahin ve ark. 
2013). 

Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası  (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve 
Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri)   Projesinin amacı; Yeşilırmak 
Havzası’nda doğal ve kültürel peyzaj envanteri temelinde peyzaj karakter 
değerlendirmesinin (peyzaj karakter analizleri,  peyzaj fonksiyon analizi, değişim ve 
baskı analizleri, görsel peyzaj analizleri) yapılarak peyzaj karakter tiplerinin ve peyzaj 
karakter alanlarının, peyzaj çeşitliliği ve biyoçeşitliliğin belirlendiği ve peyzaj kalite 
haritasının çıkarıldığı “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası"nın hazırlanması ve peyzaj 
koruma/gelişim stratejilerinin belirlenerek sektörel peyzaj rehberlerinin 
oluşturulmasıdır.   

Peyzaj Atlası: Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde peyzaj karakterinin ve peyzaj 
karakter alanlarının belirlenerek peyzaj karakter değerlendirmesinin yapılmasına 
olanak tanıyan, Havza bazında peyzaj çeşitliliğinin ve biyolojik çeşitliliğin 
tanımlanmasını sağlayan, Biyoçeşitlilik ve peyzaj envanteri veri tabanının gelişimine, 
böylelikle “Peyzaj Bilgi Sistemi”nin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlayan, Havza 
bazında peyzaj kalite haritasının görsel ve ekolojik kalite değerlerine bağlı kalarak 
üretilmesini içeren ayrıca, peyzaj kalite haritası başta olma üzere üretilen mekânsal 
değerlendirmeler doğrultusunda Peyzaj koruma ve gelişim stratejileri ile Sektörel 
peyzaj rehberlerini barındıran tüm planlama çalışmalarında referans olarak 
yararlanılabilecek bir dokümandır.  Dolayısıyla, rasyonalite, bütüncüllük, 
sürdürülebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir yönlendirme, karar 
destek, kontrol, değerlendirme ve izleme aracıdır (Uzun ve ark. 2015). 
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Şekil 2.  Peyzaj planlama ve yönetim süreci bütününde Peyzaj Karakter Analizi ve 
Değerlendirmesi (PKAD) (Şahin ve ark. 2013). 
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Peyzaj Kalitesi; içinde yaşadığımız peyzajın bilinen en iyi özelliklerini bünyesinde 
taşıması durumudur. Peyzaj yapısının ve fonksiyonlarının canlıların beklenti ve 
gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir. Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının 
Hazırlanması Projesi kapsamında peyzaj kalitesinin ortaya konulabilmesi için peyzaj 
fonksiyon analizleri, peyzaj göstergeleri ve peyzaj etki, değişim ve baskı analizi 
sonucunda elde edilen analiz sonuçlarından yararlanılmıştır. Bu üç başlık altında 
aşağıda yer alan 47 adet veri/analiz oluşturulan 726 mikrohavza düzeyinde ifade 
edilerek haritalanmıştır (Uzun ve ark. 2015): 

Potansiyel Peyzaj Kalitesi /Peyzaj Kalitesini Artıran Etmenler: Peyzaj çeşitliliği 
(Shannon’s Çeşitlilik Göstergesi), Peyzaj çeşitliliği (Peyzaj karakter tiplerine (PKT) 
ilişkin), Peyzajın habitat fonksiyonu, Peyzaj bağlantılılığı, Biyoçeşitlilik , (Bitki 
biyoçeşitliliği, Omurgalı canlılar, Sürüngenler,  Sucul canlılar, Böcekler), Peyzajdaki 
Su infiltrasyonu, Peyzajdaki Kültürel zenginlikler, Görsel Peyzaj kalitesi, Temel arazi 
kullanımlarının mikrohavzalardaki oranları, Nüfus değişimi (1980-2012 % değişim) 
Yeşilırmak Havzası 1980-2012 yılları arası azalan nüfus değerleri, İnsan kullanımı 
göstergesi: Yeşilırmak Havzası insan kullanım göstergesi - Orman alanları artış 
değerleri, İnsan kullanımı göstergesi: Yeşilırmak Havzası insan kullanım göstergesi 
- Tarım alanları azalış değerleri, İnsan kullanımı göstergesi: Yeşilırmak Havzası 
insan kullanım göstergesi - Yerleşim alanları azalış değerleri, Mikrohavzalar içinde 
orman örtüsü içindeki toplam akarsu uzunluğu oranı, Mikrohavzalar içindeki su 
yüzeylerinin (Baraj, göl ve gölet) mikrohavza alanına oranı, Ekolojik koridor 
niteliğindeki nehirler, Sazlık, bataklık alanlar’dır. 
 
Peyzaj Kalitesini Azaltan Etmenler: Peyzajın potansiyel erozyon riski, Peyzajdaki 
yüzey akışı, Nüfus yoğunluğu, Nüfus değişimi (1980-2012 % değişim) Yeşilırmak 
Havzası 1980-2012 yılları arası artan nüfus değerleri, İnsan kullanımı göstergesi: 
Yeşilırmak Havzası insan kullanım göstergesi - Orman alanları azalış değerleri, 
İnsan kullanımı göstergesi: Yeşilırmak Havzası insan kullanım göstergesi - Tarım 
alanları artış değerleri, İnsan kullanımı göstergesi: Yeşilırmak Havzası insan 
kullanım göstergesi - Yerleşim alanları artış değerleri, Mikrohavzalarda km2 başına 
düşen yol oranı, Mikrohavzalar içinde tarım arazileri örtüsü içindeki toplam akarsu 
uzunluğu oranı, Yolların 50 m tampon zonunda yer alan akarsu uzunluğu oranı, % 6 
eğimden fazla yerlerdeki tarım yapılan arazilerin mikrohavza alanına oranı, 
Akarsulara iletilen azot miktarları, Akarsulara iletilen fosfor miktarları, Havzada yer 
alan deşarj noktaları açısından sorunlu mikrohavzalar, Havzada yer alan katı atık 
depo alanları açısından sorunlu mikrohavzalar, Tarım arazileri üzerinde yapılaşma 
baskısı olan mikrohavzalar, A grubu fiziksel ve inorganik-kimyasal parametrelere 
göre mikrohavzaların sınıflandırılması, B grubu organik parametrelere göre 
mikrohavzaların sınıflandırılması, C grubu inorganik kirlenme parametrelerine göre 
mikrohavzaların sınıflandırılması, HES’lerden kaynaklanan sorunlar, Peyzajın 
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heyelan potansiyeli, Eğimin %40 ve üzerinde olduğu alanlardaki yerleşimlerin 
bulunduğu mikrohavzalar, Eğimin %40-20 arasında olduğu alanlardaki yerleşimlerin 
bulunduğu mikrohavzalar, Deprem riski olan olan, aktif fay hatlarının bulunduğu 
mikrohavzalar, Barajların 300+700 km tampon zonlarında yerleşim ve tarım 
bulunduran mikrohavzalar, Taş ve maden ocakları bulunduran mikrohavzalar’dır. 

Yeşilırmak Havzası'ndaki Mevcut Peyzaj Kalitesi ve Peyzaj kalite hedefleri çizelge 
1’ deki terminolojiye göre oluşturulmuştur. Şekil 3’de Yeşilırmak Havzasına ilişkin 
Peyzaj kalite hedefleri haritası görülmektedir. 

 

Çizelge 1. Yeşilırmak Havzası'ndaki Mevcut Peyzaj Kalitesi tanımları ve Peyzaj 
Kalite Hedefleri (Uzun ve ark 2015). 

Mevcut Peyzaj 
Kalitesi 
Derecesi 

Mevcut Peyzaj Kalitesi Tanımı Peyzaj Kalite Hedefleri 

ÇAB: Çok Az 
Bozulmuş 
Peyzaj Kalitesi  

Ekolojik Hassasiyetin Çok 
Yüksek Düzeyde Olduğu Alanlar 

Aktif Korunması Hedeflenen 
Peyzajlar 

Peyzaj koruma statülerinin 
atanması önerilen alanlar 

Doğal ve/veya doğala yakın 
peyzaj karakterindeki alanlar 
olarak tanımlanabilir. Bunların 
mevcut durumlarının 
sürdürülebilmesi için koruma 
önlemleri gereklidir. 

AB: Az 
Bozulmuş 
Peyzaj Kalitesi               

Ekolojik Hassasiyetin Yüksek 
Düzeyde Olduğu Alanlar 

Peyzaj Sürekliliğinin 
Sağlanması Önerilen 
Peyzajlar 

Uygun alanlara peyzaj koruma 
statüsü atanabilecek 
alanlardır. 

Doğal ve/veya doğala yakın 
peyzaj karakterinde olan ancak 
peyzaj kalitesini düşüren bazı 
olumsuzluklara maruz kalan 
alanlardır. Bunların mevcut 
durumlarının sürdürülebilmesi için 
koruma ve alanlara ilişkin yönetim 
mekanizmalarında olumlu 
değişiklikler yapılması 
gerekmektedir. 
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OB: Orta 
Bozulmuş 
Peyzaj Kalitesi 

Ekolojik Hassasiyetin Orta 
Düzeyde Olduğu Alanlar 

Peyzaj Değerinin Artırılması 
/Peyzajın Eski Haline 
Getirilmesinin Önerildiği 
Peyzajlar 

Bu karakter tiplerinin korunması 
peyzajın kendini toparlaması 
açısından yeterlidir. Ancak 
bozulmanın derecesi arttıkça 
peyzajı destekleyici önlemler ve 
korumanın artırılması 
gerekecektir. 

B: Bozulmuş 
Peyzaj Kalitesi                      

Ekolojik Hassasiyetinin Düşük 
Düzeyde Olduğu Alanlar 

Peyzajın 
İyileştirilmesi/Doğaya 
Yeniden Kazandırma 
Çalışmaları Önerilen 
Peyzajlar  

Biyolojik onarım önlemleri ve 
koruma gereklidir. 

ÇB: Çok 
Bozulmuş 
Peyzaj Kalitesi 

Ekolojik Hassasiyetinin Çok 
Düşük Düzeyde Olduğu Alanlar 

Peyzajın Yenilenmesi/Yeni 
Peyzaj Oluşturulması 
Önerilen Peyzajlar  

Yoğun insan müdahaleleri 
sonrasında sorunlu peyzajlar 
oluşan, çok bozulmuş peyzaj 
kalitesine sahip alanlardır. Bu 
alanlarda; bozulmuş peyzajın 
eski karakterine dönüşü söz 
konusu değilse, alanın farklı 
bir amaçla kullanılması, 
(örneğin taş ocağı sonrası bir 
alanın rekreasyon alanı olarak 
planlanması gibi), çevre ile 
sorunsuz bir şekilde 
jeomorfolojik, hidrolojik ve 
görsel çözümlerin üretilmesi 
önerilmektedir.   

Bazı yerlerde yok olma aşamasına 
gelmiş insan müdahalelerinin 
yoğun olduğu peyzaj kalitesine 
sahip alanlardır. Yeniden 
oluşturmak için kademeli 
biyolojik onarım önlemleri ve 
koruma gerekmektedir. Ancak 
alınacak önlemlerin bütüncül 
olarak alınmasında fayda 
bulunmaktadır. 

 

Peyzaj Gelişim Stratejileri ve Sektörel Peyzaj Rehberlerinin Geliştirilmesinde 
Kullanılacak Terminoloji: Peyzaj Koruma Alanı/Salt-Mutlak Koruma Alanı, Peyzaj 
Koruma Alanı/Koruma Ağırlıklı Kullanım, Sınırlı Peyzaj Kullanım Alanı/Dengeli 
Koruma ve Kullanım, Kontrollü Peyzaj Kullanım Alanı/Kullanma Ağırlıklı Koruma, 
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Potansiyel Peyzaj Kullanım Alanı/Kullanma olarak, beş başlıkta değerlendirilerek 
haritalanmıştır (Uzun ve ark 2015). 

Yeşilırmak Havzası'ndaki Mevcut Peyzaj Kalitesi tanımları ve Peyzaj Kalite Hedefleri 
ile Peyzaj Gelişim Stratejileri ve Sektörel Peyzaj Rehberlerinin Geliştirilmesinde 
Kullanılacak Terminoloji belirtilen bu üç proje kapsamında, farklı literatür bilgileri ve 
alan deneyimlerinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Zaman içerisinde farklı proje 
çalışmaları ile de katkılar sağlanarak son haline getirilmesi beklenmektedir. İlgili 
terminolojilerin Peyzaj Koruma, Planlama ve Yönetimine ilişkin olarak çıkarılacak bir 
yasa ya da mekânsal planlama içindeki bütünleşme çalışmaları kapsamında 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

Şekil 3.  Yeşilırmak Havzası Kalite Hedefleri (Uzun ve ark 2015). 
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak ülkemizde 1930’lı yıllardan itibaren yapılan,  Peyzaj Planlama ve 
Peyzaj Planlama Yaklaşımları ya da Ekolojik Planlama ve Tasarım konusunda 
Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini tarafından önemli bir alt yapının mevcudiyeti 
bilinmektedir. Peyzaj planlama kapsamında Yerel, Alt Bölge ve Bölge ölçeğinde 
gerçekleştirilen projelerle yeni ya da benzer yaklaşımlar, tanımlamalar bu alt yapıya 
ilaveten oluşturulmuştur. Şekil 4 de görüleceği üzere, mekânsal planlama ile 
bütünleşme sürecinde ortaya konulan peyzaj planları ve planlama yaklaşımları 
Avrupa Konseyinin önerdiği şekilde bir bütünleşmeyi rahatlıkla sağlayabilecek 
niteliktedir. Peyzaj Mimarları tarafından oluşturulan peyzaj planları ve peyzaj 
planlama yaklaşımları gerek mekânsal planlamada gerekse sektörel planlarda 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Böylece son yıllarda yaşadığımız bir 
dizi insan müdahalesi kaynaklı çevre sorunlarının da önüne geçilebilecektir. 

 

- İlgili projelerle elde edilen kazanımların ya da kat edilen aşamaların tekrar 
kaybedilmemesi adına; Konuyla ilgili takiplerin  Proje sahipleri, Üniversiteler, Kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki birimler ile özellikle Peyzaj Mimarları Odası gibi, Sivil 
Toplum Örgütleri tarafından yapılması önemlidir. 
- Peyzaj planlama konusundaki yaklaşımların ve deneyimlerin, mezun konumundaki 
tüm meslektaşlarımıza yayılması, tüm öğrencilerimize aktarılması, meslek içi 
eğitimlerle geliştirilmesi konuyla ilgili devamlılığın sağlanması açısından önem 
taşımaktadır. 

- İlgili projelerden edinilen deneyimler, Korumada halkın katılımını ortaya koyacak 
yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. Halka rağmen Koruma ya da 
Kullanma teorik olarak mümkün olmasına rağmen, uygulamaya aktarılması çok zorlu 
bir süreçtir. Bu nedenle tüm koruma amaçlı çalışmalarda paydaş analizleri yapılarak 
halkın da katılımıyla kararlar verilmesi temel hedef olmalıdır. 

- Sonuç olarak Peyzaj Planlama, Koruma, Yönetim, Peyzaj Onarımı, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi, Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ekosistem Değerlendirme 
Raporları vb. konularda hazırlanan raporlarda artık ilgili Bakanlıklar ve özel sektör 
nezdinde Peyzaj Mimarları aktif olarak yer almaktadır. Yapılan tüm bu çalışmaların 
bir dayanağa sahip olması adına “Peyzaj Koruma, Planlama ve Yönetim Yasası” nın 
ya da konuya ilişkin kanunu bir düzenlemenin yapılmasına acilen ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Şekil 4. Türkiye’de peyzaj planlamanın planlama sistemi içindeki yeri önerisi  

(Bundesamt für Naturschutz/Federal Agency for Nature Conservation, 2008; Uzun 
ve ark., 2010’den geliştirerek). 
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1. Giriş 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (APS); Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 19 
Temmuz 2000’de Strazburg’da kabul edilmiş ve 20 Ekim 2000’de de Florence’da 
(İtalya) üye devletlerin imzasına açılmıştır. 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ni imzalayan üye devletler böylelikle; sosyal ihtiyaç lar, 
ekonomik faaliyetler ve çevre arasında dengeli ve uyumlu bir ilişkiye dayanan 
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesine yönelik endişelerini açıklamış oldular. 
Kültürel boyutu da bulunan Sözleşme, ‘peyzaj’ın sürdürülebilir gelişimine adamış ilk 
uluslararası anlaşmayı temsil etmektedir (Déjeant-Pons 2015). 

Türkiye, APS’yi 20 Ekim 2000 tarihinde imzalamıştır. Sözleşme, 10.06.2003 tarih ve 
4881 sayılı Kanun ile (Avrupa peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun) TBMM’de onaylanmış ve 17 Temmuz 2003 tarihli ve 
25181 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir 
(https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4881.html). 

APS’nin Önsöz’ünde peyzaj; bireysel ve toplumsal refahın anahtar öğesi olarak 
belirtilmektedir. Peyzajın korunması, yönetimi ve planlanması; herkesin hakkı ve 
sorumluluğu olarak görülmektedir (Déjeant-Pons 2015).  

APS’yi imzalayan ülkeler; 

 ‘Peyzaj’ın kültürel, ekolojik, çevreyle ilgili ve sosyal alanlarda, önemli bir kamu yararı 
rolü olduğunu, ekonomik aktiviteler için uygun bir kaynak oluşturduğunu ve 
peyzajların korunması, yönetimi ve planlanmasının iş imkânı yaratılmasına katkı 
sağlayacağını; 

Kırsal ve kentsel alanlarda, yüksek kaliteli alanlarda olduğu kadar bozulmuş 
alanlarda, olağanüstü güzelliğe sahip olarak nitelenen alanlar kadar sıradan sayılan 
alanlarda ‘peyzaj’ın insanlar için yaşam kalitesinin önemli bir parçası olduğunu; 

Tarım, ormancılık, endüstri ve maden üretim teknikleri ile bölgesel planlama, kent 
planlama, ulaştırma, altyapı, turizm ve rekreasyonla ilgili gelişmeler ile daha genel 
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bir düzeyde dünya ekonomisindeki değişikliklerin birçok durumda peyzajların 
dönüşümünü hızlandırdığını; 

Kalite ve çeşitlilik açısından Avrupa peyzajlarının ortak bir kaynak oluşturduğunu ve 
bu peyzajların korunması, yönetimi, planlaması için işbirliği yapmanın önem 
taşıdığını, kabul etmektedirler (http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/rms/0900001680080621). 

APS’nin hazırlanması sürecinde; doğal ve kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi, 
bölgesel ve mekansal planlama ile yerel öz-yönetim ve sınırötesi işbirliği alanında 
uluslararası düzeyde mevcut hukukî metinler dikate alınmıştır. Bu bağlamda özellikle 
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern, 19 
Eylül 1979); Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (Granada, 3 Ekim 
1985); Avrupa Arkeoloji Mirasının Korunması Sözleşmesi (gözden geçirilmiş) 
(Valetta, 16 Ocak 1992); Ülkesel Topluluklar veya Makamlar Arasında Sınırötesi 
İşbirliği Alanında Avrupa Çerçeve Sözleşmesi (Madrid, 21 Mayıs 1980) ve ek 
protokollerini, Avrupa Yerel Öz Yönetim Şartı (Strazburg, 15 Ekim 1985); Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio, 5 Haziran 1992); Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Sözleşme (Paris, 16 Kasım 1972) ve Çevresel Konularda Bilgiye 
Erişim, Karar Vermeye Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi (Aarhus, 25 
Haziran 1998) (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4881.html) yönlendirici olmuştur. 

Bu bağlamda Avrupa’daki tüm peyzajların korunmasına, yönetimine ve 
planlamasına adanan yeni bir araç olarak APS, üye ülkeler arasında imzaya 
açılmıştır. APS’yi halihazırda 38 üye ülke onaylamış durumdadır 
(http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/176/signatures?p_auth=O46Fjce8). 

 

2. Tanımlar 

APS kapsamında öncelikli olarak ‘peyzaj’ kavramı tanımlanmıştır. Bu tanıma göre 
Peyzaj; insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insanî 
unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan’dır. 

Bu tanım ‘algı’ konusunu vurgulaması açısından önemlidir. Öte yandan ‘peyzaj’ı bir 
‘alan’ (orijinal dilde territoire) olarak tanımlayarak; peyzajın sınırları çizilebilen, 
değişim/dönüşümü daha kolay izlenebilen ve ölçülebilen bir çerçevede ele alınması 
kolaylaştırılmıştır. Böylelikle peyzajın planlanması, korunması ve yönetimi için daha 
etkili mekanizmaların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Peyzaj politikası, yetkili kamu makamları tarafından peyzajların korunması, 
yönetimi ve planlaması amacına yönelik olarak özel önlemlerin alınmasına izin veren 
genel ilkeler, stratejiler ve rehber kuralların ifadesi olarak tanımlanmaktadır. 
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Peyzaj kalitesi hedefi, belirli bir peyzaj için yetkili kamu makamları tarafından insan 
topluluklarının çevrelerinde bulunan peyzajlara ilişkin arzularının açık ve kesin ifade 
edilmesidir. 

Peyzajın korunması, bir peyzajın önemli ve karakteristik özelliklerinin korunması ve 
sürekliliği için gerçekleştirilen, peyzajın doğal kurgusundan ve/veya insan 
faaliyetinden kaynaklanan miras değerinin haklı kıldığı eylemler olarak 
tanımlanmaktadır. 

Peyzaj yönetimi, sürdürülebilir kalkınma perspektifinden, bir peyzajın düzenli 
bakımını sosyal, ekonomik ve çevreyle ilgili süreçlerin yol açtığı değişiklikleri 
yönlendirecek ve uyumlaştıracak biçimde sağlamaya yönelik eylemler olarak 
tanımlanmaktadır. 

Peyzaj planlaması, peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için 
yapılan ileri görüşlü güçlü eylemler olarak tanımlanmaktadır (Déjeant-Pons 2015). 

APS’nin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için farklı ölçeklerde toplantılar 
yapılmaktadır. Çizelge 1’de bugüne kadar yapılan ‘APS’nin Uygulanmasına Yönelik 
Avrupa Konseyi Çalışma Toplantıları’ ile ilgili bilgi verilmektedir.  

 

Çizelge 1. 
Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Uygulanmasına Yönelik  Avrupa Konseyi Çalışma 
Toplantıları (Déjeant-Pons 2015’ten yararlanılmıştır). 

No Konu Yer Tarih 

1. Peyzaj politikaları: Avrupa 
vatandaşlarının refahı ve 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı 
(sosyal, ekonomik, kültürel ve 
ekolojik yaklaşımlar); Peyzaj 
tanımlama, değerlendirme ve 
kalite hedefleri, kültürel ve doğal 
kaynakların kullanımı; 
Farkındalığın arttırılması, eğitim 
ve öğretim; Peyzajın korunması, 
yönetimi ve planlanması için 
yenilikçi araçlar. 

Strasbourg 
(Fransa) 

23-24 Mayıs 
2002 

2. Uluslararası politika ve 
programlara peyzajın 
bütünleştirilmesi ve sınırötesi 

Strasbourg 
(Fransa) 

27-28 Kasım 
2003 
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peyzajlar; Peyzajlar ve bireysel ve 
toplumsal refah; Mekansal 
planlama ve peyzaj. 

3. Kentsel, yarı kentsel ve kent 
çevresi alanlar için peyzaj 

Cork (Irlanda) 16-17 Haziran 
2005 

4. Peyzaj ve Toplum Ljubljana 
(Slovenya) 

 11-12 Mayıs 
2006 

5.  Peyzaj kalite hedefleri: Teoriden 
uygulamaya 

Girona (İspanya) 28-29 Eylül 2006 

6.  Peyzaj ve Kırsal Miras Sibiu (Romanya) 20-21 Eylül 2007 

7. Planlama politikaları ve 
yönetişimde peyzaj: Bütüncül 
mekânsal yönetime doğru 

Piestany (Slovakya) 24-25 Nisan 
2008 

8.  Peyzaj ve itici güçler Malmö (İsveç) 8-9 Ekim 2009 

9.     Peyzaj, Altyapılar ve Toplum Cordoba (İspanya) 15-16 Nisan 
2010 

10.    “Çok-fonksiyonlu peyzajlar”, ,  Evora (Portekiz) 20-21 Ekim 
2011. 

11.  Avrupa Konseyi Ulusal Seçmeler 
Peyzaj Ödülü Forumu – 2008-
2009 ve 2010-2011 Oturumları 

Carbonia (İtalya)  4-5 June 2012 

12. Ülkesel demokrasiler hakkında 
Avrupa’nın geleceği için 
öngörüler: Mekansal planlama 
için yeni bir strateji olarak peyzaj 

Thessalonica 
(Yunanistan) 

 1-2 Ekim 2012 

13.  Peyzaj tanımlama ve değerleme: 
Demokraside bir alıştırma 

Cetinje (Karadağ) 23 Ekim 2013 

14.  Avrupa Konseyi Ulusal Seçmeler 
Peyzaj Ödülü Forumu – 2012-
2013 Oturumları 

Wroclaw (Polonya) 11-12 Haziran 
2014 

15.  Sürdürülebilir peyzajlar ve 
ekonomi  

Nevşehir (Türkiye) 30 Eylül, 1-2 
Ekim 2014 
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3. Ülkemizdeki Durum 

Türkiye Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ni, 

 Ülkemiz peyzajının korunması, planlanması ve yönetilmesi için ulusal ve 
uluslararası düzeyde çalışmaların yapılması| 

 Avrupa ülkeleriyle eşgüdümün sağlanması| 

 Kamu ve yerel yönetimlerin peyzajın önemini ve değerini kavramaya teşvik 
edilmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması| 

 Çevre ile uyumlu sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve 

 İnsan sağlığının ve yaşam kalitesinin korunması  

amaçlarıyla imzalamıştır (Çetin Sönmez 2014). 

Taraf ülkeler, APS’deki dört genel önlemi (5. Madde) uygulamayı uymayı taahhüt 
ettikleri için Türkiye de APS kapsamında aşağıdaki önlemleri almak durumundadır: 

 Peyzajı, yasada, insanların çevresinin ana bir bileşeni, paylaştıkları ortak 
kültürel ve doğal mirasın çeşitliliğinin bir ifadesi ve kimliklerinin temeli olarak 
tanımak,  

 Peyzajı koruma, yönetim ve planlamayı amaçlayan peyzaj politikalarını 
oluşturmak ve uygulamak, 

 Halkı, yerel, bölgesel otoriteler ile peyzaj politikalarının tanımı ve 
uygulanması ile ilgili diğer tarafların katılımı için yöntemler oluşturmak, 

 Peyzajı, bölgesel ve kentsel planlama politikaları ile ve kültürel, çevresel, 
tarımsal, sosyal ve ekonomik politikalarla olduğu kadar peyzaj üzerinde 
doğrudan ya da dolaylı etkisi olası diğer politikalarla bütünleştirmek (Sarlöv 
Herlin 2007). 

Öte yandan APS’yi onaylayan ülkeler, beş özel önlemi (6. Madde) de uygulamaya 
koymayı taahhüt etmektedirler. Bunlar arasında bilinçlendirme, eğitim, öğretim, 
tanımlama, değerlendirme, ile peyzaj kalite hedeflerinin tanımlanması ve peyzaj 
politikalarını yürürlüğe koyacak enstrümanların sunulması bulunmaktadır (Sarlöv 
Herlin 2007). 

Sözleşmenin uluslararası ve ulusal odak noktası; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa 
Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi, Peyzaj Koruma 
Şubesi’dir (2003- 2011 yılları arasında mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
yürütülmüştür). 

Ulusal Odak Noktası’nın görevleri (Çetin Sönmez 2014); 
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 Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine 
getirmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek, sözleşmenin gerektirdiği 
çalışmaların yapılmasını sağlamak, kurum ve kuruluşlar arasındaki 
koordinasyonu sağlamak, 

 Ülke peyzaj karakter tiplerinin ve alanlarının belirlenmesini, peyzaj veri 
tabanının hazırlanmasını sağlamakla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, peyzaj 
envanterinin çıkarılmasını ve Peyzaj Atlasının (haritasının) hazırlanmasını 
sağlamakla ilgili işlemleri yürütmek, 

 Ulusal seviyede peyzajın korunması, planlanması ve yönetilmesi amacıyla; 
strateji, politika, prensip ve kriterler geliştirmek ve mevzuat hazırlamak, 
korunan alanlar dışında bozulmuş peyzajların doğaya yeniden 
kazandırılması için, restorasyon, rehabilitasyon ve reklamasyon projelerini 
hazırlamak, hazırlatmak ve hazırlanan projeleri uygulamak ve 
uygulanmasını izlemek 

olarak belirtilmektedir. 

 

4. Sonuç 

Ulusal Odak Noktası olan Peyzaj Koruma Şubesi, son dönemde peyzajın 
planlanması, korunması ve yönetimi çerçevesinde önemli çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Öte yandan Ulusal Peyzaj Stratejisi ve Eylem Planı’nın 
hazırlanması, Ulusal Peyzaj Veri Tabanı’nın oluşturulması, Ulusal Peyzaj 
Envanteri’nin elde edilmesi ve Ulusal Peyzaj Atlası’nın hazırlanması ile ilgili altyapıyı 
oluşturmayı da hedeflemektedir.  

 APS, peyzaj planlama, koruma ve yönetimi için güçlü bir araç olmasının yanı sıra 
yerel yönetimlerin güçlenmesi ve her türlü kararın alınması ve uygulanması 
aşamasında vatandaş katılımını destekleyecek etkili bir araçtır. Çünkü karar üretme 
ve uygulama süreçlerine “toplumu dahil etme”  APS’nin önemle vurguladığı 
alanlardan biridir. 

APS; algılanışı ülkemizde hala ‘sorunlu’ olan ‘peyzaj’ kavramının, Sözleşmede yer 
aldığı şekliyle anlaşılmasına ve uygun koruma, planlama, yönetim süreçlerinin 
başlatılmasına zemin sağlayabilecek durumdadır.  Bu çerçevede, Ulusal Odak 
Noktası olan Peyzaj Koruma Şubesi’nin altyapısının güçlendirilmesi; ulusal peyzaj 
politikalarının geliştirilmesinde ve Ulusal Peyzaj Atlası’nın hazırlanmasında en 
önemli adım olarak görülmelidir.  
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YEŞİLYOL: BİR TURİZM YOLU MU, 

BİR EKOSİSTEMİN SONU MU? 

 

Oğuz KURDOĞLU 

Yrd. Doç. Dr., KTÜ Orman Fakültesi  Orman Müh. Bölümü Trabzon, 

oguzkurdoglu@gmail.com 

 

ÖZET 

Türkiye'nin nereyse 2/3’ünü dağlık alanlar oluşturmaktadır. Bu durum elbette çoğu 
zaman sorun olarak karşımıza çıksa bile bizlere eşsiz olanaklar 
sunmaktadır. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının çoğunun ana doğuş yeri yüksek 
dağlar ve dağ ormanlarıdır. Su temininde, dağ ormanlarının ve alpin çayırlıkların 
muhafazası özel dikkat gerektirmektedir. Yine bu alanlar biyolojik çeşitlilik için de en 
değerli korunak/sığınak durumundadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesindeki dağlar, çok değerli biyolojik varlıklara, ekosistemlere 
ve tarihi-kültürel dokuya ev sahipliği yapmaktadır. Bu özellikler nedeniyle bölgede 
çok sayıda korunan alan mevcuttur. Bozulmamış ekosistemleri ve geleneksel yaşam 
örnekleri ile dünyaca bilinen çok özel bir doğal alan ve önemli bir turizm 
destinasyonudur. Ancak dağlar çeşitli yatırımlar nedeniyle de ciddi tehditlerle karşı 
karşıyadır.  

Bölge yaklaşık on beş yıldır HES’ler, Madencilik ve ormansızlaşma tehdidi  ile karşı 
karşıya idi. İlk kez 2005 yılında bütün dağ alanlarını ve geleneksel yayla 
yerleşimlerini birbirine bağlamak ve turizme açmak olarak açıklanan yeşilyol projesi 
ise üç yıldır ülke gündeminin en sıcak çevre tartışmalarından birini oluşturmaktadır.  

Ortalama eğimi % 74 olan bölge dağlarında yeni yolların inşa edilmesi ve var olan 
yolların iyileştirilmesi ile ortaya büyük sorunlar çıkmaya başlamıştır. 

İlgili kurumlarca ssrarla turizm için yapıldığı söylenen yeşilyolun oluşturduğu tahribat, 
aslında turizm için önemli bir potansiyeli olan bölgenin eşsiz ekosistemlerini yok 
edecek kadar büyüktür.  

Bu çalışma ile Doğu Karadeniz dağları ve dağ ormanlarında yapımına başlanan ve 
büyük yıkımlara yol açtığı için son üç yılın ülkemizdeki en sıcak çevre tartışması 
haline gelen yeşilyol projesi turizm-doğa koruma bağlamında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, Yeşilyol, Turizm, Yol tahribatı. 
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ABSTRACT 

Almost two-thirds of Turkey consists of mountainous areas. Even though we 
frequently encounter this fact as a trouble, it provides us with unique opportunities. 
Most of the fresh water sources of the earth do stem from elevated mountains and 
mountainous forests. Special attention must be paid to the protection of mountainous 
forests and alpine grasslands for the supply of fresh water. Besides, these areas 
serve as the most valuable sanctuaries for biological diversity. Mountains in the 
Eastern Black Sea Region host invaluable biological resources, ecosystems and 
historical-cultural texture. As a result of these characteristics, there are numerous 
protected areas in the region. It is a widely known and special natural zone and an 
essential tourist destination thanks to its untouched ecosystems and traditional 
lifestyle samples. However, these mountains are now facing serious threats thanks 
to several investment projects. 

The region has been challenged by HPPs and Mining – consequently by 
deforestation, for about fifteen years now. The “green road project”, which was first 
disclosed in 2005 as a means of connecting all the mountain areas and traditional 
high plateau settlements to one another, and offering this network for tourism, has 
been the focal point of one of the severe environmental discussions in the country. 

Constructing new roads on the regional mountains, the average slope of which is 
74%, and rehabilitating the existing ones have already started to cause serious 
problems. 

The damage created by the green road, which has been persistently claimed to be 
a means of tourism by the authorities, is so big that it can completely destroy the 
unmatched ecosystems of the region, which owns an important potential for tourism.  

In this study, we make an evaluation of the damage caused by the actual 
implementation of the gigantic project put forward as a means of tourism in respect 
to tourism-nature protection. 

 

Keywords: East Blacksea Region, Greenroad, Road degradation, Ecosystem 
destruction.  
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1.GİRİŞ 

Doğal ya da kültürel mirasın üst düzeyde olduğu veya her ikisinin bir arada 
bulunduğu bölgeler, günümüzün çeşitli amaçlarla en fazla talep ve ne yazık ki tahrip 
edilen yerleri konumundadır. Doğu Karadeniz, kaynak değerleri oldukça yüksek olan 
çok sayıda vadi ve diğer doğal alanlara sahiptir Bu özellikleri nedeniyle yoğun bir 
taleple karşı karşıyadır. Şüphesiz her ülke kendi ekonomik koşullarını daha üst 
basamaklara taşımak istemektedir. Buna göre ekonomik gelişmeler koruma 
etkinliklerini güçlü bir şekilde etkilemektedir ve doğal alanlar üzerinde bu etkiler 
değişik şekillerde kendini göstermektedir (Kurdoğlu ve ark., 2004). 

Dünyada endüstri devrimi ile birlikte ama özellikle 1950’lerden sonra çevresel 
bozulmalara dikkat çekilmeye başlanmıştır. Bu durumun düzeltilmesi konusundaki 
uluslararası çalışmalar ise 1970’lerden sonra hızlanmaya başlamıştır. Bu tarihlere 
kadar başta kuşlar ve yaban hayvanları ile bitkiler ve kimi habitatların korunması 
konusunda çalışmalar yapılırken 1970’lerden sonra çevre sorunlarını merkeze alan 
uluslararası çalışmalar gündeme gelmiştir (Kurdoğlu 2008). Çevre sorunlarını 
oluşturan unsurların başında şüphesiz hava kirliliği ve sanayi atıkları gelmektedir. 
Ancak kalkınma için yapılan çok sayıda yatırımın yanında ülkelerin ödemeler 
dengesi için çok önemli yeri olan turizm, 1950’li yıllardan başladığı olağanüstü 
büyümesini sürdürerek en büyük ekonomik sektörlerden biri haline gelmiştir. Turizm, 
bu gelişmesini sağlarken doğa ve kültürü kullanmış, ekonomik boyutuyla eşdeğer 
büyük olumsuz çevresel etkileri olan, ekosistemleri dönüştüren, habitatları yok eden 
bir yapı haline gelmiştir.  

Dünya turizm hareketi durmaksızın artış göstermektedir. O kadar ki 1950’de global 
turist sayısı 25 milyon, 1980 yılında ise sadece 278 milyon kişi düzeyindeyken 
günümüze kadar o denli hızlanmıştır ki 2014 yılında uluslararası seyahate katılan 
turist sayısı 1,133 milyar kişiye ulaşmıştır. Aynı şekilde 1950 yılında 2 milyar dolar 
olan toplam turizm cirosu, 2014 yılında 1,245 trilyon dolara ulaşmıştır. Seyahat 
edeceklerin sayısı ise Dünya Turizm Örgütü tahminine göre, 2030 yılında 1,8 milyar 
kişi olarak öngörülmektedir (UNWTO,2015). Bu yükselişle turizm yerkürenin en 
büyük ekonomik sektörü olma yolundadır ki dünyanın gayri safi milli hasılasının %9,5 
kadarını oluşturmaktadır. Yine 2013 yılında yaklaşık 266 milyon insana iş 
sağlamıştır. İstihdam rakamlarının 2014 yılı için 273 milyon, 2024 yılında ise 347 
milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir (WTTC, 2014). 

Turizmin bu denli hızlı artışı ve oluşan büyük ekonomik potansiyel, her ülke için 
olduğu gibi Türkiye için de cezbedici bir manzara oluşturmaktadır.  Ülkemiz de 
turizmi kalkınmanın bir aracı olarak görmekte ve turizm adına yapıldığı söylenen çok 
sayıda proje hayata geçirilmektedir. Bunlardan biri olan ve ilk kez 2005 yılında 
zamanın Bayındırlık Bakanı tarafından Turizm Odaklı Kalkınma Planı kapsamında 
yaylaları birleştirme yolu olarak sözü edilen ve 2010 yılında hızla uygulamaya 
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geçilen yeşilyoldur. Bu çalışma, Türkiye’nin en eğimli coğrafyasını oluşturan Doğu 
Karadeniz Bölgesinde yeşilyol olarak adlandırılan yol inşaatlarının, Doğu Karadeniz 
ekosistemine etkilerinin değerlendirilmesini içermektedir. 

1.1 Yeşilyol Nedir? 

Samsun’dan Gürcistan sınırına kadar tüm Doğu Karadeniz yayla ve turizm 
merkezlerini birbirine bağlamak üzere tasarlanan ve uygulamaya geçilen, toplam 
uzunluğu 2600 km olan bir yoldur (Şekil 1). Yaklaşık on yıl evvel ilk gündeme 
geldiğinde Ordu-Artvin arasında düşünülen yeşilyol, günümüzde Samsun’a kadar 
uzatılmış durumdadır. Zamanın Bayındırlık ve İskân Bakanı, “Türkiye'de şimdiye 
kadar yapılmamış bir proje hazırlayarak Karadeniz yaylalarını birleştirmeyi 
planladıklarını; projenin master planının hazırlanması için Doğu Karadeniz İlleri 
Hizmet ve Kalkınma Birliği'nce ihale açıldığını ve planın ihale sonuçlandıktan sonra 
400 gün içinde hazırlanması gerektiğini; çünkü projenin uygulanacağı alanda sadece 
yazın çalışma yapılabildiğini” belirtmekte ve “projenin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'ndan gelen uzmanlar tarafından incelendiğini ve çok beğenildiğini 
vurgulamakta ve projeyi bir vizyon projesi olarak” adlandırmaktaydı (Radikal, 
2007). Proje daha sonraki yıllarda valilikler kanalıyla tanıtılmaya ve ”Doğu Karadeniz 
Turizm Odaklı Kalkınma Projesi” kapsamında değerlendirilmeye başlandı. 

Hâlihazırda 400 gün içerisinde bitirilmesi gerektiği söylenen planın olmadığı ya da 
kamuoyuyla paylaşılmadığı görülmektedir. Sadece Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından yapılan bir harita (Şekil 1) ve  
“Yeşilyol Bilgi Notu” ortaya konmuştur. Bu bilgi notuna göre Yeşil Yol; Artvin, Rize, 
Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu ve Samsun'dan geçen ve Doğu 
Karadeniz'deki yaylaları birbirine bağlayacak olan bir yoldur. Bu güzergâhın yaklaşık 
1.000 km’lik kısmı hâlihazırda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. 
Kalan 1.600 km’lik güzergâhın yaklaşık 500 km’sinin iyileştirilmesi tamamlanmıştır. 
Bundan sonra kalan 1.100 km’lik kısımda ise iyileştirme çalışmalarının yapılması 
planlanmaktadır. İllerde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olmayan 
yolların bakım-onarım sorumluluğu 216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun hükümleri uyarınca geçmekte olduğu Büyükşehir 
Belediyeleri ya da İl Özel İdarelerine verilmiştir (DOKAP, 2015). Bu bilgi notunun 
kamuoyu ile paylaşıldığı 2014 yılından önce, yaklaşık 1000 km uzunluğunda yeni 
yeşilyol yapılacağı belirtilmekteyken, bilgi notunda tüm yeşilyolun neredeyse 
iyileştirmelerden ibaret olduğunun belirtilmesi ayrı bir kuşku nedenidir. Oysa çok 
sayıda yeni yeşilyol ihalesinin yapıldığı ve inşaatlarına başlandığı bilinmektedir. Bu 
konuda bir milletvekilinin verdiği demeç bu kuşkuyu doğrular niteliktedir. Buna göre; 
''Doğu Karadeniz yayla yol ağı genişletilerek, Ordu'dan Artvin'e kadar bulunan bütün 
yaylaları kapsayacak şekilde turizm yolu yapılacak. Zaten mevcutta 600 kilometre 
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yapılmış yol vardı. Yeni plana göre 600 kilometrelik yol daha açılarak yaylaların 
tümünün birbirine bağlanması sağlanacak” denmektedir (Haber 53, 2010).  

 

 

Şekil 1. Yeşil yolun genel görünümü (DOKAP, 2015) 

 

1.2 Doğu Karadeniz Bölgesinin Doğa Koruma Yönünden Önemi 

Doğu Karadeniz Dağları sadece ulusal değil uluslararası ölçekte de çok bilinen bir 
bölgedir. Bu coğrafya, uluslararası Doğa Koruma Örgütü (CI) tarafından yeryüzünün 
en önemli biyolojik çeşitliliğe sahip ve en çok tehdit altındaki 34 sıcak bölgesinden 
biri olan Kafkasya Biyoçeşitlilik Sıcak noktası içindedir (Williams ve ark., 2006). 
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BirdLife ve Wetlans gibi uluslararası doğa 
koruma kuruluşları, bölgenin ılıman kuşak ormanlarını, dünyadaki savunmasız 200 
önemli karasal ekolojik bölgeden (Global 200 Ecoregion) biri olarak tanımlamaktadır 
(Olson ve Dinerstein, 1997). Ayrıca bu dağlardaki dağ horozu toplulukları (Tetrao 
mlokosiewiczi), yöreye dünyada korumada öncelikli 217 endemizm alanından biri 
olma özelliğini kazandırmıştır (BirdLife, 1995) ki bu bile alanın başlı başına 
korunması gereken çok hassas bir ekosistem olduğunu gösterir. Doğu Karadeniz 
Dağları, ayrıca önemli Doğa Alanı (ÖDA) ve Önemli Kuş Alanı (ÖKA) 
kapsamındadır. Doğu Karadeniz’deki iki önemli yöre: Karçal Dağları ve Fırtına 
Havzası, sahip oldukları çeşitlilik, doğal yaşlı ormanlar, derin vadiler, büyük memeli 
ve yırtıcı kuşların üreme ve göç alanı olması  ve dokunulmamış akarsu sistemleri 
nedenlerinden WWF, UNEP ve IUCN gibi dünyanın en büyük doğa koruma 
kuruluşlarının kurduğu “Dünya Koruma İzleme Merkezi” tarafından Avrupa’daki 
“daha iyi korunmaya acil ihtiyacı olan 100 orman sıcak noktasından” (100 Forest 
Hotspots) -ki 9 sıcak nokta Türkiye’de bulunuyor- ikisini oluşturmaktadır.  

Doğu Karadeniz Dağları yine Kafkasya Eko-bölgesinin öncelikli koridoru olarak kabul 
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edilmektedir. Bu alan Kuzeydoğu Anadolu  bitki çeşitlilik merkezi (SWA No. 19) 
olarak Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanından (ÖBA) biridir (Zazanashvili ve ark., 
1999; Eken ve ark., 2006). Bu önemli unvanlar elbette bölgede mevcut doğal 
varlıkların zenginliğini de işaret etmektedir. Bu bölge bu denli zengin kaynaklara 
yaptığı ev sahipliği yaptığı için şimdiye kadar proje alanı içerisinde (Samsun’dan-
Sarp’a) 4 Milli Park, 5 Tabiatı Koruma Alanı, 16 Tabiat Parkı ve yaklaşık 60 Tabiat 
Anıtı (çoğunluğu anıt ağaç) olmak üzere çok sayıda korunan alan ilan edilmiştir. Yine 
bölgenin farklı yerlerinde çeşitli statülere sahip 50 kadar doğal ve arkeolojik SİT alanı 
mevcuttur. Dolayısıyla Doğu Karadeniz dağları bütünüyle korunan alan olmayı 
hakkedecek kadar zengin bir doğal ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır.  

 

1.3  Yasal Çerçeve ve Çelişkiler 

DOKAP BKİ (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı), Doğu 
Karadeniz illerini, mevcut turizm yapısı nedeniyle bölgeyi bir bütün olarak gören ve 
değerlendiren tek bir Turizm Master planı yaptırma kararı almıştır. Bu doğrultuda 
2007-2009 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaklaşımları paralelinde 
Doğu Karadeniz illerini bir bütün olarak değerlendiren ve makro düzeyde karar 
üreten bir plan hazırlanmıştır. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye 
Turizm Stratejisi ve Eylem Planını yayınlamış ve bu planda da Doğu Karadeniz 
Turizmini bir bütün olarak yorumlamıştır. Güzergâh üzerinde sorumluluk sınıfına 
göre 2 çeşit yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki Karayolları Genel Müdürlüğü 
sorumluluğunda olan yollardır. Bu yollara yeşil yol kapsamında herhangi bir yatırım 
öngörülmemektedir. Diğer yollar ise Büyükşehir olan illerde Büyükşehir Belediyeleri, 
diğer illerde İl Özel İdareleri sorumluluğunda bulunan yollardır (DOKAP,2015). 
DOKAP yeşilyollarla ilgili bu bilgileri vermekle birlikte mevcut uygulamaların hangi 
yasalarla çeliştiği konusunda bir değerlendirme yapmamaktadır. Son yıllarda her 
konuda yapıldığı gibi yeşilyol konusunda da yeni yasal düzenlemelere gerek 
duyulmamıştır. Çünkü çok çeşitli ekosistemlere sahip alanların yönetimi ile Anayasal 
ve ciddi sayıda yasal düzenleme söz konusudur ve değişiklik yapmak son derece 
güçtür. Yeşil yolların ve yeni oluşturulacak turizm merkezlerinin bazılarının bölgede 
bulunan Kaçkar Dağları, Altındere Vadisi gibi milli parklardan ya da Çağlayan Vadisi 
gibi 1. Derece doğal sit alanlarından geçmesinin söz konusu olması, başta 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile  2873 sayılı Milli Parklar 
Kanunu hükümlerine aykırıdır. Yine Anayasamız, toprak, su ve orman kaynaklarının 
korunmasıyla ilgili birçok amir hüküm içermektedir. Örneğin 44. Madde, Devlet’in 
toprağın… erozyonla kaybedilmesini önlemek; 45. Madde, Devlet’in... çayır ve 
meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek; 56. Madde,  sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkı, .. çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek, 63. Madde ise, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunması 
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konularına vurgu yapmaktadır (Kurdoğlu ve Ünver, 2015). Ayrıca 166. Madde, 
..yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde 
kullanılması hedef alınır; 169. madde ise ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez.. şeklinde hükümler içermektedir. Öte yandan 2872 
sayılı Çevre Kanununun pek çok maddesi çevrenin ve kaynakların korunması, 4856 
sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Kuruluş Kanununun 9. Maddesinde, su 
kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak 
kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları 
yapmak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 181 ve 182. maddeleri çevrenin 
kasten/taksirle kirletilmesi ile ilgili cezai hükümler içermektedir. Ancak Yeşilyol ve 
benzeri arazi dönüştüren uygulamaların doğal kaynakları tahrip etmesini durdurmak 
mümkün olmamaktadır. Üstelik Ülkemizin de taraf olduğu 1992 yılında yapılan Rio 
Çevre Zirvesi’nin temel çıktılarından biri olan “Gündem 21”in “Hassas Ekosistemlerin 
Yönetimi: Sürekli ve Dengeli Dağ Yönetimi” başlıklı 13. bölümü dağlık alanlara olan 
bakışın değişmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Başlıktan da anlaşılabileceği gibi 
dağlık alanlar “hassas ekosistemler” olarak ifade edilmektedir. Ancak durum 
göstermektedir ki çok sayıda uluslararası yükümlülüklerimizin varlığına rağmen 
hassas alanların korunması konusunda hassas davranılmadığı da ortadadır. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini DOKAP Yeşilyol haritası ve bölge coğrafyası 
oluşturmaktadır. Yol inşaatlarının ekosistemlere etkisi ile ilgili yerli ve yabancı çok 
sayıda literatür elde edilmiştir. Materyal olarak kullanılan bu yazılı kaynaklardan 
başka koruma çalışmalarının yasal dayanakları olan ulusal ve uluslararası hukuk 
düzenlemeleri ile antlaşmalara ait resmi gazeteler ve çevre mevzuatı yayınları 
incelenmiş, ilgili yasal çerçeveler ortaya konulmuştur. 

Diğer yandan başta bölgedeki milli park alanları olmak üzere, yeşilyol inşaatlarının 
sürdürüldüğü farklı illerde çok sayıda alana gidilerek arazi gözlemleri yapılmış ve 
fotoğraflanmıştır.  

Bu çalışmada ağırlıklı olarak bilgi edinmeyi amaçlayan model ile tanımlayıcı 
araştırma modeli temel alınmıştır. Bu bilgiye ulaşmak için ikincil kaynaklar ve bilgi 
sahibi kişilerden yararlanılmakta ya da benzer durumlar incelenerek tümevarım 
yaklaşımıyla araştırma konusu hakkında bilgi edinilmektedir. Bu kapsamında 
değerlendirildiğinde Doğu Karadeniz dağlık alanlarında yapılan bu çalışma, amaç 
bakımından tanımlayıcı (betimleyici); zaman bakımından dönemsel (geleceğe 
dönük) bir araştırma niteliğindedir. 
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3. BULGULAR  

3.1  Yeşilyolun Olumsuz Etkileri  

Ülkemizin yaklaşık 2/3’ü dağlık alanlardan oluşur. Ancak bu tanım elbette dağlık 
alanları ve ülkemizin koşullarını tam olarak açıklamamaktadır. En eğimli bölgesi ise 
Karadeniz’dir (Elibüyük ve Yılmaz, 2010). Dolayısıyla eğimi yüksek alanlarda, hiç bir 
özel önem nedeniyle olmasa bile salt inşaat faaliyetleri nedeniyle çok dikkatli 
davranılmak zorunluluğu vardır. Diğer yandan Ülkemizin, çok daha yüksek irtifada 
bulunan yayla ve dağlarının herkesçe kabul edilen özellikleri ise flora, fauna ve 
habitatları bakımından varsıl ama bir o kadar da hassas ve kırılgan ekosistemler 
olmalarıdır.  Kaldı ki özellikle ormanlar ve çok farklı çeşitteki nadir habitat, yanlış 
arazi kullanımı ve plansız yerleşim gibi nedenlerle neredeyse sadece rakımı yüksek 
ve eğimli olan dağlık alanlarda varlıklarını sürdürebilir olmuştur.  

Orman ve mera gibi doğal bitki örtüsü ile kaplı alanlarının, su ve toprak gibi önemli 
kaynakların korunması ile yeterli miktar ve kalitede su üretimine dair hayati fayda ve 
işlevleri yerine getirdiği de bilinen bir gerçektir. Ancak, özellikle su üretimi sağlayan 
havzaların yukarı kısımlarında sürdürülen madencilik, taş ocakçılığı, yerleşim ve 
turizm amaçlı yapılaşmalar, karayolu ağlarının yaylalara kadar genişletilme 
çalışmaları ve akarsu yataklarının gelişigüzel değiştirilmesi/ıslahı gibi tahripkâr ve 
kirletici faaliyetler bulunmaktadır (Özalp ve ark.,2010). 

Topoğrafyanın genel olarak çok sarp ve dik oluşu nedeniyle her türlü faaliyet büyük 
çevresel tahribata neden olmaktadır. Örneğin yol inşaatları sırasında ortaya çıkan 
hafriyatın çok sayıda yasal düzenlemeye göre derelere dökülmesi kesinlikle yasaktır 
ve büyük cezaları vardır. Buna rağmen uygun bir alanda depolanması gerekirken, 
en kolay yol olarak şevlerden aşağıya dökülmektedir. Bu uygulamalar tüm yamaç 
ormanlarını, her türlü bitki örtüsünü ve özellikle kritik bir ekosistem olan 
riparian/alluvial ormanları ortadan kaldırarak orman ölümlerinin en önemli 
nedenlerinden biri olmaktadır. Dökülen hafriyat nihayet dere yataklarına kadar 
ulaşarak bütün sucul ekosistemi tahrip etmektedir. Meydana gelen bu tahribatın 
şiddeti ve büyüklüğü, doğaldır ki yapılmakta olan yolların uzunluğu ve hafriyat 
miktarının büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artmaktadır (Kurdoğlu, 2012; Connor 
ve ark., 2014). 

Dağlık ve eğimli alanlarda ormanlara en fazla zarar veren, kalıcı iz bırakan ve geri 
dönüşümü çok uzun zaman alan faaliyetler, yol inşası ve bakımı işleridir. Orman yolu 
inşası; teknik açıdan zor, ekonomik açıdan pahalı, çevresel açıdan ekosistemin tüm 
elemanlarına çok yönlü zarar verebilen riskli faaliyetlerdir (Acar, 2005). Yol ağlarının, 
ekosistemler üzerinde hidroloji, habitat kaybı, arazi parçalanması (fragmentasyon) 
(Şekil 3/a), kirlilik, gürültü, bariyer etkisi  yaban hayvanlarında ölüm ya da davranış 
bozukluğu oluşması gibi çeşitli ekolojik etkilere sahip olduğu pek çok çalışmada 
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vurgulanmaktadır (Forman ve Deblinger, 2000; Dodd ve ark., 2004; Görcelioğlu, 
2004; Eker ve ark., 2010).  

Yeşilyol ile ilgili şimdiye kadar kamuoyuna sunulan bilgiler; güzergah belirten bir 
harita (Şekil 1), Yeşilyol Bilgi Notu ve yetkililerin açıklamalarından ibarettir. Bu harita 
üç boyutlu arazi modeli üzerine aplike edilmiş ve yolların geçtiği bazı alanlarda 
ortalama eğimler tespit edilmiştir. Yine arazide kimi yeşil yol uygulamalarının 
doğurduğu sorunların bizzat gözlenmesi çalışmanın değerlendirilmesine yardımcı 
olmuştur. Bu bilgilere göre 2.600 km’lik yeşilyolun yaklaşık 1.000 km’sinde yol 
genişletme çalışması yapılacak olup bu yolların yaklaşık 11 m genişliğinde olması 
planlanmaktadır. Diğer yandan yaklaşık 600 km yeni yol inşa edilecektir. Bu 
uzunlukta bir yoldan çıkacak devasa hafriyatın, % 66 eğimin üzerindeki arazilerde, 
çıkan kazı hacminin dolgu şevinde kullanılamayacağı da dikkate alındığında, yerinde 
kullanılması ya da taşınarak depo edilmesi mümkün görülmemektedir (Kurdoğlu ve 
Ünver, 2015). Şöyle ki; burada örnek olarak verilen %70 eğimli bir arazide yeni 
yapılacak bir yolun kazı profil alanı (1:1 şev oranı- toprak zeminli arazi için) yaklaşık 
117 m2dir (Şekil 2).  

Yol platform genişliğinin de en az 10 m olacağı dikkate alındığında, 100 km 
uzunluğundaki bir yol için (117 m2 x 100 km) 11.700.000 m3 diğer deyişle 21.060.000 
ton toprak hafriyat ortaya çıkacaktır (1 m3=1.8 ton toprak). Sadece 100 km için 
örneklenen bu hafriyatın taşınması için yaklaşık 1 milyon kamyon seferi 
gerekmektedir (20 ton/kamyon hesabı ile). Bu rakamlara elbette kabaca yapılmış bir 
hesabın sonucunda ulaşılmıştır. Ancak 600 km uzunluğunda açılacak yeni yol 
güzergahı da düşünüldüğünde altı kat fazla bir hafriyattan söz edilmelidir. Bu 
durumda elbette sadece ekonomik büyüklükten değil, bu devasa hafriyatın 
oluşturacağı çevresel felaketten de söz etmek gerekmektedir. Ancak öncelikle 
hafriyatın taşınması ve depolanması zorunluluğu ile ortaya çıkan bu maliyetin 
büyüklüğü nedeniyle tüm kazı materyali şevlerden aşağıya bırakılmakta ve büyük bir 
çevre tahribatına neden olunmaktadır (Şekil 3/b).  

Yine FAO tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre %70 eğimli bir arazide 4 m 
genişliğindeki bir orman yolu için toprak yüzeyli alanlarda 32 m, kayalık alanlarda ise 
20 m genişliğinde bir orman alanının yok edildiği açıklanmaktadır. Bu yol inşaatından 
toprak (kayalık olmayan) zeminlerde 1 km için yaklaşık 7000 m3, kayalık zeminlerde 
ise (5:1 kazı şevi) 3655 m3 hafriyat çıkmaktadır (Sedlak, 1985/a; Heinrich, 1985). 
Oysa %35 eğimli bir arazide kazı profil alanı (1:1 kazı şevi) sadece 7 m2  
büyüklüğündedir ve çıkan hafriyat 100 km için 700 000 m3 kadar (63 bin kamyon 
yükü) olmaktadır. Heinrich (1985) genel olarak %70’in üzerindeki eğimlerde heyelan 
eğiliminin fazla olduğunu ve ağır yağmurlardan sonra malzemelerin vadi diplerine 
kadar taşındığını söylerken Sedlak (1985/b), ortalama eğim %70’lerin üzerine 
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çıktıkça, hafriyat ve tahribat artacağı için  asıl bu yolun yapımı sorgulanmalı 
demektedir.  

             

Şekil 2. Yol enine kesitinin görünümü (Kurdoğlu ve Ünver, 2015) 

  

Şekil 3. a) Kaçkar Dağları Milli Parkı içindeki yeşilyol için yapılan istinat duvarı 
geçilemez bir bariyer oluşturmaktadır. b) Altındere Vadisi Milli Parkı sözde “yeşilyol 
iyileştirmesi”. Kazı şevinden çıkan hafriyatın yamaçlardan atılması ile oluşan ağır 

tahribat. 
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Yol inşaatlarının doğal alanlardaki tahribatına yönelik başka çalışmalar da dikkat 
çekicidir. Arıcak (2008), farklı arazi eğim sınıflarını değerlendirerek yaptığı bir 
çalışmada 3.081 m uzunluğundaki bir orman yolu inşaatının çevresel zararlarını 
tespit etmiştir. Bu yolun sadece 1.295 m’si (%42’si) de 5. eğim sınıfındaki (> % 70) 
araziden geçmektedir. Bu orman yolunun tam alanı 60.753 m2 olup dolgu 
materyallerinin yuvarlanarak tahrip ettiği alan ise 95.236,2 m2 olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre 3 km’lik orman yolu inşaatının yaklaşık 10 ha alanı tahrip etmesi özellikle 
Karadeniz için dikkatle değerlendirilmelidir. Başka çalışmalarda da örneğin Megahan 
(1988) yol yapmak için orman arazisinin % 1 ile % 30’unun; Acar (2005) ise, yolların 
inşa edildiği ormanlarda yaklaşık olarak %2 ile %4 arasında alanın tahrip olduğunu 
belirtmiştir.  

Özellikle yukarı havza bölümleri, bozulmamış ekosistemler olarak, kaliteli suyun 
üretildiği, toprak ve su koruma işlevi yüksek olan alanlardır.  Bu alanlardaki 
ormanların, yeterli büyüklük ve sağlıkta olması, suyun miktarı ve sürekliliği diğer 
deyişle sağlıklı ekosistemlerin varlığı ile doğrudan ilişkilidir (Kurdoğlu ve Özalp, 
2010). Buralardaki ormanların sağlığı ve bütünlüğünün toprak korumaya etkisi 
bakımından ABD Oregon’da yapılan çalışma dikkat çekicidir. Buna göre, yollar bir 
orman alanının sadece % 1,8 ini kaplamasına rağmen burada meydana gelen 
heyelan sayısı, aynı koşullara sahip fakat yol inşaatı bulunmayan orman 
alanlarındaki heyelan sayısından 315 kez daha fazla bulunmuştur (Demirci, 2008). 

3.2  Yeşilyol Turizm İlişkisi 

Turizm doğrudan çevreyi etkileyen de bir sektördür. Turizmin yoğunluğu ve gücünü 
arttırmaya devam etmesi, bir taraftan çevresel yıkımları büyütmekte, diğer yandan 
da koruma yatırımlarının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Turizmdeki yüksek 
sayılar göstermektedir ki doğal alanlara seyahatler önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
seyahatlerin en önemli varış noktaları olan korunan alanlar, her yıl milyonlarca 
ziyaretçiyi cezbetmektedir. Bunda dünyanın gitgide nüfusunun artması kadar, 
etkileyici güzellikte doğal alanların çok talep görmesinin de büyük etkisi vadır 
(Rabbany ve ark., 2013). Bu açıdan değerlendirildiğinde; bozulmamış ekosistemler 
ve geleneksel kırsal yaşamın özgün örneklerinin bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerin, iyi planlamalar ve çevre korumalı kalkınma modelleriyle turizm pastasından 
daha büyük pay alabilme konusunda şanslı oldukları görülmektedir (Kurdoğlu, 
2002). Örneğin pekçok ülkede turizm talebinin de Doğu Karadeniz gibi Global 200 
ecoregion olarak belirlenmiş bölgelerde artış göstereceği beklenmektedir (Lacy ve 
Whitmore, 2006). 

Ancak Türkiye’nin turizm stratejilerine doğru hedefler koyduğu konusunda şüpheler 
vardır. Örneğin Türkiye 2013 Turizm Stratejisi Eylem Planında belirtilen gelişmelerle 
Türkiye turizm sektörünün 2013 yılında 1,5 milyon yatak kapasitesine, 40 milyonun 
üzerinde turiste, yaklaşık 50 milyar dolar dış turizm geliri ve turist başına 1000 $ 
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harcamaya erişmesi hedeflenmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Ancak 
gerçekleşmeler farklıdır. Buna göre Türkiye’ye 2013 yılında 34.900 000 turist gelmiş, 
turizm geliri de 32 milyar Dolarda kalmıştır (turist başına harcama 824 Dolar). Yatak 
sayısında da hedefler tutturulamamış, kapasite ancak 1 050 000 yatağa 
ulaşabilmiştir (TURSAB,2015). Bu gelişmelere rağmen  Turizmin günümüzdeki 
öneminin yanı sıra, geleceğin en önemli sektörü olmaya aday bir potansiyele sahip 
olduğu söylenebilir. Turizmin Türkiye ekonomisi içindeki konumu dikkate alındığında 
daha ciddi, uzun vadeli ve gerçekçi stratejiler üretilmesi gerekmektedir (TEK, 2009). 
Turizme konu olan kaynakların korunması konusunda turizmin de etkin rol oynaması 
önemli bir konudur. Bir ülkenin su kaynaklarının, havanın, doğal yaşamın ve doğanın 
sunduklarından nesiller boyu yararlanabilmesi hem kendi varlığı adına hem de 
turizmin sürekliliği adına önem taşımaktadır (Baykan, 2007). Sürdürülebilirlik tüm 
kaynakların ve elbette turizmin de geleceğinin garantisi durumundadır.  Turizm 
açısından bakıldığında sürdürülebilirlik, hem turizm sektörü için hem de doğal 
yaşamın varlığı için önemli olan doğal kaynakların da korunmasına odaklanmaktadır 
(Priskin, 2003). 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm faaliyetleri başlı başına önemli çevre sorunlarının kaynağı olabiliyorken, 
ortalama eğimi %74 olan bir potansiyel turizm alanında 2600 km’lik yol planlamak, 
turizmi yok etme potansiyeli olan en öncelikli ve güçlü sorun demektir. Adına “yeşil” 
eklenerek çevre dostu gösterilmeye çalışılan bu yollar üzerinde 33 turizm merkezi 
ve 5 Kültür Turizmi Koruma Geliştirme Bölgesi planlandığı görülmektedir. Bu durum, 
en önemli turizm varış alanları olan Doğu Karadeniz dağları ve yaylalarının birer kent 
merkezine dönüşeceği ve tüm doğallığın ortadan kalkacağı anlamına gelmektedir 
(Kurdoğlu ve Ünver 2015).  

Doğal kaynakların korunması ile ilgili Anayasa hükümlerine işlerlik kazandırılması 
konusundaki eksik irade, yasa ve yönetmeliklerin yetersizliği, var olan 
düzenlemelerin ise her türlü yatırımların yapılmasını olabildiğince kolaylaştıran 
maddelerle değiştirilmesi, kaynakların hızla tahribine yol açmaktadır (Kurdoğlu ve 
Bektaş, 2015). Bu tahriplerden en fazla etkilenecek sektör kuşku yok ki turizmdir. 

Yeşil yol olarak tabir edilen ve ortalama 1750-2500 m rakımda bulunan dağlık 
alanlardaki yaylaları birleştirecek bu yolun, kış aylarında kullanılabilirliği ayrıca 
tartışılması gereken bir konudur. Bu konu yeşilyolu planlayanların da dikkatinden 
kaçmamış ve ilgili Bakan da bu konuya değinmiştir. Ama 12 ay kullanılacak ve daha 
önemlisi talep edilecek bir varış noktası ısrarı ile yollar yapılmaya başlanmıştır.  
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Yüksek dağ alanları ve alpin çalılıklar, endemik Kafkas horozunun habitatıdır. 
Yollarla parçalanacak bu ekosistemler, bölgedeki kuş gözlem turizmi için en önemli 
türlerden birine ev sahipliği yapma şansını kaybetmesi anlamına gelmektedir. 

Kafkasya biyoçeşitlilik alanının en önemli bölümü olan küçük batı Kafkasya koridoru 
tehdit altına girmektedir. En bakir ve hassas ekosistemlerden olan alpin çayırlıklar, 
yollarla parçalanacak, görece düz araziler olarak konut ve otel alanlarına 
dönüştürülecektir. 

Dağlık alanların su tutma kapasiteleri azalacak, yanısıra yağış sularının çok hızla 
drene olmasına neden olarak su rejimi bozulacak, aşağı havzalarda daha sık sel ve 
taşkınlar görülecektir. Su kaynaklarının ilk çıkış noktaları olan havzalar genellikle 
orman ve mera alanlarından oluşmaktadır. Yukarı havzalarda yapılan her türlü 
faaliyet aşağı havzalardaki su miktar ve kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir 
(Kavgacı, 2002). 

Yüksek dağ ormanlarımızın ve diğer özel dağ ekosistemlerinin, tüm işlevlerini 
eksiksiz yerine getirebilmesi için koruma altına alınması gerekmektedir. Bu koruma 
için yasalarda var olan mevcut statülerin yeterli olduğu düşünülmektedir. Ancak 
koruma için yeterli istek ve iradenin varlığı kuşkuludur (Kurdoğlu ve Ünver 2015). 
Çolak ve Pitterle, (1999) eğer yüksek dağ ormanlarını koruyamazsak bu dağlarda; 
ne turizm, ne su, ne erozyon ve heyelandan korunma, ne de güvenli ve sağlıklı 
yerleşimleri sağlamanın mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. 

Günümüzde turizm için yapılan yatırımların turizmin ana kaynaklarını yok ettiği 
görülmektedir. Koruma düşüncesini içermeyen hiç bir planın turizmi sürekli 
kılabilmesi olanaksızdır. Yaklaşık 45 yıl önce yazılmış bir doğa koruma makalesinde 
belirtilen aşağıdaki düşünceleri, yazık ki günümüzde duyabilmek pek mümkün 
görülmemektedir: “Gezilmeye ve görülmeye değer varlığı olmayan bir ülke nasıl 
turist bekleyebilir? Doğal, tarihsel ve kültürel varlığımızın gezilmeye ve görülmeye 
değmesi için de önce korunmaları gerekmez mi? Doğal ve tarihsel kaynaklar 
kolaylıkla bozulabilen değerler olduğundan ancak korundukları müddetçe 
güzelliklerini sağlayabilirler. Dolayısıyla koruma, turizm gelirinin artan devamlılığını 
sigortalayan bir eylemdir” (Aktar, 1969).  

Özellikle kısa dönemde çevre kaygılarını göz ardı eden ülkelerin, çevre konusunda 
duyarlı ülkelerden daha hızlı büyüdükleri bir gerçektir. Ancak bu ülkelerin doğal 
kaynaklarını da hızla tükettikleri gerçeği unutulmamalıdır. Koruma konusunda 70’li 
yıllarda türlere verilen öncelik son yıllarda habitat ve ekosistemlerin korunmasına 
doğru kaymıştır. Bu nedenle kalkınma bahanesiyle yapılmakta olan yatırımların 
ekosistemleri ve habitatları yok etmesi karşısındaki yoğun tepki doğal 
karşılanmalıdır. Ülkemizde türlerin ve habitatların korunamadığı gerçeği sadece 
Türkiye’de söz konusu edilen bir sorun değildir. Bu açıdan bakıldığında 2014 Yale 
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Çevre Performans İndeksine göre Türkiye, 178 ülke arasında biyoçeşitlilik ve habitat 
korumada 133. sırada yer almaktadır (Hsu, 2014). Kısaca Türkiye çevre endişelerini 
göz ardı edecek durumda değildir. Son beş yıllık Avrupa Birliği İlerleme raporlarına 
bakılınca da çevre konusundaki gelişmelerin ciddi endişe doğurduğu 
anlaşılmaktadır.  

Diğer yandan yolların yapılaşmada da büyük etkisi olduğu kabul edilmektedir. Eğer 
yol bir alt yapı yatırımı ise yapılan yolların ardından üst yapının gelişi kaçınılmaz 
olmaktadır. Yol yapıldığında ardından yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve alanın tüm 
doğallığı kaybolmaktadır (Kurdoğlu, 2001). Buna ne yazık ki en önemli koruma 
alanlarımız olan milli parklar da dâhildir. 

Türkiye küreselleşen dünya ve küresel turizm anlayışına entegrasyonu ile aslında 
küresel turizmdeki en önemli gücü olan yerelleşme olgusunu hızla kaybetmektedir. 
Bunda turizm alanlarındaki doğal kaynak ve geleneksel yaşam alanlarının hızla yok 
olmasının büyük etkisi vardır. Her yeşil alan ve her yayla nasıl olur da turizm alanı 
olarak değerlendirilebilir?  Uygulamada, Türkiye turizminin “yol haritasında” bütün 
coğrafi bölgeleri ve yöreleri, turizm potansiyeli yüksek diyerek turizm yatırımlarına 
aynı anda açmak, kesinlikle yer almamalıdır (Kurdoğlu, 2001; Emekli ve ark., 2006). 
Bu tür bir yaklaşım, küreselleşmenin Türkiye’ye en kötü yansıması demektir, sonucu 
da hızlı bir tüketimle Türkiye’nin turizmde rekabet gücünü kaybetmesini beraberinde 
getirecektir. 

Adına yeşil eklenerek bir tür “green washing” yapılan yayla yolları, planlandığı gibi 
gerçekleştirilirse bir turizm yolu olmaktan çıkacaktır. Bu sadece turizmi kaybetmek 
anlamına gelmeyecektir kuşkusuz. Doğu Karadenizin olağanüstü ekosistemlerinin 
ve varlığımızı borçlu olduğumuz tüm ekosistem hizmetlerinin de kaybedilmesi 
anlamına gelecektir. 
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ÖZET 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde yer alan tanıma göre “Peyzaj”, insanlar tarafından 
algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve 
etkileşiminin sonucu oluşan bir alan anlamına gelmektedir. Peyzaj değerleri ise, 
kendine özgün doğal ve kültürel unsurların etkileşimine ve peyzajı algılayış 
biçimimize göre peyzajın ekolojik değeri, rekreasyonel değeri, ekonomik değeri, 
tarihi ve kültürel değeri şeklinde çeşitlenmektedir. Arazi bozunumu dediğimiz olgu 
ise, peyzajın tüm bu değerlerini olumsuz yönde etkileyerek tüm canlılar ile birlikte 
insan yaşamını da çıkmaza sürükleyebilecek günümüz önemli çevre sorunlarından 
biri durumundadır. Bildiğimiz gibi, Arazi Bozunumu, yağışa bağımlı tarımsal 
üretimlerde, sulanan tarım arazilerinde veya mera, otlak, orman ve çalılık arazilerde 
arazi kullanımından veya insan aktiviteleri ve doğal işlevlerin birleşiminden 
kaynaklanan biyolojik veya ekonomik üretkenliğin kaybı veya azalması olarak 
tanımlanmaktadır ve bu durum önlenebilir bir durum olmakla birlikte gerekli tedbirler 
alınmadığı takdirde çölleşme gibi, arazinin biyolojik potansiyelinin tamamen 
kaybolduğu kalıcı ve pratik olarak geri dönüşün olmadığı bir duruma dönüşmektedir. 
Kuraklık, arazi bozulması ve çölleşme birçok ülkede tarımsal üretimi tehdit ettiğinden 
bunlar ile mücadele her ülke için öncelikli konular arasına girmiştir. Çalışma ile Arazi 
Bozunumu ve Peyzaj Değerleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmış, bu 
kapsamda yerel ve merkezi yönetimlerin yürütmesi gereken politikalar ile Peyzaj 
Mimarlığı ve ilgili diğer Bilim dalları uzmanlarının görev ve sorumlulukları üzerinde 
durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Peyzaj değerleri, Arazi, Bozunum, Çölleşme 

 

ABSTRACT 

According to European Landscape Convention (ELC), ‘landscape’ means an area, 
whose character - as perceived by people – is formed as a result of the interaction 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

87 
 

and action of human and/or natural factors. Landscape values are diversified as 
ecological value, recreational value, economic value, historical and cultural value. 
Today, Land Degreadation is important environmental problem that affects the 
landscape values badly and drags the organisms and human life to the end. As we 
know it, Land Degradation is defined as the reduction or loss of the biological and 
economic productivity and complexity of rainfed cropland, irrigated cropland, or 
range, pasture, forest and woodlands resulting from land uses or from a process or 
combination of processes, including human activities and habitation patterns. 
Although this situation can be avoided, if the neccessary measures are taken, 
transform into an irreversible situation such as desertification. Drought, Land 
Degradation and Desertification affects agricultural production badly so these issues 
have become one of the priority issues in many countries. The study has 
demonstrated the relationship between land degradation and landscape values and 
focused on policies should conduct by local and central governments and duties and 
responsibilities of Landscape Architecture and Professional of other related science.  

Keywords: Landscape, Landscape values, Land, Degradation, Desertification 

 

GİRİŞ 

Peyzaj değerleri ile ilgili açıklamalara geçmeden önce bazı kavramları ortaya 
koymak yararlı olacaktır, ‘Ekoloji, Peyzaj, Peyzaj Ekolojisi’ gibi kavramlar bizi Peyzaj 
Değerlerine ulaştıracaktır. Hepimizin bildiği gibi Ekoloji sözcüğü Yunanca EV  “oikos” 
ve BİLİM “logos” kelimelerinden oluşmaktadır. İlk kez Ernst Haeckel tarafından 1869 
yılında kullanılmıştır. Araştırıcı, bu terimi “doğanın ekonomisi ile ilgili tüm bilgileri 
belirtmek ve bu bilgilerin de hayvanların organik ve inorganik çevreleriyle olan 
ilişkileri” kapsadığını vurgulamak amacıyla kullanmıştır.  Diğer araştırıcılara 
bakıldığında;  

"... , hayvanların dağılımını ve yoğunluğunu inceleyen bilim dalıdır" 
(Andrewartha 1961). 

"..., doğanın yapısını ve işlevlerini inceleyen bilim dalıdır”  (Odum 1971). 

"..., organizmaların çevrelerine adaptasyonlarını inceleyen bilim dalıdır" 
(Emlen 1973). 

"..., organizmaların dağılımı ve yoğunluğu arasındaki etkileşimleri inceleyen 
bilim dalıdır" (Krebs 1985). 

"..., organizma topluluklarının zamansal ve dönemsel değişimlerini yöneten 
ilkeleri inceleyen bilim dalıdır " (Fenchel 1987). 
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"..., organizmalar arasındaki ilişkileri ve onları etkileyen ve onlardan 
etkilenen fiziksel ve biyolojik faktörleri inceleyen bilim dalıdır" (Pianka 1988). 

gibi tanımları görmekteyiz.  

O halde Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim 
dalıdır diyebiliriz. Ayrıca Ekolojik araştırmalar tek bir tür üzerinde yoğunlaşabileceği 
gibi, bir ekosistemi ya da tüm dünyayı kapsayabilir. 

 

Peyzaj Değerlerine Bir Yaklaşım 

Çevresel ilişkiler ele alındığında abiyotik faktörler ve biyotik faktörler olarak bu 
ilişkiler demeti ayrılabilir. Zaten canlılar alemine bakıldığında içinde bizimde 
olduğumuz Animalia (Hayvanlar alemi), Plantae (Bitkiler Alemi), Fungi (Mantarlar 
Alemi), Protista (Protozoalar) ve Monera (Tek Hücreliler Alemi) olarak karşımıza 
çıkmaktadırlar. Her biri ayrı bir krallık olarak düşünülürse hepsinin ayrı birer 
fonksiyonları ya da işlevleri ve davranış biçimleri olduğu görülecektir. Örneğin, 
Hayvanlar Aleminde otçul ve etçil olarak ayrıma gidilirken Bitkiler Alemi üreticiler ve 
kendine yetenler grubunda yer almakta, çürütücüler grubu ile de beslenme döngüsü 
devam edebilmektedir.  

Peyzaj bu yüzden karmaşık bir yapının sınırlandırılmış görüntüleri olarak da 
belirtilmektedir. Örneğin; Peyzaj, birçok ekolog tarafından “Hiyerarşik olarak 
yapılanmış, farklı karakterdeki alanlar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Aynı 
zamanda peyzaj, “Görünebilir dünya yüzeyinde, zaman ve mekan açısından farklılık 
gösteren abiyotik, biyotik ve insan faktörlerinin etkileşimi sonucunda oluşan dinamik 
süreçler” olarak da tanımlanmaktadır. Bir peyzajın büyüklüğü, araştırma ve yönetim 
amaçlarına ve organizmaların algısal farklılıklarına göre değişiklik göstermektedir. 
Ayrıca Peyzaj, sınırları dışına taşabilen açık bir sistemdir ve diğer peyzajlarla iletişim 
halindedir. 

Peyzaj Ekolojisi ise, ekosistemler örneğinde olduğu gibi gerek Ekolojik Süreçler 
gerekse Mekansal Dokular ya da Ekolojiler arasındaki iletişimi ve döngüyü ortaya 
koymaya çalışır. Bu kapsamda, örnekler olarak Ekotop’ları (Ekolojik Habitalar) ve bu 
habitatlara ilişkin süreçler, bileşenler ve bağlantılar ile Biyotop’ları (Canlı Ortamları) 
ve bu ortamlara ilişkin ekolojik topluluklar, türler ve popülasyonları irdelemeye ve 
araştırmaya çalışır. Bu çerçevede, Teknosfer (İnsan Ekosistemi) Peyzaj Ekolojisinin 
değerlendirilmesinde ortaya çıkan en önemli etmenlerden birisidir. Çünkü, İnsan 
Ekosistemi’dir ki diğer ekosistemleri, yarattığı ortamlarla olumlu ya da olumsuz bir 
biçimde sürekli etkiler durumdadır.  
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Peyzaj Ekolojisi, Planlamanın da en temel hareket noktasını oluşturur. Bu 
kapsamda, en önemli konusu alan kullanım dağılımlarının optimizasyonudur. Ayrıca, 
sürdürülebilirliğin de sağlanması en önemli amacıdır. Bir başka amaç olarak ise 
ekolojik süreçleri mekansal boyutta incelemektir denilebilir. Bu yüzden Ekologlar ve 
Plancılar birlikte çalışma zorunluluğundadırlar. Çünkü, sistemin önemli bir parçası 
olarak insan aktiviteleri önde gelmektedir. O yüzden, Peyzaj Ekolojisi günümüzde, 
peyzaj planlama, yönetim, koruma ve ıslah çalışmalarına bilimsel bir yaklaşım olarak 
tanımlanmalıdır.  

Peyzaj Ekolojisi ayrıca çok disiplinli bir uğraştır; Peyzaj Mimarlığı, değişik 
Mühendislikler, Ekoloji, Biyoloji, Coğrafya bilimdalları gibi. Burada tekrar özetlemek 
gerekirse, Peyzaj Değerlerini ve bu değerlere yaklaşımların İhtiyaçlar, Çevre, 
Ekonomi üçgeninde ele almanın doğru olacağı düşünülmektedir. Bu üçgenin 
ortasında ise Sürdürülebilir Ahlak (Etik) yer almaktadır. Çünkü, ihtiyaçlar insandan 
kaynaklanmakta, ekonomiye yönlenmekte, ekonomi ise doğal ve kültürel kaynakları 
(Çevresel Kaynakları) kullanarak üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim ve tüketim 
ilişkisi etik bakımdan (Vahşi Tüketim gibi) düşüklük gösterdiğinde ise Sürdürülebilir 
Çevre yara almaktadır. Peyzaj değerlerini ise varolan doğal ve kültürel dokudaki 
olgular olarak ele almak doğru olacaktır. Örneğin; kentsel peyzajdaki değerler, kırsal 
peyzajdaki değerler ve ekosistemlere bağlı peyzaj olguları şeklinde bunlar 
belirtilebilir. Bu kapsamda birkaç satırbaşı verilecek olursa, ülke çapındaki Korunan 
Alanlar (Milli Parklar, Tabiat Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Tabiat Parkları gibi) 
uluslararası kapsamda imzalanan sözleşmelere bağlı olarak dünyasal, kültürel ve 
doğal miraslardan (Ramsar Alanları, UNESCO Alanları, Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri gibi) söz edilebilir. 

 

Arazi Bozunumları 

Arazi Bozunumlarına geçmeden önce Çevresel Bozunum’ları tanımlamakta yarar 
görülmektedir. Bu terim, doğal çevrenin zarara uğramış bir parçasının durumunu 
tanımlamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda Çevresel Bozunum, zarar görmüş, 
arazi, toprak, su ya da havayı belirtebilmektedir. Çevresel Bozunum, ayrıca, bir 
alandaki, biyoçeşitlilik ve doğal kaynak kaybı demektir.     Bir başka deyişle Çevresel 
Bozunum, doğal afetler ve yanlış alan kullanımları ile yüksek konsantrasyondaki 
kirleticiler ve diğer aktiviteler yüzünden Çevre Kalitesi’nin (Yaşam Kalitesi’nin) 
bozulması durumudur.  

Arazi Bozunumları ise, doğrudan yerkabuğuna bağlı, özellikle de toprak varlığında 
insan eliyle ortaya konmuş bozunumlardır, denilebilir. Genel olarak tanımlandığında, 
Arazi; 
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1. yeryüzünün katı kısmıdır, 

2. açık su yüzeyi değildir, 

– Üstünde ve içinde belli miktarlarda su taşır      

3. kayaların üstünde, gökyüzünün altındadır, 

– ne kadar üstte, ne kadar altta bilinmez 

– ama yüzünde, atmosfer ve litosfer durmadan etkileşim içindedirler. 

Formal tanım ise; arazi (kara) yeryüzü kabuğudur. UNCCD (1996)’nin bu tanımına 
göre arazi sadece toprak değil, aynı zamanda, “toprağı, vejetasyonu yada biotayı ve 
sistem içinde sürekli etkileşimde olan, ekolojik ve hidrolojik eylemleri kapsayan 
karasal bir ‘Yaşam Üretken’ (Bioproductive) sistemdir (Part 1, Article 1e). Arazi 
(Karalar), diğer ekosistemlerin de hazırlayıcısıdır ve “insan topluluklarına, ekosistem 
fonksiyonlarından, doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanma durumunu gösterir”. 
Burada bir noktayı belirtmemizde yarar görülmektedir, Arazi (Karalar) yenilenebilir 
kaynak değildir. Bir araştırıcıya göre ise, Arazi(Karalar) aslında dünyanın en kıymetli 
varlığıdır ama içinden çıkan, altın, petrol, mineral ve madenler ile diğer kıymetli taşlar 
gibi gerçek değerini bulmaz, bu yüzden de önemsiz bir şey gibi muamele görür, 
kirletilmekten çekinilmez (Edouard Saouma, FAO, 1996). Çek Cumhuriyeti’nden 
bazı araştırıcılar Vlek, Le ve Tamene’e(2008) göre, arazi ve kullanıcıları arasındaki 
etkileşimler, yalnızca “kurşun bir çeşit arazi bozunumudur” söyleminde kalmamakta, 
ciddi sosyal problemlere, toprak yapısındaki unsurların ve yaşamsal komponentlerin 
değişimine ve ilgili Peyzaj Değerleri ile iklim nitelikleri değişimlerine de, sebep 
olmaktadır. O halde Arazi Bozunumları; 

 Arazi fonksiyon kaybına neden olmaktadır.  

 Bilinen ürünlerde azalmaya, zorunlu ürün deseni değişimlerine, üretim 
kapasitesinin düşmesine, sosyal erozyona neden olmaktadır. Toprağın potansiyel 
üretim gücü düşmekte, ürün, kantite ve kalite bakımından gerilemektedir. 

 Ayrıca, arazideki fayda-zarar dengesi değişmekte, geleceğe yönelik, fiziksel, 
sosyal, kültürel ve ekonomik çöküntüler ortaya çıkmakta, en önemlisi de ekolojik 
çeşitlilik darbe almaktadır. 

 Arazi stabilitesini ve kimliğini yitirmektedir. Genetik kaynaklar yok olmakta, 
floral ve faunal (agro-) biyoçeşitlilik gerilemektedir. Su kaynakları zarar görmekte, 
ormanlar azalmakta, çölleşmeye doğru gidilmektedir. 

Bu kapsamda bazı zararlanmalara bakıldığında; 
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Çin, 1987 ve1992 tarihleri arasında, orman ve mer’aların yok olması ve şehirleşme 
yüzünden ortaya çıkan erozyon, tuzlanma ve su kayıpları ile 4 milyon ha verimli arazi 
kaybetmiştir (Gardner, 1996). 

 1990 verilerine göre, tarımsal yönetim yanlışlığı yüzünden, dünya 
genelinde, %38 kültür arazisi zarara uğramıştır. 

Bu konuda birçok sebep düşünülmektedir. Bunların kimisi, biyocoğrafik ve 
biyofiziksel (Doğal), olabilir, kimi sosyoekonomik ve sosyokültürel (İnsana bağlı) ve 
çoğu da, bütün bunlara bağlı olarak gelişen, indirekt sebepler olabilir.  

Bazı çevresel kurumların belirlemelerine göre;  

UNEP 2008, Taimi 2008 ve FAO 2005, kimyasal ve fiziksel zararlanmalar ile erozyon 
yüzünden Afrika’nın %65 Tarım arazisi bozunuma uğramıştır. 

Arazi bozunumları, küresel olarak, dünyanın birçok yerinde giderek yayılmakta ve 
artmaktadır. %20’nin üzerinde kültür arazisi, %30 orman ve %10 çayır-mera arazisi 
bu durumdadır (Bai et al, 2008). 

Aynı kurumlarca, 1985 -2000 yılları arasında yapılan çalışmalarda küresel olarak 
1500 milyon ha verimli arazinin yok olduğu acı bir gerçektir.  

Arazi bozunumlarının oluşum biçimi; 

Genellikle, 3 kademeli süreçle arazi bozunumları gerçekleşmektedir.  

Fiziksel Süreç: Toprak strüktürünün zayıflaması, yüzeyin güçsüzleşerek,  ince 
taneli hale gelmesi, böylece Erozyon’un başlaması ve Çölleşme’ye doğru gidiş, daha 
sonra Çevresel Kirlilik ve Doğal Kaynaklar’ın Sürdürülemez Kullanımı. 

Kimyasal Süreç: Asitlenme, kimyasal yüklenmeler, katyon tutma kapasitesindeki 
azalma ve sonra da üretkenlikteki düşüş! 

Biyolojik Süreç: Toplam ve Biyokütlesel Karbon’da azalma ve Biyoçeşitlilik’de 
çöküş ortaya çıkışı. 

Bu üç Bozunum Sürecini etkileyen en önemli özelliğin ise Toprak Strüktürü olduğu 
unutulmamalıdır. 

Bu bozunumlarda, Erozyon önemli yer tutmaktadır. Bilindiği gibi; Erozyon, yüzey 
materyalinin aşınarak, bir yerden bir yere taşınımı sürecidir. Erozyonun birçok 
etmeni vardır; rüzgar, su, yerçekimi ve buzullar gibi doğal, tarım vd. gibi genellikle 
insana bağlı kültürel etmenlerdir. 
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Başta da belirttiğimiz gibi bozunum sürecinin temelini toprak varlığındaki bozunumlar 
oluşturmaktadır. Çünkü; 

       Toprak Bozunumu, 

        - Fonksiyon Kaybı, demektir, 

        - Toprak Bozunumu, Arazi Bozunumu’nun oldukça önemli bir formudur, çünkü; 

           .Toprak üretimin temelidir, 

           .Toprak çevresel ana reaktördür, 

           .Toprak uzun süreli denge unsurudur. 

Ayrıca UNEP’in çalışmaları göstermektedir ki Dünya toprak bozunumu ile çok önemli 
tehdit altındadır. Ne yazık ki bu kapsamda ülkemiz, çok tahribata uğramış topraklara 
sahip durumda görülmektedir. O yüzden toprak erozyonu oldukça önemlidir. ‘Toprak 
Erozyonu, arazi yüzeyinin, Yağış, Akarsular, Rüzgar, Buzul, Isı Değişimleri, Yer 
Çekimi gibi, Doğal ve Antropojenik etmenlerle, aşınım ve taşınım olgusudur şeklinde 
tanımlanmaktadır. ‘Çevre Koruma koşullarının, erozyonla yakın ilişkisi olduğu ve en 
önemlisi de, özellikle insan aktiviteleri ile ortaya çıkan Hızlı Erozyonun doğal 
yapıdaki tahribatı önemlidir. Toprak erozyonunun tiplerine baktığımızda, Su 
Erozyonu (derelerde, su yatakları, kar yatakları, Göl ve nehir kıyıları,) Yer Değiştirme 
Erozyonu (sürüm ve toprak tesviyesi gibi), Rüzgar Erozyonu (özellikle fırtınalar), 
Jeolojik Erozyon (taban suyu hareketleri, deniz kıyıları ve toprak kaymaları, 
heyelanlar) gibi olgular vurgulanabilir.  

Değişik araştırmalarda, erozyon tipleri ele alındığında, dünya genelinde %45’le Su 
Erozyonunun başta geldiği görülmektedir. Bunu % 42 ile Rüzgar Erozyonu, % 10 ile 
Kimyasal Tahribat ve % 3 ile Fiziksel Tahribat izlemektedir. 90’lı yıllarda yapılan 
Amerika’daki bir çalışmada bu durumu desteklemektedir.  Bir başka erozyon 
araştırmasında ise yoğun bir bitki dokusunda ağaçlar ve köklerinin erozyona karşı 
direndiği, toprağı tuttuğu, diğer alanların ise suyla birlikte yok olduğunu göstermiştir. 
Nepal’de ortaya konulan bu çalışma da bize yeşil dokunun, ne denli önemli olduğunu 
açıkça göstermektedir. Verimli bir toprak ürün elde edilmesinde temel varlıktır ve 
çevrenin (nem ve ısı gibi) en üst düzeyde dengeleyicisi ve düzenleyicisidir,  çünkü 
ancak bu durumda diğer çevre yönetim faktörleri optimal çalışabilir. Bunun karşıtı 
ise, toprak üretkenliğinin bozunumu durumunu ortaya çıkarır.  

Toprak bozunumunun en temel göstergesi ise, tuzlanma ve tuzlanmaya bağlı besin 
kaybıdır;  
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 Toprak tuzlanması, yüzeyde ya da yüzeye yakın yerlerde tuz 
konsantrasyonunun yükselmesidir. İnsanlar en çok kurak ve aşırı sulama yapılan 
yerlerde, Tuzlanma olgusunu, büyük bir problem olarak yaşarlar. 

 Çünkü, kurak yerlerde sulama yapıldığında, su hızlı bir şekilde buharlaşır 
geriye tuzlar kalır. Bu tuzlar sisteme, biraz yağmur geldiğinde, tekrar toprağa döner, 
bitki kökleriyle buluşur ve toprağın vejetasyon gücü giderek yok olur, besin kaybı 
başlar. 

Bu durum ise bizi çölleşmeye doğru götürür; 

“Çölleşme, kurak, yarı-kurak, ve yarı-nemli alanlarda, çoğunlukla insanoğlunun 
neden olduğu bir süreçtir.  Bu toprak ve vejetasyon iyi ilişkisinin giderek yok olduğu, 
toprak üretkenliğinin kaybolduğu bir durumdur. 

UNEP’in tahminlerine göre, (özellikle tarımla uğraşanlar), 900 milyon insanın, 
Çölleşme riski altında olduğu belirtilmektedir.  Çünkü bilinmektedir ki, çölleşme, 
özellikle iklim değişikliği ve insan aktiviteleri’ nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Definition 
Agenda 21 and UNCCD). O halde çölleşme, üretken bir arazinin verimsiz bir araziye 
dönüşmesidir denilebilir. Bu kapsamda çölleşme sürecine bakıldığında, 

1. Çölleşme, taban suyu tablosundaki olumsuz değişimler ve özellikle su 
seviyesinin kurak ve yarı-kurak topraklardaki seviyelerine düşmesiyle ortaya çıkar.   

 Toprak yüzeyinde tuz birikimi başlar 

 Yüzey suyu biter 

 Erozyon artar 

 Vejetasyon geriler 
2. Çölleşme taban suyunu da bitirir. 
3. Çölleşme önlenebilir. 
4. Bu yüzden, yer üstündeki suyun bitmemesi için, taban suyunu dengeli ve 
uygun bir biçimde tutabilmekle işe başlamamız gerekir. 

Burada çölleşmenin ciddi boyutlarda dünya çapında bir olgu ve insanlık için önemli 
bir tehdit olduğunu belirtmemiz gerekmektedir; 

 Arazi bozunumu, Avrupa’nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere, gezegenin 
kara yüzeyinin üçte birini (hatta %40 kadar) etkilemektedir. 

 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık bir milyar insan, çölleşmeden doğrudan 
etkilenmekte veya risk altında bulunmaktadır ( Çölleşme sessiz bir katil, sessiz 
tsunami olmaktadır). 

 Afrika’nın 2/3’ü çöl veya kurak durumdadır. 

 Toprak verimliliğinin azalması ve üretkenlik kayıpları nedeniyle, yıllık 42 
milyar $ gelir kayıpları yaşanmaktadır.   
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 135 milyona eşit olan Fransa, İtalya, İsviçre ve Hollanda nüfusu hep birlikte 
yerinden olma riski taşımaktadır. 

O halde çölleşmenin etkileri her doku için geçerlidir denilebilir.  Çölleşme Atmosfer’e, 
Hidrosfer’e, Litosfer’e, Biyosfer’e doğrudan etkilidir. Bu durum, günümüzde 
yaşanılan İklim Değişiklikleri, Küresel Isınma, Su Döngüsü’nün Değişimi, Ekilebilir 
Arazi Kaybı, Erozyon ve Biyoçeşitlilik Azalması gibi durumlara neden olur. Sonuçta, 
Ekosistem Dengesi’nin alt üst olduğu bir durumla karşılaşılır. Bu durumun en önemli 
göstergeleri, çatlayan topraklar, tahrip olmuş çayır meralar, kum fırtınaları ve 
tsunamiler olarak ortaya çıkar. O yüzden 1996 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş 
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD), çölleşme ile mücadelede 
herşeyden önce yoklukla mücadele, gıda temini ve barış, kriz önlemede ortak 
çalışmayı üç temel nokta belirlemiştir. Aksi takdirde çölleşme, giderek artan bir 
biçimde insanlığı kısır döngüye sokmaktadır. Nüfus artmakta, gıda ve su ihtiyacı 
artmakta, bütün bunların elde edilebileceği özellikle doğal kaynaklar yok olmaktadır. 
Bir başka adı, Vahşi Tüketim olan bu olgunun, Kapitalizmle özdeşleştiği, yadsınamaz 
bir gerçektir. Bu durum, yalnızca arazi kullanım değişimlerini ortaya çıkarmamakta 
aynı zamanda sosyal erozyona neden olmaktadır. Bir başka deyişle, Arazi Kullanım 
ve Arazi Örtüsü Değişimleri de, toplulukların çevresel ve sosyo-ekonomik 
sürdürülebilirliklerini büyük ölçüde etkiler. Eğer bir arazi kullanım biçiminden, bir 
başka biçime geçilirse, etkiler giderek artan ve kümülatif bir duruma dönüşür. 

Zaten Dünya Çevre Araştırıcılarının 2050 yılı itibari ile ortaya koydukları 
projeksiyonlar 9 milyar insanın, 6 milyar ton sera gazı ve 60 milyon ton kentsel 
kirleticilere maruz kalacağı, bu insanların kaynak açlığı yaşayacağı, örneğin şu anda 
kullanılabilir suyun % 30’unun tükenmişlik gerçeği,  %80 kentsel alanlarda, %25 
deprem faylarının yakınında, %2’si deniz seviyesinden 1m.’ye kadar yükseklikteki 
kıyı alanlarında riskli yaşamın olacağı çok açık bir biçimde belirtilmektedir. Bütün 
bunlar dünya genelinde dinamik bir değişimin göstergesi olacağı yönünde 
düşünceleri pekiştirmektedir. Alan kullanım kararları arazi örtüsünü etkilemekte, 
arazi örtüsündeki değişimler arazi bozunumlarını tetiklemektedir. Bütün bunlar ise, 
temelde karar vericilerin uzmana ve plana dayanmayan davranışlarının sonucuyla 
eşdeğerdir. Böylece ekolojik sistem yara almakta, sosyal sistem de bu kapsamda 
erozyona uğramaktadır. Bu durumdan en etkilenen bölüm ise eğitim ve ekonomiden 
yoksun olan topluluklar olmaktadır. Bu topluluklar ise en çok Afrika ve Asya’da 
yoğunlaşmaktadır. Bir başka deyişle Gelişmiş Ülkelerin, dünya nüfusunun % 20’sini 
oluşturmalarına karşın % 80 kaynak kullanımları bu durumun en önemli nedenlerini 
oluşturmaktadır. Bu yüzden, G8 ve G20 gibi oluşumların 1992 Rio Konferansı’nın ve 
daha sonraki konferansların belirlediği yoksullukla ve eşitsizlikle ve en önemlisi de 
kaynak paylaşımının dengesizlikleri ile mücadelede ivedilikle bir adım atmaları 
gerekliliğini zorunlu kılmaktadır.  
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Günümüzde bu konuda öne çıkan yanlış uygulamaların başında yukarıda 
bahsedildiği gibi yoksulluktan kaynaklanan ölümüne bir kalkınma sevdası temel 
nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kazdağları’nda altın arayıcılığı, Gediz 
Havzası’nda Nikel Madenciliği, Kömüre Dayalı Termik Santraller işte böyle 
durumlardandır. Bu kapsamda tarım, aşırı otlatma ve vahşi sulama gibi olgular çok 
masum kalmaktadır. Endüstriyel, Kümülatif Yapılanmalar, Yenilenebilir Enerji adı 
altında plansız ve programsız ortaya çıkan olgular bu kapsamda önemle 
vurgulanmak durumundadır.  

 

SONUÇ 

Bütün Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de uzmana ve plana yer 
verilememesinden dolayı önemli yanlışlar, hem peyzaj değerlerinin hem de doğal 
kaynakların giderek yok olmasına sebep olmaktadır. Peyzaj Mimarlığı bu kapsamda 
çok önemli bir kimliktir. 1970’li yıllardan bu yana bir meslek olarak üniversitelerde 
icra edilen Peyzaj Mimarlığı kimliğine, yasal ve yönetsel olarak en haklı bir 
kavuşmanın zorunluluğu ortadadır. Dünya her ne kadar mühendis kafalara ihtiyaç 
duysa da geleceğe yönelik sürdürülebilir bir yaşam ancak yaşam kafalılarla 
gerçekleşebilecektir. Başta Amerika olmak üzere bu kapsamda üniversitelerde 
Yaşam Bilimleri adı altında bilimsel kurumların oluşturulduğunun önemli bir gerçek 
olduğunu vurgulamak gerekir. Aşık Veysel’in belirttiği gibi toprak gerçekten 
insanlığın en önemli sadık yâridir. Kullanımında özen ister, uzman ister, plan ister. 
Yoksa en acı bir biçimde intikamını alır. Herşey topraktan gelir, toprağa döner. 
Ülkemizde 2015 itibariyle % 11.5 verimli tarım toprağının yok olması, Trakya kadar 
bir tarım toprağının ise ekilememiş olması oldukça düşündürücüdür. ABD Utah 
Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu, 10-12 yıl içinde dünyadaki dörtte bir 
Türkiye kadar bir orman varlığının yok olması, Türkiye’de ise bir Kayseri kadar orman 
varlığının yok olması ayrıca düşünülmek durumundadır. Bu dokular en önemli peyzaj 
değerleridir. Peyzaj Mimarlarının, bu kapsamda plan karar odaklarında 
bulunmaması bu sonuçlara gidişin ayrı bir aymazlığını oluşturmaktadır.  Bu konuda, 
gerek bilim dünyası, ama en önemlisi de yerel ve merkezi yönetimlerin ivedilikle 
olumlu yasal ve yönetsel değişimleri ortaya koymaları zorunludur.  
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EFES YÖNETİM PLANI SÜRECİ 
 

Savaş Zafer ŞAHİN 
Doç. Dr., Y. Şehir Plancısı. Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü Öğretim Üyesi, zafer.sahin@atilim.edu.tr 
 

ÖZET 

Bu bildiride, 2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınan Efes Antik Kenti 
için dünya miras alanı olmanın gerekliliklerinden birisi olarak hazırlanan ve yürürlüğe 
giren yönetim planına ilişkin olarak yönetim planı hazırlık süreci, yönetim planı içeriği 
ve temel unsurları, yönetim planının en önemli parçası olan eylem planı ele alınacak, 
ayrıca sürece ilişkin olarak öğrenilenler ortaya konarak bir değerlendirme 
yapılacaktır. Bildiride, sürecin özet bir değerlendirmesinin yapılması esas alınmıştır.  

 

GİRİŞ 

1.Efes Yönetim Planı Çalışmasının Amacı ve Hazırlık Çalışmaları 

Efes yönetim planı çalışmasının amacı 1994 yılında mevcut antik kent yerleşimi 
Artemision, St. John Bazilikası ve Ayasuluk Kalesi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesine alınan Efes Antik Kentinin Yönetim Planının, olası en katılımcı ve 
yenilikçi yöntemlerle hazırlanması olarak belirlenmiştir. Bu amacın 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerekli hazırlık çalışmaları 2011 yılı haziran 
ayında başlatılmıştır. Ancak planlama sürecine temel oluşturan yasal-bürokratik 
süreç daha önce başlamıştır. 2000’li Yıllarda bazı yönetim planı denemeleri olsa da 
sonuca ulaşmamıştır. Bu çalışmaların sonuçsuz kalması, Efes gibi önemli bir varlığın 
dünya miras alanı olması için gerekli girişimlerin gecikmesine de sebep olmuştur.  

 

Türkiye’de yönetim planlaması ile ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinin ardından 
2009 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğinde 
yönetim planlama çalışmalarına yeniden başlanmıştır. Bu çalışmalar Bakanlık ile 
Selçuk Belediyesi arasında 2010 yılında imzalanan bir işbirliği protokolü ile 
sonuçlanmıştır. Bu protokol doğrultusunda Bakanlık yönetim alanı sınırlarını 
belirlemiş (Şekil 1), Selçuk Belediyesi Efes Yönetim planının hazırlanması için 2011 
yılında bir ihaleye çıkmıştır. İhale sonucunda aynı zamanda koruma amaçlı imar 
planı işini de yapan ekibin de dâhil olduğu yeni bir ekip çalışmalara başlamıştır.  
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1.1. Planlama Modeli 

 

Çalışmaya başlanırken Türkiye ve dünyadaki yönetim planı modelleri incelenerek 
Türkiye’ye en uygun planlama modeli belirlenmeye çalışılmıştır. Bu model, alan 
yönetimi kurulması, yönetim planı hazırlanması, koruma amaçlı imar planının yapımı 
süreçlerinin katılımcı bir süreçte ve eşgüdüm içinde gerçekleştirilmesine 
dayanmaktadır. Bu modelin ilkeleri şöyle belirlenmiştir: 

 

 Korumada bütünsellik 

 Sürecin tümünde olası en üst düzey katılımcılık 

 Fiziksel plan ve yönetim planı entegrasyonu 

 Yönetim planı katılımcı süreciyle alan yönetimi oluşum sürecinin 
entegrasyonu 

 Yenilikçilik 

 Merkezi ve yerel yönetimler arası işbirliği ve eşgüdüm 

 Yönetim planının esas hedefinin bütünsel ve yerel koruma olarak 
belirlenmesi, UNESCO sürecinin bu hedef bağlamında ele alınması 

 

1.2. Analiz Çalışmaları 

 

Planlama modelinin belirlenmesinden sonra yönetim alanının tanımlanması 
yapılmıştır. Bunun için alanın tarihi, arkeoloji, mimarlık ve şehircilik açısından önemi, 
yönetsel, sosyo-ekonomik, demografik durumu, ziyaretçiler, ulaşım-dolaşım ve 
işletme modelleri açısından değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirmeler ışığında 
yönetim planında belirlenecek temel kararlar için gerekli analiz sonuçları elde 
edilmiştir. Bu analiz sonuçları aynı zamanda alanın planlanması için çok önemli olan 
alanın kültürel önemi ve değerlerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu değerlerin 
belirlenmesi adaylık dosyasında da dikkate alınmıştır. Alanın değerleri UNESCO 
Dünya Miras Sözleşmesi ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Planlama sürecinin 
belirli bir bütünsellik içerisinde yürütülebilmesi için ayrıca alandaki mevcut planlar ve 
stratejik belgeler değerlendirilmiş, bir medya ve algı analizi gerçekleştirilmiştir.  

 

Yönetim planının bu aşamasında ayrıca, yönetim planı süreci ile eşgüdüm içerisinde 
yürütülen Koruma Amaçlı İmar Planında tanımlanan sorun ve olanaklar ele alınmış 
ve değerlendirilmiştir. Ayrıca katılımcı süreç içerisinde bir GZFT ve sorun ağacı 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra katılımcı yöntemlerle ve yenilikçi 
istatistiksel yöntemler kullanılarak alanın ve yönetim planının vizyon ve misyonu 
geliştirilmiştir.  
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Şekil 1. Efes Yönetim Alanı Sınırları 

 

2.Yönetim Planının Geliştirilmesi 

2.1. Alanın Vizyon ve Misyonu 

Yönetim planı hazırlanırken, hem alanın kendisi hem de yönetim planını 
uygulayacak olan alan yönetim yapısı için vizyon ve misyon belirlenmiştir. Bu ifadeler 
aşıda belirtilmiştir: 
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Alan Vizyonu: “Sürdürülebilir, katılımcı, ve yenilikçi yaklaşımlarla korunarak 
yaşanan, Dünya Mirası Efes” 

Alan Yönetimi Vizyonu: “Dünya Mirası Efes’in korunması ve yaşatılması 
çalışmalarında örnek bir merkez olmasını sağlayacak bir alan yönetimi” 

Alan Yönetimi Misyonu: “Dünya Mirası Efes’in bütünsel, bütüncül, 
sürdürülebilir, katılımcı ve yenilikçi yaklaşımla korunarak yaşanması için yerel 
özerk bir kurumsal kapasite oluşturmak”  

 

2.2.Alan Yönetimi İlke ve Politikaları 

 

Yine katılımcı yöntemlerle alan yönetimi ilkeleri ve politikaları belirlenmiştir. Bu ilke 
ve politikalar aşağıda belirtilmiştir: 

 

Alan Yönetimi İlkeleri: 

 Sürdürülebilir koruma 

 Bütünsel ve bütüncül yaklaşım 

 Yenilikçi yönetim 

 Kurumsal kapasite inşa etme 

 Yerel ve özerk koruma kültürünün geliştirilmesi 

 Sürdürülebilir alan yönetimi 

 

Alan Yönetimi Politikaları: 

 Efes Yönetim Alanı için; işlevsel, yüksek kurumsal kapasiteye sahip, 
demokratik, katılımcı, bilimsel ve özerk bir alan yönetiminin oluşturulması 

 Geçmişi koruyan, bugünü düzenleyen, geleceği yaratan bir anlayış içinde; 
tarihi doğal ve kültürel değerlerin tüm kurumsal paydaşlar tarafından aynı 
şekilde algılanmasının ve kavramlarda ve uygulamada bütünleşmenin 
sağlanması 

 

 Ekolojik, sosyal, kültürel ve fiziksel değerlere ilişkin sürdürülebilir ve 
gelişmeye açık bir veri tabanının oluşturulması 

 Yönetim Alanı İçerisinde Bulunan Ören Yerlerinde İşletme Yapısının, 
Ziyaretçi ve Ziyaret Profili Dikkate Alınarak Alan Yönetimi Denetiminde 
İyileştirilmesi 

 Efes'e yönelik güvenli ve kaliteli bir ziyaret sürecinin oluşturulması İçin 
Ziyaret Yönetiminin Koruma Amaçlı İmar Planı İle Uyum İçinde Yeniden 
Yapılandırılması 
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 Selçuk İlçe Merkezinin bölgedeki kültürel odaklar arası ulaşımın bağlantı 
noktası haline getirilmesi 

 Efes Yönetim Alanının Risk ve Krizler Konusunda Farkındalık Sahibi Bir 
Alan Haline Getirilmesi 

 Efes Yönetim Alanının Yönetim Planı Vizyonunun Uluslararası ve Ulusal 
kamuoylarında Sistematik Bir yaklaşımla benimsetilmesi 

 Efes Yönetim Alanında ve Yakın Çevresinde Yönetim Planı Vizyonuna ve 
Alt Planlarına Uygun Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmalarının 
Yapılması 

 

3.Yönetim Planının Eylem Planı 

 

Yönetim Planında belirlenen vizyon, misyon, strateji ve politikalar doğrultusunda 
gelişmiş bir eylem planına yer verilmiştir. Bu eylem planında; organizasyon ve 
kaynak planlaması, koruma eylemleri, işletme, ziyaretçi, ulaşım-dolaşım, risk-kriz 
yönetimi, itibar yönetimi ve tanıtım, eğitim-bilinçlendirme olmak üzere 8 alt plana yer 
verilmiştir.  

 

Bu alt planların her birinde, diğer alt planlarla ilişkili olarak politikalar, stratejiler, 
hedefler, eylemler, zaman planı, görevli ve katkıda bulunacak paydaşlarla olası 
kaynaklar ortaya konmuştur.  

Eylem planının bu yapısı, katı bir yaptırımdan çok, bir müzakere sürecinin, eşgüdüm 
kapasitesinin unsurları olarak oluşturulmuş, katılımcı yöntem verileri esas alınmıştır.   

 

Eylem planındaki alt planlardaki eylemler belirlenirken katılımcı süreç ve dünyadaki 
yenilikçi yaklaşımlar olmak üzere iki temel kaynak esas alınmıştır. Efes’in ilk yönetim 
planı olması sebebiyle, alan yönetiminin kurulmasına ve kurumsallaşmasına yönelik 
olarak gelişmiş bir eylem planlaması hedeflenmiştir. Ayrıca, özellikle ziyaretçi 
planlamasında ve Efes’in işletme anlayışında var olan yapı korunsa bile dünyadaki 
yenilikçi uygulamalardan yararlanılarak yeni yönetim ve işletme araçları 
tanımlanmaya çalışılmıştır. Eylem planında ayrıca 5 yıl sonra yürürlüğe girecek ikinci 
yönetim planının hazırlık süreci de kurgulanmaya çalışılmıştır.  

 

4.Yönetim Planı Süreci 

 

Eylem planı taslağı 2012 yılı içinde kurulan Efes Alan Yönetimi Danışma Kurulunda 
tartışılmış ve düzeltmelerle birlikte 2013 yılında uygun bulunmuştur. Ancak, planın 
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Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tartışma sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığının 
plana itirazları sonrasında yaklaşık iki yıla yakın bir müzakere süreci yaşanmıştır. 
2014 yılı ortasında müzakere süreci tamamlanmış ve plan Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bakanlığı alan yönetimi ile ilgili birimi özverili bir 
çalışma ile alanın adaylık dosyasını hazırlamış ve UNESCO Dünya Miras Merkezine 
iletmiştir. Efes Yönetim Alanı 2015 Yılında UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesine 
alınmıştır.  

 

5. Öğrenilenler/Değerlendirme 

 

Efes Yönetim Planı süreci içerisinde öğrenilenler ve yapılan değerlendirmeler dünya 
miras alanları için bazı önemli soruları gündeme getirmiştir. Bu sorular Türkiye’de 
koruma politikaları ve uluslararası kuruluşların koruma sürecindeki yerine ilişkin 
yaşamsal bazı unsurlara dayalıdır. Bu soruların bazıları şöyle sıralanabilir: 

 

 UNESCO Dünya Mirası Listesine girmek bir araç mı amaç mı olmalıdır? 

 Esas amaç yerelde bir koruma kapasitesi oluşturmak mı, listeye girmek mi? 

 Listeye girmenin giderek yükselen siyasi rantı koruma yaklaşımlarını nasıl 
etkilemektedir? 

 Önce yönetim planı ve katılımcı süreç mi yoksa önce adaylık dosyası mı 
hazırlanmalıdır? Yoksa ikisi bir arada mı? 

 Fiziksel planlama mı yönetim planlaması mı öncelikli olmalıdır? Yoksa ikisi 
bir arada mı gerçekleştirilmelidir? 

 Yönetim planlaması korumada ne kadar bir yerel özerklik sağlıyor? 

 Yönetim planı ve kaynak tartışmaları? Yönetim planı korumaya ilişkin 
kaynağı yönetebilir mi? 

 Merkezi hükümet ve yerel yönetim ilişkisi yönetim planlarının 
hazırlanmasında ve dünya miras alanı adaylık sürecinde nasıl olmalıdır? 

 Yönetim planının hazırlanmasında yerel yönetimin kapasitesinin önemi 
nedir? 

 DMA Ulusal Akreditasyon ve Değerlendirme Merkezi, yetkinin verilmesi 
konuları nasıl ele alınmalıdır? 

 Yönetim planı fiziksel plan bütünlüğü eşzamanlılığı gerçekten bir fayda 
sağlıyor mu? 

 Katılımcı süreç yönetimi yönetim planı hazırlığında nasıl yürütülmeli? 

 Yönetim planında kaynak yaratma, mevcut katılımcı yapılarla entegrasyon, 
yerel koruma özerkliği konuları alan yönetimi ve dünya miras alanı adaylığı 
konularında nasıl ele alınmalıdır? 
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.                                                                        III. OTURUM 

KÜLTÜREL PEYZAJ KORUMA I: KENTSEL KIRSAL 
YERLEŞİMLER 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Alphan 
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DİYARBAKIR KALESİNİN UNESCO SÜRECİNDE 

KORUNAN PEYZAJIN ROLÜ 

 

Ferit TUTŞİ 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır İl Temsilcisi, fertut@hotmail.com 

 

ÖZET 

Diyarbakır ilk yaşam izlerinin, kentin ilk kuruluş noktası olan bu günkü İçkale de 
bulunan Amida höyüğünde M.Ö. 5 Bin de başlayan, bugün Diyarbakır kalesinin bir 
yanından akan Dicle nehri ve eteklerindeki Hevsel bahçeleriyle Dünya kültür mirası 
listesinde. 2012 yılında başlayan adaylık süreci 4 Temmuz 2015’te yapılan 39. BM 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komite toplantısında 
katılımcı ülkelerinin oy birliği ile ‘Diyarbakır kalesi ve Hevsel bahçeleri kültürel 
peyzajı’ Dünya kültür mirası olarak kabul edildi. 

Adaylık sürecinde Diyarbakır kalesi ile başlayan daha sonra Hevsel bahçelerinin 
kültürel peyzajının dosyaya eklenmesiyle devam eden tarihin doğayla uyumunu 
Diyarbakır’a bıraktığı mirası ve farklı bakış açılarıyla kent peyzajının şimdiye kadar 
keşfedilmemiş zenginlikleriyle kültür mirası seçilmesinin en büyük verilerini 
oluşturdu. 

Çalışmanın ana ekseni olan Diyarbakır kalesi iken Hevsel bahçelerinin kültürel 
peyzajı ilk değerlendirmeler ve uzmanların görüşüyle kültürel peyzaj çalışmaları ön 
plana alındı. Yapılan çalışmalarda Hevsel bahçelerinin peyzajı, üstün evrensel 
kriterler çerçevesinde ele alındığı için hazırlanan planda ana miras alanında yer aldı. 

UNESCO çalışmaları için oluşturulan bilim kurulu Hevsel bahçelerinin Diyarbakır 
kenti için tarihten günümüze etkileri ile ilgili araştırmalarda bulundu ve önemli 
bulgulara ulaştı. Hevsel bahçelerinin kent için hem bir arka bahçe hem bir mutfak 
görevi görerek kentin; kültürel, ekonomik, sosyal hayatına etkileri olmuştur. Bu 
özelliği kentin ilk kurulduğu günden bu güne kadar koruması ve bu süreç içinde 
kendine has peyzajın içinde bulundurduğu fauna ve florasıyla nadir görülen bir 
peyzaj örneği olmuştur. 

Bu önemli peyzaj alanı ile Diyarbakır kalesinin arasından geçen Dicle nehri ve Dicle 
vadisi, tarih ve peyzajı ile büyük bir açık hava müzesine dönüştürmüştür. M.Ö. 5 bin 
de başlayan tarihiyle kent birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve çok sayıda 
kültürel eserler otaya çıkmıştır. 
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Tüm bu veriler ışığında Hevsel bahçelerinin kent için önemini bu kadar uzun süre 
nasıl sürdürdüğünü ve tarihi ve biyolojik dokusuyla ilişkilerini göreceğiz. 

 

GİRİŞ 

Yerleşim birimlerini yakın ve uzak coğrafi çevreleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. 
Günümüzde fonksiyonelliğini devam ettiren yerleşmeler gelişimini, büyüklüğünü ve 
fonksiyonel özelliklerini önemli ölçüde coğrafi konumlarına ve yakın çevredeki doğal 
şartlara borçludur. 

Diyarbakır kenti, çevresindeki elverişli doğal çevre unsurlarına ve konum 
avantajlarına bağlı olarak, tarih boyunca ve günümüzde de sürekli büyüme ve 
gelişme gösteren yerleşmelerden biridir.  

 

Şekil 1. Hevsel bahçelerine genel bakış ( Türkan KILIÇ) 

Diyarbakır kentinin kuruluş yerinde etkili olan en önemli doğal öğeler Karacadağ 
volkan konisi ve bazalt platosu ile Dicle Nehri ve vadisidir. 
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Hevsel bahçeleri tarihi topografya açısından Diyarbakır’ın ayrılmaz bir parçasıdır. 
Tarihi kaynaklarda Hevsel’e ilk rastladığımız yer, Diyarbakır’ın Asur imp. 
Döneminde, 9. yy. da Asur kralı, kente saldırdığını ancak alamadığını, sadece kentin 
dış kapılarındaki askerleri öldürdüğünü ve kentin çevresindeki bahçeleri 
yağmaladığını anlatır. (Szuchman, 2009: 55-65.) Bu bahçeler muhtemelen Hevsel 
bahçeleridir. 

Amid şehrinin kurulduğu bölgede yer alan bahçeler, günümüze değin ‘’Hevsel / 
Esfel’’ adlarıyla anılmıştır. Şehirdeki besin ihtiyacının önemli oranda bahçelerden 
temin edildiği düşünülmektedir. Bunun yanında bahçelerden kereste üretimi için de 
faydalanılmıştır. Bu üretim ihtiyacı şehirdeki iktidarın bahçeleri korumasını ve 
üretimin devamlılığını esas almaya yöneltmiş olmalıdır. Bahçelerin sadece 
beslenme açısından önemi yoktur. Bunun yanında kavurucu yaz sıcakları için de 
sığınılacak bir vaha özelliği taşımaktadır. Özellikle sosyal hayatta önemli bir boşluğu 
dolduran bu yerler, yılın altı ayı, hem ikamet hem de mesire ve şenlik alanı olarak 
kullanılmıştır.   

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Ortalama deniz seviyesinden 650 m ve Dicle vadisinden 60-100 m yükseltisi ile doğal 
bir korunma alanına sahiptir. Yanı başındaki Dicle Nehir’inin kullanım suyu ve 
taşımacılık faktörünün yanı sıra, oluşturduğu alüvyal geniş tabanlı vadisi ve vadide 
oluşturulmuş Hevsel Bahçeleri, hem kentin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamış, 
hem de görsel açıdan kente doğal bir peyzaj alanı oluşturmuştur. 

Diyarbakır, sahip olduğu kaynak suları, sismik açıdan oldukça güvenli bir bölgede 
olması ve Dicle nehrinin mevsimsel yağış ve akım farklılıklarından dolayı bol 
miktarda taşıdığı alüvyonların kurak dönemlerde suyun çekilmesi ile birlikte birikinti 
alanlarının verimli tarım alanlarına dönüşmesi ile İnsan yaşamında ihtiyaç duyulan 
tüm olanaklara sahip olmuştur. 

Çalışmanın genel amacı, Hevsel bahçelerinin kent için önemi irdelenecektir. Bu 
kapsamda tarihsel süreçte Hevsel bahçelerinin konu almış belgeleri taramak üç 
temel hedefin çerçevesinde ekonomi, politika ve toplumsal yapı ve bunların etkisi 
kent üzerinde analiz edilecektir. Bu doğrultuda öncelikle tarihi belgeler ele alınacak 
ve UNESCO Diyarbakır kalesi ve Hevsel bahçeleri kültürel peyzajı dünya kültür 
mirası bilim komisyonunun çalışmalarını değerlendirerek mevcut peyzajın bu 
çalışmalardaki öncü rolünü irdelemek. Bu amaçla yapılan projeler, içerikleri, 
uygulama araçları ve yöntemleri irdelenmektedir. Bu amaca ulaşmak için, her türlü 
literatür verisi (kitap, araştırma, tez, broşür, makale vb.) yardımcı materyal olarak 
incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. 
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3.BULGULAR 

3.1.Hevsel Bahçelerindeki Üretim ve Bahçelerin Şehre Etkisi  

Muhtemelen Amid ve Hevsel Bahçeleri daha önce de belirtildiği üzere birbirleriyle 
var olmuştur. Ulaşılabildiği kadarıyla Amid şehrinin vesikalarda yer aldığı en eski 
tarihli kayıtta Amid ve bahçeler birlikte zikredilmiştir. Antoine Perez’in, Lipinski’ye 
dayandırdığı bilgiye göre M.Ö 866 yılında dönemin Asur kralı Assurnasirpal II, Amid’i 
kuşatmış, burada birçok askeri öldürerek şehrin kapılarında teşhir etmiş, bir başka 
ceza olarak şehrin bahçelerini tahrip etmiştir ( Antoine Perez, Ders Notları, s. 2.). 
Şehre verdiği cezayı anlattığı kitabede öldürülen askerlerin şehir kapısında teşhir 
edildiği vurgulanırken şehir için hayati öneme sahip olan bahçeleri de bir ceza 
yöntemi olarak tahrip ettiğini belirtmesi, bir zafer propagandasıdır. Dikkat çeken 
husus ise insan hayatıyla bahçelerin bir arada ele alınması, yani bahçelerin şehir için 
taşıdığı hayati önemdir.  

Ulaşabildiğimiz bir başka vesikanın ortaçağ dönemine M.S 1241 yılına ait olduğu 
görülmektedir. Diyarbakır Ulu Cami Harim kısmının ana girişindeki batı kenarında 
yer alan kitabede, 1241 yılında Sultan Gıyaseddin’ in Hevsel’ den Mardin kapı’ dan, 
Urfa kapı’ dan, Dicle kapı’ dan alınan vergileri kaldırması ele alınmakta ve bu icraatı 
övülmektedir. Anılan tarihte Hevsel Bahçeleri için uygulanan vergi muafiyeti burada 
üretimi teşvik etmek için yürürlüğe konmuş olabilir. Bu durumda 13. Yüzyılda Hevsel 
Bahçeleri’ nin şehir için halen hayati bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

16. yüzyılda burada yapılan üretim kanunnameler ile vergiye bağlanmıştır. 1518 ve 
1540 tarihli Diyarbakır kanunnamesinde Hevsel Bahçeler’ indeki ürünlere dair kayıt 
mevcuttur(İlhan, 2000, s. 124) 

Evliya Çelebi 1655 yılında Amid’i ziyaret ettiğinde Hevsel Bahçeleri’ne değinmiş 
Fiskaya ve İçkale’ yi betimlerken hemen aşağıda yer alan bahçelere de dikkat 
çekmiştir. Dicle Nehri varlığı sebebiyle her iki tarafta da bağ ve bahçelerin 
oluştuğunu, bahçelerin veriminin nehirden kaynaklandığını belirtmiştir. Burada gül 
bahçeleri, güzel kokulu bostanlar ve reyhan bahçelerinin bulunduğunu, vilayet 
halkının yılın altı ayını burada fasıllarla geçirdiğini kaydetmiştir (Evliya Çelebi, 1989, 
s. 439). 

Hevsel Bahçelerinde elde edilen ürünlerin çeşitliliği hakkında batılı seyyahlar kayıt 
tutmuşlardır. Bunlardan H. Peterman, 2 saat boyunca şehrin etrafındaki çeşit çeşit 
meyve dolu bahçeden geçtiğini ve burada şehrin adıyla ünlenen karpuzları 
gördüğünü belirtmiştir. 1890 yılında şehirde bulunan Dr. Lamec Saad, tarifin Hevsel 
Bahçelerine uyduğu betimlemesinde burada kavun, karpuz, leziz kayısı ve üzüm 
üretildiğini belirtir. 1898 yılında buraya gelen Lord Warkworth, Hevsel Bahçelerindeki 
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dut ağaçlarını anlatır. Dut bahçelerine değinen bir başka seyyah ise Lowthian Bell’dir 
(Haspolat, 2011, s. 265.) . Dut bahçelerinin meyveler arasında zikredilmesi önem 
arz eder. Çünkü dut ağaçlarında yaşayan ipek böceği ipekçiliğin hammaddesidir. Bu 
anlamıyla şehirde 19. Yüzyılda hala ipek üretiminin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Bahçeler bu açıdan sanayi üretimine de katkıda bulunur. 

 

Şekil 2. Hevsel bahçeleri ve surdan genel görünüm (Merthan ANIK) 

 

3.2. Hevsel Bahçelerindeki Fauna Ve Flora Özellikleri 

Hevsel Bahçelerinde 180’den fazla kuş türü belirlendi. Bu sayının yeni gözlemlerle 
daha da artacağı tahmin ediliyor. 

Kum kırlangıçları, Dicle Nehri’nin kenarındaki kum duvarına oyulu bu kuş 
apartmanlarını ilkbaharın gelmesiyle şenlendiriyor. Büyük kum kırlangıcı kolonileri, 
Dicle Vadisi’nde kaldıkları yaklaşık altı aylık sürede iki kez ürüyor. 

Kum kırlangıcının yanı sıra Hevsel deki kuş varlığı içinde öne çıkanlar arasında 
küçük akbalıkçıl (Egretta garzetta), tarla çitnesi ya da tarla kiraz kuşu (Miliaria 
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calandra), saksağan (Pica pica), kukumav (Athena noctua), yalıçapkını (Alcedo 
atthis), puhu (Bubo Bubo), kızıl şahin (Buteo rufinus) sayılabilir. Kuşlardan başka 
susamuru, kirpi, sansar, kızıl tilki, yabandomuzu, sincap, kertenkele, yılan ve 
kurbağa en sık görülen memeli, sürüngen ve yüzergezer (amfibi) türleri. Fırat 
kaplumbağası (Rafetus euphraticus) ise tüm dünyada Türkiye’nin güneydoğusundan 
başlayarak sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde yaşıyor olmasıyla özel bir öneme 
sahip. Bu özel kaplumbağa türü, yuvasını Dicle Nehri kıyılarındaki kumullara 
kuruyor.(BAŞBUĞ, Atlas, 2014) 

 

Şekil 3. Kum kırlangıçları ve kum tepeleri (Atlas 2014) 

 

Dicle Havzası’nda yaşanan su kirliliğine bağlı olarak biyolojik çeşitlilik kaybına neden 
olmaktadır. Tehdit altındaki endemik bitki türlerden bazıları: 
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 Ranunculaceae  

 Anemone coronaria  

 Astragalus caspicus   

 Trifolium 

 Nigella arvensis  

 Juncus effuses 

 Convolvulus galaticus 
 

 

Şekil 4. Convolvulus galaticus, Boz sarmaşık (Atlas 2014) 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Diyarbakır’da bulunan 8000 yıllık bir tarihi olan Hevsel Bahçeleri dünyadaki birçok 
ekolojik hareketin kentlerde oluşturmaya çalıştığı bir kent bahçesi. Hevsel’de 
yüzlerce aile geçimini tarım yaparak sağlamakta. Dicle Nehri’nin kıyısında 
olmasından kaynaklı birçok sürüngen ve kuş türü için yaşam alanı niteliğinde. 
Hevsel’de örnek olabilecek tarımsal yöntemler de mevcut. 

Hevsel bahçeleri bu uzun süre içinde otuz medeniyeti misafir etmiş ve günümüze 
gelmiştir. Bu kadar uzun süreli bir ekolojik mirasının bugüne gelmesi üretim ve 
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rekreasyon alanları olarak sürekli hizmet vermiş olmasından kaynaklıdır. Dicle vadisi 
platosunun konumu ve Diyarbakır kalesinin konumu ile sürekli ilişkili olması coğrafi 
olarak avantaj sağlamıştır. 

Bugün tarihi miras olan Diyarbakır kalesi ile birlikte yine UNESCO çalışmalarında 
kültürel peyzaj mirası olarak dünya miras listesine alınmasına katkı sağlayarak kenti 
bir kez daha ön plana çıkarmıştır. 

Diyarbakır kalesi ve Hevsel bahçeleri kültürel peyzajının UNESCO dünya mirası 
listesine kabul edilmesiyle Hevsel bahçelerini bekleyen riskleri ortadan kaldırmak için 
çalışmalar başlanmalı.  

Bu çalışmalar alanı tehdit eden; 

 Hidro Elektrik Santrali Projeleri 

 Rezerv Yapı Alanından çıkarılması 

 Dicle Vadisi Projesinin revizesi 

 Kırklardağı’nda Yapılaşmanın durması 

 Dicle Vadisi tarım alanlarına yönelik yapılaşma baskısı ve sulama sorunu 

 Kum ocaklarının nehir yataklarını tehdit etmesi gibi tehditlere çözüm olmalı. 

Endemik bitkiler ve nadir görülen faunalar için koruma alanları oluşturulmalı. 

Koruma master planı ile Dicle vadisi ve Hevsel bahçeleri koruma alanları 
oluşturulmalı. 
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1e-posta: nyoruklu@gmail.com 2 e-posta: neclayoruklu@nilufer.bel.tr 

 

ÖZET  

Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, 
Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve 
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli “Adaylık Dosyası”nın 
değerlendirilmesi sonucunda, Bursa, halen toplam 1007 dünya miras alanının yer 
aldığı UNESCO Dünya Miras Listesi’ne, 2014 yılında Türkiye’nin 12., dünyanın da 
998. Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilmiştir. 

Yoğun bir gündemle toplanan 38. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nın 22 Haziran 
2014 tarihli oturumunda, Türkiye’nin iki dosyası görüşülmüş, bunlardan Bursa’nın 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık alanlarının kültürel miras alanı 
kategorisinde, İzmir’in Bergama alanının ise doğal miras alanı (kültürel peyzaj) 
kategorisinde, Komite üyelerinin çoğunluğunun olumlu görüşü doğrultusunda listede 
yer almasına karar verilmiştir. 

Dünya Miras Listesi’ne girmenin Bursa için en büyük avantajı, üstün evrensel değeri 
tescil edilen alanların tüm dünya tarafından tanınacak ve ortak dünya mirası kabul 
edilecek olmasıdır. Dünya Miras Listesi’ne girmiş olan varlıklar, tüm dünyanın ortak 
mirası olurlar. 

Artık dünyaca kabul edilen görüşe göre sadece anıtsal eseri korumak yeterli değildir. 
Tarihi eserin çevresinde yer alan peyzajı ve dokuyu bütüncül olarak korumak da 
önemlidir. Ayrıca alandaki sosyokültürel çevre de önem taşımaktadır. Tarihi doku 
orada yaşayan insanların yaşam biçimiyle değer kazanır. 

Cumalıkızık’ta ise köy halkının oradaki yaşam tarzını yüzyıllardan beri aynı şekilde 
sürdürmesi somut olmayan kültürel miras bağlamında dikkat çekicidir. Bursa için son 
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derece önemli olan UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edilme sürecinde 
Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların 
katkılarıyla yoğun bir çalışma süreci yaşanarak başarılı sonuca ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dünya Mirası, Kültürel Peyzaj, Cumalıkızık, UNESCO 

 

ABSRACT 

Bursa, a platform for the foundation of the Ottoman Empire, has a unique historical 
heritage with its walls, inns, springs, Turkish baths and fountains. Bursa, located on 
the Silk Road where not only merchants but also scholars, armies, ideas and cultures 
passed from east to west and from west to east, is a city of history and culture which 
has managed to preserve its authentic values until the 21st century. 

Being included in the UNESCO World Heritage List would mean having the privilege 
of being a heritage shared by the world. Additionally, it grants the technical support 
of UNESCO, help from the World Heritage Fund, international promotion of the 
region and the opportunity to increase tourist potential. 

It is no longer enough simply to protect monumental work based on the opinions 
adopted by the world. Located landscape around the historical monuments and 
preserve the holistic texture is also important. In addition, socio-cultural environment 
is of importance in the area. History tissue is appreciated by the people who live 
there life. 

In Cumalikizik there since the lifestyle of the villagers maintain is remarkable century 
in the same way in the context of intangible cultural heritage. Bursa is extremely 
important for the adoption process to the World Heritage List of UNESCO in 
coordination with the Advisory Board and Supervisory Board members and an 
intense process of working with the contributions of other stakeholders yaşanarak 
reached a successful conclusion. 

 

Keywords: World Heritage, Cultural Landscape, Cumalıkızık, UNESCO 

 

GİRİŞ 

Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, 
Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve 
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli “Adaylık Dosyası”nın 
değerlendirilmesi sonucunda, Bursa, halen toplam 1007 dünya miras alanının yer 
aldığı UNESCO Dünya Miras Listesi’ne, 2014 yılında Türkiye’nin 12., dünyanın da 
998. Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilmiştir. 

 

Şekil:1 Hanlar Bölgesi (OrhanGazi Külliyesi ve Çevresi) 

 

Bursa’nın ulaştığı bu önemli aşamayı açıklayabilmek için Dünya Miras Listesi’nin 
ortaya çıkışı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapılması uygun olacaktır. 1945 yılında 
kurulan UNESCO’nun 1972’de Paris’te yapılan toplantısında, dünya üzerinde yok 
olan kültürel değerleri kontrol altına almak ve uğrayacakları tahribatı engellemek 
amacıyla Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu (Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) imzalanmıştır. 

Bu kapsamda, 1976 yılında Dünya Miras Komitesi oluşturulmuştur. 1978 yılında da 
dünyada “Üstün Evrensel Değer”e sahip olan doğal ve kültürel varlıkları, bütün 
insanlığın ortak mirası kabul ederek tanıtmak, toplumlarda evrensel mirasa sahip 
çıkacak bilinci oluşturmak ve bu değerlerin korunması için gerekli işbirliğini sağlamak 
amacı ile Dünya Miras Listesi (The World Heritage List) uygulaması başlatılmıştır. 
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Şekil:2 Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) 

 

Söz konusu sözleşme (Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu), 
kurulduğu tarihten itibaren UNESCO’ya üye olan Türkiye’de 1982 yılında onaylanmış 
ve 1983 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeyi kabul 
eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve 
Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 
(IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan işlemler 
dizisinden sonra aday miras alanları, 21 üyesi bulunan Dünya Miras Komitesi’nin 
kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.  
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Her ülke yılda sadece bir kültürel, bir de doğal miras alanı ile UNESCO’ya 
başvurabilmektedir. Bu kapsamda, 15-25 Haziran 2014 tarihleri arasında Katar’ın 
başkenti Doha´da gerçekleştirilen 38. Dünya Miras Komitesi’nde 21’i kültürel, 4’ü 
doğal, 1’i karma olmak üzere 26 yeni miras alanı Dünya Miras Listesi’ne 
kaydedilmiştir. Böylece, 161 ülkenin Dünya Miras Listesi’nde yer alan miras alanı 
sayısı 779’u kültürel, 31’i karma ve 197’si doğal olmak üzere toplam 1007’ye 
ulaşmıştır. Ayrıca, 4 miras alanının sınırlarının büyütülmesi de karara bağlanmıştır. 

Toplantıda iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan birincisi Dünya Miras 
Listesi’nde 1000. miras alanının (Botswana’nın doğal miras alanı Okavango Deltası) 
listeye girmesi, ikincisi de Mynmar’ın ilk miras alanının listeye alınmasıdır.  

 

 

Şekil:3 Katar’ın başkenti Doha´da gerçekleştirilen 38. Dünya Miras Komitesi 
toplantısı 

 

Yoğun bir gündemle toplanan 38. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nın 22 Haziran 
2014 tarihli oturumunda, Türkiye’nin iki dosyası görüşülmüş, bunlardan Bursa’nın 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık alanlarının kültürel miras alanı 
kategorisinde, İzmir’in Bergama alanının ise doğal miras alanı (kültürel peyzaj) 
kategorisinde, Komite üyelerinin çoğunluğunun olumlu görüşü doğrultusunda listede 
yer almasına karar verilmiştir.  

Böylece, 2013 yılı sonu itibariyle UNESCO Dünya Miras Listesi´nde Türkiye’nin 11 
adet miras alanı bulunmaktayken, 2014 yılında bu sayı 13’e çıkmıştır. Türkiye’nin 
yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 2014 yılına kadar UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne; İstanbul´un Tarihi Alanları [1985], Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (Sivas) 
[1985], Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985], Hattuşaş (Boğazköy) – 
Hitit Başkenti (Çorum) [1986], Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta) [1987], Xanthos-
Letoon (Antalya – Muğla) [1988], Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988], Safranbolu 
şehri (Karabük) [1994], Truva Antik Kenti (Çanakkale) [1998], Edirne Selimiye Cami 
ve Külliyesi (Edirne) [2011] ve Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012] dahil 
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edilmiştir. En son olarak, 2014 yılında Katar’ın Doha kentinde yapılan Dünya Miras 
Komitesi’nin kararı doğrultusunda, Bursa 12. ve Bergama da 13. bölge olarak listeye 
eklenmiştir. 

BURSA’NIN UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NE GİRME SÜRECİ 

Bursa, 2000 yılında “Bursa ve Cumalıkızık Köyü Erken Osmanlı Dönemi Kentsel ve 
Kırsal Yerleşimleri’’ adı ile yapılmış olan başvuru ile Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
alınmıştır. 2009 yılından itibaren ivme kazanan süreçte, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde, Tarihi Kültürel Miras Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı “Bursa Alan Başkanlığı”, Aralık 2011’de kurulmuştur.  

Bursa Alan Başkanlığı, mevzuat gereğince Alan Başkanı, koordinatör ile 
uzmanlardan oluşan çalışma ekibi ve ilgili kurullardan oluşturulmuştur. Bunlar, 
Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’dur. Bursa Alan Başkanlığı, 
UNESCO Dünya Miras Listesi çalışmaları kapsamında sınırları belirlenmiş ve 
Bakanlık tarafından onaylanmış yönetim alanları için Adaylık Dosyası ve uluslararası 
normlarda Yönetim Planı hazırlamak, bu alanlar ile ilgili tüm paydaşlar arasında 
iletişimi sağlayacak bir eşgüdüm platformu oluşturmak ve kendisine verilen 
koordinasyon görevini yürüterek söz konusu yönetim alanlarının hazırlanan Yönetim 
Planı çerçevesinde korunabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.  

Adaylık Dosyası’nın hazırlık sürecinde Bursa Alan Başkanlığı tarafından ilgili kurum 
ve paydaşların katılımıyla birçok koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı, atölye 
çalışmaları, UNESCO Paneli, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Çalıştayı, toplam 220 
kişi katılımlı arama toplantıları, Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu 
toplantıları, Avrupa Miras Günleri etkinlikleri, yüklenicilerle toplantılar ve onlarca Alan 
Başkanlığı ekip toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Bu süreçte, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda ve Alan Başkanlığı’nın yürütücülüğünde Bursa Hanlar Bölgesi 
(Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, 
Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde dosya yeniden ele 
alınmış, dosyanın ismi “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” 
olarak değiştirilmiş ve bu doğrultuda “Adaylık Dosyası” ve taslak “Yönetim Planı” 
hazırlanmıştır. Adaylık Dosyası ve Yönetim Planı 1 Şubat 2013 tarihi itibari ile 
UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilmiş, UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce de, 
tüm teknik gereklilikleri sağladığı belirtilen başvuru, 1 Mart 2013 tarihi itibari ile 
ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) uzmanlarına bağlamda Bursa, 2014 
yılı için UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Türkiye’nin 2 adayından biri olmuştur. 

 Bu aşamada, dosya ICOMOS tarafından hem masa başında, hem de yerinde tespit 
yapacak olan uzmanlara gönderilmiştir. Aday gösterilen alanlarda yerinde tespitler 
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yapacak olan uzmanlar 8 Ekim- 12 Ekim 2013 tarihleri arasında Bursa’ya gelmiş, 
aday alanlarda yaptıkları detaylı incelemelerden sonra raporlarını ICOMOS Genel 
Merkezi’ne sunmuşlardır. Görevlendirilen uzmanların çekirdek alan ve tampon alan 
sınırlarını incelediği, alanın korunması, yönetimi ve yönetim planının uygulanması ile 
ilgili çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaptığı söz konusu ziyaret Bursa Alan 
Başkanlığı ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile ICOMOS Türkiye’den 
uzmanların da katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Bursa Adaylık Dosyası, kapsamlı bir 
şekilde masa başı uzmanlar tarafından da incelenmiş ve 25 Nisan 2014 tarihinde 
ICOMOS’un ön raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmiştir. Bursa Alan 
Başkanlığı ekibi, rapordaki eleştiriler hakkında savunma ve yanıtlarını hazırlayarak 
02 Haziran 2014 tarihinde ICOMOS’a yeniden gönderdikten sonra 15-25 Haziran 
2014 tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilen 38. Dünya Miras Komitesi 
toplantısına katılmıştır. 

Söz konusu toplantıda Bursa Alan Başkanlığı ekibinden Alan Başkanı Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu, Koordinatör Y. Restoratör Mimar Birben Durmaçalış, Y. Mimar 
Ayten Başdemir ve Adaylık Başvuru dosyasının hazırlanmasına katkıda bulunan 
Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ekibinden Doç. Dr. Tülin Vural Arslan aktif 
görev almıştır.  

Ayrıca, Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilciliği’nden Büyükelçi Hüseyin Avni 
Botsalı, Müsteşar Fulya Yücekök, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. 
Dr. Öcal Oğuz ve diğer yetkililer, Dünya Miras Komitesi’ne seçilen Türk üyeler, 
Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yetkilileri, Bergama Belediyesi temsilcileri ile danışmanları da toplantıda hazır 
bulunmuşlardır. Bursa’dan katılan heyet, Türkiye delegasyonunun da desteğiyle 
Dünya Miras Komitesi’nin 21 üyesine Bursa dosyasını tek tek anlatmış, hazırlanan 
broşürleri ve CD’leri aktarmış, soruları yanıtlamış, “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu” başlıklı dosyada listeye alınması önerilen altı alan 
olduğu için (Hanlar Bolgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık) bu alanların arasındaki 
ilişkileri izah etmiştir. Ayrıca ICOMOS’tan randevu talep edilerek, teknik heyete 
dosyanın içeriği üzerinde açıklamalar yapılmıştır. 36 dosyanın değerlendirildiği 
Dünya Miras Komitesi toplantısında ICOMOS’un sunumu ve Türkiye heyetinin 
savunmasının ardından Komite üyelerinin görüşlerine geçilmiş ve büyük bir 
çoğunluğun olumlu görüş bildirmesi üzerine Bursa’nın listeye girmesi 22 Haziran 
2014 Pazar günü saat 17:00 civarında yaklaşık olarak 1400 kişinin bulunduğu 
salonda alkışlarla kabul edilmiştir. Böylece, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 2000 
yılında yapılan ilk başvurudan 14 yıl sonra hedeflenen başarıya ulaşılmıştır. Bundan 
sonraki aşamada, bu önemli başarının gelecek nesillere aktarılması ve Bursa’nın 
üstün evrensel değerlerinin sürdürülebilmesi için onaylı yönetim planının dikkatli bir 
biçimde uygulanması gerekmektedir. 
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Şekil:4 IKOMOS görevlileriyle alan incelemesinden 

 

BURSA VE CUMALIKIZIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

2000 yılından sonra UNESCO’nun, korunması gereken varlıkların ve alanların 
Dünya Miras Listesi’ne alınabilmesi için “Yönetim Planları”nın hazırlanması ve 
uygulanmasını bir ön şart olarak aramaya başlaması nedeniyle “Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu”na taraf devlet olan Türkiye’de de çeşitli yasal 
düzenlemeler yapılmış, yalnız dünya kültürel miras alanları için değil, sit alanları ve 
ören yerleri için de alan yönetim planlarının hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir. 

Yönetim Planı, yönetim alanının korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini 
sağlamak amacıyla, işletme projesini, kazı planını, çevre düzenleme projesini veya 
koruma amaçlı imar planını dikkate alarak oluşturulan, koruma ve gelişim projesinin 
yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir 
gözden geçirilen, paydaş eksenli stratejik bir plandır. Yönetim Planı’nın içinde 
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geleceğe ilişkin vizyon, alanın korunmasına ve planlı gelişimine ilişkin ana hedefler, 
temel stratejiler, eylem ve projeler ile uygulama araçları yer alır. 

 

Şekil:5 Cumalıkızık yerleşim alanı 

 

Şekil:6 Yönetim Planı Çalışmaları 

 

Alanın yönetim hedeflerini ortaya koyar, sorumluları ve sorumlulukları tanımlar ve 
kaynakları dağıtır. Bir başka deyişle, korunacak alanların, hangi kurum ve kuruluşlar 
tarafından ve nasıl korunması gerektiğini tanımlar. Bu süreç sürekli olarak izlenir, 
geri beslemelerle desteklenir ve güncellenir. Bu özellikleri ile Yönetim Planı stratejik 
bir plan olma niteliği taşır ve geleneksel imar ve koruma planlarından ayrılır. 
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Şekil:7 Adaylık dosyası 

 

“Bursa (Hanlar Bölgesi-Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık” Yönetim Planı’nın konusu 
olan Bursa ve Cumalıkızık yönetim alanı, kendinden sonraki Osmanlı-Türk kentlerine 
model olan Bursa’nın yüzyıllar boyunca süren ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel 
gelişimini simgeleyen kentsel ve kırsal yerleşimlerini kapsamaktadır. Bursa Alan 
Başkanlığı’nca, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü’nün 
uluslararası normlara uygun bir şekilde korunmasını sağlamak üzere, tüm tarafların 
katkıları doğrultusunda Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bursa ve Cumalıkızık “Yönetim 
Planı” ilgili mevzuat gereği 6 Haziran 2013 tarihinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’nce de 18 Temmuz 2013 tarih ve 866 sayılı karar ile onaylanmıştır. 

Yönetim Planı’nın uygulama, denetleme ve izleme süreçlerinde kurumlar arası 
koordinasyonun daha güçlü ve etkin sağlanabilmesi için Meclis tarafından da 
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onaylanması büyük önem arz ettiğinden, ICOMOS uzmanları değerlendirme 
yapmak üzere Bursa’ya geldiğinde, söz konusu planın onaylanarak uygulanmaya 
başlanmış olması adaylık sürecimiz için olumlu bir katkı olmuştur. 

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NE GİRMENİN AVANTAJLARI UNESCO 

Dünya Miras Listesi’ne girmenin Bursa için en büyük avantajı, üstün evrensel değeri 
tescil edilen alanların tüm dünya tarafından tanınacak ve ortak dünya mirası kabul 
edilecek olmasıdır. Dünya Miras Listesi’ne girmiş olan varlıklar, tüm dünyanın ortak 
mirası olurlar ve UNESCO Dünya Mirası amblemini taşımaya hak kazanırlar 
ve bunun ayrıcalıklarından yararlanırlar.  

Bu varlıkların korunma sorumlulukları ait oldukları ülkeye aittir. İzlenmeleri ve 
gözlemleri ise bütün dünyaya açıktır. Koruma sorumlulukları, yönetim planında 
belirlenir. Üstün evrensel değeri tescillenen alanların korunmasının sürdürülebilirliği, 
onaylanmış olan Yönetim Planı’yla sağlanır, kurumlar arası eşgüdümlü bir şekilde 
proje faaliyetleri devam eder. Ayrıca, UNESCO’nun da periyodik kontrolleri devam 
ettiği için bu alanlarda izinsiz ve korumaya aykırı herhangi bir yapılaşma ya da 
uygulamanın yapılması mümkün değildir. 

Dünya Miras Listesi’ne giren varlıklar için, UNESCO’dan teknik desteğin yanısıra 
Dünya Mirası Fonu’ndan da yararlanmak olasıdır. Uluslararası destek taleplerinde, 
“Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi”nde bulunan alanlar ile yine acil koruma 
eylemi gerektiren alanlar öncelikli alan olarak kabul edilse de, gerekli durumlarda 
uluslararası koruma kampanyalarından destek alınabilmektedir. Ayrıca, Dünya 
Miras Alanı’nın dünyaca tanınırlığının, bir başka deyişle “Dünya Markası” niteliğini 
taşımasının sunduğu avantajla beraber bölgenin ve kentin gelişen “kültür turizmi” 
potansiyeli de ekonomiye katkı sağlayacak, istihdam olanaklarını ve yatırımları 
arttıracaktır. 

 

SONUÇ 

Gelecekten Beklentiler 

2014 yılında “Kültürel Miras” alanında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 
Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Bursa’da 
bu süreçten sonra Bursa Alan Başkanlığı’nın çalışmalarının yanı sıra alanlarda 
yaşayanlar ve çalışanların da yapması gerekenler bulunmaktadır.  

Alan Başkanlığı, söz konusu yönetim alanlarının hazırlanan Yönetim Planı 
çerçevesinde korunabilmesini sağlamak üzere çalışmalar üzerinde yoğunlaşacaktır. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkentinde, kuruluş izlerini taşıyan Hanlar Bölgesi, 
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Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü’nün somut ve somut olmayan tüm değerleri 
ile korunması, yaşatılması ve dünyaya miras bırakılması hedeflenmektedir. 

Bu bağlamda, Yönetim Planı’nın amacı, Bursa (Hanlar Bölgesi – Sultan Külliyeleri) 
ve Cumalıkızık Yönetim Planı alanı içerisinde bulunan somut ve somut olmayan 
tarihi, kültürel ve doğal mirasın planlanması, korunması, kullanılması, geliştirilmesi, 
planlama ve uygulamada tüm paydaşların etkin katılımının sağlanması, stratejik 
öncelikleri de dikkate alarak kaynak tahsis süreçlerinin yönetilmesi, uygulamaların 
koordine edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi, alanlarda yaşayan 
paydaşların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin yönlendirilmesi, alan için 
dengeli ve sürdürülebilir bir koruma sisteminin kurulmasıdır. 

Ayrıca, Bursa’nın Alan Başkanlığı tarafından yapılan tanıtım ve bilinçlendirme 
çalışmaları devam edecektir. İlk olarak, başta Bursa Kent Müzesi olmak üzere Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait kültürel ve sosyal tesislerde “Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli UNESCO tanıtım filminin gösterimiyle 
ziyaretçiler bu konudan haberdar edilecektir. Ayrıca, bir yandan çeşitli mekânlarda 
dağıtımı yapılan broşürlerle görsel açıdan tarihi alanlar tanıtılırken, diğer yandan 
Adaylık Dosyası’nın ekinde yer alan Yönetim Planı’nın içeriğinin açıklanabilmesi için 
de ayrı bir broşür daha hazırlanmıştır. Bu broşürün içeriğinde Yönetim Planı’nın 
tanımı, “Bursa (Hanlar Bölgesi-Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı”nın 
hedefleri ve eylemleri açık ve net olarak açıklanarak Bursalıların bilinçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Ayrıca, ilgili yerlerde Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesiyle ulaşılan 
aşamayı açıklayan sunumlar hazırlanıp süreç hakkında bilgi verilmeye devam 
edilecektir. Bu süreçte alanlarda yaşayan ve çalışan kişilerin de hazırlıklı olması 
gereken bazı konular vardır. Bunlardan en önemlisi, insanların yaşadıkları çevrede 
bulunan tarihi eserlerin farkında olmaları, tarihi özelliklerini bilmeleri, bunların 
yüzyıllardan beri miras şeklinde nesilden nesile ulaştığının bilincinde olmalarıdır. 
Alanlarda yer alan somut ve somut olmayan değerleri korumak, sürdürülebilir bir 
şekilde yaşatmak, çevreye karşı duyarlı olmak herkesin görevi sayılmalıdır.  

Artık dünyaca kabul edilen görüşe göre sadece anıtsal eseri korumak yeterli değildir. 
Tarihi eserin çevresinde yer alan peyzajı ve dokuyu bütüncül olarak korumak da 
önemlidir. Ayrıca alandaki sosyokültürel çevre de önem taşımaktadır. Tarihi doku 
orada yaşayan insanların yaşam biçimiyle değer kazanır. Bu noktada somut 
olmayan kültürel mirasın da önemi büyüktür. Alanlarda yaşayan kişilerin, esnaf ve 
sanatkârların birbirleriyle ilişkileri, ahilik kültürü, külliye çevresindeki mahallelerin 
eskiden beri kendi isimleriyle var olması ve komşuluk ilişkilerinin hala buralarda 
sürmesi Hanlar Bölgesi ve Sultan Külliyeleri açısından önem taşımaktadır. 
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Cumalıkızık’ta ise köy halkının oradaki yaşam tarzını yüzyıllardan beri aynı şekilde 
sürdürmesi somut olmayan kültürel miras bağlamında dikkat çekicidir. Bursa için son 
derece önemli olan UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edilme sürecinde 
Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların 
katkılarıyla yoğun bir çalışma süreci yaşanarak başarılı sonuca ulaşılmıştır.  

Bundan sonraki aşamalarda ise bu önemli başarının gelecek nesillere aktarılması ve 
Bursa’nın üstün evrensel değerlerinin sürdürülebilmesi için uluslararası öneme sahip 
alanlarımızın yönetim planı üzerine yapılacak çalışmalarda tüm paydaşlarımızın ilgi 
ve desteğinin sürmesi dileğimizdir. 

 

Şekil:8 Cumalıkızık 
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YEREL ÖRGÜTLENMEYE DAYALI KENTSEL YENİLEME 
ÇALIŞMALARI: YELDEĞİRMENİ VE MERZİFON ÖRNEKLERİ 

 

ALP ARISOY 
Çekül Vakfı, Kent Çalışmaları Koordinatörü 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde çağdaş kentsel korumanın gelişimi incelendiğinde, korumanın 
kapsamının üç aşamadan geçtiğini görmekteyiz. “Kentteki binaları korumaya odaklı” 
ilk aşamada; başta anıtsal eserler olmak üzere münferit yapı restorasyonları 
müdahalelerin ana hedefini oluşturmuştur. “Kent dokusunu korumaya odaklı” ikinci 
aşamada ise müdahalelerin ölçeğinin genişlediğini, sokak sağlıklaştırma ya da 
mahalle ölçekli yenileme projeleri ile kent dokusunun bir bütün olarak ele alındığı 
görülmektedir.  

Bu ilk iki aşamada kentin fiziksel olarak korunmasına öncelik verilen restorasyon 
odaklı yaklaşımların yıllar içinde başarılı ve başarısız pek çok örneği denenmiş, 
özellikle 1990’lardan sonra Anadolu’da gelenesel kent dokuların ihyasını amaçlayan 
uygulamalar yaygınlaşmıştır.  

Çağdaş koruma anlayışının bugün gelmiş olduğu üçüncü aşamayı ise “kenti 
korumak” olarak özetleyebiliriz. Kent sosyal ve ekonomik bir insan faaliyetinin 
mekansal ürünüdür. Bu bakımdan kentin korunması sadece tarihi binaların 
korunmasından öte; bu binaları yaşatacak sosyal ve ekonomik dinamiklerin 
korunmasını gerektirmektedir.  

Kentsel korumanın restorasyon odaklı bir imar faaliyeti olarak ele alınması uzun 
vadede tarihi dokuların sosyal dinamiklerinin zayıflamasına yol açabilmektedir. 
Nitekim günümüzde bu anlamda korunmuş kent dokularının genellikle turizm 
faaliyetlerine hizmet eden açık hava müzelerine dönüşmekte olduğunu görmekteyiz. 
Öte yandan “koruma” sadece butik merkezler üretmeye değil, kentin sosyal ve 
ekonomik gelişiminin aracı olmaya da hizmet edebilmelidir. Bu açıdan kentlerin 
kültür üretiminin kaynağı olduğu ve sosyal dinamizmini ancak bu üretimin 
devamlılığını sağlayarak koruyabileceği unutulmamalıdır. 

Kentsel koruma konusunda 25 yıldır faaliyet göstermekte olan ÇEKÜL Vakfı, 
özellikle son yıllarda kentin sosyal dinamiklerini canlı tutarak sürdürülebilir bir 
koruma sürecini tetiklemeyi amaçlayan modeller üzerine çalışmaktadır. Bu 
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çerçevede deneyimlenen model iki temel müdahale şekline dayanmaktadır. Bunlar; 
Yerel örgütlenme/ sivil inisiyatifin tetiklenmesi ve kamusal alan kazanımıdır.  

 Yerel örgütlenme kurarak sivil inisiyatifin harekete geçirilmesi kendiliğinden 
gerçekleşmesi arzulanan bir yenileme hareketinin önceliğidir. Kentsel bir müdahale 
elbette insanları “mahalleli” olmaya ya da topluluk oluşturmaya zorlayamaz, öte 
yandan insanları bir araya getirmeye vesile olabilir. Toplulukların inisiyatif almaları 
için sebep oluşturmak, buna imkan yaratmak mümkündür. Bu açıdan aktif katılımcı 
zeminin hazırlanması ve mahallelilerin kendi mahalleleri için sorumluluk almaları 
sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Modelin ikinci ayağını ise kamusal alan kazanımı oluşturur. Bir kent dokusunun 
canlılığı, kamusal anlamda ne denli paylaşıldığı ile doğru orantılıdır, çünkü kentsel 
olan tüm ilişkiler kamusal olarak erişilebilen mekânlarda gerçekleşir. Bu mekânların 
paylaşılır kılınması, kent hayatının paylaşılmasını sağlayacaktır. Modelde kenti 
korumak için öncelikle bu paylaşıma olanak sağlayan mekânların korunması 
önceliklidir.  

Sonuçta önerilen model şu şekilde özetlenebilir: Kamusal mekânlar sayesinde kent 
daha çok kullanılır, kullanımın arttığı mekanlara insanlar daha çok sahip çıkar, sahip 
çıkılan mekanların niteliği artar, niteliği artan mekanlar daha da çok kullanılır ve 
neticede ivmelenerek artan bir yenileme hareketi ortaya çıkar. 

Aşağıda bu kapsamda yapılan uygulamalardan iki örnek sunulmuştur: 

 

YELDEĞİRMENİ 

Yeldeğirmeni, diğer adı ile Rasimpaşa, Kadıköy rıhtımının ardındaki tepe üzerine 
kurulu, İstanbul’un kendine has karaktere sahip semtlerinden biridir. Kadıköy 
merkezi ve Haydarpaşa arasında kalan bu tepe Kadıköy’ün en eski yerleşimlerinden 
birine ev sahipliği yapar. Yeldeğirmeni Özellikle 1980’lerden sonra hızlı biçimde 
kentsel bir çöküntü alanına dönüşmüştür. Kadıköy’ün en merkezi noktalarından 
birinde bulunduğu halde, suç oranının yüksek olduğu, sosyal olarak içe kapanık, 
kentsel hizmetlerden yararlanamayan ve fiziki köhneleşmeye maruz bir semte 
dönüşmüştür.  

Öte yandan, Yeldeğirmeni bir yandan da, tüm İstanbul’u etkileyecek büyük projelerin 
tam ortasında bulunmaktadır ve çevresindeki yüksek emlak değer artışlarından 
olumsuz biçimde etkilenmektedir. “Yeldeğirmeni Mahalle Yenileme Projesi” 2010 
yılında, semtin gelecekte karşı karşıya kalacağı sosyal ve ekonomik problemleri 
engelleyerek kendi kendisini yenileyebilen bir Yeldeğirmeni hayaliyle ortaya 
çıkmıştır. ÇEKÜL Vakfı ve Kadıköy Belediyesi’nin ortaklığı ile yürütülen projede, 
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2011 yılına kadar alan ile ilgili bir vizyon ve eylem planı hazırlanmış, buna paralel 
olarak projeye sahip çıkacak yerel bir örgütlenme kurulmuştur. Planın aktif olarak 
uygulanması 2011 yılından itibaren başlamış ve projeye 2013 yılının sonuna kadar 
devam edilmiştir. 

I. Sivil Örgütlenme Ve Katılım 

Proje kapsamında öncelikle mahallelilerin bir araya getirilebileceği “Mahalle Evi” 
açılmıştır. İçinde proje ofisi, çok amaçlı salon, gönüllü merkezi, çocuk etüt merkezi 
ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin bulunduğu “Mahalle Evi”, sivil inisiyatifin 
tetiklenmesine dair en önemli adım olmuştur. 

Mahalle Evi öncelikle sosyal hizmetleri mahalli ölçekte sunan bir çekim merkezidir. 
Özellikle çocukların ve kadınların hizmetlerden yararlanmak için gelmeye başladığı 
mekân, zamanla kullanılan bir sosyal odağa dönüşmüştür. Gönüllü merkezi ise, 
mahallelilerin kendi organize ettikleri etkinlik, kurs ve çalışmaları yürüttükleri bir 
mekândır. Bugün 300’den fazla aktif üyesi olan gönüllü örgütlenmesi, mahalle evini 
ortak alan olarak kullanmaktadır. 

Yenileme projesinin çalışma ofisinin, Gönüllü Evi’nde olması sayesinde, projede aktif 
bir halk katılımı sağlanabildi. Mahalle ile ilgili şikâyetler, öneriler ve fikirler projenin 
sürekli güncellenmesine olanak sağladı. Bu mekânda kurulan birliktelik teknik 
uzman- kullanıcı ilişkisinden ziyade komşuluk ilişkisine dönüştürülerek, mahalle ile 
ilgili veriler yerinde sağlanabildi. 

Gerek proje ekibi, gerekse projeye katkıda bulunan sivil toplum örgütleri çalışanları 
Yeldeğirmeni’nde yaşayarak ve mahalleli ile doğrudan temas içinde bulunarak 
beklentileri daha doğru değerlendirebildi. Uygulanacak tüm fiziki projeler, plan 
aşamasında halka sunuldu ve mahalle evinde katılım toplantıları düzenlendi. 
Projelerin uygulama aşamasında internet forumu üzerinden veya bireysel olarak 
yapılan şikâyetler mümkün olduğu oranda planlara yansıtıldı. Ayrıca tasarımların 
şekillenmesi aşamasında küçük pilot gruplarla atölye çalışmaları düzenlendi. 
Projede çoktan seçmeli anketler yerine, bağımsız araştırma gruplarının alan 
çalışmaları dikkate alındı. Sokak Bizim Derneği ve Bilgi Üniversitesi farklı 
zamanlarda alan çalışması yaparak beklenti ve şikâyetleri projeye taşıdılar. 
Yeldeğirmeni’nde faaliyet gösteren diğer sivil toplum örgütlerinin deneyimleri de 
proje sürecini önemli ölçüde şekillendirdi. 

II. Ortak İç Bahçeler: 

Yeldeğirmeni’nin yoğun sokak dokusunda yeşil açıklıklar çok sınırlıdır. Öte yandan 
yapı adaların ortasında kalan boşluklarda atıl kalmış, kullanılmayan geniş yeşil 
alanlar bulunmaktadır. 
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Ortak iç bahçeler projesi, adaların ortasında kalan parçalanmış bahçeleri 
birleştirerek, her yapı bloğunun ortasında, o blokta yaşayanların kullanabileceği kent 
bahçeleri elde etmeyi hedeflemektedir. Yeryüzü Derneği’nin işbirliği ile yürütülen 
projede, temizlenen bahçelerde “yenebilir kent bahçeleri” oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. Projenin ideal hedefi, binaların arka bahçelerini birbirinden ayıran 
duvarların tamamen yıkılıp, geniş alanlar oluşturmaktır. Ancak pratikte bunun 
mümkün olmadığı adalarda, bahçeler tek tek ya da üçlü gruplar halinde 
temizlenmeye başlanmıştır ve Yeldeğirmeni’ndeki kent bahçeleri her geçen gün yeni 
gönüllülerle büyümektedir. 

Proje ayrıca bahçecilik seminerleri ve alan gezileriyle de desteklendi. Kendi 
bahçesinde kendi yetiştirdiği ürünleri yeme fikri, farklı yaş ve kesimlerden pek çok 
mahalleli için bağlayıcı, bir araya getirici bir aktivite olma özelliği taşımaktadır. Arka 
bahçelerin ortak alan olarak kullanılması sosyal birliktelik ve mahallelilik fikirlerini de 
içinde barındırır. Pilot bahçelerde yapılan çalışmalarda, birbirini yıllarca hiç 
tanımamış komşuların bir araya geldiğine tanık olundu. Bu kapsamda mahallede 
toplam 1900 m2 bahçe temizlendi. 

III. Kamusal Sanat ve Tanımlı Odak Noktaları 

Yenileme projesi kapsamında Eylül 2012 yılından itibaren mahallede Duvar Sanatı 
Festivali düzenlenmeye başlandı. Sağır bina cephelerinin mural sanatçıları 
tarafından boyanması ile mahallede kamusal sanat kullanılarak tanımlı odak 
noktaları oluşturulmaya çalışıldı. Yeldeğirmeni’nde boyanan duvarlar ve yerleştirilen 
sanat eserleri kendi başlarına birer görsel odak noktası oluşturmaktadır. Bu sayede 
eserler çevrelerinin kamusal niteliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Stratejik olarak 
seçilen duvarlar sayesinde, bazen güvensizlik hissi yaratan sokakların imajı değişti. 
Bazen de önünden pek dikkat edilmeden geçilen boş noktalar, algılanır hale geldi.  

Her uygulamanın altındaki alana basit peyzaj müdahaleleri yapılarak, akslar 
üzerinde küçük kamusal nişler oluşturuldu. Bu kamusal nişler geniş parklar 
yapılmaya imkân vermeyen Yeldeğirmeni dokusunda önemli rahatlama noktalarıdır. 
Her birine farklı bir rekreasyon işlevi verilen nişler, parçalanıp mahalleye yayılmış tek 
bir park gibidir.  

 

IV. Kamuya Kazandırılan Eski Eserler 

Proje boyunca, Mahalle evinin yanı sıra, Yeldeğirmeni içinde üç farklı bina 
kamulaştırılarak kültür odaklı kamusal işlevler verildi. 

İskele Sokağı’nın girişinde bulunan Ahşap köşkün restorasyon çalışmaları devam 
etmektedir. Yine İskele Sokak’ta bulunan eski Fransız Kilisesi restore edilerek 
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mahalli ölçekte bir konser salonuna dönüştürüldü. Duatepe Sokağı’nda bulunan eski 
Özen Sineması onarılarak “TAK” adı altında kolektif tasarım atölyesine 
dönüştürüldü. Mekân ayrıca haftanın iki günü ücretsiz sinema gösterimleri yaparak 
mahalli bir çekim merkezi oluşturmakta. 

Mahalle evi ile birlikte bu dört nokta, denizden Acıbadem yönüne doğru bir odaklar 
serisi oluşturmakta ve İskele Sokağı’nı çok net bir bağlantı aksı haline getirmektedir. 
Bu aks üzerinde özel bir otopark kamulaştırılarak parka dönüştürüldü. Bugün bu 
alan, kendiliğinden mahallenin kalbi haline gelmiş, mahalle forumlarının da yapıldığı 
canlı bir kamusal alana dönüşmüştür. 

Bu aks üzerinde üç yıl boyunca farklı zamanlarda sokak şenlikleri, konser ve açık 
mekân etkinlikleri düzenlendi. Sokağın sahiplenilmesi ve mahalleliyi bir araya 
getirmesi açısından bu etkinliklerin mahalleye olumlu etkileri oldu.  

Yeldeğirmeni’nde, hem çevresindeki kentsel gelişmelerin etkisi, hem de yapılan 
müdahalelerle ile üç yıl içinde önemli değişimler yaşamıştır ve bu süreç halen devam 
etmektedir. İstanbul genelindeki emsallerinin tersine, 2013 yılına kadar 
Yeldeğirmeni’ndeki değişim mahalle ölçeğinde sosyal kırılmalara yol açmamış, 
kamusal alan üzerinde çatışmaların önüne geçilebilmiştir. Gelecekte de, soylulaşma 
tehdidi altındaki benzer mahalleler arasında Yeldeğirmeni’nin yenilenme sürecinin 
özel bir örnek oluşturabileceği ümidi doğmuştur. 

Yeldeğirmeni’nin “mahalleli” tarafından sahiplenilmesi sayesinde üç yıl içinde, 
mahallenin kendi kendisini onarmaya başladığına tanık olmaktayız. 2010 yılında 
yapılan anketlerin aksine günümüzde Yeldeğirmeni’nin, içinde yaşanılmak istenen, 
insanları çeken bir konut alanına dönüştüğü görülmektedir. Proje öncesinde kiralık 
evlerin çoğunlukla ucuz ve geçici barınmaya yönelik olduğu Yeldeğirmeni, bugün 
30’lu yaşlarının başlarında çalışan genç nüfusu da çekmektedir. 

Mahalledeki sosyal canlanma, kent mekânına fiziksel olarak da yansımaktadır. 
Yeldeğirmeni’nde kent mekânının sahiplenilmesinin, mahallede kendiliğinden 
gelişen bir yapısal dönüşümü tetiklediği görülüyor. Yeldeğirmeni’nde sadece 
noktasal müdahalelerde bulunulması, ağır ve pahalı inşaat uygulamalarından 
kaçınılması sonucunda üç yıl sonunda gayrimenkul değerlerindeki artış sosyal 
dokuda kırılmalara yol açacak seviyeye varmamıştır. 2010’dan 2013’e kadar 
konutlarda %30, İş yerlerinde %34 artış olmuştur. Ayrıca semtte “mega projelere” 
ihtiyaç duyulmadan, aşağıdan yukarıya kendiliğinden bir yenileme için gerekli 
kapasite de oluşmaktadır. Bu durumu özellikle eski eserlerin restorasyonunda 
görmek mümkündür. 

Yenileme projesi kapsamında, mahallenin hassas koşulları gözetilerek hiçbir özel 
şahsa ait eski eserin restorasyonu yapılmamasına rağmen tamamen mal 
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sahiplerinin kendi çabaları ile 100’den fazla eski eserde restorasyon çalışmaları 
başlamıştır. Bu sayede mahallenin tarihi yapıları teker teker ayağa kaldırılırken, 
yukarıdan aşağıya kararlarla gerçekleştirilen kentsel ölçekli restorasyon projelerinin 
yarattığı tüm olumsuz etkilerden kaçınılmıştır. 

MERZİFON 

Amasya- Çorum- Samsun üçgeninin tam ortasında bulunan Merzifon, doğu-batı ve 
kuzey-güney arasında ticaret yollarının birleştiği stratejik konumu ile çağlar boyunca 
önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Günümüzde de havalimanı, Askeri hava 
üssü, geniş kırsal hinterlandı ile bu önemini korumaya devam eden kent; Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa Cami, Taşhan, Bedesten, yüze yakın hamam ve sayısız sivil 
mimari örneği ile pek çok kültür mirasını da içinde barındırmaktadır. 

Ne yazık ki Merzifon da, Anadolu kentlerimizin 1980’lerden sonra yaşadığı hızlı 
kentsel dönüşümden payına düşeni almış, modern kent merkezi batıya doğru 
genişlerken, geleneksel merkez içinde yer alan mahalleler giderek kaderine 
terkedilmiş, çarşı köhneleşmiş, konaklar birer birer yıkılmış, sosyal ve ekonomik 
hayat durgunlaşmıştır.  

2014 yılında ÇEKÜL Vakfı ve Merzifon belediyesi arasında kurulan işbirliği ile 
koruma çalışmaları geleneksel mahallelerin canlandırılması ve kentin bölgesel 
ölçekte bir kültür odağı haline getirilmesine odaklanmıştır. Bu kapsamda kentte halk 
çalıştayları, saha incelemeleri ve detaylı bir envanter taraması yapılmış, kentin kültür 
odaklı stratejik yol haritası ve eylem planı yayınlanmıştır.  

Eylem planının kısa vadeli ilk ayağını oluşturan “4mahalle 1yaşam” projesi, 
Merzifon’un geleneksel merkezini oluşturan Naccar, Hoca Süleyman, Hacıbalı ve 
Eski Cami Mahallelerinde sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve fiziksel iyileşmenin 
sağlanmasını amaçlayan mahalle odaklı bir kentsel canlandırma projesidir.      

I.Atıl Alanların Canlandırılması: 

Merzifon Merkezindeki geleneksel mahallelere bakıldığında ilk göze çarpan 
sorunların başında kent dokusunda yıllar içinde işlevsiz kalmış, boş, atıl alanların 
çokluğu gelmektedir. Yıkılan binaların ve sahipsiz arsaların oluşturduğu bu boşluklar, 
yıllar içinde terk edilmişlik hissi veren, mahalle sağlığını tehdit eden ve genel 
anlamda güvenlik sorunları yaratan mekânlara dönüşmüştür. Bu atıl alanların 
mahallelinin ortak kullanımına açık kamusal mekânlar olarak düzenlenmesi proje 
içinde ilk ele alınan başlık olmuştur. 

Mahalle içinde söz konusu atıl alanlardan 32 tanesi tespit edilmiş, bu alanlara kent 
bahçeleri, etkinlik mekânları veya oyun parkı gibi ortak kullanıma ve ortak iş 
yapmaya yönelik işlevler verilmesi önerilmiştir. Bu çerçevede, mahallelilerin bir araya 
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gelebileceği kamusal mekânlar yaratılırken, dokudaki tanımsız boşlukların 
düzenlenmesi ve mahalle odaklı bir örgütlenme modelinin alt yapısının hazırlanması 
amaçlanmaktadır. 

2015 yılı Mart ayında başlayan proje kapsamında bugüne kadar 5 adet pilot noktada 
çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda öncelikle alanların çevresinde yaşayanlarla bir 
araya gelinerek onların ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik toplantılar düzenlendi. 
Mahalle halkının beklentilerinin tartışılmasından sonra yapılan planlamalar ışığında 
alana yapılan uygulama ve düzenlemeler de yine mahalle sakinlerinin katılımı ile 
büyük ölçüde imece usulü ile gerçekleştirilmektedir. Mahallelilerin bazen toprak 
taşıyarak, bazen bitki dikerek, boya yaparak, bazense çalışanlara çay demleyerek, 
sofra kurarak uygulamaya katılımı, bir yandan yaşayanların bu alanlara sahip çıkma 
duygusunu arttırırken, bir yandan da mahalli odaklı bir sivil örgütlenmenin ilk 
adımlarının atılmasına olanak vermektedir.  

Üç kent bahçesi, bir etkinlik alanı ve bir çocuk oyun alanının düzenlendiği ilk pilot 
uygulamalar sonrasında alanların mahalleliler tarafından aktif biçimde kullanıldığı 
görüldü. Yaz akşamları komşuların bir araya gelerek semaver kaynattığı bu küçük 
kamusal nişlerin kullanımının artması, güvenlik sıkıntılarında da gözle görülür bir 
azalma yarattı. 

II.Yokuşbaşı Caddesi Ve Çevresindeki Çalışmalar 

Canlandırma projesi kapsamında mahalle bütününde alt yapı düzenleme ve 
yenilemeleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan 2015 yaz sezonunda alandaki 
tüm sokak ve kaldırım alt yapısı Merzifon Belediyesi tarafından yenilendi. Bu süreçte 
Yokuşbaşı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar mahallenin ekonomik ve 
sosyal hareketliliğinin arttırılması açısından son derece büyük bir önem arz 
etmektedir. 

Geçmişte Merzifon’un en prestijli caddelerinden biri olarak anılan, ancak günümüzde 
eski önemini kaybetmiş Yokuşbaşı Caddesi mahallenin ana omurgasını 
oluşturmaktadır. Mahalli esnafın büyük bölümünün bulunduğu caddede araç trafiği 
azaltılarak, yaya dolaşımının kolaylaştırılması, bu sayede de kullanıcıların geçirdiği 
sürenin arttırılması amaçlandı. Bu süreçte cadde esnafı ile bir araya gelinerek 
düzenlenen katılım toplantılarında onların ihtiyaç ve öncelikleri belirlendi. Bu 
toplantılar ışığında her hafta kent merkezinde kurulan köylü pazarı Yokuşbaşı 
Caddesine taşınarak, cadde sonunda ve başına sosyal donatılar yerleştirilerek ve 
cadde bağlantıları güçlendirilerek kullanıcı sayısı arttırılmakta.  

III.Kültür Odakları 

Merzifon’da uygulanan canlandırma stratejisinin önemli bir diğer ayağını ise kültürel 
alt yapıyı güçlendirerek yeni çekim merkezleri yaratılması oluşturmaktadır. Mahalle 
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içinde sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek odakların oluşturulması 
sayesinde hem insan hareketi yaratılması sağlanacak, hem de kaybolmakta olan 
mahalle ilişkileri kültür köprüleri ile tekrar kurulabilecektir. 

Bu kapsamda devam eden çalışmaların başında, Ulukuşlar Konağı olarak bilinen 
tarihi sivil mimarlık örneği yapının, mahalle sosyal merkezi olarak restore edilmesi 
gelmektedir. Restorasyon çalışmaları Merzifon Belediyesi tarafından 2015 Ekim ayı 
içinde tamamlanan projede, konağın özellikle mahalleli kadınlara yönelik sosyal 
etkinliklerin ve eğitimlerin gerçekleştirilebileceği bir merkez olarak işlevlendirilmesi 
planlanmaktadır. Bu açıdan mahalle evi, sivil örgütlenmenin önemli bir basamağını 
oluşturmaktadır. 

Yokuşbaşı Caddesi’nin sonunda bulunan; çağdaş Türk resim sanatının en önemli 
isimlerinden biri sayılan Sami Baydar’ın içinde büyüdüğü ve ölene kadar atölye 
olarak kullandığı eski ev, yine proje kapsamında restore edilerek kentin kültür 
envanterine katılacak binalar arasında. Sami Baydar Müzesi olarak işlevlendirilecek 
bina ayrıca içinde çocuklara yönelik eğitim, etkinlik ve sergi mekânlarını da 
barındıracaktır. 

Geçmişte bir dönem sinema salonu olarak kullanılmış, bugün ise düğün salonu 
olarak kullanılan eski kilise binası proje kapsamında restore edilerek çok amaçlı 
salon ve sinema olarak işlevlendirilecektir. Çalışmaların 2016 yılında başlayacağı 
proje ile Merzifon’un en karakteristik anıt binalarından biri daha ayağa kaldırılırken, 
insan hareketinin Yokuşbaşı aksından mahallenin içine çekilmesi amaçlanmaktadır. 

Henüz proje aşamasında bulunan bir diğer önemli çalışma ise geçmişte Merzifon’un 
enerji ihtiyacının sağladığı ve endüstri mirası niteliğindeki Motorhane binası ve 
çevresinin çok amaçlı bir kültür merkezine dönüştürülmesidir. İçerisinde etkinlik 
alanları, konser salonu, sergi alanları, eğitim birimleri, kafe-lokantalar, kent meydanı 
ve bağımsız atölye birimlerinin bulunacağı kültür merkezi tamamlandığı zaman tüm 
kente hatta çevre kentlere hizmet verecek bir kültür üretim üssü, içinde bulunduğu 
mahalleler için ise önemli bir canlılık kaynağı olacaktır. 

Bu kültür odaklarının yanı sıra mahalle sokaklarında açık hava sineması, atölyeler 
ve kermesler gibi süreli etkinliklerle mahalle hayatının tekrardan canlandırılmasına 
yönelik programlar hazırlanmakta. Özellikle yaz aylarında mahallelileri sokağa 
çıkmaya ve sokakların kamusal kullanım niteliğini arttırmaya yönelik programlar 
proje içinde stratejik bir öneme sahiptir. Merzifon Belediyesi’nin 2015 yılı boyunca 
sürdürdüğü festival ve sokak etkinlikleri kısa sürede kentte büyük bir heyecan 
kaynağı olmakla kalmamış, aynı zamanda çevre merkezlerden bile ziyaretçilerin 
kente gelmelerini sağlandı. Bir bölgesel kültür merkezi olarak öne çıkan Merzifon, 
canlanmanın yapılaşma ile değil, insan hareketinin arttırılması ile 
gerçekleştirilebileceğinin en iyi örneğini göstermektedir.     
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RANT BASKISI ALTINDAKİ KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLAR 

VE AFET RİSKİ: VAN ÖRNEĞİ 

 

Ö.Faruk AYTİN 
Peyzaj Mimarı, VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 0432 217 66 62, 

ofaytin@gmail.com 

 

ÖZET 

Rant Nedir 

Çeşitli yöntemlerle kişi kurum ya da kuruluşlara emek harcamadan çıkar 
sağlamaktır. Kentsel rantı 3 başlık altında toplayabiliriz, 

1. Arsa rantı 

2. İnşaat alanı artış rantı 

3. Niteliklerini değiştirme rantı ve yeşil alan tadilatları 

Kentsel rant 3 gruba ayrılır;  

1. Farklılık rantı 
2. Tekelci rant 
3. Mutlak rant 

Bu Çalışmanın Amacı 

· 1996 imar planı, bu plan sonrası yapılan değişiklikler ile 2012 imar planı ve 
sonrasında yapılan imar değişikliklerin irdelenmesi. 

· Afet sonrası imar planı yönetimi 

· Yeşil alan ve konut alanları arasındaki geçişler 

Van 

Türkiye’nin en kalabalık 19. ve yüzölçümü açısından 6. büyük illerinden biridir ve 
2014 Aralık itibariyle 1.085.542 nüfusa sahiptir. Büyükşehir belediyesi ile beraber 14 
belediye bulunmaktadır. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri, 3 merkez ilçeyi 
oluşturmaktadır. 
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1996 yılında yapılan imar planı sonrasında planda birçok değişiklik yapılmış, ayrıca 
kentte meydana gelen depremler sonucu 2012 yılında yeniden imar planı çalışması 
yapılmıştır. 

Sonuç 

Kanun ve yönetmelikler dâhilinde imar planında yapılan değişikliklerle, yok edilen 
açık yeşil alanlar, yapılan kat artışları ile artan otopark, alt yapı ve park alanları 
ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. 

Kent merkezindeki kamu alanları, kentlinin kullanımına açılmalı, bu alanlar park 
alanları olarak imar planına işlenmeli ve kullanıma açılmalıdır. 

 

RANT NEDİR? 

Çeşitli kanun veya yöntemlerle bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak kişi, kurum 
veya kuruluşlara emek harcamadan çıkar sağlamak ve bu çıkarın paylaşımıdır 
(Erişim Tarihi: 30.11.2012 https://tr.wikipedia.org/wiki/Rant). 

RANT ÇEŞİTLERİ 

Kentlerdeki rantı 3 başlık altında toplayabiliriz, 

1. Arsa rantı 

2. İnşaat alanı artış rantı 

3. Niteliklerini değiştirme rantı ve yeşil alan tadilatları 

1. ARSA RANTI 

Arsa; imar planına dahil edilmiş toprak parçası 

Arazi; imar uygulaması geçmeyen toprak parçası  

Arsalar; altyapı, üstyapı ve imar haklarının eksiksiz yapılması ile oluşur, bu arsa 
rantının temelidir. 

Tarlanın Değerli Arsaya Geçiş Basamakları 

Tarlanın değeri, üzerindeki ürünün türüne/değerine ve toprak yapısına göre 
belirlenirken, yakın çevresine yerleşim yerlerinin artış göstermesi, imar tadilatları ile 
arsaya dönüşerek alt yapının gelmesi ile artar. Dolayısı ile inşaatların artması ve 
hatta kat artırımları ile nitelik değiştirmeler ile değer artışı sağlanır ve yeni rant 
alanları elde edilir. 
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Kentsel rant 3 gruba ayrılır; (Tekeli, 2011, ss. 55-56) 

I.Farklılık rantı; merkezde iş bölgeleri bulunan dairesel bir kent modeli, ulaşım 
masrafları farkı arsa sahibinin rantını oluşturmaktadır. 

II.Tekelci rant; her üretim biriminin kendi etrafında oluşturduğu pazar alanları salt 
mekanın varlığı dolayısıyla bir tekelci konum yaratır ve tekel rantlarının oluşmasına 
olanak verir. Arsanın konumu bu rantı yaratır. 

III.Mutlak rant; toplumsal aktörlerin kararıyla kentsel arsa arzında kıtlık yaratılması ve 
bunda etkisi olan guruplar, plan üretmeyerek, alt yapıyı geciktirerek spekülasyonlarla 
rant elde eder. 

Yerel yönetimler kentin gelişmesinde ve büyümesinde etkin bir role sahiptirler, bu 
nedenle doğru ve adil bir yönetim sergilemelidir. 

2. İNŞAAT ALANI ARTIŞ RANTI 
İmar planında belirtilmiş olan, inşaat taban alanı katsayısı (TAKS) ile kat alanı 
katsayısı (KAKS) ve çekme paylarının değiştirilmesi ile rant elde edilir. İnşaat 
alanının ya da bina katlarının artırılması ile arsanın bulunduğu alanda otopark, yeşil 
alan, altyapı vb. ihtiyaçları artırmış olur. 
3. NİTELİK DEĞİŞTİRME RANTI VE YEŞİL ALAN TADİLATI 

Kentsel toprağın araziden arsaya, açık yeşil alanlardan konut alanlarına veya konut 
alanından ticari alana dönüştürme şeklidir. Söz konusu dönüştürmeler yapılırken 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre nitelik değişikliği 
yapılacak tesise eşdeğer alan, yakın çevresinde tesis edilmelidir. 

Ancak birçok kentte yapılan bu değişiklikte yönetmelikte olmasına rağmen 
uyulmamaktadır.  Nitelik değiştirmede en büyük rant, tarlayı turizm alanına ya da 
akaryakıt istasyonuna dönüştürürken elde edilir. 

Kentlerdeki yeşil alan miktarlarının düşük olmasının en büyük nedenlerinden biridir. 

BU ÇALIŞMANIN AMACI 

· 1996 imar planı, bu plan sonrası yapılan değişiklikler ile 2012 imar planı ve 
sonrasında yapılan imar değişikliklerin irdelenmesi. 
· Afet sonrası imar planı yönetimi 
· Yeşil alan ve konut alanları arasındaki geçişler  

VAN 

Türkiye’nin en kalabalık 19. ve yüzölçümü açısından 6. büyük illerinden biridir ve 
2014 Aralık itibariyle 1.085.542 nüfusa sahiptir. 
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6360 sayılı kanun ile Van büyükşehir belediyesi statüsüne geçirildi. Büyükşehir 
belediyesi ile beraber 14 belediye bulunmaktadır. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri, 
3 merkez ilçeyi oluşturmaktadır (Şekil 1) (Erişim tarihi:02.12.2012 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Van ). 

VAN KENTİ 1996 İMAR PLANI 

1996 yılında kentin imar planı yenilenmiştir. Toplam 45,20 km² alan üzerinde yapılan 
planda tüm alanın % 48,44’ü konut alanı, % 4’ü park alanları ve %2,74’ü resmi kurum 
alanları olarak planlanmıştır. 

Bu plana göre kişi başına 6,5 m² yeşil alan düşmektedir. 

VAN KENTİ 2012 İMAR PLANI 

23.10.2011 ve 09.11.2011 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremler sonucu 2012 
yılında Van Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan protokol 
çerçevesinde Kentin hali hazır durumu göz önünde bulundurularak yeni bir imar planı 
yapılması kararı alınmıştır. 

A. İPEKYOLU İLÇESİ 

Nüfus bakımından (279.660) Van'ın en büyük ilçesi ve kentin ticaret merkezidir 
(Şekil. 2) (Erişim tarihi:02.12.2012 
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pekyolu,_Van). 

 

  

Şekil. 1 Şekil. 2 
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Yenilenen imar planına göre ilçede; toplam 47,28 km² alanın % 44’ü konut alanı, % 
11’i park alanı ve % 1’i resmi kurum alanıdır. Bu plana göre kişi başına 12,37 m² 
yeşil alan düşmektedir. 

Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bu 75 ha alanda afet anında toplanma alanı 
olmadığından yeni yapılan planda şekildeki gibi alanlar bırakılmasına rağmen yeterli 
değildir. Ayrıca bu bölgede ciddi miktarda otopark sorunu yaşanmaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil. 3 

Sanat Parkı 

Artan yeşil alan ihtiyacını karşılamak amacıyla 07.01.2005/019 sayılı meclis kararı 
ile park alanı olarak onaylanmıştır. 2012 yılında bakanlıkça yapılan yeni imar 
planında otel alanı olarak değiştirilmiştir. (Şekil 4-5).  

Ancak hazine tarafından emniyet müdürlüğüne karakol yapılması için devredilmiş, 
buna rağmen 2014 yılı aralık ayında büyükşehir belediyesi tarafından yapımına 
başlanıp halkın kullanımına açılmıştır. (Şekil 6-7). 
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Şekil. 4 Şekil. 5 

  

Şekil. 6 Şekil. 7 
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Afet Anında Toplanma Alanı 

Kent merkezi Beşyol Kavşağında bulunan hükümet konağı ve bahçesinin, halkın gün 
içinde kullanımına ve deprem anında halkın toplanabileceği toplanma alanı 
olabilecek en uygun nokta olduğundan imar planında park alanı olarak belirlenmiştir 
(Şekil 8). 

 

Şekil. 8 

Milli Egemenlik Caddesi 

İmar plan değişikliği nedeniyle daha önce askeri alan olan bölge yeşil alan olarak 
imar planına işlendi (Şekil 9). Plan onaylandıktan sonra büyükşehir belediyesine 
devredilen alan projendirilerek uygulaması yapıldı (Şekil 10).  

 

 

Şekil. 9  
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Şekil. 10 

 

İptal Edilen Yeşil Alanlar 

1996 imar planı ile; 

· Alipaşa Mah. Akköprü Deresi üzerinde resimde görünen 1.200 m uzunluğundaki 
alan üzerinde toplam 55.920 m² park alanı bulunmaktadır. 
· Yine bu hat üzerinde 12.265 m² spor alanı bulunmaktadır (Şekil 11).  
·  

 

Şekil. 11 

 

1996 imar planı revizesi ile; 
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· Akköprü Deresi güney kısmında toplam 42.020 m² park alanı ve 6.170 m² spor tesisi 
iptal edilmiş yerine resimde de göründüğü üzere yapılaşmaya izin verilmiştir.  

· Kuzey kısımda ise,  4450 m² yeşil alan ve 6095 m² spor tesisi iptal edilmiş olup 
yapılaşmaya açılmıştır. Ayrıca ilköğretim okulu olması gereken alan park alanına 
kaydırılmış ve bu alan yapılaşmaya açılmıştır. 

· 2750 m² ve 6700 m²’lik park alanları korunmuştur (Şekil 12). 

 

Şekil. 12 

 

2012 imar planı sonrası 18. madde uygulaması ile; 

· Akköprü Deresi güney kısmında 2750 m²’lik park alanı 415 m²’ye indirilmiş kalan 
kısım ise A-5 ‘e, 6700 m²’lik park alanı ise tamamen kaldırılmış ve tamamı A-5’e 
dönüştürülmüştür. Daha önceki imar planında ibadet yerinin önünde kalan kısım ise 
2.260 m²’lik park alanına dönüştürülmüştür. 

· Kuzey kısımda ise,  tamamen iptal edilen park alanlarının yerine 1.300 m²’lik park 
alanı ayrılmıştır (Şekil 13). 
 

 

Şekil. 13 
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Bahçivan Mahallesinden bir örnek; 

· Şekil 14’te görülen alanda, yapılar bitişik nizam ve 5 kat olarak belirlenmiş, aynı 
zamanda 4 farklı yerde toplam 6.855 m² park alanı bulunmaktadır. 

11.04.2008 /174 sayılı meclis kararı ile; 

· Bir parsel hariç tüm parseller 2 kat artırılmış ayrıca başka bir parsel ise 3 kat artış 
yapılmıştır. 

· 615 m² park alanı tamamen kaldırılmış 3.055 m² olan park alanı 2.770 m²’ye 
düşürülmüş ve kalan alanda B-7 yapılaşma izni verilmiştir (Şekil 15).  

2012 imar planı ile; 

 

                 

Şekil. 14      Şekil. 15 

· 1996 imar planında Bitişik nizam 5 kat olan parsel ikiye bölünmüş ön cephesi 2 kat 
artırılmış olup arka cephe 5 kat bırakılmış, bir diğer parsel ise 7 kattan 5 kata 
düşürülmüştür. 

· 1750 m² olan park alanı 300 m²’ye düşürülmüş, 2.770 m² olan park alanı 2.465 m²’ye 
düşürülmüş ve kalan alanda B-7’den A-7’ye dönüştürülmüştür (Şekil 16). 

Kız Meslek Ve Ticaret Liseleri 

2011 Yılında meydana gelen yıkıcı depremler sonucu her iki okulun binasının da ağır 
hasarlı olduğu tespit edildi. Kent merkezinde bulunan bu iki alan afet anında ve 
sonrasında birçok insanın toplanabileceği bir alan olabilecek iken her iki binada ağır 
hasarlı olduğu anlaşılınca yeni yapılacak olan imar planı beklenilmeden öğretmenevi 
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ve Kız Meslek Lisesi olarak yapımına başlandı ve eski halinden daha az açık yeşil 
alan ayrıldı (Şekil 17). 

  

Şekil. 16 Şekil. 17 

Maraş Caddesi Örneği;  

340 m uzunluğundaki caddede bitişik nizam yapıların kat yükseklikleri artarken yol 
genişlikleri ve diğer ihtiyaçların değişmediği görülmektedir (Şekil 18). Sadece 24 
m’lik yol üzerindeki imar durumuna bakılacak olursa tüm yapılar 2 kat, bir parsel 4 
kat ve bir parselde ön cephe 7 kat arka cepheye 5 katlı yapı artırılarak cadde 
üzerinde nüfus artışı ile birlikte otopark, yeşil alan, altyapı vb. ihtiyaçlarını da 
katlamıştır (Şekil 19). 

  

Şekil. 18 Şekil. 19 
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Suvaroğlu Caddesi Örneği;  

1996 yılı imar planında Suvaroğlu Caddesi (720 m) boyunca tüm yapılaşma ayrık 
nizam 5 kat olarak belirlenmiştir (Şekil 20). 

2006 yılında yapılan imar tadilatı ile cadde boyunca tüm yapılaşmalar bitişik nizam 
7 kat olarak belirlenmiş, yapılaşma neredeyse %40 oranında artış göstermiştir (Şekil 
21).  

 
 

Şekil. 20 Şekil. 21 

 

Sosyal Meskenler 

Kent merkezinde bulunan alan kentin en büyük rant alanlarından biri olarak 
görülmektedir. 

61.702 m² alan üzerine TOKİ tarafından kentsel dönüşüm uygulanarak alanın 
tamamı 852 konut ve 1 işyeri olarak binalara dönüştürüldü (Şekil 22) (Erişim 
tarihi:04.12.2012 http://www.wanhaber.com/vandaki-sosyal-konutlar-hizla-
yukseliyor-194470h.htm ). 

Eski hali; tüm alanda toplam 250 konut bulunmaktadır (Şekil 23). 
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Şekil. 22 Şekil. 23 

Yeni hali; tüm alanda toplam 852 konut bulunmakta, bunların 250’si hak sahiplerine 
35.000 TL karşılığında verilecek, geriye kalan konutlar yüksek değerden satışa 
sunulacaktır. (Şekil 24-25). 

  

Şekil. 24 Şekil. 25 
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Eski İl Özel İdaresi 

İpekyolu İlçesi sınırlarındaki 19.560 m² alanda afet anında toplanma alanı olması 
önerildiği halde Tuşba Belediyesi hizmet binası olarak tahsis edilmiştir (Şekil 26-27).  

  

Şekil. 26  Şekil. 27 

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 

Bölge Müdürlüğünün yeni kampüsüne taşınacak olması nedeniyle toplam 111.930 
m² alan yeşil ilan edilmesi önerilmişken, 50.180 m²’si adliyeye kalan alan ise Emniyet 
Müdürlüğüne tahsis edilmiştir (Şekil 28-29).  

  

Şekil. 28 Şekil. 29 
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YYÜ Araştırma Hastanesi Yeri 

2011 yılında meydana gelen depremler sonucu hasar görüp yıkım kararı alınan 
25.816 m² alan üzerindeki Y.Y.Ü. Araştırma Hastanesi alanının 11.910 m²’sine park 
alanı olarak belirlenmiş ve Rektörlük ile yapılan görüşmeler sonucu plan 
onaylanmıştır (Şekil 30). 

 

Şekil. 30 

Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından park alanının 4.000 m²’lik kısmının kendilerine 
tahsis edilmesi için bakanlığa başvuru yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili plan değişikliği reddedilip alanın tamamı park 
olarak işlenmiştir.  

EDREMİT İLÇESİ 

Merkez üç ilçeden biri olup 318 km² alana sahiptir. Kentin turizm bölgesi olan ilçede 
113.999 kişi yaşamaktadır (Şekil 31) (Erişim Tarihi:02.12.2012 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Edremit,_Van). 

Toplam 48,85 km² alanın % 30’u konut alanı, % 6,34’ü park alanı ve % 1,8’i resmi 
kurum alanıdır. 

Bu plana göre kişi başına 27 m² yeşil alan düşmektedir. 
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Şekil. 31 

İptal Edilen Yeşil Alanlar 

Kavurma Mahallesinde 1.200 m uzunluğundaki alan üzerinde 1996 yılı imar planında 
toplam 76.655 m² park alanları ayrılmış ve bulunduğu bölgenin ihtiyacını 
karşılayacak nitelikteydi (Şekil 32). 

 

Şekil. 32 

Plan üzerindeki yeşil alanlar parçalanıp işlevsiz hale getirilmiştir. Toplamda çeşitli 
küçük ebatlarda 26.250 m² kalan yeşil alanlar hiçbir ihtiyacı karşılayamayacağı gibi 
tekrar imar değişiklikleri ile yok edilme ihtimali oldukça yüksektir (Şekil 33). 
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DSİ Bölge Müdürlüğü olarak kullanılan alan 2012 imar planında 134.500 m² alan afet 
anında toplanma alanı olarak bırakılmıştır (Şekil 34).  

  

Şekil. 33 Şekil. 34 

TUŞBA İLÇESİ 

Nüfus bakımından (138.123) Van’ın en büyük 3. ilçesi olan Tuşba aynı zamanda 
Van’ın eski adıdır. İlçe 1.086 km² alana sahiptir (Şekil 35) (Erişim Tarihi:02.12.2012 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tu%C5%9Fba). 

 

Şekil. 35 
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Tuşba İlçesi; toplam 44,76 km² alanın % 29’u konut alanı, % 6’sı park alanı ve % 1’i 
resmi kurum alanıdır. 

Bu plana göre kişi başına 20 m² yeşil alan düşmektedir. 

İptal Edilen Yeşil Alanlar 

Abdurrahman Gazi Mah. bulunan 500 m uzunluğundaki bu hatta 1996 imar planına 
göre toplam 11.050 m² park alanı ve 24.430 m² tarım alanı bulunmakta (Şekil 36). 
Bu alanlardan 750 m² park alanı ve 24.430 m² tarım alanı 11.11.2005/410 sayılı 
meclis kararı ile ayrık nizam 3 kat yapılaşma kararı alınmıştır. 

 

 

Şekil. 36 

Aynı bölgedeki park alanları 11.050 m²’den 7.755 m²’ye düşürülmüş, toplamda 
yüksek miktar düşüş olmasa bile bazı parseller tamamen kaldırılmış ve 
yapılaştırılmıştır (Şekil 37). 

 

Şekil. 37 
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1996 imar planına göre; 

· İskele Caddesi üzerinde bulunan ve Şekil 38’de gösterilen yaklaşık 90.000 m² alanda 
toplam 27.260 m² park alanı bulunmaktadır.  

2012 yılında yapılan imar planına göre; 

· Tüm park alanları iptal edilmiş olup toplam 2.450 m² park alanı bırakılmıştır (Şekil 
39). 

·  

 
 

Şekil. 38 Şekil. 39 

TESPİTLER 

Tüm bu veriler ışığında kanun ve yönetmelikler dahilinde kentin açık yeşil alanlarını 
azaltıldığı ve alternatiflerinin üretilmediği tespit edilmiştir. 

2011 yılında meydana gelen depremler sonucu özellikle kamu alanlarının açık yeşil 
alanlar olarak ilan edilmesi bir fırsat iken, aksine kentin aleyhine düzenlemeler 
yapılmıştır. 

1996 ve 2012 yıllarında yapılan imar planlarının üzerinden çok geçmeden tadilatları 
yapılmış, kat artışından yeşil alan iptallerine kadar kentin ve kentlinin aleyhinde 
birçok değişikliklerle kamu yararına hiçbir karar alınmamıştır. 
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

· Alt merkezler kurularak kentlinin ihtiyaçlarına en yakın yerden ulaşabilmesi, 
· 18. Maddenin etkin ve doğru kullanımı, 
· Siyasi baskı; yerel yönetimlerin siyasi kaygısı olmadan kentin ve kentlinin lehine 

hareket etmesi, 
· Adaletin herkese eşit olarak işlemesi 

 

SONUÇ 

#KoruyamıyoruzÇünkü RANT! 

Nerede arsacılar lehine bir plan değişikliği duyarsanız, hemen hırsızlığa hükmediniz. 
(Falih Rıfkı Atay) 
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.                                                                        IV. OTURUM 

DOĞAL PEYZAJ KORUMA II: 
KIYILAR-GÖLLER-AKARSULAR SULAK ALANLAR 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muzaffer Yücel 
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YAŞAM MÜCADELESİ VE YEREL HALK DİRENİŞLERİ 

 

Ömer ŞAN 
Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü/Gazeteci-Yazar  

Atatürk Cad. Eski Adliye Arkası Kutlu Apt. Kat:2 53100-Merkez/RİZE 
omersanrize@gmail.com, 0464 214 44 04, 0533 641 07 11 

 

GİRİŞ 

Derelerin Kardeşliği Platformu, sularımızın ve doğal kaynaklarımızın özelleştirilerek 
yağma edilmesine, doğal yaşam alanlarımıza geri dönüşümsüz zararlar verilmesine 
birlikte karşı çıkmak amacıyla Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, 
Ordu, Amasya, Sinop, Erzurum, Ardahan, Samsun, Tokat ve Sinop illeri ile 
ilçelerindeki derelerin temsilcileri ve çevre örgütleri tarafından gönül bağı 
çerçevesinde oluşturulmuştur. 

Derelerin Kardeşliği Platformu’nun mücadelesi, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 
Fırtına Vadisi üzerinde kurulması planlanan HES projelerine karşı 1996’lı yıllarda 
başlatılan demokratik ve hukuksal mücadelenin 2000’li yıllara uzanması ile başlar.  

Ardından yine Rize’nin Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan Vadileri üzerinde 
kurulması planlanan HES projelerine karşı yerel halk mücadelesinin 2005’li yıllarda 
başlatılması ile gelişir.  

Ve daha sonra bölgemizin diğer vadileri üzerinde de benzer projelerin geliştirildiği ve 
bu yönde mücadeleler verilmesi ile altyapısını oluşturmuştur.  

Özellikle de Fındıklı’daki mücadelede öncü olan Fındıklı Derelerini Koruma 
Platformu’nun katılımıyla, HES’lere karşı mücadelenin yükseldiği diğer bölge ve 
vadilerle, demokratik ve hukuksal tecrübelerin paylaşılması hedeflenmiştir.  

İletişim ve destek oluşturulması amacıyla herhangi bir hiyerarşik yapıya bağlı 
kalınmadan tamamen bağımsız bir anlayışla, yerel halk hareketi olarak 2005 yılı 
sonlarında, çevre mücadelesinde ön plana çıkan 5 kişilik Yürütme Kurulu’nun 
oluşturulması ile kurulan platform bu dönemde de aktif çalışmalarına başladı. 

HES projelerinin vadi ve derelerimiz ile doğal yaşam alanlarımıza verdiği geri 
dönüşümsüz zararlara karşı mücadele eden vadi ve bölgelerden temsilcilerin 
katılımıyla gönüllü olarak toplanan Genel Koordinasyon Kurulu’yla oluşturulan 
Yürütme Kurulu ve çalışma gurupları ile çalışmalarını sürdürür. 
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Mücadelenin yoğunlaştığı 2009’dan sonra Genel ve Bölge Koordinasyon 
Kurullarının yerine, fiili mücadelenin sürdürüldüğü vadi ve derelerden seçimle 
oluşturulan temsilcilerin katıldığı Meclis Toplantısı çalışması başlatılmış ve DEKAP 
Meclisi bu hedefle 3. Genel Kurulunu da yapmıştır. 

DEKAP’ın asıl hedefi, başta HES’ler olmak üzere, doğal yaşam alanlarımıza karşı 
girişilen termik, nükleer santral, taşocakları, maden aramaları ve bunların 
hedeflendiği ıslah, düzenleme veya yol projelerine karşı mücadelenin örülmesidir. 

Bu hedefle vadi ve derelerdeki mücadelenin desteklenmesi, demokratik ve hukuksal 
anlamda yapılacak çalışmalar, bilgilendirme ve çeşitli eylemler için söz konusu 
bölgelerdeki yerel halk, sivil toplum örgütleri, muhtarlık veya yurttaş oluşumlarının 
çağrıları, istek ve çalışmaları doğrultusunda iletişim kurarak, bu bölgelerdeki 
mücadelenin örgütlenmesine yardımcı ve destekçi olmaktadır. 

Derelerin Kardeşliği Platformu, herhangi bir lobicilik faaliyetiyle bağlantısı olmayan, 
herhangi bir kurum veya kuruluştan destek veya yardım almayan, herhangi bir 
fondan beslenmeyen, tamamen bağımsız yerel bir halk hareketidir. 

Doğal yaşam alanlarımıza verilen geri dönüşümsüz zararlara karşı bütün vadi ve 
derelerimizin etrafında birlik ve bütünlük içerisinde demokratik ve hukuksal 
mücadeleyi kayıtsız koşulsuz sürdürmekte kararlıdır. 

DEKAP, sürdürdüğü çalışmaları, yaptığı çalışmaları tamamen bileşenleri, vadi 
temsilcileri, Genel Kurulu, Meclisi ve Yürütme Kurulu’nun ortak söylemleri, karar ve 
hedefleri doğrultusunda yönlendirir. 

Söylem ve mücadele birliği içerisinde aynı dili konuşan ve hiçbir siyasi, ekonomik 
bağlantısı olmayan bütün sivil oluşumlar ile omuz omuza dayanışma içerisine girer 
ve mücadele birliğinin örülmesine ön ayak olur. 

AMAÇ VE HEDEFLER 

Bölgelerimizde yapımı planlanan ve bütün demokratik mücadele ve yargı kararlarına 
karşın yapımında diretilen HES projeleri ve bunlara bağlı yüksek gerilimli iletim 
hatları nedeniyle vadilerimizde adeta katliam yaşanmakta, yaşam alanları büyük 
ölçüde tahrip edilmektedir. 

Platformumuz tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun sadece enerji kaynağı ve 
para kazanma aracı olarak görülmesini reddetmektedir.  

Sudan elde edilmeye çalışılan enerjinin alternatifi vardır oysa doğamızın alternatifi 
yoktur! Su, ticari bir mal değil, tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için ulaşmaya 
hakkının olduğu doğal bir varlık, ekolojik sistemin bir parçasıdır. 
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Tüm canlıların sudan yararlanma hakkı vardır. Hiçbir canlı kendisinin su ihtiyacının 
daha önemli olduğunu ileri süremez.  

Su, bulunduğu ortamın asli unsurudur. Hiçbir şekilde yatağı değiştirilemez, 
bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz. 

Doğal yaşam ile su ilişkisini dikkate almayan hiçbir karar, uygulama, yasal 
düzenleme kabul edilemez.  

Suyun kullanımı; ekolojik, çevresel, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlikten uzak ele 
alınamaz. 

Bütün dere ve vadilerimiz koruma alanı olarak ilan edilmeli ve koruma altına 
alınmalıdır. 

Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren, suyun beslediği ekosistemleri yok edecek HES 
Projeleri yenilenebilir temiz enerji olarak görülemez. 

Canlı türlerinin yok olma noktasındaki suyu ifade eden ‘can suyu’ kavramı veya böyle 
bir adalet anlayışı kabul edilemez, ahlaki görülemez. Can suyu tartışması dahi 
yapılamaz. 

Yargı kararlarını hiçe sayarak, vadilerimiz ve doğal yaşam alanlarımıza geri 
dönüşümsüz zararlar veren; sularımızın özelleştirilerek, uluslararası şirketlerin 
kontrolüne verilmesini de kapsayan bütün HES Projeleri durdurulmalı, üretim 
lisansları iptal edilmelidir.  

Bağımsız yargı organlarınca verilen durdurma veya iptal kararları derhal 
uygulanmalıdır. 

Büyük bir sorumluluk ve yurtseverlik duygusu ile doğasını, toprağını, suyunu, tarihini, 
kültürünü savunan yöre halkına ve onların sivil örgütlerini hedef haline getiren asılsız 
suçlamalara, saldırılara son verilmelidir. 

Bütün karar vericileri, tarafları; başka canlılar, çocuklar yokmuş gibi, gelecek 
kuşaklar olmayacakmış gibi, sürdürdükleri bu bencil davranışlardan vazgeçmeye 
çağırıyoruz. 

Unutulmamalıdır ki, kararı bizim neslimiz verecek, ancak bu karar bütün nesillerin 
geleceğini etkileyecektir. 

Bölgemizde yaşanan bu katliamların bir an önce durdurulması ve sularımızın 
ticarileştirilmesinin önünde durmak için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Birileri için rant ve gelir kaynağı olarak görülen sularımız, bizler için yaşam 
kaynağıdır. Derelerimiz bizim can suyumuzdur. 
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Platform olarak güç birliği içerisinde, bu güne kadar sürdürdüğümüz eylem ve 
çalışma planlarımızı devam ettirmekte kararlıyız. 

HES PROJELERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

DSİ, EPDK, Enerji Bakanlığı ve diğer kaynakların verilerine göre edindiğimiz bilgiler 
doğrultusunda şu anda ülke genelindeki dere ve vadilerimiz üzerinde, 2009 yılı sonu 
itibarıyla 187 adet HES işletme halinde bulunmaktayken bu rakam 2014 yılı sonu 
itibarıyla EPDK tarafından lisans verilen HES'lerden 286’sı işletmeye alındı. Bunlarla 
birlikte toplam işletmedeki HES sayısı ise 473 oldu. 

Yine Aralık 2014 verilerine göre ise proje ve inşaat halinde 985 HES bulunuyor. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 16 Ocak 2015’teki açıklamalarına göre 
ise, bugüne kadar 461 HES tamamlanarak işletmeye alındı. Eroğlu’nun bilgilerine 
göre, bu projelerden 141’i DSİ tarafından, 320’si ise özel sektör tarafından yapılmış. 
Eroğlu, plan ve proje aşamasında bulunan 823 ve inşaatı süren 162 projeyle birlikte 
toplam 1,446 HES’in daha yapım aşamasına geçirileceğini açıkladı.  

Yaptığımız çalışmalarda ise resmi olmayan rakamlara göre inşa çalışması devam 
eden 176, plan ve proje aşamasında olan 1.579 da HES bulunmakta, bunların 
toplam sayısı ise 1.755 olarak belirtilmektedir. 

Planlanmakta olan diğer 365 HES projesi ile birlikte bu sayı 2.120 olmaktadır. 

Diğer Bakanlıklardan derlediğimiz verilere göre ise ülke genelinde yapılması 
planlanan HES sayısı ise 2.300’leri aşmaktadır. 

Edindiğimiz bilgilere göre, zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mayıs 
2011 tarihine kadar 106 proje için ‘ÇED Olumlu’ raporu verildi. Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın ikiye ayrılmasından sonra bu sürecete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
verilerine göre bu rakam, 2014 sonu itibarıyla 326 oldu.  

ÇED süreci başlatılan ve işlemleri devam eden 105 projenin daha bulunduğunu 
öğrenilirken; ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararlarındaki yetkinin, İl Çevre ve Orman 
Müdürlüklerine ve dolayısıyla İl Valiliklerine devredilmesinin ardından, bu 
projelerden ne kadarı için ÇED Gerekli Değildir Kararı, yani ÇED’den muaf tutulan 
HES projesi sayıları hakkında net bir bilgi verilememektedir. 

Elimizdeki verilere göre Doğu Karadeniz Bölgesinde, işletmede bulunan, inşa ve 
proje aşamasında olan ve de yapılması planlanan HES sayısı 700’ü aşmaktadır. 
Bunlardan 169’u Trabzon’da, 123’ü Rize’de, 176’sı Artvin’de, 82’si Giresun’da, 63’ü 
Ordu’da, diğer HES projeleri ise Erzurum’un Doğu Karadeniz’e yakın İspir ve Tortum 
gibi ilçeleri ile Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Çorum’da 
bulunmaktadır. 
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DSİ verilerine göre, inşa halindeki 176 HES’ten 12’si Trabzon’da, 7’si Artvin’de 3’ü 
Rize’de, 7’si Ordu’da, 12’si ise Giresun’da bulunuyor.  

Bu projelerin yanında ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesinde 2 bin de ‘Mikro HES’ 
kurulması için ‘Doğu Karadeniz Küçük HES Kalkınma Projesi’ adıyla da bir proje 
başlatılmış durumdadır ki; bu proje ile de doğal yaşam alanlarımıza can veren kılcal 
damarlarımız niteliğindeki ufak ırmak ve derelerimiz de tamamen yok edilme 
noktasına getirilecektir. 

HUKUKSAL MÜCADELE VE DAVA SÜREÇLERİ 

Ülke genelinde HES projeleri için, başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, 
Erzurum, Giresun, Ordu, Tunceli-Elazığ, Antalya, Muğla ve diğer illerde çeşitli 
davalar açılmış, bu davaların sayısı elde ettiğimiz bilgilere ve takip ettiğimiz 
mahkemelere göre 136’ya ulaşmıştır.  

HES’lere karşı açılan davalar ilk başlarda genellikle ‘can suyu’ yetersizliği konusunu 
içerirken, daha sonraları ‘ÇED Gerekli Değildir’ ve ‘ÇED Olumlu Raporları’ ile ‘Toprak 
Kullanım Anlaşması’ ve ‘Orman Alanlarının Kullanım Anlaşmaları’nın yürütmesinin 
durdurulması ve iptali, bazı projelerde ise projelerin tamamının ‘Yürütmesinin 
Durdurulması ve İptali’ istemli olup; bu güne kadar 112’si sonuçlanmıştır.  

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun verdiği bilgilere göre ise HES projeleri 
konusunda DSİ Genel Müdürlüğü’nün doğrudan davalı olarak yer aldığı dava 
sayısının 87 adet olduğunu açıklayarak, bunlardan bir kısmının sonuçlanmış, bir 
kısmının da temyiz aşamasında olduğunu söyledi. 

HES’lere karşı köylülerin ve yaşam savunucularının açmış olduğu davalar, sadece 
DSİ’ye karşı değildir! Bakanlığın ve Valiliklerin vermiş olduğu ‘ÇED Gerekli Değildir 
Kararları’ da dava konusu edilmiştir ve ayrıca diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlara 
karşı da çeşitli davalar açılmış, sonuçlanmış veya süreçleri devam etmektedir. 

Davalarda verilen kararlar ise bu istemler doğrultusunda ‘Yürütmenin Durdurulması 
veya İptali’ yönünde gerçekleştirilirken; sadece Rize’nin İkizdere Vadisinde bulunan 
bir proje için, Platform olarak kesinlikle kabul etmediğimiz bir kavram olan ‘can suyu’ 
konusunda yapımcı firmanın ‘gerekli miktarda suyu dereye bırakacağını taahhüt 
etmesi’ nedeniyle dava reddedilmiştir.  

Bunun Yanında Erzurum İdare Mahkemesi, Eylül 2010’da İspir Aksu Deresi üzerinde 
kurulması planlanan Yedigöller HES projesi için köylülerin açtığı ‘ÇED Gerekli 
Değildir’ kararının ‘Yürütmesinin Durdurulması ve İptali’ davasında ise davanın 
reddine karar vermişti. 
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Ancak ilginçtir ki, özellikle Çevre ve Orman Bakanlığının 2’ye ayrılmasından sonra 
sırf HES davaları hedef alınarak kurulan Danıştay 14.Dairesi, 6.Dairenin içtihat 
oluşturacak emsal kararına karşın; zamanaşımını ileri sürerek 10’a yakın davanın 
açılmasını engellendi. Ancak daha sonra gönüllü avukatlarımız aracılığıyla 
yaptığımız girişimler sonucunda bu süreci de lehimize çevirmeyi başardık.  

Bunların dışında bölgemizde yapımı devam eden ve proje aşamasında olan yaklaşık 
8 HES için de aynı içeriklerde dava hazırlığı yapılmakta olup, açılan bazı davalarda 
ise Bilirkişi İnceleme süreçleri beklenmektedir. 

Bu süreçte elimizdeki bilgi ve dokümanları diğer vadilerde mücadele eden 
bileşenlerimizle veya diğer dernek ve oluşumlarla paylaşarak yeni davalar açılmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. 

BÖLGENİN FAUNA VE FLORASI 

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgemizin bir çok vadisi, dünyada eşi benzeri 
bulunmayan doğal güzellikleri, endemik bitki örtüsü ve jeolojik yapısı, fauna ve florası 
ile bütünleşik bir yapıda; tarihi ve coğrafi konumu gereği dünya genelinde koruma 
öncelikli 200 ekolojik alan arasında yer almaktadır. 

Vadilerimizden bazıları Turizm Bölgesi ilan edilirken, birçoğu ise ‘Doğal SİT Alanı’ 
ilan edilmiş, bir kısmı ise Milli Park sınırları içerisinde yer almakta, çoğunluğu ise 
‘Doğal SİT Alanı’ olma özelliği taşımaktadır. 

Kaldı ki, zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ikiye ayrılmasından sonra, Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüklerinin lağvedilmesiyle ülkemizdeki 
bütün koruma alanları boşlukta bırakılmış ve adeta yağmaya hazır hale getirilmiştir. 

Bacasız sanayi olarak değerlendirilen turizm ve bunun yanında alternatif turizm, eko-
turizm ve organik tarım için en önemli altyapıyı oluşturan bu özellikler, günümüzdeki 
global etkileşimler ve küresel ısınmanın etkisi ile geri dönüşümü olmayan bir değişim 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Söz konusu bu tehlikeler karşısında, küresel rant ve sermaye guruplarının gün 
geçtikçe daha da saldırganlaştığı günümüzde, suyun ve doğanın farklı etkilerle 
ticarileştirildiği ve çıkar odaklı proje ve çalışmalarla yok edilmeye çalışıldığı açıkça 
ortaya konulmaktadır. 

Ülkemizin yeraltı zenginliklerinin yanında, en önemli yerüstü zenginlikleri ise bu 
endemik türlerin barındığı doğa harikası ormanlarımız, vadilerimiz ve derelerimizdir. 

Uzun bir süreden beri, özellikle bölgemiz üzerinde planlanmaya çalışılan ve adına 
Hidroelektrik Santralleri (HES) projesi denilen bir paylaşım çalışması ile 
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derelerimizden akan suların kullanım hakkı, bazı çokuluslu firmalar ile bunların 
bağlantısındaki çeşitli firma ve kuruluşlara verilmek istenmektedir.  

Bu çalışmalar ile sadece sularımız değil, doğal yaşam alanlarımız da 
yağmalanmakta ve olumsuz çevresel etkilerle geri dönüşümü olmayan adımlar 
atılmak istenmektedir. 

Bu kapsamlı ve rant hesaplı adımlar karşısında, bölgemizdeki bir çok vadide çeşitli 
çevre örgütlerimiz ve duyarlı insanlar ile hukuk adamlarımız öncülüğünde verilen 
mücadele; vadiler üzerinde yapılan HES projeleri ile mücadelede örnek 
oluşturmuştur. 

Bu mücadelelerin sonrasında başlatılan hukuksal çalışmalar bugün, bağımsız yargı 
organlarımızın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda amacına ulaşmış ve ne kadar 
haklı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.  

ANAYASA, HUKUK VE YASALAR 

Ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundaki temel ilkelerin ışığında, aynı 
zamanda bir ‘Hukuk Devletidir’. 

Demokrasinin temelini de oluşturan hukuk kuralları ve yasalar, bir devleti ayakta 
tutan temel unsurlardır. Demokratik sistem nasıl herkes için gerekli ise hukuk 
kuralları ve Anayasal sistem tüm yurttaşlarımız için de aynı işleyiş çerçevesinde 
vazgeçilmez bir gerekliliktir. 

Nitekim Bölgemizde yapılması planlanan HES projeleri ile ilgili olarak verilen 
mücadele, bu ülkenin tüm yurttaş ve kurumları ile aynı haklara sahip olan yurttaş ve 
kuruluşlarımız tarafından, hukuk kuralları, yasal ve Anayasal düzenlemeler 
doğrultusunda yapılmış ve yapılmaktadır. 

Mahkemelerimizin, Üniversitelerimizde bilimsel kariyere sahip bilim adamlarımızın, 
ilgili mevcut yasalar doğrultusunda hazırlamış olduğu rapor ve bilirkişi 
değerlendirmeleri sonucunda vermiş olduğu kararlar ortadadır. 

Kaldı ki, yargı kararlarının tamamına yakınında bu projelerin, ÇED Raporlarının veya 
yapılan işlemlerin tamamına yakını yasa ve yönetmeliklere, Anayasa ve uluslararası 
anlaşmalara ve hukuka açıkça aykırı olarak nitelendirilmiş ve Mahkemeler gerekçeli 
kararlarında bu noktaya vurgu yapmıştır. 

Ancak maalesef, yasa ve yönetmelikleri ve hatta yargı kararlarını uygulamakla 
yükümlü bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile idare, bu gerçeği görmezden gelmekte 
ve yok saymaktadır. 
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NE İÇİN VE KİMİN İÇİN ENERJİ? 

Ülkemizin enerji gereksinimi ve bölgemizdeki HES’lerin enerji potansiyeli konusunda 
özellikle de Enerji Bakanlığı’ndan ilgili veri ve bilgilerin alınması veya bunu resmi 
olarak açıklanması ile bölgemizde yapılması planlanan HES projelerinde bu katkının 
sadece yüzde 2,3 olduğu görülecektir.  

Ülkemizdeki ‘kayıp-kaçak’ oranlarının yüzde 16-22 oranında olduğu ve ülkemizin 
yıllık enerji açığının (nedenleri açıklanamasa da) ortalama yüzde 8 olduğu 
gerçeğinden yola çıkıldığı zaman bu oranın ne derecede komik olduğu görülecektir. 

Hele ki ülkemizin bütün vadilerinde, derelerimiz üzerinde, yaşam alanlarımızda geri 
dönüşümsüz zararlar verilerek, paylaşım hesapları doğrultusunda yapılması 
planlanan sayıları reel olarak 4 bin 500’lere ulaşan ancak 8-9 bin civarında 
projelendirmeden söz edilen HES’lerin üretim için hedeflendiği tarihin 2023 olduğu 
gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda; oranlamaların ne derece inandırıcı 
olacağını da unutmamak gerekir.  

Kaldı ki, bu projelerin tam kapasiteyle çalışacağı varsayımı ile yapılan hesaplamalar, 
derelerimizdeki suların her geçen gün daha da azaldığı, böyle bir genellemenin 
yapılamayacağı da çok açıkça görülmektedir. 

SUYUN KULLANIMI 

Bunun dışında HES projeleri ile sularımızın kullanım hakkı, yapımsı firmalara bugün 
olduğu haliyle ufak oranlarda ortaklığı bulunan bu çokuluslu şirketlere 49 yıllığına 
verilmektedir.  

Dolayısıyla, ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacağı yönündeki söylemler, 
bu projelerle çürütülmekte, enerjide dışa bağımlılığımız sürekli hale getirilirken aynı 
zamanda su varlıklarımız da dışa bağımlı hale getirilmektedir. Bu durumun başka bir 
izahı ve anlatımı yoktur! 

Ülkemizdeki birçok kurum ve kuruluşun ‘özelleştirme’ politikaları kapsamında 
çokuluslu şirketlere satıldığı, tarım ürünlerindeki dışalımların yoğunluğuna 
bakıldığında ise sözü edilen ‘dışa bağımlılıktan kurtulma’ gerekçesinin de ne derece 
inandırıcı olduğu görülecektir. 

Birilerinin ‘Su akar, Türk bakar’ söylemlerinde geliştirdiği gibi sularımız hiçbir zaman 
boşa akmamış ve akmamaktadır.  

Kaldı ki bu söylemin, 1960’lı yıllarda Rize’nin İkizdere Vadisinde ‘hidrolik potansiyel’ 
konusunda inceleme yapan bir Alman firmasının mühendisleri tarafından ortaya 
atıldığı da bilinmektedir.  
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Bu bölgenin ve ülkemizin sahip olduğu bu doğal zenginlik ve potansiyel, boşa aktığı 
zannedilen bu suların eseridir.  

Evet, HES’ler sularımızı yutmakta ve sularımızın dışa bağımlı hale getirilmesine 
altyapı hazırlamaktadır! HES’ler için söz konusu olan ‘can suyu’ terimi bunun en açık 
göstergesidir. Bugün ‘Tennah Yöntemi’ ile vücut buldurulmaya çalışılan ‘can suyu’ 
kavramı, halk deyimi ile ‘ölüm döşeğinde olan bir hastanın dudaklarına pamukla 
damlatılan su’ anlamındadır. 

HES’ler, iddia edildiği gibi bölgemize zenginlik kazandırmıyor, aksine bölgemizin 
zenginliklerini yok ediyor! HES’lerde yüzlerce kişi değil, birkaç kişi çalışmakta ve söz 
konusu şirketlere akla hayale sığmayacak oranlarda rant sağlamaktadır. 

Bölgemizde yapımı planlanan ve bütün demokratik mücadele ve yargı kararlarına 
karşın yapımı devam eden HES projeleri ve iletim hatları nedeniyle vadilerimizde 
adeta katliam yaşanmakta, yaşam alanları büyük ölçüde tahrip edilmektedir.  

Ülke genelinde sayıları bugün 2 bin 300’leri bulan, neredeyse bütün su kaynaklarını 
kapsayacak şekilde geliştirilen HES projeleri ülkemiz doğal varlıkları üzerinde bir 
yıkıma dönüşmektedir. 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU DEĞERLENDİRMESİ 

Önümüze büyük bir yenilik diye getirilen ve 2010 Ekim sonunda Meclis’e sunulan 
‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı’, doğal hayatın ölüm fermanıdır! 

Bu tasarı yasallaşırsa: 

Su ‘Kullanım Hakkı Sözleşmesi’ imzalamış ve/veya HES için lisans almış tüm 
şirketlerin önünde engel olarak duran ‘havza koruma statüleri’ kaldırılacaktır. 
Böylece Milli Park olan Fırtına ve Arılı, Çağlayan, İkizdere Vadileri gibi 1. Derece SİT 
Alanı ilan edilen vadilerde şirketlerin faaliyetleri yasallaşacak, taşocağı, HES ve 
benzeri inşaatlar hız kazanacaktır.  

Bu yasa tasarısı ile tüm tabiat kararları, doğal alanları kimlerin nasıl kullanılacağı ile 
ilgili karar verme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığı’na verilecektir.  

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın alacağı kararlar, Bakanlığa bağlı bürokratlar, 
Bakanlığın belirleyeceği akademisyen ve yine Bakanlığın seçeceği STK 
temsilcilerinden oluşan kurullar tarafından verilecektir.  

Koruma statüleri iptal edilen vadi ve havzalarda yeniden koruma alanlarının 
belirlenmesi için 3-8 yıl kadar bir süre gerekmektedir. Bakanlığın, bağlı bulunduğu 
hükümetin politikasını yerine getirecek kararları bu boşta kalan süre zarfında 
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vereceği ve tüm doğal alanları ‘koruma’ esaslı değil ‘kullanma’ esaslı 
değerlendirileceği ve ticarileştireceği açıktır.   

Bu Yasa tasarısı derelerini, ormanlarını, toprağını, su havzalarını korumak için 
direnen halkın karşısında şirketlerin çıkarlarını savunmaktadır.  

Bu tasarı yasallaşırsa, hazine arazileri, meralar, ormanlar ve su havzaları kullanıma 
açılacaktır! Çevre ve Orman Bakanlığı, yasadan aldığı yetki ile gerekli gördüğünde 
doğal alanlarla ilgili izinler, intifa veya irtifak haklarını üçüncü şahıslara 
devredilebilecektir!  

Yasa Tasarısına göre, tür ve habitatları koruma bahanesi ile doğal alanların işletme 
yetkisi ‘Bakan onayı’ ile İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Vakıf ve Derneklere 
verilebilecektir. Böylece sadece doğal alanlar değil Anadolu’da yetişen tüm biyolojik 
tür ve çeşitler de doğrudan Bakan’ın yetkisi ile ticarileştirilebilecektir.  

Bakanlık, bu Yasa ile koruma alanlarına ait ‘uzun devreli gelişme planı’ yapma 
yetkisini de özel kuruluşlara devretmektedir. Yasaya göre şirketlerin kullanımına 
sunulan doğal alanlar özel güvenlik güçleri ile korunacaktır.  

Bugün Anadolu’nun pek çok yerinde şirketlerin HES yapmak için yağmaladığı su 
havzalarında derelerini korumaya çalışan yöre halkına Jandarma ve özel güvenlik 
kuvvetleri müdahale etmektedir! Benzeri müdahalelerin, elinden merası, deresi, 
ormanı ya da kamulaştırılarak tarlası elinden alınanlar için de yaşanacağı açıktır.  

Unutulmamalıdır ki;   

Bu tasarı ve doğal, tarihi ve kültürel varlıkların ticarileştirilmesi için yapılan tüm 
uygulamalar,  

Türkiye'nin taraf olduğu, Bern Sözleşmesi, Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam 
Alanlarını Koruma Sözleşmesi (1982-Türkiye 1984’de imzaladı), Dünya Mirası 
Sözleşmesi, Dünya Kültürel ve Yaban Mirasının Korunması (1983 Türkiye katılımı), 
Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi (1971-Türkiye l994) gibi uluslararası anlaşmalara 
da aykırıdır. 

Doğal alanların korunması ile ilgili tüm uluslararası anlaşmaların da yok sayıldığı 
bugün gelinen noktada idare, yani Çevre ve Orman Bakanlığı; yasa yapma-yürütme, 
plan değişikliği yapma ve uygulama hakları ile donatılmış, su havzalarını bütünleşik 
olarak yöneten, AB Su Çerçeve Direktifine uyumlu kamu-özel ortaklığıdır. 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı ile SİT ve tabiat koruma 
kararlarının ‘iptal’ edilmesi de dâhil yukarıda sayılan tüm değişikliklerle, doğal ve 
kültürel varlıkların kullanımı, paydaşların yönetimine ve kullanımına sunulmaktadır.  
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Paydaşlar; doğayı ve doğal varlıkları sermaye birikimine sokan/sokacak olan 
şirketler, ilgili kamu/özel kurumları ve bu kurumların seçtiği (şirket-kamu 
işbirliğindeki) sivil toplum kuruluşlarıdır.  

Yasa ile tüm Anadolu’da ‘Su Kullanım Hakkı Sözleşmeleri’ ile HES yapımı için 49 
yıllığına şirketlere devredilen 2000 civarında dere parçası ve havzasının, 10.000 
civarında olacağı varsayılan mikro-HES'lerin (0.5 MW'dan daha az kurulu gücü olan 
HES'lerin) yapılacağı alanların ticarileştirilmesinin, ormanların ve meraların 
şirketlerin kullanımına açılmasını, maden arama ve çıkarma faaliyetlerinin yolunu 
daha güçlü açmış olacaktır. 

Bizler; doğayı, dereleri, meraları, ormanları, yeraltı sularını, madenleri, biyolojik tür 
ve çeşitliliği şirketlerin sermaye birikimine sokan,  

Bugüne değin alınmış SİT kararlarını ve Tabiat Parklarını, Milli Parkların koruma 
kararlarını kaldıran,  

Doğal alanlar ile ilgili kararları Hükümetin politikaları doğrultusunda alan Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın kurullarına ve Bakan’ın doğrudan onayına bırakan, 

Yöre halkını ve orada yaşayan canlıları yok sayan  ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
Koruma Yasa Tasarısı’na karşıyız.  

Saydığımız bütün bu nedenler ve çekincelerimiz dolayısıyla, TBMM’ye sunulan bu 
Yasa Tasarısı’nın biran önce geri çekilmesini, 

Bu süreçte, hazırlık sürecinden yasalaşma sürecine kadar, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, bilim insanları ve meslek kuruluşlarıyla birlikte uluslararası ölçütlere 
uygun bir şekilde, tüm canlıların yaşam hakkının  ve uluslararası taahhütlerin dikkate 
alınacağı yeni bir yasa hazırlığının başlatılmasını, 

Dünya ve Avrupa’da oldukça üst düzeyde olan ve ülkemizde sadece yüzde 4 gibi 
yok denecek bir düzeyde olan korunan alanlarının, tehdit olarak görülmesinden 
vazgeçilmesini, 

Koruma konusunda tecrübeli uzman ve bililim insanlarından oluşan tarafsız, özerk 
ve yetkili Doğa Koruma Kurulları oluşturulmasını, 

Oluşturulacak Kurul ve Komisyonlarda sadece Bakanlık uzmanları veya bürokratları 
değil, deniz, göl ve akarsu ekolojisi, botanik, zoolog, meteorolog, sedimentoloji-
paleontoloji konusunda uzman jeolog, jeomorfolog peyzaj mimarı gibi farklı doğal 
değerleri tanımlayabilecek uzmanlar da bulunmasını istiyoruz. 

Bu doğrultuda siyasi ve idari dayatmalar, çıkar hesapları ile yağmalamaya meydan 
vermeyecek yeni bir Doğa Koruma Yasası çıkarılabilmesi amacıyla, sorumlu ve 
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ülkesini seven bütün yurttaşlarımızı, kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerimizi, 
siyasi partilerimizi, tüm milletvekilleri ve yetkilileri bu konuda sorumluluk almaya 
çağırıyoruz... 

CENNET YOLU CEHENNEM VAAT EDİYOR! 

Karadeniz Bölgesi, uzun zamanda beri hükümet kontrolünde, şirketlerin yoğun 
saldırısı altındadır.  

Bu süreç, ‘enerji ihtiyacımız var’ söylemi altında HES’lerin vadilerimize 
dayatılmasıyla başladı ve suyun, şirketlere peşkeş çekilmesine doğru yol aldı. 

Ekonomik ömürleri 20-25 yıl olan HES’lerle ilgili ‘Su Kulanım Anlaşmalarının’ 49 
yıllığına yapılması bunun en net göstergesidir. 

HES’lerin ve HES inşaatlarının yarattığı tahribatlar ve HES’lerin yapıldığı/yapılacağı 
yerlerdeki köylülerin suya ulaşımda yaşadığı zorluklar, asıl gerçeğin halk tarafından 
net şekilde görülmesini sağladı. 

Ancak yerli şirketlerin ve arkalarındaki yabancı şirketlerin saldırıları sadece suyla 
sınırlı değil! Yaylalarımıza, meralarımıza, ormanlarımıza ve yeraltı varlıklarımıza da 
göz dikmiş durumdalar.  

Hükümet, işbirliği içinde olmuş olduğu bu yapıların yağması için her türlü yasal 
düzenlemeyi yapıyor. Bakanlar Kurulunca alınan ‘Cebri kamulaştırma’ kararları 
bunun en somut örneğidir. 

Yeşil Yol, bölge için zülüm yoludur. ‘Cennet yolu’ dedikleri, şirketler için daha kolay 
yağma ve rant yolu demektir. Bu projenin ‘Yeşil Yol’ veya ‘Cennet Yolu’ diye 
adlandırılması, bu yağmanın Karadeniz halkı nezdinde şirin gösterilmesi için atılan 
bir adımdır. 

Biz, bu yöntemi çok tanıdık bir yöntem olarak görüyoruz. Samsun’dan başlayarak, 
Artvin’e kadar devam eden ve bölgedeki tüm yer altı ve yerüstü varlıklarının, iktidar 
yanlısı şirketlerin emrine sunarak ranta açan bu proje; iktidar/siyaset/şirket ilişkisinin 
parasal döngüsünün kurulması projesidir. 

Bu projede halk yoktur!.. Daha da ileri giderek, halkın mülksüzleştirilerek binlerce 
yıldır yaşadığı topraklardan ve yarattığı kültürden kopartılması vardır… 

Biliyoruz ki uluslararası şirketler, işbirliği yaptığı hükümetlerle birlikte sivil toplum 
örgütlerini de yönlendirerek, esas halkın yaşam hakkı için mücadele eden kuruluşları 
etkisizleştirme gayreti gütmektedir. 

‘Yeşil Yol projesini’ bölge halkına şirin göstermek için projenin sivil toplum ayağını, 
Helsinki Yurttaşlar Derneği oluşturmaktadır. 
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Yeşil Yol projesi, aslında ‘Yeşil Yok’ projesidir!.. Doğal ve yaban hayatı yok edecek 
bir projedir. Yaylalarla bir ilgisi yoktur. Bölgede yaylacılığın nasıl olduğu herkesin 
bildiği bir gerçekliktir. 

Bu proje aynı zamanda, geleneksel yaylacılığı yok edecek bir projedir. Ve daha çok 
bölgeyi yağma edecek şirketler için düşünülmüştür. 

Kamuoyunda tartışılmamış, hazırlanmış ve sunulmuş bir projedir. Sonuç olarak 
Karadeniz’i yağma etmeyi hedeflerine koymuş olanların ‘büyük yol’ projesidir!.. 

Yaşamın her alanındaki yağma saldırılarına karşı çıktığımız gibi bu projeye de karşı 
çıkıyoruz. 

Bu projeyi, yaşam alanlarını savunmak için mücadele edenler üzerinden aklamak 
gayretiyle, ‘şirket kurnazlığı’ gösteren bazı sivil toplum örgütleri ve resmi kurum ve 
kuruluşların bu yönde düzenlemiş oldukları toplantıları ve çıkacak sonuçlarını kabul 
etmiyoruz. 

Kardeşlik duygusu içinde, dayanışma içinde, birlikte mücadele eden yapıları yok 
sayarak, bu yapılar içindeki kişileri bireyler olarak çağırmak artık çokuluslu şirketlerin 
ayakçılığını yapanların bayatlamış numaralarıdır... 

Bu, aynı zamanda bundan böyle yaşam alanlarını korumak için mücadele eden 
yapıları muhatap kabul etmeyen, bireyler üzerinden ilişki inşa etmek isteyen, 
‘fonlanmış’ yapılara da uyarımızdır! 

Derelerin Kardeşliği Platformu olarak; Hangi isim altında olursa olsun, hangi ismin 
imzası olursa olsun, mücadele içinde oluşturduğumuz kurumsal yapımızı kabul 
etmeyen hiçbir etkinliğe katılmıyoruz.  

Kişileri, mücadeleler etkin ve bilinir kılar. Onun için asıl olan mücadelenin kendisidir. 
Asıl olan mücadelenin oluşturduğu yapıdır.  

Bu tür yaklaşımlar aynı zamanda yaşam alanlarının yağma edilmesini karşı birlikte 
mücadele eden yapıları süreç içinde atomize etme çabalarıdır. 

DEKAP içerisinde yer alan arkadaşlarımızı ve bileşenlerimizin temsilcilerini bireyler 
olarak çağıran bu tür oluşum, kurum ve kuruluşların bu tür davetlerini Derelerin 
Kardeşliği Platformu’nun mücadele içinden gelen kurumsal yapısını yok sayma 
olarak görüyor ve ret ediyoruz. 

Yaşam alanları için mücadele eden tüm dostlarımızı bu tür aldatmacalara karşı 
uyanık olmaya; Bu yağma harekâtına karşı duran, vadisini, deresini, köyünü, 
ormanını, yaylasını savunan herkesi omuz omuza vermeye, hep birlikte yaşamı 
savunmaya çağırıyoruz! 
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ÇAĞRIMIZ 

Bizler bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan insanlar olarak doğal yaşam 
alanlarımızdan göç etmek istemiyoruz. Bizler, vadilerimizde HES istemiyoruz. Bu 
cennet vadilerimiz yok edilemez, sularımız satılamaz… 

Derelerin Kardeşliği Platformu olarak, bölgemiz vadileri üzerinde, derelerimizi hedef 
alan bu projeler konusunda başta bu derelerin evladı olan Sayın Başbakan olmak 
üzere tüm ilgili bakan ve yetkilileri, TBMM’de bulunan siyasi partilerimizi, tüm 
Milletvekillerimizi yasalar ve Anayasamızdaki düzenlemeler ve bilim insanlarımız 
tarafından hazırlanan bilimsel raporlar ışığında gerekli ve yeterli bilgileri alarak bir 
kez daha düşünmeye davet ediyoruz.  

Bunun yanında, demokratik sistemimizin işleyişi ve ‘hukuk devleti’ ilkelerimizin 
gerekliliği açısından bağımsız yargı organlarımız tarafından yasalarımız ve 
Anayasamızın öngördüğü yasal çerçevede, verilen yargı kararlarının ivedilikle 
uygulanmasını istiyoruz.  

Derelerin Kardeşliği Platformu ile birlikte güç birliği içerisinde, atalarımızın 
yüzyıllardır koruduğu, bizlere kadar ulaştırdığı, sosyal, kültürel, tarihi ve en önemlisi 
yaşamsal kaynağımız olan vadilerimizin, derelerimizin ve sularımızın bizden sonraki 
kuşaklara bozulmadan devredilmesi için canımız pahasına mücadele edeceğimizi 
bir kez daha deklere etmek istiyoruz. 

Derelerin Kardeşliği Platformu olarak, HES’lere karşı sürdürdüğümüz demokratik ve 
hukuksal mücadelemizi, Anayasal haklarımızdan, hukukun üstünlüğüne olan 
bağlılığımız ve demokrasiye olan inancımızdan aldığımız güç ile bütün projeler 
durdurulup, su kullanım hakları ile üretim lisansları iptal edilinceye kadar devam 
ettirme azim ve kararlılığındayız!.. 

 

SONUÇ ve ÖZET 

“Hayatın Akışına Kelepçe Vurdurmayacağız!” 

Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP), Doğu Karadeniz Bölgesindeki 16 il, 41 vadi 
ve 87 bileşenden oluşan ve 96 temsilcinin katılımıyla oluşturulan Meclisi ile 
ülkemizde kendiliğinden örgütlenen ve herhangi bir hiyerarşik yapısı bulunmayan, 
tamamen bağımsız yerel bir halk hareketidir. 

Uzun bir zamandan beri derelerimize, vadilerimize, doğal yaşam alanlarımıza göz 
diken; gözünü kar hırsı bürümüş çevreler, ellerindeki gücü kullanarak yasa ve 
uygulamalarıyla ölüm fermanımızı hazırlıyorlar. 
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Enerji açığı, enerjide dışa bağımlılık gibi söylemlerle kamuoyu yanıltılmaya 
çalışılıyor.  

Hidroelektrik santrallerin (HES), ülkemizdeki uygulamalarıyla yenilenebilir enerji 
kaynağı değil, yıkım projeleri olduğunu gayet iyi biliyoruz.  

Derelerimizde akan, bulunduğu bölgelere yaşam kaynağı olan, doğal yaşam 
alanlarına, etrafındaki bütün canlılara can veren sular, alınıp-satılan bir meta gibi 
sadece enerji kaynağı şeklinde görülmek isteniyor. 

Bizler, yaşam alanlarını üreterek var edenler olarak sularımızı, topraklarımızı 
elimizden alarak, bizi göçe zorlayıp, yurtsuzlaştırmak isteyenlere karşı 
mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. 

Paranın Gücüne Karşı Derelerin Kardeşliği! 

Yaklaşık 10 yıldır, sürdürülen demokratik ve hukuksal mücadelelerde alınan bütün 
yargı kararlarına karşın HES projeleri, yüksek gerilimli iletim hatları, taşocakları ve 
maden arama çalışmaları, nükleer ve termik santraller nedeniyle doğal yaşam 
alanlarımız katledildi, geri dönüşümsüz zararlar verildi. 

Gözünü para hırsı bürümüş emperyalist paylaşım gurupları, su varlıklarımıza, vadi 
ve derelerimize, doğal yaşam alanlarımıza planlı bir şekilde saldırmaya devam 
ediyorlar.  

Sularımız, ‘Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları’ ile 49 yıllığına satılarak, binlerce yıldır 
hayat verdiği coğrafyada kelepçeleniyor, önüne setler çekiliyor ve karanlık tünellere 
hapsediliyor.  

Oysaki su, yaşamın en temel varlığı, bütün canlıların hakkı, dünümüz ve 
yarınımızdır!  

Asla boşa akmayan derelerimiz, binlerce yıldır bereketli tarlalarımızı suluyor. Ekmek 
oluyor, geçim oluyor, iş oluyor, aş oluyor... Vadilerimizde hayatı yeniden ve 
yenileyerek var ediyor.  

Suyumuza sahip çıkarak toprağımıza, ürünümüze, hayatımıza, dünümüze, 
bugünümüze ve de yarınımıza sahip çıktığımızı biliyoruz.  

Suyumuza sahip çıkarak binlerce yıllık türkülerimize, boz ayıya, alabalığa, göğe 
yükselen çamlara, ladinlere, çınarlara, çaya, fındığa, uçsuz bucaksız tarlalara, 
yaylalara, ovalara sahip çıktığımızı da biliyoruz.  

Bizler, bu vadilerde doğanlar, bu vadilerde atalarımızla yan yana gömülmeyi arzu 
edenler; buralarda ürettiklerimizle geçinenleriz.  Bu vadilerin ayrılmaz parçaları, 
kadın ve erkekler, genç ve çocuklarız… Binler, on binler, yüz binler, milyonlarız.  
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Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanıyor; bilim ve aklın bizim yanımızda 
olduğunu biliyoruz. Paranın gücüne karşı Derelerin Kardeşliğine inananlar olarak, 
suya sahip olma hırsının bir aracı şeklinde ortaya konan HES projelerine karşı çok 
yönlü mücadelemizi tavizsiz ve kararlılıkla sürdüreceğiz! 

Susuz Yaşam Düşünülemez! 

HES aynı zamanda suyun ticarileştirilmesinin altyapısıdır ve bu projelerin altında 
yatan asıl hedef suya ve toprağa sahip olmaktır.  

Yaşamın temel kaynağı olan su, ticari bir mal/meta değil, tüm canlıların yaşamını 
sürdürmek için ulaşım hakkının eşit olduğu doğal bir varlık, ekosistemin vazgeçilmez 
parçasıdır.  

Tüm canlıların sudan yararlanma hakkı vardır ve hiçbir canlı kendi su ihtiyacının 
diğerlerinden daha önemli ve öncelikli olduğunu ileri süremez!  

Su, bulunduğu ortamın asli unsurudur. Hiçbir şekilde yatağı değiştirilemez, 
bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz! Kullanım hakkı hiçbir şekilde 
devredilemez!  

Doğal yaşam ile su ilişkisini dikkate almayan hiçbir karar, uygulama, yasal 
düzenleme kabul edilemez!  

Suyun kullanımı; çevresel, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlikten uzak ele alınamaz.  

Canlı türlerinin yok olma noktasındaki suyu ifade eden ‘Can Suyu’ kavramı veya 
böyle bir adalet anlayışı kabul edilemez, ahlaki görülemez; ‘Can Suyu’ tartışması 
dahi yapılamaz” 

Köylüler Terörist! 

Yaşadığımız bu süreçte, vadi ve köylerinde yaşam mücadelesi veren köylüler, 
yaşamı savunanlar ve çevreciler ötekileştirilmeye çalışıyor. 

Dere ve sularımıza el koymak üzere, iş makinelerini vadilerimize sürenler, siyasi 
iktidarın yol göstericiliğinde, her türlü hukuksuzluğa ve düzenbazlığa başvurarak, 
yerel direnişleri alt etmek için büyük bir çaba sarf ediyorlar.  

Kolluk kuvvetleri, polis ve jandarma da bu çabanın ön safında yer alırken; 
köylülerimiz ‘terörist’ ve ‘vatan sevmez’ olarak nitelendirilmekte, toplum algısı 
yanıltılmaktadır!  

Bunun için vadi ve doğal yaşam alanlarında devam eden, başlayan yerel 
mücadelelerle dayanışmaya, desteklemeye, bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz. 
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Mücadeleye yeni başlayan/başlayacak vadilere her türlü desteği sunmaktan, 
enerjimizi, bilgi birikimimizi ve olanaklarımızı paylaşmaktan geri durmayacağız. 

Dayanışma Azmi! 

Su hakkı mücadelesinin, toprak ve yaşam mücadelesinden ayrı düşünülemez… 

Bu hedefle, ülkemizdeki çevre ve toprak mücadeleleriyle dayanışma içinde olmayı, 
görev olarak önümüze koyuyoruz. 

Yerellerden başlayan, yerellerin önceliğinde gelişen mücadelenin, tüm ülkede ortak 
bir dil, ortak bir eyleme dönüşmesi için çaba harcayacağız.   

İktidarın mücadelemizi kırmak, HES ve benzeri projeleri hayata geçirmek, ulusal ve 
uluslararası sermaye guruplarının derelerimiz, vadi ve sularımızla, doğal yaşam 
alanlarımıza topyekûn saldırmasının önünü açmak için hazırladığı ‘Yıkım Yasası’ 
niteliğindeki Kanun Tasarıları karşısında aynı şekilde direneceğiz!  

İstedikleri kanun ve yasal düzenlemeleri yapsalar dahi, bu projelerini, şirketlerini ve 
bunları savunanları vadilerimize, dere kenarları ve doğal yaşam alanlarımıza 
sokmayacağız…  

Derelerin Kardeşliği Platformu olarak bu zorlu süreçte büyük bir sorumlulukla karşı 
karşıya olduğumuzun bilinci ile hareket edeceğiz. 

Projeler Durdurulup, İptal Edilsin! 

Doğal yaşam alanlarına zarar veren bütün projelerin durdurulup iptal edilmesi 
çağrımızı bir kez daha yineliyoruz… 

Bu kararlılık ve inançla bütün karar vericileri, tarafları; başka canlılar, çocuklar 
yokmuş gibi, gelecek kuşaklar olmayacakmış gibi, sürdürdükleri bu bencil, akıl, bilim, 
hukuk ve yasadışı davranışlardan vazgeçmeye çağırıyoruz.  

Bütün HES projeleri durdurulmalı, ‘Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları’ ile Üretim 
Lisansları iptal edilmelidir. 

Bu projeler için yerellerde tesis edilen tüm işlemler derhal durdurulmalıdır. 

Büyük bir sorumluluk duygusu ile doğasını, toprağını, suyunu, tarihini, kültürünü 
savunan yöre halkına ve onların sivil örgütlerini ve özellikle de, tamamen bağımsız 
yerel bir halk hareketi olarak, halkın mücadelesi ile gelişen Derelerin Kardeşliği 
Platformunu hedef haline getiren saldırılara son verilmelidir.  

Her ne koşulda olursa olsun, ülkemizin su kaynaklarına yapılan bu planlı saldırıların 
önünde durarak, HES’lere karşı sürdürdüğümüz demokratik ve hukuksal 
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mücadelemizi Anayasal hak ve ödevlerimiz, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımız, 
demokrasiye olan inancımız ve yerel halk mücadelemizden aldığımız güçle;  

Bütün bu projeler durdurulup, Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları ve Üretim Lisansları 
iptal edilinceye, doğal yaşam alanlarımızdaki katliam ve saldırılar durdurulup, suyun 
ticarileştirilmesinin önüne geçinceye kadar bundan sonra da var gücümüzle devam 
ettirme kararlılığındayız! 
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PMOGENÇ 9. YAZ KAMPI PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM 

PROJESİ: RAMSAR SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE KORUNAN 

SAMSUN-KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ 

 

Bilal Emre ARSLAN 
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü  

Konuralp Yerleşkesi MERKEZ/DÜZCE 81620, yufkayureklikelgobekli@gmail.com  

 

ÖZET 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından dokuzuncusu düzenlenen TMMOB 
Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonu Yaz Kampı gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilerin mesleki örgütlülüğe üniversite sıralarından aşina olmasına ve 
üniversiteler arası PMOGençliler’in tanışıp paylaşımlarda bulunması için eşsiz 
fırsatlardan olan yaz kamplarının 9.’su bu yıl 14 üniversiteden 41 öğrencinin katılımı 
ile 23 Ağustos – 6 Eylül 2015 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşti. Kampta 
Samsun/Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni yaban hayatı geliştirme sahası, 1. derece 
doğal sit ve Ramsar alanı çerçevesinde değerlendirilip sulak alanlar ekosistemi, 
kırsal kalkınma ve eko turizm bağlamında ele alınararak koruma ve yaşatma fikri ile 
yola çıkılmıştır. Delta, barındırdığı birçok ekosistem sayesinde çok zengin bir 
biyoçeşitliliğe sahiptir. Bunun yanında sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında ise 
Bafra, Ondokuz Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer alan delta, tarım, 
hayvancılık, sazcılık, avcılık, balıkçılık, turizm gibi kullanımları barındırmaktadır. 
Deltanın ve sulak alanların oluşumu (deniz ve nehir etkisi), tarım ve kırsal yaşamı 
kamp katılımcılarının senaryolaştırması (1/25.000 ölçekli harita ile ilişkilendirmeleri) 
üzerinde durulmuştur. 56 ha’lık alanı öncelikle havza sınırlarından ele alarak delta 
boyutuna kadar incelenmesi, ilerleyen safhalarda ise 1/25.000 haritalardan 
1/200’lere kadar inip geri beslemelere deltanın plan kararları verilirken tasarımına da 
değinilmiştir. Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, kırsal yaşamın ve 
tarımın desteklenmesi, sulak alanların koruma ve sürdürülebilirliği temelinde 
incelenerek planlaması yapılmıştır. 

 

1. GİRİŞ 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın Öğrenci Üye Komisyonu (PMOGenç) 9. Yaz 
Kampı’nda gerçekleştirilen proje kapsamında, öğrencilerin mesleki örgütlülüğe 
üniversite sıralarından aşina olmasına ve üniversiteler arası PMOGençliler’in tanışıp 
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paylaşımlarda bulunması için eşsiz fırsatlardan olan yaz kamplarının 9.’su bu yıl 14 
üniversiteden 41 öğrencinin, Prof. Dr. Adnan Kaplan, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, Dr. 
Oktan Nalbantoğlu, Arş. Gör. Müge Ünal, Arş. Gör. Ahmet Çilek, Arş. Gör. Fırat 
Çağlar Yılmaz’ın katılımı ile 23 Ağustos – 6 Eylül 2015 tarihleri arasında Samsun’da 
gerçekleşti. Kampın gerçekleşmesini sağlayan kurumlar: TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı.  

 

Alan Hakkında Genel Bilgi  

 

Şekil 1. Kızılırmak Havzası 
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Kızılırmak Deltası, N: 41 o 38’ 38.84” E: 36 o 04’ 09.89” enlem ve boylamında yer 
almaktadır. Toplamda 56,000 ha alanı kapsayan deltanın 15/04/1998 tarihinde 
onaylanan Ramsar Alan Sınırı 21,700 ha olup rakımı deniz seviyesindedir. 
Kızılırmak Deltası, Samsun ilinde Kızılırmak Nehri’nin denize döküldüğü yerde Bafra, 
Alaçam, 19Mayıs ve Yakakent ilçeleri sınırları içinde kalan kısımdır. Deltanın alanı 
56000 ha barındırdığı sulak alanların büyüklüğü ise 16110 ha’dır.  

Deltada yer alan Cernek Gölü ve çevresini kapsayan 4000 hektarlık alan 1979 
yılında Orman Bakanlığınca "Yaban Hayatı Koruma Sahası" ilan edilmiştir. Ayrıca, 
1994 yılında deltanın doğu bölümünde yer alan sulak alanların tamamı Kültür 
Bakanlığı tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. 
1996 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının işbirliğiyle 
deltadaki tüm doğal alanları kapsayacak şekilde hazırlanan çevre düzeni planında, 
sulak alan ekosistemi ve sistemle ilişkili habitatlar dikkate alınarak, mutlak koruma, 
ekolojik etkilenme ve tampon bölgeler belirlenmiş; her bir bölge için koruma ve 
kullanım esaslarını düzenleyen özel plan kararlar geliştirilmiştir.  

Kızılırmak Deltası çevresinde bulunan yerleşim yerleri 2000 yılı genel nüfus 
sayımına göre Bafra ve köylerinin toplam nüfusu 93748; Alaçam’ın 11950; 19 Mayis 
ve köylerinin 13986 ve Yakakent’in nüfusu ise 4707 olarak tespit edilmiştir. 
Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu ülkemizdeki en büyük 
deltalardan birisidir.  

 

Alanın Ekolojik Karakteristiği  

Kızılırmak Deltası sulak alan ekosistemlerinin hemen hemen bütün üyelerini (doğal 
veya suni, daimi veya geçici, suyu akan ya da durgun, tatlı, acı veya tuzlu, gelgit 
bölgelerinde suların çekildiği dönemlerde su seviyesi 6 m’yi aşmayan deniz 
kesimlerini de kapsayan, bütün bataklık, turba veya suyla kaplı alanlar) içermesi 
bakımından büyük bir sulak alan kompleksidir. Bu komplekste yer alan başlıca 
ortamlar ise ormanlar (subasar ve kalıntı), göller, sazlıklar, ıslak çayırlar, kumullar ve 
tarım arazilerdir.  

Kızılırmak Deltası’nda çok çeşitli yaşama ortamları birçok türün bu alanda 
barınabilmesine olanak sağlamaktadır. Biyoçeşitlilik açısından da yüksek öneme 
sahip bu alan ayrıca uluslar arası öneme sahip birçok türe üreme alanı 
sağlamaktadır. Tüm bu özellikleri ile uluslararası öneme sahip sulak alan kriterine 
uyum göstermektedir. Karadeniz’i direkt olarak aşan göçmen kuşların uçuş hazırlığı 
ve uçuş sonrası dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri tek alandır. 
Taban suyunu dengeleme, denizden tuzlu su girişini önleme gibi işlevleriyle 
bulunduğu bölgenin su rejiminin düzenlenmesine katkı sağlamaktadır. Değişik 
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habitatları, zengin bitki ve hayvan varlığı ile bilimsel çalışmalar için açık hava 
laboratuarıdır. Tüm bunların yanı sıra, Kızılırmak Deltası su ürünleri üretimi, saz 
kesimi ve otlatma imkânlarıyla yöre ekonomisine önemli katkılar sağlayan çok yönlü 
bir sulak alan ekosistemidir. Güzelmanzarası ve barındırdığı yaban hayatı ile kuş 
gözleme, balık tutma, avcılık gibi rekreasyon faaliyetleri için ideal ortamdır. Hem 
biyoçeşitlilik hem de insan faaliyetleri açısından önemli bir sulak alan ekosistemidir.  

Değişik ekolojik karakterdeki habitatların varlığı deltayı bitki çeşitliliği yönünden de 
zengin kılmıştır. Göl kıyıları, sazlıklar ve bataklıklar yoğun vejetasyonla kaplıdır. 
Göllerde su sümbülleri cinsine ait türler hâkimdir. Kıyılarda ise kamış, saz, sivri 
hasırotu bulunmaktadır. Bazı yerlerde nilüferlere de rastlanmaktadır. Kuru 
kesimlerde vejetasyon daha zayıftır. Bu kesimlerde hasırotu vejetasyonu içerisinde 
ayrıkotu, sinirotu, beşparmakotu ve sütleğen türleriyle, göl soğanı, engerekotu ve 
orkide yayılış göstermektedir. Kumulların yer aldığı sahil kesimleri bitki örtüsünden 
yoksundur. Diğer kesimlerde sütleğen, sığırkuyruğu yaygındır. Daha çok eski 
kumullarda olmak üzere yer yer defne, kocayemiş, mersin, süpürge otu, şimşir, 
orman gülü, çıkırgan ve erkek kızılcık gibi bodur ağaç ve çalılarla kaplı alanlar 
mevcuttur. Türkiye’deki nadir su basar ormanlardan biri olan Galeriç Ormanının 
hâkim ağaç türü dişbudaktır. Diğer önemli ağaç türleri ise; meşe, söğüt, peruka çalısı 
ve yemişgendir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 
ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. (WWF-Türkiye, 2008) 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Söz konusu çalışma alanında 1/25,000 ölçekte deltanın havza ile ilişkisi irdelenmiş, 
geçirimlilik, jeomorfoloji, şimdiki alan kullanımı, topografik yapı, topografik 
geçirimlilik, koruma alanları, iklim, havza sınırı haritaları oluşturulmuş (Şekil 3a, 3b, 
3c, 3d, 3e, 3f, 3g) ve mevcut durum analizi ortaya konmuştur. Bunlara ek olarak 24 
Ağustos 2015 tarihinde öğretim kadrosu ve öğrenciler, Orman Mühendisi Özden 
Sağlam rehberliğinde delta bütününe ve deltayı oluşturan/karakterize eden sulak 
alanları, kırsal yerleşimleri ve tarımsal alanları araştırma-inceleme çalışmasında 
bulundu. Arazi gezisinde deltadaki ilçeler (Bafra, 19 Mayıs, Alaçam), Kızılırmak 
Nehri, subasar ormanlar, göller, kumullar, sazlık-bataklıklar, dereler, delta ağzı gibi 
sulak alanlar, deniz, kırsal yerleşimler, çiftlikler, tarım alanları yerinde incelenerek bu 
bölgeler ve dolayısıyla delta hakkında genel bilgiler alındı. Deltanın uluslararası, 
Kızılırmak Havzası ve Nehri, Karadeniz bölgesi (Özellikle Samsun-Sinop 
güzergahıyla ilişkileri), Samsun, içinde yeralan ilçeler (Bafra, 19 Mayıs, Alaçam), 
kırsal yerleşimler ve sulak alanlar açısından taşıdığı önem ele alındı. Delta’nın kuş 
göç yolu üzerinde Karadeniz kıyısında kuşlar için önemli bir göç, barınma ve yaşam 
ortamı olarak taşıdığı önem, deltanın sahip olduğu sulak alanlar, kırsal yerleşimler 
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ve tarım potansiyeliyle sahip olduğu doğal ve kültürel değerler ve bölge açısından 
taşıdığı önem ortaya kondu.  

 

Şekil 2. Yöntem Şeması 

 

Elde edilen verileri çalışmak üzere öğrenciler 5 alt guruba ayrıldı. Öğrencilerin 
gruplandırılmasında; farklı okul ve sınıflarda olanlar ve geçtiğimiz yıllarda kampa 
katılan öğrencilerin olabildiğince ekiplerde dengeli dağılım göstermesi sağlandı. Bu 
suretle, öğretim kadrosunun deltaya yönelik bilgilendirmesi ve görüş alışverişi 
yanında farklı okullarda ve sınıflarda olan öğrencilerin birbirleriyle bilgi alışverişinde 
bulunması ön plana çıkarıldı.  

Bilginin öğretim kadrosunca formal bir ders ortamında verilmesi yerine öğrencilerin 
birbirleriyle iletişimi üzerinden deltaya yönelik bilgi kapasitelerini arttırmaları ve 
bunun üzerine gerekli olduğu görülen yerlerde öğrencilere destek olunması 
amaçlandı. Örneğin; çalışma başında sulak alan tanımı, neden önemli olduğu, işlev 
ve değerlerini formal bir öğretim programında vermek yerine öğrencilerin deltayı 
kavrama sürecinde bu konularla karşılaşmaları durumunda ellerindeki dokümanlar 
aracılığıyla ve birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmaları, öğretim kadrosu ve saha 
uzmanlarıyla birlikte değerlendirmelerine öncelik tanındı. Öğretim kadrosunun ve 
saha uzmanlarını sunumları olabildiğince kısa ve yönlendirme amaçlı olup grup 
sunumlarında, öğrencilerde ve gruplarda belirlenen eksiklikler üzerine odaklandı. Bu 
suretle yaz kampı sürecini öğretim kadrosunun tanımladığı program çerçevesi 
yanında öğrencilerin kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak gerek öğretim 
kadrosunun küçük müdahaleleri ve daha fazla olarak öğrencilerin kendi aralarında 
sorun çözme becerilerini geliştirerek sorun olarak önlerine konan 56.000 ha’lık 
deltayı Kızılırmak Havzasından başlayarak, Samsun, ilçeleri bağlamlarında ayrı ayrı 
ele almaları istendi. Bu suretle öğrencilerin farklı ölçek ve bağlamlarda deltaya 
yaklaşımları ve buradan delta içindeki arazi kullanımlarına/örtüsüne geçerek 
bölgesel yaklaşımlı bir planlama kurgusu geliştirmeleri teşvik edildi. 

-Veri toplama ve 
tasnifi

- Verilerin haritaya 
işlenmesi

- Alan analiz süreci
- Havza-delta 

ilişkisi kurulması

- Baskı, tehdit ve 
güncel durum 

değerlendirmesi
- SWOT analizi

- Planlama, 
yönetim , koruma 

statüleri ve 
uygulamaları

- Koruma ve 
onarıma yönelik 

plan kararları 

- Koruma-kullanım 
dengesinin, 

koruma öncelikli 
peyzaj planlaması

- Tasarım 
kararlarının 

alınması
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Proje süresince Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Adobe Photoshop CS6, Autodesk 
Autocad 2015, Sketchup, Lumion 5.0 programları etkin bir şekilde kullanılmıştır.  

 

Şekil 3a-3b. Toprak Yetenek Sınıfları  - Peyzaj Karakter Analizi Arazi Kullanım 
Kabiliyeti 

 

Şekil 3c - 3d - 3e. Jeolojik geçirimlilik - Jeomorfoloji - Şimdiki Arazi Kullanımı 

 

Şekil 3f - 3g. Topografik yapı Topografik geçirimlilik 
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BULGULAR 

Bu değerlendirmeleri takiben yaz okulunun temel hedefi olan uluslararası ve ulusal 
ölçekte önem taşıyan sulak alanların korunması ve yaşatılması, sulak alanların kırsal 
yaş turizmle birbirlerine destek olmaları üzerinde duruldu. Bu suretle sulak alanların 
geleceğinin deltadaki tüm yaşam ortamlarının birbirine bağlı (destek) olduğu hususu 
kavrandı. Bu yolda; öğrencilere deltadaki çeşitli doğal ve kültürel peyzaj tipleri, fauna 
ve flora, ekolojik süreçler ve yaşayanların sosyo-ekonomik yapısı ve beklentileri 
konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Öğrencilerle sulak alanların korunması ve 
yaşatılması meselesini deltanın sosyo-ekonomik yapısıyla birlikte değerlendirilerek, 
kırsal kalkınma-doğa koruma ilişkisinin deltanın geleceğini şekillendirmesi gerektiği 
paylaşıldı. Deltanın doğal ve kültürel yapısı yanında uluslararası ve ulusal ölçekte 
koruma bölgeleri ve statüleri, mülkiyet ve idari yapılanma, yönetim planı çalışıldı ve 
koruma uygulamalarına, sınırlarına ve yönetim planına ilişkin öneriler geliştirmeleri 
istendi. Öğrencilere özlü bir şekilde koruma uygulamaları ve içerikleri verilip 
planlama ve tasarım çalışmalarında bu hususları dikkate almaları yapılan 
örneklemeler üzerinden istenmiştir. 

Öğrencilerle görüşülen örnek konular aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Buna 
göre; 

- Deltadaki yaşamın temeli suya dayanmaktadır. Bu nedenle deltanın en önemli 
sorunu suyun varlığı, kullanımı ve kirliliğidir. Sulak alanlarda da tatlı su sıkıntısı 
olduğu gibi kırsalda tarımda geleneksel sulama ve yer altı su seviyesinin düşmesi 
gibi suya bağlı ekolojik konular öğrencilerle paylaşıldı. 

- Deltanın ve sulak alanların oluşumu (deniz ve nehir etkisi), tarım ve kırsal yaşamı 
öğrencilerin senaryolaştırması (1/25.000 ölçekli harita ile ilişkilendirmeleri) üzerinde 
durulmuştur.  

- Peyzaj karakter analizi çalışmasının önemi ve peyzaj tabanlı deltaya yaklaşım 
desteklenmiştir. 

- Hassas sulak alan ekosistemi olan subasar ormanı (Galeriç Ormanı) ve yapılması 
gerekenler saha uzmanlarıyla birlikte ele alındı. Bu ormanlarda tarım ve yapılaşma 
yanında deniz kaynaklı sorunlar yerinde görüşüldü. 

- Leylek Ormanı, İkiztepe arkeolojik sit gibi bölgenin önemli potansiyellerinin 
değerlendirilmesi ele alınmıştır.  

- Kıyı çizgisinin deniz aşındırması sonucunda gerilemesi, denizlerin göller ve diğer 
sulak alanları tehdit etmesi ve bunların yol açtığı fiziksel ve ekolojik tahribat 
Kızılırmak Nehri sediment akışının azalmasından itibaren ele alınmıştır.  
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- Kıyı kumulları üzerinde denizin etkisi yanında bu kumulların (özellikle nehrin 
batısında kalan kıyı bölgesi) tarım, kırsal yerleşimler ve sulak alanlar üzerindeki 
baskı ve tehditleri incelendi. 

- Aşırı ve bilinçsiz tarımsal su kullanımı, pestisit ve gübre kullanımı, çeltik üretimi 
ağırlıklı olarak işlenmiştir. 

- Tarım ürünleri üzerinden değer üretme ve bölgenin marka değeri taşıması yolunda 
kırsal kalkınma düşüncesinin geliştirilmesi ve bunun bölge turizmi ve sulak alan 
varlığı ile ilişkisi tartışmaya açılmıştır. 

- Kızılırmak Deltası yönetim planı ve Kızılırmak Deltası yönetim birliğinin işlevi ve 
içeriğine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

- Deltanın hidrolojik yapısı mevcut ve tarihi geçmişindeki dere yatakları, yerüstü ve 
yeraltı su hareketleri ve su kullanımı üzerinden değerlendirilmiştir. Derbent 
Barajından itibaren Kızılırmak Nehrinde sediment taşınması sorununa bağlı olarak 
özellikle nehir mansabında deltaik oluşum, çevresindeki sulak alanlarda ve kıyı 
bölgesinde yaşanan tahribatlar yerinde incelenmiş ve öğrencilerle stüdyoda 
görüşülmüştür.  

Deltaya Yönelik Hidrolojik Sorunlar Ve Ekolojiye Etkisi 

Deltayı besleyen, Kızılırmak Nehri’nin hidrolojik yapısına müdahale, deltanın 
hidrolojik rejiminin değişmesine neden olmuştur. Kıyı kenar çizgisinin deniz 
aşındırmasından dolayı gerilemesi, yeraltısuyu beslenim miktarının azalması, 
yeraltısuyu beslenim miktarındaki azalmaya bağlı olarak deltadaki göllerin kuruma 
noktasına gelmesi, sulak alanda depolanan suyun tutulma süresinin uzaması 
sonucunda su kalitesinde bozulma, taşkınların engellenmesi sonucunda organik 
madde veya besin miktarında azalma gibi değişimler, deltanın hidrolojik rejiminin 
değişmesinden kaynaklanmaktadır. 

Deltada su kullanımı, DSİ’nin sulama ve drenaj kanalları ve etkileri saha uzmanları 
ve öğretim kadrosuyla arazide ve 1/25.000 ölçekli harita üzerinde çalışıldı. Sulama 
ve drenaj kanallarının doğal yöntemlerle arıtılarak tarımı ve sulak alanları beslemesi, 
mevcut kanalların tarım alanlarını sulama yanında deltada sulak alanların 
birbirileriyle ve tarım alanlarıyla su temelli ekolojik bağlantılar sağlaması düşüncesi 
yaygınlaştırılmıştır. (Şekil 4) 
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Şekil 4. Deltaya yönelik çözüm önerileri (Kaplan, Yılmaz 2015) 

SONUÇ 

Deltadaki coğrafi referanslar, sulak alan tipleri, kırsal yerleşimler, yollar, mevcut ve 
tarihi izleri ile dere yatakları, DSİ sulama ve drenaj kanalları, koruma statüleri ve 
sınırları, geçmişte varolan izler 1/25.000 ölçekli haritaya işlenmiştir. Daha sonra 
deltadaki mevcut ve öngörülen tehdit ve riskler haritaya işlenmiş, göllerin geçmişe 
ait sınırları tespit edilerek birbirlerine bağlanması ve sınırlarının genişlemesi 
tanımlanmış, dere yataklarının delta içinde olabildiğince sürekliliği sağlanmaya 
çalışılmış ve mevcut DSİ sulama ve drenaj kanallarıyla birlikte delta ölçeğinde tarım 
alanlarını ve sulak alanları besleyen bir su örgüsü oluşturulmuş, bölgede kırsal 
kalkınma ve ekoturizmi birbirleriyle ilişkilendirecek şekilde kırsal yerleşimler, 
araç/bisiklet/yaya güzergâhları ve bunların sulak alan sistemiyle ilişkisi kurulmuş, 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

180 
 

mevcut koruma alan statüleri ve sınırları ele alınmış ve özellikle sınırlarda değişiklik 
önerilerinde bulunulmuştur (Şekil 4). Kızılırmak’tan sulak alanlara kadar kanallar 
aracılığı ile koridorlar oluşturarak sediment taşınması sağlanması ve bu şekilde 
parçalanan göl ekosistemlerinin onarılması, kıyı erozyonlarının azaltılması 
planlanmıştır.  

Tarımın iyileştirilmesi, pestisit ve gübre kullanımının azaltılmasına, ekolojik tarımın 
teşvik edilmesine ve böylelikle sulak alanlara pestisit taşınmasının önüne geçirilmesi 
düşünülmüştür. Uzun vadede çeltik tarımının azaltılması ve alanın kaldırabileceği 
optimum düzeyde tutulması önerilmiştir. Alternatif tarım ürünlerine ilgiyi artırıp ürün 
çeşitliliğine gidilmesi, bölgede bu ürünlerin markalaştırma süreci ile bir değer ve 
turizm potansiyeli yaratılması planlanmıştır.  

 

  

Şekil 5a - 5b. Tasarım paftası 1 - Tasarım paftası 2 

Bölgenin cazibe merkezleri belirlenmiş, bu merkezlere yönelik tasarım kararları 
alınmış ve böylelikle bölgede eko-turizm faaliyetleri için farklı rotalar çizilmiştir. 
Tasarım planı kapsamında Ramsar Alanı’na en yakın yerleşimlerin eko-köy olarak 
tasarlanması, bu köylerin Kuş Cenneti ile ulaşım ağı oluşturmasına, Kuş Cenneti 
içerisinde karbon salınımı yapmayan araçlar ile (yaya, bisiklet, elektrikli araç, at vb.)  
sirkülasyon hattı tasarlanmasına karar verilmiştir.  
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Tasarım stüdyosunda ise alanın ziyaretçi merkezi, açık ve kapalı alanlarıyla 
tasarlanmış, ayrıca tüm Ramsar Alanı’nın korunarak kullanılması için tasarım 
önerileri getirilmiştir.  

   
Şekil 5c - 5d. Tasarım paftası 3 - Tasarım paftası 4 

 

Tasarlanan kapalı alanlar:  

 Müze 

 Danışma-tanıtım 

 Eğitim birimi 

 Satış birim(leri) 

 Yeme-içme birimi 

 İhtiyaç birimleri (WC, duş, çocuk vb) 

 Sağlık birimi (ilk yardım) 

 Kuş gözlem birim(leri) 

 Bisiklet, elektrikli araç kiralama birimi 

 At- eşek gezi birimi 

 Balıkhane ve iskeleler 

 Toplantı salon(ları)  
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 İdari birim, konaklama ve yaşam ortamı 

 Araştırma ünitesi (laboratuar ve çalışma ortamları) ve konaklama 

 İzleme ve kontrol ünitesi 

 (Teknolojik) lojistik istasyonlar 

 

   

Şekil 5e - 5d. Tasarım paftası - Çeltik üretimi iyileştirme aşamaları 

 

Tasarlanan açık alanlar:  

 Ortak dinlenme-toplanma alanı 

 Çevresel gezinti alanları (merkezi bölgede) 

 Çocuk oyun alanı (kuş tanıtımına yönelik) 

 Yapay kuş gözlem alanı 

 Yürüyüş hatları, duraklama noktaları 

 Bisiklet ve elektrikli araç hatları, durak noktaları 

 At- eşek-katırlı gezinti hatları, durak noktaları 

 Yapay kanal-su araç hatları 
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 Su içi ulaşım hatları (kayık, elektrikli motorlu kayık) 

 Otopark ve toplu taşıma durakları 

 Açık hava müzesi (ekopark, sulak alan tiplerini sergileme ve bilgilendirme) 

 

Yapılacak ek çalışmalar 

 Arazi biçimlendirme 

 Bitkilendirme (su içi- kıyısı-dışı) 

 Aydınlatma  

 Yönlendirme-bilgilendirme 

 Tüm malzemelerin tip ve özellik birliği (donatılar, yapılar, yollar, vb.) 

 

KAYNAKÇA 

Kaplan, Adnan, PMOGenç 9. Yaz Kampı 

Notları. 2015. 

Kaplan, Adnan ve Yılmaz, Oğuz PMOGenç 9. Yaz Kampı. 2015. 

Şilliler Tapan, Deniz, ed. WWF-Türkiye Türkiye’deki Ramsar Alanları 
Değerlendirme Raporu. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 2008. 62,63. 
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.                                                                          V. OTURUM 

KÜLTÜREL PEYZAJ KORUMA II: 
SİT ALANLARI-TARİHİ, ARKEOLOJİK ALANLAR 

Oturum Başkanı: Aysel Özkan 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

184 
 

ÇOK YÖNLÜ KENTSEL DEĞER VE ÇOK YÖNLÜ TALAN: 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

Emre SEVİM 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı  

 

GİRİŞ 

Bugün özellikle 'kaçak saray' ile Türkiye gündeminde yer alan Atatürk Orman Çiftliği, 
5 Mayıs 1925 tarihinde 2000 hektar büyüklüğünde bir alan üzerine kurulmuş ve yıllar 
içinde genişletilerek 5500 hektar büyüklüğünde bir alana ulaşmış, içerisinde tarım 
alanları, orman alanları, süt ve süt ürünleri, meyve suyu, şarap, bira, traktör, çimento 
fabrikaları, çeşitli hayvan çiftlikleri, hayvanat bahçesi vb. gibi fonksiyonları toplayan 
ve yerli tohum, damızlık hayvan üretmeyi, sınai ve zirai üretimi bütünleştirmeyi 
hedefleyen bir tarımsal Ar-Ge alanı olma hedefiyle gerçekleştirilmiş bir projedir. 

   

Şekil 1. AOÇ Arazileri 1938 (Yazar tarafından oluşturulmuştur.)                             

Bu proje maalesef ki yıllar içinde tam anlamıyla talana uğramış ve birçok asli 
unsurunu ve topraklarının büyük kısmını (yaklaşık yarısını) yitirmiştir. Bütün bu 
talana rağmen Atatürk Orman Çiftliği hala Ankara için hayati öneme haiz, çok yönlü 
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bir kentsel değerdir ve talan sürecinin tersine çevrilmesi ve bu değerin geliştirilmesi 
hala mümkündür. 

 

Şekil 2.AOÇ Arazilerinin 1938'den sonraki en geniş hali (Yazar tarafından 
oluşturulmuştur.) 
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Şekil 3. AOÇ Arazilerinin Yitirilmesi (Yazar tarafından oluşturulmuştur.)                      

 

Şekil 4. AOÇ Arazileri Güncel Durum (Yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

 

Çok Yönlü Değer 

Tarımsal Ar-Ge Alanı 

Atatürk Orman Çiftliği genç cumhuriyetin başkenti olan Ankara'da bir devrimci proje 
olarak yükselmiştir, bu projenin öncelikli olarak ülkenin tarımsal üretimini 
çağdaşlaştırma, yerli tohum ve damızlık hayvan üretimini geliştirme ve elde edilen 
tohum ve damızlık hayvanları ülkenin tamamına yayarak tarımsal verimliliği artırma 
gibi amaçları vardır. Bu amaçlar öne konulurken çiftliğin yer seçimi de önemli bir 
mesaj unsuru barındırmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği, o gün Ulus civarındaki tarihi 
kent ve Atatürk Bulvarı üzerinde gelişmeye başlayan Yenişehir'in batısında bulunan 
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ve çoğu bataklık alan olan topraklar üzerine kurulmuştur, bu bataklık toprakların 
bütün ülkeye verdiği şudur; çağdaş tekniklerle gerekli düzenlemeler yapılarak her 
toprak tarıma elverişli hale getirilebilinir.  

Bu bataklık alanda yükselen devrimci proje, tarım alanları ,hayvan çiftlikleri, 
hayvanat bahçesi gibi parçaları ile damızlık hayvan ve yerli tohum üretimini 
gerçekleştirmeyi ve üretilen tohumları tüm ülkeye yayarak ülke genelinde tarımsal 
üretimi artırmayı hedeflemiştir.  

Tarım ve Sanayinin Bütünleştirilmesi 

Endüstri devrimi sonrasında devrimin öncüsü batıda bölgesel ölçekte aşılması 
gereken iki ana çelişki bulunmaktaydı; 1- kır ve kent arasındaki çelişki, 2- büyük kent 
ve küçük kent arasındaki çelişki. Bu iki çelişkinin aşılmadığı durumlarda -özellikle 
uzun vadede- çok yönlü yıkıcı sonuçlarla (nüfusun belirli bölgelere yığılması, doğal 
dengenin temelden sarsılması, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, kıtlaştırılması, 
metalaştırılması, kontrolsüz şekilde bir araya getirilen toplumsal katmanlar arasında 
çatışmaların yaşanması, emekçiler arası rekabetin ve emek sömürüsünün artması, 
gelir grupları arasındaki uçurumun derinleşmesi, kamusal hizmet sunumunun daha 
masraflı hale gelmesi vs.) karşı karşıya kalındığını defalarca deneyimleydik, ülkemiz 
hala bu deneyimi yaşamakta ve bizlere yaşatmaktadır.  

Bu iki çelişkinin aşılması noktasında ortaya konacak siyasalardan birisi de tarım ve 
sanayinin bütünleştirilmesidir. Kırsaldaki tarımsal üretiminin yerinde işlenerek hem 
iş olanakları yaratılması hem de ürüne artı değer kazandırarak gelirin katlanması 
kırsalın emekçileşmesine, kentleşmesine çok ciddi katkı sunacaktır. Atatürk Orman 
Çiftliği'nin ortaya koyduğu en önemli vizyonlardan birisi de budur. Atatürk Orman 
Çiftliği içinde bulunan süt ve süt ürünleri, meyve suyu ve şarap, bira, traktör, çimento 
fabrikaları ile bu vizyonun tam anlamıyla yeni başkentteki vitrini olmuştur. 

Yeni Bir Hayat 

Atatürk Orman Çiftliği, İstanbul'un karşısında yeni başkent olma iddiasını taşıyan 
fakat küçük bir kasabadan yola çıkan Ankara'da bir sosyalleşme alanı olma iddiası 
taşımıştır. Fakat bu sosyalleşme salt sosyalleşme olarak tanımlanmaz Atatürk 
Orman Çiftliği, Bira Parkı, Marmara ve Karadeniz havuzları ile yeni bir hayat yaratma, 
yeni bir toplum yaratma iddiası taşımaktadır.  

Kent Belleği 

Atatürk Orman Çiftliği'nin şüphesiz ki en önemli niteliği Cumhuriyet Ankara'sının kent 
belleğine sunduğu katkıdır. Bu nitelik genel olarak "Atatürk'ün mirası" söylemiyle 
ideolojik zeminde somutlaşmakta ve toplumsal hafızada kendisine yer edinmektedir. 
Bugün Ernst Egli tarafından tasarlanan Bira Fabrikası Kompleksi (Lojman sahası 
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bugün Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü kampusunda kalmaktadır.) hala ayaktadır 
ve Ankara'nın erken cumhuriyet dönem modern mimari örneklerini sunmaktadır. 

Marka 

Atatürk Orman Çiftliği bugün Müdürlük bünyesinde çalışan AOÇ markası ile süt ve 
süt ürünleri, meyve suyu ve şarap üretimine devam etmekte ve ülke çapında 
bayilikler dağıtarak artı değerini artırmaktadır.  

Kentsel Altyapı Alanı 

Atatürk Orman Çiftliği'nin en arka planda kalan ve irdelenmeyen değeri kentsel 
altyapı alanı olarak  kullanılmasıdır. Atatürk Orman Çiftliği, Ankara'nın batı gelişim 
koridorları İstanbul yolu hattı ve Eskişehir yolu hattının arasındaki alanı 
kaplamaktadır ve altyapı alanı olmasıyla alakalı herhangi bir vizyon ve bütüncül plan 
olmasına rağmen pis su hattı, ana enerji iletim hattı, banliyö hattı gibi önemli kentsel 
altyapı öğelerine ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Şekil 5. AOÇ Arazilerinin Yoğunlaştığı Alan ve Ankara'nın Dereleri (Yazar tarafından 
oluşturulmuştur.) 
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Özellikle Ankara Çayı'na dökülen Ankara'nın derelerinin ortaya çıkarılması ile 
Atatürk Orman Çiftliği Ankara'nın yeşil alan kurgusunun omurgası olmaya adaydır 
ve bu kurgu ile yeşil alan sürekliliği, yaya yolları ve bisiklet yollarının bu yeşil alanlar 
içerisinde bir Ankara'ya hizmet vermesi, diğer altyapı öğelerinin Ankara'nın 
dereleriyle kent içerisinde yayılması sağlanabilir. 

 

Çok Yönlü Talan 

Atatürk Orman Çiftliği maalesef ki uzun süredir çok yönlü bir talan altında. Bu talanı 
1950'lerle başlayan arazilerin kamu kurumlarına devri, uzun vadeli kiralamalar, 1980 
darbesi sonrası askeriyenin AOÇ içerisinde bazı alanlara yerleşmesi ve 2006 
senesinde Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü kuruluş kanununda gerçekleştirilen 
değişiklik ile alan üzerinde plan yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 
verilmesi sonrasında yaşanan süreç olarak üç ana dilime ayırmamız mümkündür. 

2007 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından "AOÇ Arazileri ve Doğal Sit 
Alanına İlişkin 1/25000 Ölçekli Plan ve 1/10000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı"nı onayladı. Bu plan, TMMOB'a bağlı Çevre Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yargıya taşındı ve 
Ankara 13. İdare Mahkemesi 2008 yılında bu planı iptal etti. Bu planda üç ana itiraz 
konusu vardı, bunlar; Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı olarak plana işlenmiş olan 
Ankapark -ilk planda TCDD atölyelerinin güneyindeki alanda bulunuyordu.-, Atatürk 
Orman Çiftliği'ni baştan başa bölen Ankara Bulvarı ve plana kamu kurumu olarak 
işlenen "kaçak saray". 

Bu plan, yargı tarafından iptal edilmesine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2010 yılında onaylanan "1/10000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları 
Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı, 1/10000 Ölçekli Ulaşım Şeması ve 1/1000 Ölçekli Ulaşım Uygulama 
Projesi"nde itiraz edilen hususlar büyük oranda aynı kalarak tekrardan karşımıza 
çıktı ve bu plan da 2015 yılında Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. 

Ankara Bulvarı 

Ankara Büyükşehir Belediyesi planları ile ortaya çıkan talan araçlarından Atatürk 
Orman Çiftliği'ne en fazla zarar veren Ankara Bulvarı olmuştur. Fakat yolun 
kamuoyunda 'kamusal' bir kullanım olarak algılanması sebebiyle bir talan aracı 
olduğunu anlatmak da zorlaşmaktadır. 
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Şekil 6. Ankara Bulvarı ve AOÇ Arazileri (Yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

Bütün çağdaş dünyanın ulaşım planlaması konusunda temel bir kabulü vardır; "Özel 
araç kullanımıyla ulaşım sorunu çözülemez." Maalesef ki Ankara özellikle son 20 
yılda ortaya koyduğu politikalar ile bu kabulü reddeden bir tavır sergilemektedir. 
Ulaşım sorununu "daha fazla ve daha hızlı yol" sloganıyla çözmeye çalışan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, bu politikaların her defasında ulaşım sorununu daha da 
kördüğüm haline getirmesine rağmen hatada ısrar etmektedir. 

Bulvar, Etimesgut'tan başlayarak Gazi Mahallesi'ne kadar hiçbir meskûn alanla ilişki 
kurmadan, bir 'hiçliğin' ortasında seyretmektedir. Ankara Bulvarı, Ankara'nın beş ana 
arterinden birisidir ve bu beş ana arterin ikisinde (Ankara Bulvarı da dahil olmak 
üzere) toplu ulaşım hizmeti verilmemektedir, birinde ise dolmuş ağırlıklı toplu ulaşım 
hizmeti verilmektedir. Ankara Bulvarı neredeyse bütün güzergah boyunca Sincan 
Banliyö hattına paralel ilerlemektedir. Halihazırda büyük bir ulaşım yatırımı var iken 
bu yatırımın desteklenmesi yerine yeni bir ulaşım yatırımının yapılması akılcı bir 
politika olarak nitelendirilemez.  

Ankapark 

Bilindiği üzere "Ankara'da Disneyland" fikri mevcut Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek tarafından 2000'li yılların başından beri dillendirilmektedir.  Bu 
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kadar gündemde tutulan "Disneyland" projesi o kadar ciddi(!) bir projedir ki 
yapılacağı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dört defa değiştirilmiştir 
(Eskişehir yolu aksında Ballıkuyumcu, İstanbul yolu aksında Sussuz ve AOÇ planları 
ile iki farklı alan.)  

Ankapark'ın Atatürk Orman Çiftliği içerisinde yer seçmesi eleştirimizden öte 
belirtmek gerekirse Ankapark gibi büyük bir tema park projesinin Ankara'da yer 
seçmesi bile hatalıdır. Tema parklar genelde turistik destinasyonlara ya da turistlerin 
kolay ulaşabileceği alanlara yerleştirilmektedir fakat Ankara Anadolu'nun ortasında 
yıllık yaklaşık 500.000 kişilik turist ağırlamaktadır ve bu sayı bir tema parkın 
işletilebilmesi imkânını vermemektedir. Tema parklar adlarından da anlaşılacağı 
üzere çeşitli temalar üzerinde kurgulanmaktadır. Ankapark ise basına yansıyan 
"transformersler, dinozorlar" vs. ile bir tema oluşturmaktan çok uzaktır. Ankapark, bu 
haliyle Ankara'nın sorunlarına sorunlar eklemekten başka işe yaramayacak batık bir 
projedir. 

 

 

Şekil 7. Ankapark Arazisi 2007 
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Şekil 8. Ankapark Arazisi 2011 

 

Şekil 9. Ankapark Arazisi 2014 
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Şekil 10. Ankapark Arazisi 2015 

 

Kaçak Saray 

Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşen talan sürecinde en çok tartışılan konu 
geçmişte Orman Genel Müdürlüğü tesislerinin bulunduğu alana inşa edilen "kaçak 
saray" olmuştur. Bunda kamuoyunda "saray"ın cumhuriyet değerlerine bir saldırı 
olarak algılanması ve siyasi bir yapının somutlaşması  etken olmuştur. 

2007 planından bu zaman kadar ilerleyen sürece bakıldığında "kaçak saray"ın git 
gide büyüyen, "planlara sığmayan" bir proje olduğu görülmektedir. Kamuoyundaki 
kaçak söyleminin iktidar mercilerinde gerçekleştirdiği rahatsızlık sonucu tekrar tekrar 
planlama mekanizmaları işletilerek saray legalleştirilmeye çalışılmıştır. Fakat saraya 
dayanak olduğu söylenen ruhsata bakıldığında sarayın sadece altı günde inşa 
edildiği görülmektedir. Sarayı legalleştirmek için yapılan son planda ise saray alanı 
"Başbakanlık Hizmet Kampüsü" olarak işlenmiştir. Bugün bu alanın başbakanlık 
hizmet alanı olarak kullanılmadığı görüldüğünde planın hükümsüzlüğü bir kez daha 
anlaşılmaktadır. 
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Şekil 11. Yapı Kullanma İzin Belgesi (http://aa.com.tr/tr/pg/foto-
galeri/cumhurbaskanligi-sarayinin-yapi-kullanma-izin-belgesi-ve-ruhsati/0/45032) 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Atatürk Orman Çiftliği gerçekleşen bütün talan süreçlerine rağmen hala Ankara için 
hayati önem taşımaktadır ve Ankara'nın yaşanabilir bir kent olarak geleceğe 
kalabilmesi için Atatürk Orman Çiftliği'nin korunması, geliştirilmesi elzemdir.  

Gerçekleştirilen talan süreci ayrıca bizler için öğretici olmuştur. Öncelikle bu talanın 
nispeten "iyi niyetli" devirlerle ve kiralamalarla başladığını görüyoruz, bu devirlerin 
getirdiği yapılaşmalar ve altyapı çiftlik arazilerinin bir rant unsuru olarak 
görünmesinde ciddi etki etmiştir. Diğer bir husus ise Atatürk Orman Çiftliği'nin 
ideolojik bir temsiliyeti olmasına rağmen onu salt ideolojik zeminde savunmamızın 
bizi yenilgiye götürmüş olmasıdır. Maalesef ki toplumun bir kesimi Atatürk Orman 
Çiftliği'nin temsil ettiği ideolojinin karşısında durmaktadır ve bundan ötürü talan 
sürecini kendi çerçevelerinde meşru görmektedirler. Fakat kentsel muhalefet alanın  
kentsel değeri üzerinde kurgulanabilseydi/kurgulanabilirse Atatürk Orman Çiftliği, 
bütün Ankaralıların müdahil olduğu bir muhalefetle savunulabilirdi. 

Bütün bu olumsuz süreçlere rağmen Atatürk Orman Çiftliği hala yeniden kazanılabilir 
bir noktada durmaktadır. Bizlere düşen görev gerçekleşen talan sürecini tersine 
çevirmek için siyasalar üretmek ve topluma Atatürk Orman Çiftliği'nin kentsel 
değerini anlatarak geniş tabanlı bir toplumsal muhalefet örmektir. 
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BATMAN MÜZEPARK ÇALIŞMASI 

 

Tenzile UYSAL 
Gaziantep Müze Müdürü, tenzileu@gmail.com 

 

ÖZET 

Dicle Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile 
yapılan “Müzepark ve Bahçe Teşhir Alanları Projesi” kronolojik olarak planlanmıştır. 
İlk durağı Güsir Höyük Neolitik dönem çukur ev canlandırmasıdır. Nekropol alanı, 
Batman Müzesi marka eseri olan oyun taşları modelleri, M.Ö. I. Bin yıla tarihlenen 
taş ev modeli, Hasankeyf kapısı ve teşhir alanı, arkeolojik köy canlandırması, kazı 
uygulama alanları ile son bulur. Batman Müzesi Müzepark uygulaması insanların 
kültürel ve tarihsel değerlerini sahiplenmesi amacı ile yapılmıştırve Türkiye’de bir ilk 
olması bakımından önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Batman, Müzepark 

 

ABSTRACT 

The grant received from Tigris (Dicle) Development Agency and the support of our 
ministry’s Cultural Assets and Museums General Directorate and Investment and 
Enterprises General Directorate made it possible to accomplish the "Museumpark 
and Garden Display Area Project" which was planned chronologically. The first stop 
is the animation of Neolithic period Güsir tumulus pit house. Necropolis, Batman 
Museum brand creation models of game pieces, stone model house dated back to 
first millennium BC, Hasankeyf door and display area, an archaeological village 
revive and ends with the excavation applications. Batman Museum Museumpark 
application is made for the purpose of the people's ownership of cultural and 
historical values and it is important in terms of being a first in Turkey. 

 

Keywords: Batman, Museumpark 
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GİRİŞ 

2010 yılındaKurucu Müze Müdürü olarak görevlendirildiğim Batman’da o tarihlerde 
Müze binasının da içinde bulunduğu yeni kültür merkezi binası inşaatı devam 
etmekteydi. Ancak bir müze binası için problemli olan unsurların düzeltilebilmesi için 
gönüllülük esasına dayalı olarak tadilat projesi çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar 
devam etmekteyken müze inşaatı tamamlandı. Müzecilik kurallarına uygun olmayan, 
müze ergonomisi açısından eksiklerle dolu  şekilde bitirilmiş bu müze binası zemin 
ve bodrum kat olmak üzere iki kattan oluşmakta ve yaklaşık 1500 metrekare 
genişliğindeydi.  İdari birim pencereleri olmayan odalarla beraber 5 odadan 
oluşurken, idari birime teşhir salonlarından geçilerek ulaşılabilmekteydi. Bu ve 
benzer aksaklıklar nedeniyle söz konusu binada bir tadilat projesi kaçınılmazdı. 
Tadilata yönelik proje tamamlanır tamamlanmaz Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunulmuş olup, uzmanlarca revize edilen projeye müze 
teşhir-tanzim projesi de eklenerek çalışmalara 2012 yılında başlandı. Yaklaşık 1 yıl 
süren tadilat çalışmalarının ardından binaya taşınma işlemi gerçekleşti. 

 

 Resim 1 Batman Müzesi 2010                   Resim 2 Batman Müzesi 2015               

Mardin ve Diyarbakır müzeleri depolarında muhafaza edilmekte olan müzemizin 
eserleri getirilerek hem depo çalışmaları ve hem de teşhir çalışmaları birlikte 
yürütülmeye başlandı. Bu çalışmalar 2013 yılının son aylarında tamamlanmış olup, 
2014 yılı başında müze ziyarete hazır hale getirildi. Ancak, müze binası kültür 
merkezi kompleksi içinde yer aldığından, müzeye ait bağımsız bir giriş ve bahçe 
bulunmamaktaydı. Batman İl Özel İdaresi’nden temin edilen ödenekle müzeye ait bir 
giriş kapısı ile demir parmaklıklarla sınırlandırılmış bir bahçe alanı kazanıldı(resim 
1-2). Bu noktada müzenin bahçesinde uygulamayı düşündüğüm Müze Park projesi 
ve uygulaması için Kalkınma Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Bu proje tamamlanıncaya 
dek, müze açılışı ertelendi ve 2014 yılı kazı döneminde çıkan bazı eserlerin de 
teşhire eklenmesi ile ilgili yeni fikirlerin uygulanması doğrultusunda yeni çalışmalar 
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yapılarak, yeni mekânlar oluşturuldu. Bu çalışmalar 2015 yılının şubat ayında 
tamamlandı. Müzede 3 adet teşhir salonu, 1 adet tanıtım salonu ile çok amaçlı bir 
salon bulunmaktadır1. 

Müze girişinde ziyaretçiler marka eserlerden olan Tunç Çağı oyun taşlarıetkivizyonu 
ile karşılamakta, ardından Neolitik Dönem’e tarihlenen eserlerin sergilendiği Neolitik 
Salonu’na geçmektedirler(resim 3). Bu salonda HallanÇemi, Hasankeyf, Güsir 
Höyük ve Sumaki Höyük isimli merkezlerde ele geçmiş olan Neolitik Dönem eserleri 
sergilenmektedir. Tunç çağı salonuna geçerken, tanıtım salonunda, tarafımızdan 
hazırlatılmış olan Müze kazıları belgeseli ile ziyaretçiye bölge kazıları hakkında 
detaylı bilgi verilmektedir(resim 4). Müzenin ikinci salonu olan Tunç Çağı salonunda 
Başur Höyük, Gre Amer Höyük, Kuriki Höyük ve Çemialo Höyük kazılarında ele 
geçmiş olan Tunç Çağı’na tarihlenen eserler sergilenmektedir(resim 5). 

Kuriki Höyük vitrininde eserlerle birlikte dijital bir uygulama ile kazı alanı vitrin içine 
taşındı. Böylece ziyaretçilerin eserlerle birlikte aynı anda kazı alanını da 
görebilmeleri sağlandı. Bu uygulamanın yanı sıra ulusal ve uluslararası basında 
büyük yankı uyandıran, Batman Müzesi’nin “marka eseri” olan BaşurHöyük’te ele 
geçmiş oyun taşları için özel bir köşe hazırlandı. 

Müzenin son salonunu oluşturan Hasankeyf Salonu’nda da yeni dijital uygulamalarla 
görsel zenginlik oluşturuldu(resim 6-7). İki kolon arasında Hasankeyf kazıları 3D 
lazer tarama filmi temperli cam üzerine yapıştırılarak çift taraflı görüntü sağlandı 
(resim 6).Bu uygulama ülkemizde bir ilktir. Deneyerek yapılan bir çalışma olduğu 
için bir benzeri henüz başka bir müzede uygulanmamıştır. Hasankeyf Salonu’nda 
Hasankeyf Kronolojisi ile birlikte eserlerin kullanım şekillerinin anlaşılabilmesi için 
vitrin içlerine çizimler yerleştirildi. 

 

Resim 3 Neolitik Salon                                           Resim 4 Tanıtım Salonu 

                                                           
1UYSAL, 2015,  ss.8-16 
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Resim 5 Tunç Çağı Salonu                                    Resim 6 Hasankeyf Salonu 

Müzenin bodrum katında çocuk eğitimleri, toplantı, sergi gibi etkinlikler için çok 
amaçlı bir salon bulunmaktaydı. Bu salonun işlevinin arttırılması için bakım onarım 
çalışmaları başlatılarak, duvarlarda alçıpanlarla küçük vitrinler oluşturuldu (resim 
8)2. Bu vitrinlerin müze eğitim çalışmaları kapsamında çocuk etkinliklerinde çocuklar 
tarafından yapılan eserlerin teşhir edilmesi için kullanılması planlandı. Nitekim, Down 
Sendromlu çocuklarla müzede yapılan eğitim çalışması sonucunda bu çocuklar 
tarafından yapılan eserler bu vitrinlerde teşhir edildi. Ayrıca Mor Kuryakos Manastırı 
çalışmalarının sergilendiği bir de fotoğraf sergisi hazırlandı. Bu salonun girişine ise, 
Müze Hatıra Alanı şeklinde bir köşe hazırlandı. 

 

Resim 7 Hasankeyf 3D Çalışması                            Resim 8 Çok Amaçlı Salon 

                                                           
2Bu çalışmalarda büyük fedakârlıklarla bize desteğini esirgemeyen Peyzaj Mimarı Sayın 
CansinÜNVER’e teşekkür ederim. 
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Bodrum katta bu alanların yanı sıra depolar, müze arşiv deposu, 
restorasyonlaboratuarı, fotoğraf stüdyosu ve müze kütüphanesi de oluşturulmuştur. 

BATMAN MÜZESİ MÜZEPARK UYGULAMASI 

Dicle Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile 
yapılan “Müzepark ve Bahçe Teşhir Alanları Projesi”  mesai saatleri dışında 
büyük bir özveri ile hazırlanmış olup, 2,5 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Bu proje 
Türkiye müzelerinde ilk kez uygulanan tek örnektir. Bir bölgenin tarihsel belleğinin 
görünür hale getirilerek canlandırılması müzeciliğin önemli ayaklarından birisidir. 
Çünkü böylece insanların kültürel ve tarihsel değerleri sahiplenme dürtüleri harekete 
geçmektedir. Bu nedenle Batman Müzesi’nin böylesi önemli bir projeye öncülük 
etmiş olması mesleki gururlarımızdan birisi olmuştur. 

Projenin hazırlanmasında çıkış noktası Ilısu ve Hes Projesi kapsamında Batman ve 
Siirt illerinde, Batman Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen yedi adet kurtarma 
kazısı ile Hasankeyf kazısından çıkan eserlerin sergilenmesi şeklinde olmuştur. Her 
kazıdan en az bir eserin teşhir edilmesi planlanmıştır. Bunun yanı sıra gençlerin 
rahatça dokunabildiği, katılabildiği, aktif olduğu bir uygulama alanı yapılmak istendi. 
Kültür Merkezi bahçesi olarak planlanan yaklaşık 3 dönümlük bir dönem cafe olarak 
işletilen alan dinlenme alanı olarak kullanılmaktaydı. Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü’ne ait olan bahçe, bu proje ile Müzeye tahsis edilmiş oldu. Proje 2013 
yılında tamamlanarak sunuldu ve kabul edildi. Projenin uygulama çalışmasına 2014 
Nisan ayında başlandı. İlk olarak bahçeye projenin uygulanabilmesi için planlaması 
yapılarak bahçe uygun hale getirildi. İki bölümden oluşan projenin ilk bölümü bahçe 
teşhir alanıdır.  

Kronolojik olarak planlanan çalışmanın ilk durağı, bir deneysel arkeoloji çalışması 
olan, Güsir Höyük Neolitik dönem çukur ev canlandırmasıdır3. Kazı alanından 
kaldırılan Neolitik Dönem ev temeli belgelenerek müze bahçesine taşınmıştır. Müze 
bahçesinde evin ölçülerinde bir çukur kazılarak taşınan temel bu çukura 
yerleştirilmiştir. Bu evler çukur olduğundan basamakla girilen evlerdi. Yapılan 
araştırmalar sonucunda o dönemde yapıldığı şekilde ağaç dallarından bir iskelet 
yapılmış ve araları ince dallarla örülmüştür. İçten ve dıştan çamurla sıvanarak üstü 
kamışlarla kapatılmıştır (resim 9). Döneminde mevsimsel şartlar nedeniyle her yıl 
yenilenen evin, gizlenmiş halde mebran kaplanarak yalıtımı sağlanılmaya çalışıldı. 
O dönemde ölülerin ev içlerine gömülmesi nedeniyle evin tabanında bir mezar 

                                                           
3Karul, 2013, ss.24-29 
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hazırlandı4. Dönemin insanlarını temsil eden mankenler yerleştirildikten sonra 
teşhire hazır hale gelmiş oldu.  

İkinci alan nekropol yani mezarlık alanı olarak planlandı. Bu alanda hem mezar 
çeşitliliğinin hem de teşhirde yer alan ve mezarlarda ele geçmiş olan eserlerin, mezar 
içlerindeki durumunun, pozisyonunun nasıl olduğunun gösterilmesi amaçlandı. 
Eserlerin kopyaları hazırlanarak mezarlara yerleştirildi.  Bölgede yapılan kazılarda 
taş sanduka, küp ve kerpiç mezar örnekleri bulunmuş olup, müzeparktaBaşür 
Höyük5, Kuriki Höyük6, Çemialo Höyük ve Gre Amer Höyükte bulunan bu mezar 
örnekleri sergilenmiştir(resim 10). 

 

Resim 9 Gusir Evi                                                    Resim 10Nekropol Alanı 

 

Resim 11 Oyun Taşları Modelleri                            Resim 12 GreAmer Taş Ev  

                                                           
4Bu gömü yöntemine intramural gömü denilmektedir. 
5Sağlamtimur ve Ozan, 2013 
6Genç, Yıldız Köse ve Köse, 2013, ss.292-302 
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Üçüncü alanımız Batman Müzesi marka eseri olan oyun taşları7nın kalıpları alınarak 
büyük modelleri hazırlandı (resim 11). Döneminin oyun tahtası günümüze 
ulaşmadığı için satrançtan yola çıkılarak dama tahtası şeklinde zemin hazırlandı ve 
bahçeye yerleştirildi.  Bu bölümü planlanırken çocukların bu alanda oynaması 
düşünüldü. Bu oyunlar sırasında belki de bu oyunun nasıl oynandığı konusunda 
ipuçları oluşabilecekti. 

2013 yılı kazı sezonunda Gre Amer Höyük kazısından MÖ.1. binyıla tarihlenen taş 
ev bulundu8. Nerdeyse tamamına yakını korunmuş olarak bulunan bu evin rölövesi 
hazırlanıp bire bir kopyası müzepark alanına yapıldı. Evin çatısı ile ilgili net bir bilgi 
olmadığı için evin çatısı yapılmadı. Üzeri sundurma ile kapatıldı (resim 12). 

 

Resim 13 Hasankeyf Kapısı                                Resim 14 Dokumalık Canlandırma 

Bahçe teşhir alanındaki son ziyaret yeri Hasankeyf teşhiridir.  Proje hazırlanırken 
Hasankeyf kazısından çıkan 20 adet eserin teşhiri planlanmıştı. Ancak kazıdan çıkan 
eserlerin çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle uygulama aşamasında 
değişiklik yapmak durumunda kalındı. Bu alanda Hasankeyf’in yakınçağı anlatılmak 
istendi. Kendi içinde gezi güzergâhı olan alana bir giriş kapısı ile girilmektedir. 
GertrudeBell arşivinde yer alan bir fotoğrafta görülen Hasankeyf’in 1991 yılında 
yıkılmış olan 2. kapısının  ½ ölçüsünde kopyasını yapılarak, teşhir alanına giriş bu 
kapıdan sağlanmıştır (resim 13). Alandaki bütün teşhir açıkhava teşhir alanı olarak 
planlandı. Hasankeyf’te geçmiş dönemden başlayarak günümüze kadar devam 
eden dokumacılığın birebir canlandırılması yapıldı(resim 14). Hasankeyf’te bir süre 
öncesine dek içinde yaşanılan mağaralarda tezgâh çukurlarına sıkça 
rastlanmaktadır. Oturmak için çukur açılmakta ve bu alanın üzerine tezgâh 

                                                           
7Sağlamtimur ve Ozan, 2013,  s 518, resim 9 
8Pulhan, 2014 
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yerleştirilmektedir. Bulunmuş olan eski bir tezgâhla birebir canlandırma yapılarak 
teşhire hazırlanmıştır.  

Bunun yanı sıra kazılarda çok sayıda seramik fırın izine rastlanmış olması, bu 
durumun da teşhir edilmesi gerektiğini düşündürmüştür.  Bundan yola çıkılarak yeni 
bir fırın yapıldı ve teşhirde yer alan seramiklerin bu fırınlarda pişirildiği gösterilmiş 
oldu(resim 15). 

Bu alanda Hasankeyf ve çevre köylerden bulunan etnografik nitelikteki eserler teşhir 
edildi. Farklı kompozisyonlar hazırlandı.  

 

 Resim 15 Seramik Fırını                              Resim 16 Arkeolojik Köy 

Projenin ikinci bölümünü uygulama alanı oluşturmuştur. Uygulama alanında bir 
Arkeolojik köye ait mekânların canlandırılması düşünüldü (resim 16). Batman 
Müzesi’nin halka hitap etmesi, özellikle gençlerin dokunarak ve oynayarak 
öğrenmeleri hedeflendi. Bu alanda iki kerpiç ev yapıldı. Kerpiçleri tamamen 
bölgedeki toprak örnekleri araştırılarak orijinal şekilde hazırlandı. Bir köy evinde 
olması gereken bütün öğeler düşünüldü. Etrafı çitle çevrildi, bahçesine ocak ve kuyu 
yapıldı. Bölgede neolitik dönemde buğday, arpa ve mercimek yetiştiğini kazılardan 
biliyoruz. 3 tane büyük sepet hazırlanarak bu sepetlerde bu bitkileri yetiştirmek 
amacıyla araştırmalar yapıldı. Yabani buğday tohumuna ulaştım. Ancak bu çalışma 
yapılamadan Batmandan ayrıldım. Arkeolojik dönem bir köy evinin birebir kopyası 
olan bu evlerden birinde similasyon gösterimler diğerinde de neolitik dönem ev 
canlandırması bulunmaktadır. 

5 yaşından üniversite öğrencisine kadar tüm gençlerin kazı tekniklerini öğrenmesi 
için 4 adet havuz yapıldı. Farklı yaş gruplarına hitap eden bu havuzlarda yuvarlak ev 
temeli, birbirini takip eden ev temelleri, mezar, ocak ve yıkılmış kerpiçler hazırlandı, 
kopya eserler yerleştirildi ve üzerleri kumla kapatılarak kazı yapmaya hazır hale 
getirildi (resim 17). Ayrıca kazı alanının yanında çalışacakları bir tezgâh da yapıldı. 
Kazı yaparken giymeleri için tşirt, tulum, şapka ve hediyelik eşyalar da hazırlandı. 
Bu canlı performansın uygulandığı anlarda öğrencilerin büyük keyif aldığı da 
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gözlemlerimiz arasındadır.  Bu canlı performanslarda öğrencilere kil verildi ve kendi 
eserlerini yaratmaları sağlandı. Bu eserler çok amaçlı salonda onlar için hazırlanan 
vitrinlerde isimleriyle birlikte teşhire konuldu.  

 

 Resim 17 Kazı Uygulama Alanları                Resim 18 Müze Satış Mağazası 

 

 

Resim 19 Müzepark genel görünüm 
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Müzenin bahçesine girişte sol tarafta, müze satış mağazası yapıldı (resim 18). 
Doğal görünümlü olması amacıyla malzeme olarak kayrak taşı tercih edilmiştir. 
Bütünlüğe uygun olması için taş yapılan bu mekânın etrafı çitle çevrilerek tahta 
kütüklerle oturma bölümleri oluşturuldu. 18 Mayıs 2015 tarihinde ziyarete açılan 
Batman Müzesi ve Müzepark ziyaretçilerini ağırlamaktadır(resim 19-20). 

Çalışma bitmeden önce Gaziantep Müze Müdürlüğü’ne atanmış olmam nedeniyle 
müzepark çalışmasının son aşamalarında yeralamadığımı üzülelek bildiririm. 

 

 

Resim 20 MüzeparkHavadan Görünüm 
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KÜLTÜREL MIRASIN KORUNMASI: 

İSTANBUL, TARIHI YARIMADA ÜZERINE TARTIŞMALAR 
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Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, bozkurtmel@itu.edu.tr 

 

ÖZET 

İstanbul sınırları içerisinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan 
tarihi yarımada bölgesi artık sadece Türkiye’nin geçmişten teslim aldığı bir tarihi 
bölgeden çok ötesini temsil etmektedir ve Türkiye’ye gelen turistlerin yoğun ilgi 
gösterdiği alanlardan biridir. Bu bölgedeki insan yerleşimine dair izler ve kültürel 
miras 3 bin yıldan daha eskiye dayanmaktadır ve tarih boyunca birçok büyük 
uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihi yarımada geçtiğimiz 3 bin yılda Roma 
İmparatorluğunun, Bizans İmparatorluğunun ve Osmanlının en önemli yerleşimi 
olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti ilk dönemlerinde de yerleşim yeri olarak önemlini 
korumuştur.  Tarihi yarımada özellikle 1950’li yıllarda çıkarılan yasa ile önemli birçok 
tarihi yapısını kaybetmiş ve geliştirilmesinde geç kalınmış stratejiler sebebiyle bazı 
kültürel miraslar korunamamıştır. Son dönemlerde ise bölgede birçok proje yapılmış 
veya yapılması gündeme gelmiştir. Bu projelerin birçoğu birçok farklı kesimin 
tepkisini çekmiştir. Ayrıca 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 
ölçekli korumaya yönelik uygulama planları ise birçok tartışmaya sebep olmuştur ve 
ilgili konular meslek disiplinleri tarafından mahkemeye taşınmıştır. Bu planlar 
üzerinde yapılan duruşmaların birçoğu mahkemelerin yürütmeyi durdurması ya da 
bu değişiklikleri iptali ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı son dönemde 
ortaya çıkan projeleri, bu bölgenin kültürel peyzajın korunmasına yönelik atılan 
adımları tarihsel perspektiften kopmadan irdelemek ve bu olguları akademik 
düzlemde tartışarak, tarihi mirasın korunması yönelik yol göstermektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yarımada, Koruma, Kültürel Miras, İstanbul 

 

ABSTRACT 

Historical peninsula within İstanbul boundaries represents something more than 
what Turkey has inherited from the past and it is a high tourist attraction area. The 
track of human settlements in this area and cultural heritage is more than 3 thousand 
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years and it was home to many civilizations throughout the history. The historic 
peninsula had been the important settlement of Roman Empire, Byzantium Empire 
and Ottomans, and it had protected its value as a settlement in the first few years of 
Turkish Republic. Due to the late development of conservation strategies some of 
cultural heritage has been lost in the area, especially the historic peninsula has lost 
majority of its historical structures with the legislation published in 1950’s. In the 
recent years many projects either has become a part of agenda or has adapted to 
the area. The majority of those projects draw reaction of different fractions. 1/5000-
conservation master plans and 1/1000-conservation implementation plans have 
raised many arguments and they brought to trial by relevant professional disciplines. 
The trials on these plans have resulted with “stay of execution” or “cancellation” of 
those changes. The aim of this research is to reveal the projects that has appeared 
in the recent years, to examine the steps taken on the conservation of the cultural 
landscape in the area, without separating it from the historical perspective and to 
show way to conservation of historical heritage, while discussing these phenomenon 
in the academic plane. 

 

Keywords: Historical Peninsula, Conservation, Cultural Heritage, Istanbul 

 

GİRİŞ 

Dünyanın ve Avrupa’nın en büyük kentlerinde biri olan İstanbul’da 3 bin yılı aşkın 
zamandır yerleşik hayat yaşandığı düşünülmektedir. Son yıllarla yapılan 
araştırmalar ve Yenikapı kazılarında ortaya çıkarılan bulgular İstanbul’da 
Yenikapı’da Neolitik Çağ, Hipodrom ve yakın çevresinde Kalkolitik Çağ,  Erken ve 
Orta-Tunç Çağı (MÖ 2. Binyıl) ve Erken Demir Çağı, yine Yenikapı’da Demir Çağı 
yerleşimlerinin saptanmıştır. Bu araştırmalara göre en az 5 bin yıldır insanoğlu 
İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. İstanbul yerleşik yaşamın olduğu 5 bin yıl 
boyunca Roma İmparatorluğu, Bizans imparatorluğu ve Osmanlı devleti gibi büyük 
devletlere ev sahipliği ve başkentlik yapmıştır. Bu sebeple bu devletlerin miras 
bıraktıkları önemli tarihi ve kültürel eserler kentle birlikte yaşamlarına devam 
etmektedirler. Bu uygarlıklar özellikle şu anda tarihi yarımada olarak adlandırdığımız 
Fatih ilçesi sınırları içerisinde kalan doğusunda Topkapı Sarayı, Güneyinde Marmara 
Deniz surları, Kuzeyinde Haliç ve Batısında İstanbul tarihi kara surları ile çevrili olan 
alanda kurulmuş ve her uygarlık bir önceki uygarlığın mekânlarını kullanmayı 
sürdürmüş, dönüştürmüş ve kültürel mirası geliştirmiştir. Farklı medeniyetler elinde 
İstanbul uzun süre tarihi yarımada sınırları içerisinde kalmıştır ve bu yüzden bu bölge 
günümüzde birçok tarihi ve kültürel mirası bünyesinde barındırmaktadır. Miras 
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bırakılan eserler ve dönüştürülen mekânlar bizlere birçok farklı medeniyetten zengin 
bir yelpaze sunmaktadırlar. 

Hazırlanan raporlarla 1984 yılında tarihi yarımadada yer alan alanların UNESCO 
Dünya Mirası Listesine alınması için başvuruda bulunulmuş ve 1985 yılı sonunda 
tarihi yarımadadaki 4 bölge UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak 
tescillenmiştir. UNESCO tarihi yarımadada yer alan alanları 4 farklı şekilde 
gruplandırarak Dünya Kültür Mirası Listesine almıştır. Bunlar; Sultanahmet Camii ve 
Çevresi Kentsel Arkeolojik Park Alanı, Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı, 
Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı ve İstanbul Kara surları Koruma Alanıdır 
(UNESCO, 2015). Bu koruma alanları tarihi yarımadanın çoğunu içine almaktadır.  

Aslında bu tarihi ve kültürel mirasın korunması için çalışmalar 1980’lerin ortalarında 
UNESCO’ya başvurmadan yüz yıl kadar önce başlamaktadır. Bunu anlayabilmek 
için İstanbul’un kent planlamasının tarihini tartışmak faydalı olacaktır. Bu tarihi ve 
kültürel mirasın korunması Osmanlı devletinin son dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  İstanbul’da imar 
çalışmaları 1836-1837 tarihli ve üzerinde bazı imar kararlarını yer aldığı haritanın 
yapılması ile başlamıştır (Şahin, 1995). Bunu takip eden 10 yıl içerisinde Osmanlı 
da ilk imar mevzuatı yapılmıştır. Bu mevzuat 1848 tarihli “Ebniye Nizamnamesi” 
olarak adlandırılır ve kamulaştırma, yapılara ruhsat verilme yöntemi, yol genişlikleri, 
yoldan cephe alacak yapıların yükseklikleri, inşaatların kontrol edilmesine ilişkin 
kurallar gibi birçok konuyu ele almakta ve açıklık getirmeye çalışmaktadır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ise İstanbul’un planlanmasına önem verilmiştir. Bu 
konuda yarışmalar açılmış ve Dünyanın farklı bölgelerinden alanında yetkin kent 
plancıları İstanbul kent planı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere davet edilmişlerdir. 
Fakat yapılan bu çalışmalar başarılı bulunmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Takip 
eden yıllarda Fransız şehir plancısı Henri Prost İstanbul’un şehir planı üzerinde 
çalışmak ve modern bir şehir yaratması için İstanbul’a davet edildi. Prost’un 4 sene 
üzerinde çalıştığı planları daha çok ulaşım akslarını rahatlatmak ve Bizans eserlerini 
korumak üzerineydi. Bu sebeple Binbirdirek ve Atatürk Bulvarı çevresinde birçok 
önemli Osmanlı mimarisi örnekleri yıkılarak yollar genişletildi (Şahin, 1995; Öztürk, 
2010). Prost’un Eminönü ve Tarlabaşı gibi semtler için geliştirdiği planlar istimlak 
değerlerinin yüksek olması sebebi ile gerçekleşememiştir ve bu sayede birçok 
önemli kültürel mirasımız korunmuştur. Aslında daha bu ilk kent planı örneğinde de 
görüldüğü gibi İstanbul’da tarihin korunamaması, Cumhuriyetin ilk yıllarında 
başlamıştır. Mimarı ve kültürel mirasın yıkımı ile ulaşımın rahatlayacağı, modern bir 
şehir kurulabileceği anlayışının temelleri bu tarihlerde atılmıştır ve günümüz 
belediyecilik anlayışının da temellerini oluşturmaktadır. Prost’un belki de en önemli 
karalarından birisi kara surlarının etrafında 500 metre genişliğinde yeşil alan 
bırakarak yapılaşmanın 2000 bin yıllık tarihi surların içine kadar girmesini 
engellemeye çalışmasıdır. Fakat bu yaklaşım 1950’lerde İstanbul için yapılan diğer 
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planlarda terkedilmiştir. İstanbul’un hava fotoğraflarından yapılan analizlerde (Şekil 
1) sur içinde en çok yapılaşmanın 1946-1960 arasındaki dönemde olduğu 
görülmektedir. Yani Prost planlarının geçerliliğini koruduğu 1950’li yıllara kadar sur 
içi yakın çevresi yapılaşmadan korunmuştur ve hali hazırda var olan tek katlı müstakil 
evler varlığını sürdürmüştür.  

 

 

Şekil 1. 

 

1950’li yıllara gelindiğinde endüstri devriminin olağan sonuçlarından biri olan hızlı ve 
çoğul üretim, kentin bazı alanlarını merkezi bölgeler haline getirmiş ve bu alanlarda 
nüfus oldukça artmıştır. Bu yükün taşınabilmesi için kent merkezi ve çevresindeki 
tek katlı şahsi mülkiyetteki evlerin yerlerine, 1954 yılında yapılan 6217 sayılı yasa 
değişikliğiyle kat mülkiyetli hakkı tanınmıştır ve geleneksel mimari karakterini taşıyan 
mimari birer miras olan evler yerlerini hızlı bir şekilde daha büyük ve çok katlı 
binalara bırakmaya başlamıştır (Osmay, 1998; Hacıoğlu, 2010). Bu yapılaşma 
sürecini hızlandıran bir diğer faktör ise Vatan tarihi yarımadayı ortadan bölen iki 
geniş bulvarın açılmasıdır. 6217 sayılı yasanın çıkarılmasından bir kaç yıl sonra 
Vatan Caddesi açılmış ve yüzlerce yıldır kullanılmakta olan fakat ana arter özelliği 
olmayan Millet Caddesi de etrafındaki Osmanlı yapıları yıkılarak genişletilmiştir. 
Yapılan uydu görüntüsü incelemelerinde açıkça görülebildiği gibi çıkarılan 
yasanında etkisi ile 1946-1966 yılları arasında tarihi yarımadanın çehresinde büyük 
bir değişiklik yaşanmıştır. Yapılan geniş ana arterler yapılaşmayı beraberinde 
getirmiştir. Tarihi yarımada en büyük değişimi ve kültürel miras bakımında kaybı bu 
dönemde yaşamıştır. 
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Şekil 2. 

Türkiye’nin ilk bölge planlama çalışması İstanbul Belediyesinin bünyesinde 1961 
yılında İmar Planlama Müdürlüğünün kurulması ile başlamıştır. İstanbul’un önündeki 
20 yıllık gelişimini planlamak amacı ile yola çıkılmış ve bu amaç doğrultusunda 3 
yıllık imar programı hazırlanmıştır (Şahin, 1995). Kejanlı ve ark., (2007)’nin 
bildirdiğine göre 1950-1980 arasındaki dönemde dünya genelinde tarihi ve kültürel 
mirasın korunması konusunda oldukça önemli adımlar atılmıştır. Ülkemizde dünyayı 
takip eden mimar ve şehir plancıları bu koruma kararlarına dâhil olunması gerektiği 
yönündeki ısrarlarına rağmen dönemin sosyo-ekonomik ve politik konjonktürü buna 
izin vermemiştir. Bu dönemde 1964 yılında yapılan ve önceki dönemden tasdikli 
mevzi imar planlarının tek bir plan dâhilince birleştirilmesi ile oluşturulmuş “Sur içi 
Nazım İmar Planı” geçerliliğini korumuştur (Hacıoğlu, 2010).  

1970’li yılların sonuna geldiğimizde 1/50.000 ölçekli “İstanbul Metropoliten Planı” 
1995 yılı hedefi ile yapıldı ve 1980 yılında onaylandı. “İstanbul’un ülke ve dünyaca 
bilinen öz değerlerini yitirmeden uluslararası düzeydeki öneminin ülke yararına 
artırılması” bu planın başlıca amacı olarak benimsenmektedir. Bu bakımdan öz 
değerler vurgusu yapılması sebebi ile tarihi ve kültürel değerlerin korunması için 
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adımlar atılacağı algısı oluşturmaktadır. 1980’li yılların ortalarında yukarıda da 
bahsedildiği gibi UNESCO’ya Tarihi Yarımadanın Dünya Kültür Mirası listesine 
eklenmesi için başvuru yapılmış ve bu başvuru kabul edilerek 1985 yılı sonunda 
bölge 4 parça halinde listeye alınmıştır. Bu yıllarda Türkiye’de koruma bilinci 
gelişmeye başlamış, bölgenin Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması sebebiyle de 
önemi artan koruma konusunda 1/5000 ölçekli “Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı” yapılmıştır ve 1990 yılının Kasım ayında onaylanmıştır. Her ne 
kadar bu plan ile bölgenin eşsiz tarihi ve kültürel değerlerinin korunması 
amaçlanmışsa da zaten 1990 yılına kadar birçok alan kaybedilmiş ve yapılaşma kara 
sularına içten ve dıştan dayanmıştır. Bu yapılaşma Harita 3’de oldukça rahat 
görülebilmektedir. Söz konusu harita daha büyük bir detayı gösterebilmek için 
üretildiğinden Yedikule kısmına odaklansa da bütün sur çevresi aynı yapılaşmadan 
nasibini almıştır. Zaten söz konusu plan tarihi yarımadayı sadece koruma bölgesi 
olarak görmemekte ve bölgenin yaşayan bir şehir olarak gelişiminin ele alınmasını 
savunmaktaydı. Bu bakımdan ciddi kaygılar uyandıracak olan plan 1994 yılının 
Kasım ayında İstanbul 4. İdari Mahkemesi tarafından bilirkişi raporları göz önünde 
bulundurularak iptal edilmiştir (Hacıoğlu, 2010).  

Takip eden süreçte İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu 1995 yılı Temmuz ayında yayınlamış olduğu 6848 sayılı kararı ile o dönemde 
Fatih ve Eminönü ilçelerini kapsayan sur içi bölgesini, Kentsel ve Tarihi Sit, Kentsel 
ve Arkeolojik Sit Alanı Olarak İlan Etmiştir. Bu gelişmeyi izleyen süreçte 19.12.1996 
tarih ve 3313 sayılı Danıştay kararı ile Kentsel Arkeolojik Sit Alanı tanımını kaldıran 
416 sayılı kararın yürütmesi durdurulmuştur. 2 yıl sonra 14.07.1998 tarihli ve 594 
sayılı karar ile Kentsel Arkeolojik sit alanı tanımı geri getirilmiştir ve günümüzde 
5.1.1999 tarihli 658 sayılı karar ile korunmuş olan Kentsel Arkeolojik Sit Alanı tanımı 
geçerlidir (Özden, 2006). Bölgenin sit alanı olarak ilan edilmesini takip eden süreçte 
koruma imar planları yapılana kadar “Geçis Dönemi Yapılaşma Koşulları” adı ile 
koruma ve imar ilkeleri benimsenmiştir. Aynı zamanda 1/5000 koruma amaçlı nazım 
imar planları ve 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planları oluşturulmaya 
başlanmıştır. Söz konusu planlar 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu planlar süreç 
içinde birçok kez farklı parsellere yapılacak yapılar, parklar ve farklı kuruluşlar 
tarafından geliştirilen projeler sebebi ile plan tadilatına uğramış, birçok kez ilgili 
meslek odaları tarafından mahkemeye verilmiş, yürütmeyi durdurma ve iptaller söz 
konuş olmuştur.  

Koruma Alanları ve Sınıfları 

Tarihi yarımada da bulunan tarihi ve kültürel miraslar 3 kategori ve 4 farklı sınıfta 
koruma amaçlı sınıflandırılmıştır. Bunlardan ilki 1. Derece Koruma Bölgeleridir; 
Sultanahmet–Cankurtaran, Süleymaniye, Zeyrek, Kumkapı ve Fener Kentsel 
Bölgeleri ve Hanlar Bölgesi bu sınıfa giren koruma alanlarıdır. Bir diğeri ise 2. Derece 
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Koruma Bölgeleridir ve 1.derece Koruma Bölgelerinin yakın çevresindeki alanlardan 
oluşmaktadır. Eminönü’nde; Cankurtaran, Gedikpaşa ve Nişanca Kentsel Bölgeleri, 
Fatih Bölgesi’nde; Küçük Mustafa Paşa, Zeyrek, Balat, Ayvansaray, Samatya, 
Yedikule Kentsel Bölgeleri ve Yalı mahallesi bu alanlar arasında sıralanabilirler. 3. 
Derece Koruma Bölgeleri ise iki farklı sınıfa ayrılmaktadır. 3. Derece A Koruma 
Bölgeleri yani +50 kotunun üzerinde bulunan, İstanbul siluetine giren ve geleneksel 
dokusu bozulmuş alanlar olarak tanımlanabilir. 3. Derece B Koruma Bölgeleri ise 
diğer kategorilerde sınıflandırılamayan ve uzun vadede dönüştürülebilecek koruma 
bölgeleridir. 

 

 

Şekil 3. 

 

Geçmişte İstanbul ve tarihi yarımada üzerinde yapılan planları ve bu planların tarihi 
yarımada üzerindeki etkilerini şu ana kadar tartışmış bulunmaktayız. Özetle 1980 li 
yılların ortalarına kadar koruma amaçlı bir plan yapılmamış ve diğer imar planları ile 
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bu tarihi bölgede yapılaşmanın önü açılmıştır. Zaten Harita 3 incelendiğinde 
yapılaşmanın en çok 1982 yılı öncesinde yayıldığı gözlenmektedir. Bu noktadan 
sonra yakın tarihimizde yani geride bıraktığımı 10 yıl içerisinde tarihi yarımadanın 
nasıl değiştiğini yukarıda belirtilen koruma bölgeleri ışığında görmeye çalışacağız ve 
özellikle Yedikule surları ve bostanları özelinde bu tartışmayı yürütmeye 
odaklanacağız.   

Yakın Tarihte Yarımada 

Yakın tarihimizdeki son 10 yıllık süreçte tarihi yarımada üzerinde birçok proje 
geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu projeler farklı sebeplerle tartışma konusu olmuş ve 
birçoğu farklı kişilerce mahkemeye taşınmıştır. 2 numaralı haritada son 10 yılda 
yapılan, yapılmak istenen ya da bir şekilde mahkeme kararı ile durdurulmuş olan 
projeler görülebilmektedir. Burada da algılanabildiği gibi tarihi yarımada içerisinde 
11 farklı bölgede projeler yürütülmüştür. Bu projelerden bazıları kentsel dönüşüm ve 
yenileme projeleriyken, diğerleri meydan düzenlemesi ve rekreasyon alanı yapımı 
gibi projelerdir. Haritadan da görüldüğü üzere bu projelerden en büyükleri kentin en 
büyük tarihi mirasları olan bölgeler ve çevresinde yer almaktadır. Örneğin 
Süleymaniye Kentsel Dönüşüm Projesi bunun en büyük örneklerinden biri olarak 
karşımızda durmaktadır. Bu bölgedeki kentsel dönüşüm projelerinin alt yapısında 
16.06.2005 tarihinde kabul edilen 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” 
yatmaktadır (TBMM, 2005). Bu kanun ve ilgili yönetmeliklerine istinaden bölge 2006 
yılının Mayıs ayında kentsel yenileme alanı olarak ilan edilmiştir. 2006 yılının Eylül 
ayında ise Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi arasında 5 farklı uygulama 
bölgesine ayırarak alanın yenilenmesini öngören protokol imzalanmıştır. İlk yıkımlar 
2012 yılında başlamışsa da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi istimlak bedelleri yüksek 
bulunduğu için projeyi durdurmuştur. Proje yüklenicisi olan KIPTAS sahip olduğu 143 
binada herhangi bir iyileştirme ya da restorasyona başlamamıştır. Proje şu anda 
devam edememiş olsa da tek bir inşaat şirketinin kentin en tarihi ve maddi yönden 
değerli alanlarının büyük bir kısmı tek bir şirketin eline geçmiştir. UNESCO’nun 
Dünya Mirası Listesindeki Süleymaniye ve yakın çevresi şu anda eskisinden daha 
vahim durumdadır ve alanda atıl ve yıkık durumda bulunan konutlar mültecilerin 
sığınma alanı halini almıştır. Bu gelişmeler beraberinde birçok riski getirmektedir. 
Örneğin bu bölgede bulunan ahşap tarihi binalarda kontrolsüz ateş yakılması riski 
ve sonucu çıkabilecek bir yangın bütün bölgedeki tarihi eserleri tehdit etmektedir. 
Ayrıca bu bölgedeki binalar cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri uygulanan yanlış 
politikalar neticesinde ve başlandıktan sonra yarım bırakılan kentsel yenileme projesi 
ile atıl ve sahipsiz bir hale gelmiştir. Binalardan bazılarının yıkılma riski 
bulunmaktadır.  
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Süleymaniye yenileme projesine ek olarak Ayvansaray muhitinde de kentsel 
yenileme projesi başlatılmıştır. Bu bölgedeki proje Ekim 2005 Fatih Belediyesinin 
bölgeyi kentsel yenileme alanı ilan etmesi ile başlamış ve Bakanlar Kurulunun da 
alanı yenileme alanı ilan etmesiyle resmileşmiştir. Aralık 2009 tarihinde Fener-Balat 
Kentsel Yenileme Projesi ile birleştirilerek Fatih Belediyesinde Kabul edilmiştir. 
Haziran 2010 tarihinde yapılan avan proje yenileme kurulunca onaylanmıştır. 2012 
yılında İstanbul 5. İdari mahkemesi Ayvansaray projesini de Fener-Balat yenileme 
projesi ile birlikte iptal etmiştir. Fakat Bakanlar Kurulu acele kamulaştırma kararı 
almasıyla alanda kamulaştırmaya ve akabinde birçok tarihi ahşap binanın yenileme 
amacıyla yıkılmasına başlanmıştır. Mayıs 2013 de avan ve uygulama projenin 
yürütmesi durdurulurken, Eylül ayında Danıştay 6. Dairesi acele kamulaştırma 
kararını iptal etmiştir (Erbil, 2013). 2014 yılında ise Fener Balat ve Ayvansaray 
projelerini de içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı İstanbul 1. İdari Mahkemesinde 
iptal edildi. Fakat bu mahkeme kararları alanına kadar bölgede birçok ev yıkıldı ve 
yerine betonarme fakat ahşap görünümü verilmeye çalışılmış binalar yapılmıştır 
(Emen, 2013; Erbil, 2014).  

Önceki sayfalarda belirttiğimiz gibi odaklanacağımız bir başka örnek ise İstanbul 
kara surları ve Yedikule zindanlarıdır. İlk başta bölgenin tarihine biraz bakmamız 
gerekirse, bölge 17. yy dan beri Osmanlı devleti tarafından saraya gerekli tarımsal 
üretimi yakın bir mevkide sağlamak amacı ile kullanılmıştır (Shopov ve Han, 2013). 
Bu vasfı, Osmanlı dönemi tarım pratiğini günümüze yansıtması sebebiyle Yedikule 
bostanları Osmanlıdan günümüze kalan kültürel bir mirastır. Fakat yukarıda 
bahsettiğimiz koruyamama ve yapılaşmayı destekleme politikaları sonucunda tarihi 
bostanların büyük bir bölümü zaman içerisinde yok olmuştur. Harita 3 de 
yapılaşmanın sur içi ve dışı yakın çevresinde zaman içerisinde nasıl değiştiği 
görülebilmektedir. En büyük değişimin tarihi yarımadada kat mülkiyeti izninin verildiği 
1950’li yıllarda ve sonrasında verdiği görülmektedir. 1946-1966 arasındaki 20 yıllık 
zaman zarfında yapılaşma sur içine kadar girmiştir. Bunu takip eden süreçte 1982 
yılına kadar boşluk bölgeleri doldurarak ilerlemiş ve yapılaşma hızı azalsa da 
günümüze kadar surlara yaklaşarak devam etmiştir (Harita 3). 2 Numaralı Yenileme 
Alanları Koruma Bölge Kurulu 2013 Haziran’ında 1/5000 koruma amaçlı nazım imar 
planı ve 1/1000 korumaya yönelik uygulama imar planlarında yer alan sur içi 
rekreasyon alanının avan projesini onayladı (Emen, ve İnce, 2013). Bunun akabinde 
günümüzde hala kentsel tarım amaçlı kullanılmakta bulunan bostan arazilerinin 
çoğuna moloz dökülerek kullanılmak hale getirildi. Bostanların üzerine rekreasyon 
alanı yapılmasının yolunu açan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği Kasım 2014 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından belediye 
meclisine iade edildi ve Aralık 2014 tarihinde meclis tarafından Fatih Belediyesine 
geri gönderilmiştir (CNN Türk, 2014; Aksu, 2014). Temmuz 2016 Tarihinde ise 
2013/347 Esas Nosu ile görüşülen davada İstanbul 2. İdari Mahkemesi Kara 
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surlarında yapılacak işlemler için yürütmeyi durdurma kararı vermiştir ve bu karar 
Yedikule bostanlarını da kapsamaktadır (Çapa, 2015, 2013/347 Esas Nolu Dava 
Raporu). Bu gün gelinmiş olunan noktada sur içinde tarihi dokulu ile bağdaşmayan 
rekreasyon alanı projesinin yapılması şimdilik durmuştur fakat bu süreçte İstanbul’da 
zaten az sayıda bulunan, Kent ekolojisi için ve kültürel miras bakımında önemli olan 
kentsel tarım arazilerinin (Yedikula bostanları) büyük çoğunluğu inşaat molozu 
dökülerek kullanılamaz hale getirilmiştir ve geri dönüşü imkansızdır. Prost planında 
belirtildiği gibi karar surları çevresinde 500 metre yeşil alan bırakma fikri Cumhuriyet 
döneminin ilk yıllarında olan bir koruma stratejisi iken ilerleyen yıllarda 1950’li yıllarda 
çıkarılan yasanında etkisi ile tamamen unutularak yapılaşmaya açılmıştır. Bu alan 
Kentsel miras olarak en başından beri kimliğini koruyabilseydi yapılaşmanın bu 
kadar surlara yaklaşması mümkün olmayacaktı. Bu durumda dahi yeşil alan 
geliştirilmesi ile surların çevresine daha çok yapılaşmanın getirilmesinin 
önlenmesine kimsenin itirazı olamaz. Fakat burada yapılmaya çalışılan rekreasyon 
alanı bir çok irili ufaklı yapı barındırmakta ve tarihi doku ile uyuşmayan bir tasarım 
üslubuna sahiptir. Ayrıca kültürel bir miras olan ve Osmanlıdan beri 3 yüzyılı aşkın 
zamandır bölgede bulunan bostanlar yıkılarak yapılacak uygulama korumacı bir 
uygulama olmayacaktır. Bu sebeple var olan bostanların restorasyonunu esas alan, 
tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan bir kentsel yeşil alan projesi ile bu alanın hem 
dokusu korunabilir, hem de bölgede yapılaşmanın önüne geçilebilir.  

KORUYAMIYORUZ ÇÜNKÜ... 

Öncelikle bu bildiride tartışıldığı gibi Türkiye’de korumacı bir yaklaşımdan ziyade 
Cumhuriyetin ilk yıllarında beri süre gelen kentin modernleşmesini ve ulaşımını 
öncelik olarak ortaya koymuş bir kent planlaması ve belediyecilik anlayışı 
yerleşmiştir. Politik ve sosyo-ekonomik nedenlerle korumacı yaklaşımların adapte 
edilmesi için geç kalınmıştır. Bu zaman zarfında geçen sürede tarihi yarımadada 
tarihi ve kültürel değerler yok edilerek yerine yeni yollar açılmış, yapılar yapılmıştır. 
Öte yandan Tunçer, (1994)’ün belirttiği gibi toprak rantının kamu yararından çok 
spekülatör yararına işlemesi ve rant hırsı ile yapılan, koruma anlayışı ile 
bağdaşmayan yık-yap anlayışı kurumlar tarafından benimsenmiştir ve halen bu 
anlayış yerini korumaktadır.   

Günümüzde ise Tarihi Yarımada üzerinde söz sahibi olan aktör sayısı oldukça 
fazladır. Yukarıda tartışılan 3 farklı örnekte de görülebileceği gibi Fatih Belediyesi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, açılan 
davalarla birlikte tarihi yarımada üzerinde söz hakkı bulunan İstanbul İdari 
Mahkemeleri ve bunların dışında Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi birçok aktör alanda söz sahibidir. Bu durum yetki 
karmaşasına sebep olmaktadır. Geçmişte tek bir çatı altında olan teşkilatların 
bazılarının ayrılması ile aynı alanda söz sahibi aktör sayısı birkaç katına çıkmıştır. 
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Ayrıca korunması gereken bu bölgelerle ilgili birçok kanun ve yönetmelik vardır ki 
bunlarda uygulamada birbirleri ile çelişmekte ve yetki karmaşasına sebep 
olmaktadır. Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması sürecinde Belediyeler, 
Vakıf Bölge Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tam bir uyum 
içinde çalışma zorundadır fakat Türkiye’de gelişmemiş olan çok disiplinli çalışma 
ortamı, prosedürlerin ağır ve yavaş olması gibi sebeplerle sadece bu kurumlar 
arasında değil daha birçok kurum ve kuruluş arasında iletişimsizlik olarak kendini 
göstermektedir. Kurumlar arasında işbirliği uygulamalarının arttırılması, süreci 
kısaltma ve kaliteyi arttırma yönünden faydalı olacaktır (Dinçer ve ark,. 2009).  

Son olarak, bir açığı kapatmak için farklı yasalar ile oluşturulan kurumlar ve bu 
kurumları denetlemek amacı ile kurulan diğer kuruluşlar arasında oluşan yetki 
karmaşası durumu, ancak bu kurumların sadeleştirilmesi ile giderilebilir. Tarihi 
yarımada koruma bölgesindeki söz sahibi aktör sayısı ve bu aktörleri denetleyen 
kurum sayısı kısıtlanarak, hızlı ve işlevsel çalışan bir koruma mekanizması 
oluşturulmalıdır. Çünkü yukarıda verdiğimiz 3 örnek proje ve bunun gibi daha birçok 
projede farklı yetkilere sahip kurum ve kuruluşlar arasındaki yetki karmaşası ve ağır 
işleyiş yüzünden tarihi ve kültürel mirasa zarar verilmiş fakat mahkemece projenin 
yürütme durdurulması ya da iptali söz konusu olsa dahi bu alanlara geri 
dönülemeyecek zararlar verilmiştir. Bu durumda kaybedilen sadece tarihi ve kültürel 
mirasımız olmuştur. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak özellikle tarihi yarımada 
gibi önemli kültürel miras alanlarında itiraz süreleri dolana ya da her hangi bir dava 
başvurusu varsa bu sonuçlanana kadar projelerin uygulamasının başlamaması 
yönünde bir uygulamaya geçilmemelidir.  
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ÖZET 

Tarihî ve geleneksel alanlar ve çevrelerine, yeri doldurulamaz evrensel miras 
oluşturdukları göz önünde bulundurarak yaklaşılmalıdır. Herhangi bir zaman 
aralığında bu alanlarda oluşan değişimlerin belirlenmesi, sadece geçmişle ilgili bilgi 
vermekle kalmaz, aynı zamanda geleceğiyle ilgili bilgi de verir. Uzaktan algılama 
verilerinin kullanımıyla, bir obje ya da bir olay hakkında detaylı bilgiler geniş bir bakış 
açısı ile elde edilebilir ve peyzaj değişimi değerlendirilebilir. 

Bu çalışmada, Phaselis 1. derece SİT sınırlarının arazisinin normalize edilmiş 
vejetasyon indeks (NDVI) değerleri sınıflandırılmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
yazılımlarından birisi olan ArcMap’te kıyaslaması yapılmıştır. Bu kapsamda, 
LT5178034 kodlu 1987, 1999 ve 2011 yıllarından Mart, Mayıs ve Ağustos aylarına 
ait toplam 9 LANDSAT ETM+ görüntüsü kullanılmıştır. Vejetasyon dönemleri içinde 
arazide oluşan değişiklikle beraber toplam 24 yıl içerisinde arazide oluşan 
değişiklikler belirlenmiş ve tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Phaselis, Uzaktan Algılama, NDVI, Değişim. 

 

ABSTRACT 

Historic areas and their surroundings should be regarded as forming an irreplaceable 
universal heritage. Determination of changes in those areas that occur at any given 
time interval, will not only provide information about the past but also illuminate the 
future. With the use of remote sensing, a broad perspective of the detailed 
information about an object or an event can be obtained and the landscape change 
can be evaluated. 

In this study, Phaselis heritage site’s normalized vegetation index (NDVI) values are 
classified and compared in ArcMap which is one of the Geographic Information 
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Systems software. In this context, total of 9 LANDSAT ETM + images which are 
coded LT5178034 and for the months of March, May and August and in the years of 
1987, 1999 and 2011 have been used. Change in vegetation period on designated 
years and changes in land use characteristics in a total of 24 years are identified and 
discussed. 

 

Keywords: Phaselis, Remote Sensing, NDVI, Landscape Change. 

 

1. GİRİŞ 

Yeryüzünde insan aktiviteleri ve doğal felaketler nedeniyle arazi kullanımı/arazi 
örtüsü hızla değişmektedir. İlk olarak 1864'lerde Marsh (1864) peyzaj üzerinde insan 
aktivitesinin yok edici etkisini fark etmiştir. Daha yakın dönemde, Thomas (1956) 
geçen son üç yüzyılda en çarpıcı küresel değişikliğin insanın arazi örtüsü üzerine 
etkisi olduğunu ileri sürmüştür (Tağıl 2006). 

Peyzaj değişimi zaman içerisinde peyzajı oluşturan ekolojik mozaiğin fonksiyon ve 
yapısındaki değişim üzerine odaklanmaktadır. Peyzaj değişimi; fonksiyon yapısı 
içerisindeki enerji, materyal, rüzgâr, su, bitki, hayvan akışı ve hareketleridir. Değişim 
dinamiktir ya da mekânsal desenlerin ve fonksiyonun zamanla olan değişimlerini 
ifade etmektedir (Uzun 2003; Dilek ve Uzun 2007). 

Değişim belirleme, uzaktan algılama verilerinin temel uygulama alanlarından 
birisidir. İki veya daha çok zamanlı veri setlerinin analizi ile yapılır. Uzaktan algılama 
tekniklerini kullanarak yapılan değişim belirleme çalışmaları esas olarak arazi örtüsü 
tipi ve arazi kullanımı değişimlerine yöneliktir. Bu bağlamda özellikle orman 
alanlarında ve diğer çevresel ortamlardaki değişimlerin yanında doğal afetler sonucu 
oluşan değişimler, nüfusa paralel olarak artan yerleşim alanları ve doğal 
kaynaklardaki değişimler araştırılmaktadır. Uzaktan algılama teknikleri ile herhangi 
bir zaman aralığında, bir obje ya da olayda yaşanan değişimlerin belirlenmesi, 
planlama ve karar verme süreçlerinde önemli olan bilgilere ulaşmamızı sağlar. Uydu 
verileri kullanılarak yapılan değişim belirleme çalışmalarında çok sayıda değişim 
belirleme yöntemi geliştirilmiştir (Koç vd. 2006). 

Bu yöntemlerden birisi de normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksidir. İngilizce 
normalized difference vegetation index ismi verilen ve bu ismin baş harfleri ile NDVI 
olarak anılan normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi, kırmızı ve yakın kızılötesi 
bant görüntüleri kullanılarak üretilir. Formül olarak NDVI = (NIR - Kırmızı Bant) / (NIR 
+ Kırmızı Bant) eşitliği kullanılır. Her piksel için o piksele ait yakın kızılötesi bant 
sayısal değerinden aynı piksele ait kırmızı bant sayısal değeri çıkartılır. Bu fark, bitki 
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örtüsü yoğun alanlar için bitki örtüsü seyrek alanlara göre daha fazla olacaktır. 
Farkları alınan bu iki sayının toplanması ve farkın toplama bölünmesi ile [-1,+1] 
aralığında bir değer elde edilir. Yeni bir 8 - bitlik görüntü oluşturmak için bu aralığın 
[0,255] aralığına genişletilmesi gerekmektedir (Kandemir 2010). 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Çalışmanın ana materyalini Phaselis Sit Alanı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 
değişik vejetasyon dönemlerindeki NDVI değerlerinin belirlenmesi için, LT5178034 
kodlu 1987, 1999 ve 2011 yıllarına ait Mart, Mayıs ve Ağustos aylarından olmak 
üzere toplam 9 LANDSAT ETM+ uydu görüntüsü kullanılmıştır.  

Phaselis Sit alanı günümüzde Kemer İlçesi’nin Tekirova Beldesi idari sınırları 
içerisinde kalmaktadır.  Phaselis Antik Kentinin teritoryumunun arkeolojik, epigrafik 
ve tarihi coğrafi veriler ışığında belirlenen sınırları; kuzeyde Gökdere Vadisi’ne 
ulaşmakta, güneyde Üç Adalar’dan Tahtalı Dağı istikametinde çekilecek bir hat 
doğrultusunda devam etmekte, batıda ise Çandır Vadisi boyunca uzanmaktadır 
(Şekil 1).  

Şekil 1. Phaselis Sit Alanının Konumu ve Sınırları 

Phaselis kenti, M.Ö. 691 yılında Argos’lu ya da Lindos’lu kolonistler tarafından 
kurulmuştur. Kent, M.S. I. yüzyıla kadar Lydia, Pers, Makedenoya, Ptolemaios, Lykia 
Krallıkları ve Roma İmparatorluğunun himayesinde bulunmuştur. Phaselis, Roma 
Barışı süresince diğer Küçük Asya kentleri gibi yaklaşık iki yüzyıl boyunca refah 
içinde yaşadı. Çiçekleri ile meşhur Phaselis antik dönemin parfüm üretim 
merkezlerindendi. Başta gül ve zakkum gibi birçok çiçeğin yetiştiği kentte yağ ve 
parfüm üretilir, bunlar deniz yolu ile Rodos, Atina, Capua gibi uzak ülkelere satılırdı. 
M.S. III. yüzyılın sonları ve IV. yüzyılın başlarından itibaren Isauria ve barbar 
akınlarıyla korsanlar kenti yeniden tehdit etmeye başladı ve kent bu dönemde çöküş 
sürecine girmiştir. M.S. V. yüzyılda şehir oldukça küçülmüştür. 1158’de Selçuklular 
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tarafından fethedilen kent 1811-1812 yılında İngiliz Kraliyet Donanması adına Küçük 
Asya’nın güney sahilinin kartografya çalışması sırasında Kaptan F. Beaufort 
tarafından yeniden keşfedilişine kadar tarih sahnesinden silinmiştir (Anonim 2015).  

Phaselis, 100 tarihi siti içeren listeye 1987 yılında kabul edilmiştir. 22 Ağustos 2002 
tarih ve 24854 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Akdeniz'de Özel Koruma Alanları 
ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol, Phaselis'in de aralarında bulunduğu 100 tarihi 
sitin korunmasının hukuki dayanaklardan birisidir. Phaselis Antik Kenti I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı sınırı 24.12.2012 tarih 1264 sayılı kararı ile son halini almıştır 
(Satılmış 2012). 

2.2. Yöntem 

Bu çalışmada, üç farklı aya ait LANDSAT uydu veri setlerinden yararlanılarak, 
çalışma alanındaki ormanlarda 1987-1999-2011 yılları arasında yaşanan 
değişimlerin görüntü farkı yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. LANDSAT uydu 
görüntüleri (ısıl bantlar hariç), bölgeye ait UTM ED-50 koordinat sistemine sahip 
raster topoğrafik haritalar yardımıyla geometrik düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. 
Her görüntü için minimum 16 yer kontrol noktası kullanılmıştır. Bu işlemde 
görüntülere 1. derece polinom uygulanmış ve en yakın komşu yöntemi ile 30m piksel 
boyutuna yeniden örneklenmişlerdir. Değişim belirleme çalışmalarında geometrik 
düzeltme işlemi sonucunda uydu görüntülerinde ulaşılması gerekli RMS hatası 0.5 
pikselden az olmalıdır (Koç vd. 2006). Yapılan geometrik düzeltme işlemi sonucunda 
ulaşılan RMS (Root Mean Square) hataları, en yüksek 13.29 m olarak belirlenmiş ve 
böylece bütün görüntülerde de 0.5 piksel (<15 m) hata sınırının altında değerler 
bulunmuştur.  

Her uydu görüntüsünün normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) paftaları 
hazırlanmış, Araştırma sınırı olan (AOI) SİT alan sınırlarına göre kesilmiş ve 
farklılıkları daha belirgin bir biçimde ortaya koyabilmek amacıyla 8 bit veri formatına 
dönüştürülmüştür. ArcMap yazılımı ile birbirleri arasındaki vejetasyon değerlerindeki 
farklılıklar ve bu farklılıkların alanları hesaplanmış ve yorumlanmıştır. NDVI değişim 
miktarı olarak [5, -5] değerleri 0 değerine çok yakın olduğundan ve %2’den daha az 
bir değişim miktarını gösterdiğinden dolayı “Değişim Yok” olarak değerlendirilmiştir. 
Diğer artış ve azalışlar analiz sonucu belirlenen alt ve üst değerlere göre 
yorumlanmış ve “Yüksek Artış”, “Artış”, “Kayıp” ve “Yüksek Kayıp” olarak 
değerlendirilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Phaselis SİT alanı sınırları içerisindeki yıllara göre Mart ayındaki NDVI analizleri 
incelendiği zaman değerlerin [67] ila [171] arasında değişiklik gösterirken yıllar 
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içerisinde vejetasyon değeri bakımından birbirlerine daha yakın değerlere yaklaşmış 
olduğu ve 2011 yılında [76] ila [148] arasında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir 
(Şekil 2).  

Şekil 2. Mart ayı NDVI değerleri 

Çalışma alanı sınırları içerisindeki yıllara göre Mayıs ayındaki NDVI analizleri 
incelendiği zaman değerlerin [75] ila [163] arasında değişiklik gösterirken yıllar 
içerisinde vejetasyon değeri bakımından birbirlerine çok daha düşük değerlere 
gerilemiş olduğu ve 2011 yılında [51] ila [150] arasında değişiklik gösterdiği 
gözlemlenmiştir (Şekil 3).  

Şekil 3. Mayıs ayı NDVI değerleri 

Son olarak alanı sınırları içerisindeki yıllara göre Ağustos ayındaki NDVI analizleri 
incelendiği zaman değerlerin [74] ila [148] arasında değişiklik gösterdiği, yıllar 
içerisinde vejetasyon değeri bakımından birbirlerine çok daha geniş aralıklı 
değerlere çıkmış olduğu ve 2011 yılında [64] ila [162] arasında değişiklik gösterdiği 
belirlenmiştir (Şekil 4).  
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Bu değerlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi ve konumsal olarak 
vejetasyon değerlerinin tartışılması için birbirleri ile olan farklılıklarının da 
incelenmesi gerekmektedir.   

Şekil 4. Ağustos ayı NDVI değerleri 

3.1. Yıllara Göre Vejetasyon Dönemi Farklıkları 

Kurakçıl bitkiler ve nemcil bitkiler arasındaki farklılıklar incelendiği zaman; 1987 
yılında 3 aylık süre olan Ağustos – Mayıs ayları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) 
değişimi  
[-31, 12] olarak belirlenmiştir. Özellikle otsu türlerin yerlerini maki ve garig türlerine 
bıraktığı 2 aylık süre olan Mayıs – Mart ayları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) 
değişimi ise  [-31, 33] olarak belirlenmiştir. Vejetasyonun otsu türleri ile kuraklığa 
daha dayanıklı türleri arasındaki farklılıkları Ağustos – Mart aylarında daha belirgin 
olarak görülmektedir ve değerleri [-54, 24] arasında değişiklik göstermektedir (Şekil 
5). 

Şekil 5. 1987 yılı NDVI değerleri değişimleri 
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1987 yılı için genel olarak Ağustos ve Mart ayları arasındaki NDVI değerlerindeki 
artışlar çalışma alanının iç bölgelerdeki sınırlı bir alanda arttığı ancak geri kalan 
bölgelerde kayıpların gerçekleştirdiği belirlenmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. 1987 yılı Ağustos – Mart ayları NDVI değer değişim oran ve alanları

 

1999 yılında Ağustos – Mayıs ayları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) değişimi 
[-43, 49] olarak belirlenmiştir. Mayıs – Mart ayları arasında vejetasyon değerleri 
(NDVI) değişimi ise  [-81, 18] olarak belirlenmiştir. Bu yıl içerisindeki bu kayıp değeri 
analizi yapılan diğer yıllara göre daha fazla kayıp oluştuğunu göstermektedir. Bu 
dönemde gerçekleşmiş olan vejetasyon değeri farklılığı Ağustos – Mart aylarında da 
hissedilmekte ve değerleri [-67, 7] arasında değişiklik göstermektedir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. 1999 yılı NDVI değerleri değişimleri 

1999 yılı için genel olarak Ağustos ve Mart ayları arasındaki NDVI değerlerindeki 
artışlar çalışma alanının yine iç bölgelerdeki sınırlı bir alanda arttığı ancak geri kalan 
bölgelerde yüksek kayıpların gerçekleştirdiği belirlenmiştir (Çizelge 2). 
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Çizelge 2. 1999 yılı Ağustos – Mart ayları NDVI değer değişim oran ve alanları

 

Son olarak 2011 yılında Ağustos – Mayıs ayları arasında vejetasyon değerleri 
(NDVI) değişimi [-17, 43] olarak belirlenmiştir. Mayıs – Mart ayları arasında 
vejetasyon değerleri (NDVI) değişimi ise  [-48, 28] olarak belirlenmiştir. Genel 
değişimin belirleneceği Ağustos – Mart aylarındaki değişim değerleri [-46, 45] 
arasında değişiklik göstermektedir (Şekil 7). 

2011 yılı için genel olarak Ağustos ve Mart ayları arasındaki NDVI değerlerindeki 
artışlar çalışma alanının yine iç bölgelerdeki yoğunlaşmakla birlikte alansal olarak 
diğer yıllara göre artmış olduğunu belirlenmiştir 

 

 
Şekil 7. 2011 yılı NDVI değerleri değişimleri 

Analiz sonuçları vejetasyon değerleri bakımından değişim olmayan alanların % 65 
değerine ulaştığını göstermektedir. Bununla beraber alanda %10 değerinde 
kayıpların gerçekleştiği belirlenmiştir (Çizelge 3). 

1999 Px. (%) Ha.

Yüksek Artış 0 0.00 0

Artış 2 0.06 0.18

Değişim Yok 32 1.00 2.88

Kayıp 121 3.78 10.89

Yüksek Kayıp 3048 95.16 274.32

TOPLAM 3203 100.00 288.27
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Çizelge 3. 2011 yılı Ağustos – Mart ayları NDVI değer değişim oran ve alanları

 

3.2. Vejetasyon Dönemlerine göre NDVI Değişimleri 

Özellikle otsu türler, çiçekler ve erkenci türlerin varlığının belirlenebileceği, diğer 
dönemlere göre daha nemli olan Mart ayına ait değişim değerleri 12 yıllık periyodlar 
halinde incelenmiştir. Buna göre 2011 – 1999 yılları arasında vejetasyon değerleri 
(NDVI) değişimi [-36, 21] olarak belirlenmiştir. 1999 – 1987 yılları arasında 
vejetasyon değerleri (NDVI) değişimi [-46, 36] olarak belirlenmiştir. Bu oranlarla 
vejetasyon karakterinin en çok bu dönem içerisinde değişmiş olduğu söylenebilir. 
Vejetasyon bakımından değişimlerin en fazla olduğu alanlar ise çalışma alanının 
merkezinde yer almaktadır. Sonuç olarak 2011 – 1987 yılları arasında vejetasyon 
değerleri (NDVI) değişimi [-67, 28] olarak belirlenmiştir (Şekil 8). 

Şekil 8. Mart ayına göre NDVI değerleri değişimleri 

Mart ayı için genel olarak 2011 – 1987 yılları arasındaki NDVI değerlerindeki artışlar 
çalışma alanının batısında yer alan iç bölgelerdeki yoğunlaşmaktadır. Analiz 
sonuçları vejetasyon değerleri bakımından değişim olmayan alanların % 51 değerine 
ulaştığını göstermektedir. Bununla beraber alanda %40’a kadar alanda kayıpların 
gerçekleştiği belirlenmiştir (Çizelge 4). 

 

2011 Px. (%) Ha.

Yüksek Artış 109 3.40 9.81

Artış 677 21.14 60.93

Değişim Yok 2084 65.06 187.56

Kayıp 293 9.15 26.37

Yüksek Kayıp 40 1.25 3.6

TOPLAM 3203 100.00 288.27
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Çizelge 4. 2011 – 1987 yılları arasında Mart ayı NDVI değer değişim oran ve 
alanları 

 

Otsu türler, çiçekler ve erkenci türlerin etkinliğinin azaldığı kuraklığa daha dayanıklı 
maki ve garig türlerin daha net belirlenebileceği, mart ayına göre daha az nemli olan 
Mayıs ayındaki 2011 – 1999 yılları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) değişimi [-
27, 55] olarak belirlenmiştir. 1999 – 1987 yılları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) 
değişimi  
[-79, 5] olarak belirlenmiştir. Bu oranlarla vejetasyon karakterinin en çok bu dönem 
içerisinde kayıpların gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Vejetasyon bakımından 
değişimlerin neredeyse bütün çalışma alanında görülmektedir.  Bununla beraber 
2011 – 1987 yılları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) değişimi [-65, 5] olarak 
belirlenmiştir (Şekil 9). 

Şekil 9. Mayıs ayına göre NDVI değerleri değişimleri 

Mayıs ayı için genel olarak 2011 – 1987 yılları arasındaki NDVI değerlerindeki 
artışlar yok denecek kadar azdır. Değerler 5 ve altında kaldığı için genel 
değerlendirmede değişim yok olarak belirlenmiştir. Çalışma alanının hemen her 
bölgesinde yüksek kayıpların gerçekleşmiş olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5). 

MART Px. (%) Ha.

Yüksek Artış 12 0.37 1.08

Artış 271 8.46 24.39

Değişim Yok 1651 51.55 148.59

Kayıp 1238 38.65 111.42

Yüksek Kayıp 31 0.97 2.79

TOPLAM 3203 100.00 288.27
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Çizelge 5. 2011 – 1987 yılları arasında Mayıs ayı NDVI değer değişim oran ve 
alanları 

 

Kuraklığa dayanıklı türlerin belirlenebileceği, en kurak dönem olan Ağustos ayındaki 
2011 – 1999 yılları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) değişimi [-8, 54] olarak 
belirlenmiştir. Bu çalışma sırasında belirlenen en yüksek artış değerleridir.  Bununla 
beraber 1999 – 1987 yılları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) değişimi [-55, 2] 
olarak belirlenmiştir. 12 yıllık bu dönemde de vejetasyon karakterinde çok büyük 
kayıpların gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. 12 yıllık İki dönemde de aynı 
bölgelerde vejetasyon değerlerinde artışlar ve azalışların olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak, 2011 – 1987 yılları arasında vejetasyon değerleri (NDVI) değişimi [-
42, 37] olarak belirlenmiştir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Mayıs ayına göre NDVI değerleri değişimleri 

Ağustos ayı için genel olarak 2011 – 1987 yılları arasındaki NDVI değerlerindeki 
kayıp ve yüksek kayıplar (% 4.53) yok denecek kadar azdır. Çalışma alanının büyük 
bir bölümünde artışların (% 71.69) gerçekleşmiş olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6). 

MAYIS Px. (%) Ha.

Yüksek Artış 0 0.00 0

Artış 0 0.00 0

Değişim Yok 12 0.37 1.08

Kayıp 714 22.29 64.26

Yüksek Kayıp 2477 77.33 222.93

TOPLAM 3203 100.00 288.27
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Çizelge 6. 2011 – 1987 yılları arasında Ağustos ayı NDVI değer değişim oran ve 
alanları 

 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada geliştirilen algoritma ile yapılan analizler sonucunda Phaselis SİT 
Alanının 1987 – 1999 – 2011 yılları arasındaki vejetasyon bozunum ve geri kazanım 
haritası üretilmiştir. Harita aynı zamanda orman ve orman örtüsü olmayan alanları 
da göstermektedir.  

Sonuçlar mevsimlere ve vejetasyon dönemlerine göre farklılık göstermesine karşın 
24 yıllık süre içerisinde koruma alanının genel olarak belirli kesimlerinde artmaların 
gerçekleştiği, geri kalan alanlarda ise ciddi azalmaların ve vejetasyon karakterinde 
değişikliklerin gerçekleştiği görülmektedir.  

Phaselis SİT alanının kuzeydoğusunda bulunan orman alanının Mart ayı NDVI 
değerleri incelendiğinde vejetasyon değerlerinde azalmaları gerçekleştiğini 
görülmektedir. Bu alan dışında 24 yıllık zaman dilimi içerisinde en büyük vejetasyon 
kaybı, Akdeniz ve otoban arasında kalan bölgeye yerleşmiş olan kazı binası ve 
çevresinde oluşmuştur (Şekil 11). 

  
Şekil 11. Vejetasyon değişimleri veya kayıpları 

AĞUSTOS Px. (%) Ha.

Yüksek Artış 127 3.97 11.43

Artış 2169 67.72 195.21

Değişim Yok 762 23.79 68.58

Kayıp 116 3.62 10.44

Yüksek Kayıp 29 0.91 2.61

TOPLAM 3203 100.00 288.27
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Bölgesel olarak vejetasyon ve NDVI değerinde artışların bulunduğu alanlar ise SİT 
alanının kuzeybatısında bulunan ormanlık alan ve en güneyinde bulunan ormanlık 
alanlardır (Şekil 12).  

 

 
Şekil 12. Vejetasyon artış alanları 

 

Çalışma sırasında ortaya çıkan en önemli sonuçlardan birisi de Mayıs ayı NDVI 
değerleri temelinde 1999 ve 1987 yılları arasında çok fazla değişime uğramasıdır. 
Bitki örtüsünde meydana gelen bu değişim 2011 yılına kadar etkisini sürdürmektedir.  

Koruma yaklaşımı olarak sadece tarihi eserlerin korunması, çevresinde bulunan özel 
bitki türlerinin yok olmasına sebep olabilecektir. Phaselis SİT alanı pek çok endemik 
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bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Çiçekleri ile meşhur olan Phaselis Antik 
Kentinin sadece yapılarının değil aynı zamanda eşsiz doğasının da korunması ve 
vejetasyon karakterinin değişmesine sebep olacak engellerden korunması 
gerekmektedir.  

Ülkemizdeki korunan alanlar, geleneksel anlamda salt korumacılık anlayışı ve 
merkeziyetçi bir yaklaşımla ele alındığında, yasa ile korunan alan ilan edilmelerine 
rağmen genellikle etkin yönetim ve denetim mekanizmalarına sahip 
olmamaktadırlar. Esas amaç, korunan alan içinde ve civarında yaşayan insanların 
gereksinimlerini karşılarken, o alandaki ekosistemin, biyolojik çeşitliliğin ve çevresel 
fonksiyonların da korunmasıdır. Başarılı bir yönetim planı, toplumsal olarak da kabul 
edilebilir olmalıdır ki bu sayede uygulanma potansiyeli artsın.  

Türkiye, özellikle korunan alanların yönetimi ve planlaması yaklaşımlarında göz ardı 
edilemeyecek bir değişim yaşamaktadır. Bu konuda iyi niyetli ve olumlu sonuçlanan 
çalışmalar olmakla birlikte, büyük tartışmalara neden olan yaklaşımlarda 
bulunmaktadır.  

Yerel halk, Eğitim kuruluşları ve Meslek Örgütlerinin de dâhil olduğu ilgi grupları ile 
oluşan çatışmaların önlenebilmesi ve uzlaşma sağlanması, çatışmanın nasıl 
yönetildiğine bağlı olacağından katılımcı yaklaşım sayesinde çatışmaların da 
çözümü mümkün olabilecektir. Doğal ve kentsel nitelikli alanlarda turizm gibi bir 
işlevin uygulanmasında karşılaşılabilecek pek çok risk bulunduğu gerçeği bu 
uygulamalarda ne kadar hassas olunması gerektiğini açıklamaktadır.  

Kültürel değerlerin tanıtımının yapılması ve uluslararası düzeyde tüm insanlara hitap 
etmesi sağlanırken, bu değerlerin korunmalarının güvence altına alınması ve geri 
dönüşü olmayacak zararlar almalarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu şartların 
sağlanabilmesi ve turizm işlevi ile şekillendirilen doğal ve kentsel sit alanlarının 
uygun bir şekilde korunması gerekmektedir. 
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.                                                                        VI. OTURUM 

EGE BÖLGESİ'NİN KORUMA SORUNLARI 
Oturum Başkanı: Özay Yerlikaya 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 2008 yılında Urla-Çeşme-Karaburun Ulusal Fikir Yarışması ile 
başlayan ve 2013 yılında İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin 
üretilmesi ve ilk etap uygulama sonuçlarının alınması ile devam eden süreç üzerinde 
durulmaktadır. İzmir Yarımada bölgesi zengin flora ve faunası ile bir doğa rezervi 
niteliğindedir. Bu çalışma strateji çalışması ve uygulama sürecinde ortaya konulan 
sürdürülebilir yaşam ilkelerinin aktif korumaya nasıl katkı yaptığını somut örneklerle 
göstermeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir ulaşıma dayalı tematik turizm rotaları, 
yerel üretim ve tüketim ağlarını (ör: üretici pazarları ve aile pansiyonları) ve ilgi 
yaratan ve uluslararası ağlara bağlanmayı hedefleyen özel etkinlikler bunlardan 
bazılarıdır. Bunun yanısıra, bölgedeki mevcut yerel koruma sorunları üzerinden 
katılımcı anlayışla ele alınan varlık-odaklı fikirlerin çevre koruma açısından birbirleri 
ile catışma seviyeleri analiz edilmektedir (ör: deniz turizmi- balık çiftlikleri; rüzgar 
enerjisi üretimi –kırsal yaşam). Bu çalışmanın temel katkısı yasal koruma 
statülerinden bağımsız olarak çok-katmanlı perspektifte bir yöreyi yaşatarak 
korumanın yolları üzerinde durmasıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, Varlık-Odaklı 
Gelişme, Aktif Koruma, Sürdürülebilir Yaşam 

 

ABSTRACT 

İzmir Metropolitan Municipality had been started ‘İzmir Peninsula Sustainable 
Development Strategy’ in 2013 as a model of their local development agenda based 
on the principles of ‘Urla-Çeşme-Karaburun Peninsula Local Development Idea 
Competition’ held in 2008. First phase project implementations has followed 
successively. Izmir Peninsula region is the nature reserve for Izmir with its specific 
flora and fauna. This paper aims to illustrate how sustainable life principles 
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contributes to active preservation of the region by illustrating the development and 
implementation mechanisms of local development strategy and its implementation 
with concrete examples. Thematic tourism routes based on green transportation, 
local production and consumption networks (i.e. local bazaars, family pensions) and 
special events aims to create local buzz and global pipelines are some of them. 
Besides, current environmental protection problems are illustrated in conjunction 
with the conflicting interest posed by different asset-based development ideas (i.e. 
sea tourism vs aquaculture production, wind energy vs rural living). Aside from static, 
law-based protection statues, the major contribution of this study is to exemplify 
ways of active protection of a region within a multi-level life perspective.  

 

Keywords: İzmir Peninsula Sustainable Development Strategy, Asset-Based 
Development, Active Protection, Sustainable Living 

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmada İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ve bu stratejiye konu 
oılan İzmir’in Yarımada bölgesinde yer alan yerleşimlerin aktif korunmasına yönelik 
yapılan çalışmalardan bahsedilecektir. Bu bağlamda sürdürülebilir yerel kalkınmanın 
aktif korumaya nasıl bir katkı sağladığı tartışılacaktır. 

Aktif korumanın sağlanabilmesi için sürdürülebilirliğin yerelden başlaması ve 
yöredeki yaşamı canlandırması önemlidir. Yarımada bir yaşam projesidir. 
Sloganında bahsedildiği gibi “hayatı yakalamak” için kentlilere müthiş bir olanak 
sunmaktadır. Bu olanak hızlı bir tüketim kültüründen uzakta tarih ve doğayla 
yoğrulmuş, ekolojik ayak izi düşük ve deneyimin arttığı bir anlayış üzerinde 
şekillenmektedir. 

Özellikle bir yaşam projesi olarak Yarımada’nın canlı tutulması çevre ve kültür 
alanında yapılacak aktif koruma perspektifine bağlıdır. Çünkü çevre ve kültür temel 
taşlardır ve yokluğunda konuşulacak fazla birşey kalmamaktadır. Son zamanlarda 
bölgede taş ocakları, rüzgâr enerji santralleri, ikinci konut yapılaşmaları ve balık 
çiftlikleri ile ilgili endişe düzeyi yükselmiştir. Bu stratejinin uygulanması sırasında 
ortaya çıkabilecek riskler (ör: tarım-yapılaşma baskısı, rüzgâr eneji santralleri-
yerleşim alanları) çalışmada belgelenmiştir. Bu konularla ilgili analizler çalışmanın 
yerel koruma sorunları bölümünde aktarılmaktadır. 

Aktif yerel koruma uygulamaları yukarıda bahsedilen aktif koruma çerçevesini 
şekillendirmektedir. Sürdürülebilir ulaşım, yerelde üretim, yerinde tüketim ile yerel 
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varlık-odaklı koruma ve geliştirme ekseninde bir araya getirilen ilk etap uygulama 
sonuçları çalışmanın son bölümünde ele alınmaktadır. 

 

2. İZMİR YARIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİSİ 

İzmir Yarımada Kalkınma Stratejisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 
yılının sonlarında açılan “Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir 
Yarışması”nın devamında İzmir Kalkınma Ajansı evsahipliğinde İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden konusunda 
uzman bir çalışma grubuyla 2013-2014 döneminde gerçekleştirilmiştir (Velibeyoğlu 
ve ark., 2014). 

Proje İzmir Yarımada bölgesi olarak bilinen Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve 
Güzelbahçe ilçelerini kapsamaktadır. Çalışmada bölge ile ilişkili metropoliten ilçeler 
yer almamaktadır. Uygulama sürecinde ise ulaşım, kültür gibi bazı temalarda 
bütünlüğü sağlayabilmek için Menderes ve Selçuk ilçeleri de dâhil edilmiştir. 

Bu proje, aynı zamanda, İzmir’in yerel kalkınma ve sürdürülebilir yaşam stratejilerinin 
ilkidir. Sonrasında 2015 yılında tamamlanan ve İzmir’in kuzey ilçelerini kapsayan 
Gediz-Bakırçay Havzası ile güneyi içerecek olan ve 2016’da başlanan Küçük 
Menderes Havzası çalışmaları ile İzmir’in gelecek 10 yıldaki yerel kalkınma 
hedeflerine yönelik ayrıntılı bir belgeleme ve fikirler seti oluşturulmuş olacaktır (Şekil 
1). 

Dolayısıyla, bütüncül olarak İzmir’in kendi yerel varlıkları ile, onları koruyup 
geliştirerek yaşatılması amaçlanmıştır. Bu tür bir büyüme büyük ölçeki hızlı 
müdahaleler yerine daha küçük ölçekli ama zamanın şoklarına ve değişimlere 
dayanıklı varlık-odaklı yapıyı uzun vadede inşa etmeye dayalıdır. 

Kentlerin gerçek zenginliği yerel varlıklarının miktarı ve gücüyle yakından ilişkili 
olduğundan sürdürülebilir bir büyüme için kendi varlık odaklarına göre hareket 
etmeleri bir gereklilik olarak kabul edilebilir. Friedmann’a (2006) göre uluslararası 
rekabetin mantığı küresel sermayenin yere bağlılığını iyiden iyiye azalttığından 
sürekli dış yatırıma dayalı bir büyüme şekli uzun vadede istikrarlı ve sürdürülebilir 
değildir. Küresel sermayenin bu aşırı mobil yapısı nedeniyle kentler ve bölgeler daha 
çok yatırım çekebilmek adınapahalı harcamalar yapmakta, teşvikler sağlamaktadır. 
Ancak, dış sermaye kendine daha kârlı yerler ve pazarlar bulup çekildiğinde ise 
geriye ekonomik temelini büyük ölçüde kaybetmiş ve yerel sürdürülebilir kalkınma 
olanaklarını büyük ölçüde yitirmiş bir yer kalmaktadır. 

Bu süreci tersine çevirmenin yollarından biri kentlerin ve bölgelerin gerçek zenginliği 
olan yerel varlıklarına yönelmesidir. Çalışmanın ana çıkış noktası olan “Varlık-odaklı 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

237 
 

yaklaşım” bir yerin eksiklikleri yerine sahip olduğu güçlü yanlara ve varlıklara 
dayalıdır. Bu yaklaşımda, sahip olunan varlıkların ve potansiyellerin yerel halk 
tarafından algılanması, bunların kalkınmada bir faktör olarak kabul edilmesine yol 
açmaktadır (Velibeyoglu, 2009). 

 

 

Şekil 1. Yarımada Kalkınma Stratejisi ilçeleri (yeşil renkli ) ve diğer takip eden 
çalışmaların görünümü 

 

Çalışmada, yerel varlıkların belirlenmesinden proje konularının tanımlanmasına 
kadar yerel halkın ve temel paydaşların katkısıyla ilerlenen katılımcı bir anlayış 
benimsenmiştir. İlçe halk çalıştaylarında belirlenen varlıklar, proje konuları, 
Yarımada’daki eğilimler Ufuk Tarama Çalıştayı’nda yine ilçe çalıştayı katılımcıları ve 
Yarımada’ya yönelik faaliyetlerde bulunan çeşitli kesimlerce bir bütün olarak 
ağırlıklandırılmış ve konu öncelikleri belirlenmiştir. Daha sonra yapılan Uzman Paneli 
ile belirtilen hedefler ve proje konuları rafine edilerek geliştirilmiştir. Buradaki 
sürdürülebilir yaşam deneyiminin İzmirlilerin yaşam kalitesini geliştirici yönde ele 
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alınması esası benimsenmiştir. Proje süreci üç ana bölümden oluşmuştur. İlk etapta 
Yarımada’nın yerel varlıklarını tanımlayan doğal ve kültürel yapısı envanteri ve 
analizi yapılmış, ikinci etapta düzenlenen çeşitli boyut ve ölçekteki çalıştaylarla yerel 
varlıkların tanımlanması ve haritalanması, trendler, varlık-odaklı kalkınma fikirleri 
elde edilmiştir. Çalışmanın son etabında ise elde edilen varlık-odaklı fikirlerin 
mobilizasyonu konusunda yapılabilecek konumlandırma, izleme ve yönetişim 
stratejileri gözden geçirilmiştir (Kaplan, 2014).  

Strateji çalışması ve sonrasını kapsayan uygulama süreci Sürdürülebilirlik, Sinerji ve 
Senkronizasyon (3S) birlikteliği ile açıklanabilir: 

Sürdürülebilirlik (Doğal-kültürel varlıklar): Koruma-kullanma dengesi veya bir başka 
deyişle sürdürülebilir kalkınma Yarımada için büyük önem arz etmektedir. Birçok 
koyu, doğal limanı ve plajları barındıran kıyıları, değişken topografik yapısı, termal 
kaynakları, yöresel rüzgârların yarattığı biyoklimatik konfor, çevre estetiği açısından 
üstün nitelikli mekânları, doğal bitki örtüsü çeşitliliği, soyu tükenme tehlikesi altında 
bulunan yaban hayvanlarına habitat oluşturan önemli doğa alanları, zengin tarihsel 
dokusu ve arkeolojik özellikleri, geleneksel kent dokusu ve yöresel mimarlık 
değerlerine sahip yerleşim alanları, antik dönemlere kadar uzanan zeytin ve bağ 
kültürü, yöreye özgü tarım deseni ve deniz ürünleri olan bölgede yaşamın temel 
taşlarını yerinden oynatmadan, hassas bir biçimde yaklaşma gereği vardır. Pek çok 
İzmirli bu bölgeyi bir doğal yaşam rezervi olarak kabullenmektedir. Doğal ve kültürel 
yaşamın bozulmadan yerinde kalması bu değerleri dikkatli kullanacak turizm, eğitim, 
sağlık gibi hizmet endüstrilerini de bölgeye çekecek temel unsurdur. 

Sinerji (Dörtlü sarmal): Dörtlü sarmal kavramı yenilikçilik literatüründe dört ana aktör 
olan kamu kurumları, özel sektör firmaları, üniversiteler/araştırma merkezleri ve sivil 
toplum kuruluşları arasındaki dinamik etkileşim, ilişki ve işbirliği sistemi olarak 
tanımlanmaktadır. Projenin üretim sürecinde bu dörtlü sarmalın birlikteliği uygulama 
projelerinin sinerjik yapısını göstermektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeyi 
uygulamaktaki öncülüğü ve iradesi büyük bir örnektir. Diğer yandan, uygulama 
sürecinde sivil toplum kuruluşlarının Yarımada projesini içinde olması, meslek 
odalarının destekleri de sinerji seviyesini yükseltmektedir. Kooperatiflerin yanında 
örgütlenerek biraraya gelmeyi başarabilen örnek, sosyal sorumluluk sahibi ve 
yenilikçi özel sektör girişimlerinin de çekilebilmesi projenin geleceğinde büyük önem 
taşıyacaktır. İzmirlilerin projenin yaşama geçirilmesinde yöreyi sahiplenmesi, 
haftasonu turizmi, gastronomi turizmi, tarih turizmi, bisikletli turizm ve kırsal turizm 
seçenekleri ile gelişen ve gelişmeye devam edecek Yarımada girişimlerini 
desteklemeleri bu örneğin bir sürdürülebilir yaşam seçeneği yaratmasına imkan 
sağlayacaktır. 

Senkronizasyon (Kurumsal İşbirliği): İzmir Kalkınma Ajansı’nın strateji üretme 
sürecindeki evsahipliği 2015 yılında açmış olduğu mali destek programının ilk kez 
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sektörel değil, mekânsal bir destek programı olarak hayata geçmesine imkân 
vermiştir. Yarımada Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki 5 ilçede 17 Proje 
desteklenmiş ve bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarına 5,8 milyon TL kaynak 
aktarılması kesinleşmiştir. Yerel yönetimle yakalanan bu senkronizasyon ve bunların 
diğer bölgeler için tekrar edebilme olanağı da öncü kabul edilmelidir. 

 

3. YEREL KORUMA SORUNLARI 

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşamı geliştirmeye yönelik stratejik 
hedeflerin birbirleri ile uyumu ve aralarındaki olası gerilimler çatışma analizi 
başlığında ele alınmıştır. Yörede geliştirilmek istenen deniz turizmi ile balık 
çiftliklerinin durumu, organik tarıma elverişli alanlar ile yerleşim yerlerinin 
saçaklanması, rüzgar enerji santralleri ile yöredeki sakin yerel yaşantının 
oluşturduğu çatışma olasılıkları incelenmiş ve bulunabilen veri setleri ile mekansal 
etkileşim analizleri üretilmiştir (Velibeyoğlu ve ark., 2014).  

İkinci örnekte, Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin (RES) mevcut yerleşim alanları ile 
etkileşimi incelenmiştir. Özellikle Karaburun ve Urla ilçesinde bu yönde muhtemel 
negatif etkileşim olasılığı kamuoyunda daha yüksek sesle dile getirilmektedir. 
RES’lerin Yarımada’da itiraza konu olan olumsuz çevre etkilerinden mesafe 
bağlamında ölçülebilen görüntü, gölge ve gürültü etkisidir. Ayrıca, veri temini 
durumunda biyolojik çeşitlilik, kuş göç rotalarının olumsuz etkilenmesi gibi faktörler 
de değerlendirilmelidir. Mesafeye bağlı analiz ölçütü olarak RES’lerin farklı mesafe 
çemberlerinde ürettiği desibel değerleri dikkate alınmıştır (0 m= 105 db, 25 
m=95db,40m=80db,125m=50db, 400-500m=40db). Kırsal yerleşimleri göstermek 
için ise yerleşik alan sınırı oluşturularak bu sınıra direkt yaklaşım alanını tarif eden 
100m mesafeli çemberler üretilmiştir. Ayrıca, yerleşime duyarlı bölgeyi tarif etmek 
için de 300m mesafe çemberi üretilmiştir. Bu iki katman mekânsal örtüşme analizi 
kapsamında ağırlıklandırılmıştır (Şekil 3) (Velibeyoğlu ve ark., 2014). 

Yarımada’nın rüzgâr potansiyelinin kullanımının hem yerleşim yerlerine, hem de 
Yarımada’nın flora ve faunasına zarar vermeksizin gerçekleştirilmesinin başarılması 
zorunludur. Çünkü Yarımada doğal ve kültürel varlıklarına dayanan turizm değeriyle 
öne çıkmaktadır ve bu değere zarar verilmemesi gereklidir. Bu bağlamda, henüz 
kurulmamış, ancak yerleşim yerlerine çok yakın ve çevre koruma alanları veya çok 
nitelikli tarımsal üretim alanlarına yakın konumda kurulması planlanan türbinlerin ise 
kurulmasından vazgeçilmelidir. Bu konuda hem ilçe belediyelerinin kendi aralarında 
işbirliği yapmaları, olumsuz etkilerin bilimsel olarak tespit edilmesini sağlamaları ve 
Merkezi Yönetim birimleri ile iletişim içinde olmaları gereklidir (Velibeyoğlu ve ark., 
2014). 
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Şekil 2. Muhtemel Çatışma Alanları: Akdeniz Fokları, Kıyı-Plaj tesisleri ve Balık 
Çiftlikleri (en yüksek=kırmızı, en düşük=sarı) 

 

Stratejik hedeflerin mekânsal etkileşim analizleri çok önemli sonuçlar 
göstermektedir. Yarımada’nın yenilenebilir, temiz enerji olarak bilinen rüzgâr enerjisi 
için çok uygun olan konumu bu yönde yatırımları çekerken Karaburun gibi biyolojik 
çeşitliliği ile öne çıkan ve biyosfer rezerv alanı ve özel çevre koruma bölgesi ilan 
edilmesi önerilen bir yerde önemli çevresel ve yaşamsal riskler oluşturma potansiyeli 
taşımaktadır. Aynı şekilde büyüyen su ürünleri endüstrisi için uygun olan Yarımada 
suları, Akdeniz Foku gibi küresel ölçekte tehdit altında olan türlerin yaşam alanlarına 
ve deniz turizmi açısından önem taşıyan kıyı alanlarına etkileri açısından bilimsel 
olarak ve sürekli olarak izlenmelidir. Bu kısaca üzerinde durulan iki örnek yerel 
varlıkları esas alan kalkınma çalışmalarında çevre ve yerel kültürü yok etmeden 
dikkatli bir yol izlenmesi gereğinin açık kanıtıdır. 
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Şekil 3. Muhtemel Çatışma Alanları: Yerleşim alanları ve RESler (2014 verilerine 
göre) 

 

4. YARIMADA’DA AKTİF YEREL KORUMA UYGULAMALARI 

Yarımada Projesi altında 11 Stratejik Eksende toplam 130 adet varlık-odaklı 
kalkınma fikri yer almıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10 adet öncelikli 
konu başlığı belirlenmiş ve buna göre birinci etap uygulama sürecine geçilmiştir. 
Tüm seçilen uygulamalar (1) Sürdürülebilir Ulaşım, (2) Yerelde üretim, yerinde 
tüketim, (3) Yerel varlık-odaklı aktif koruma ve geliştirme ilkeleri doğrultusunda 
geliştirilmiştir (Velibeyoglu, 2015). 

Sürdürülebilir Ulaşım: Yarımada bölgesi bir tarım bölgesi olmamasına rağmen daha 
az kirlenmiş, nitelikli ve katma değeri yüksek olabilecek tarım ürünlerinin küçük mikro 
bölgelerde doğal olarak yetiştiği bir coğrafyadır. Enginar, şaraplık üzüm, zeytin, 
nergis çiçeği gibi ürünlerin bu coğrafyada hem mitolojik hem de güncel bağları 
mevcuttur. Tarih, doğa ve hikâyelerle besleniyor olması ve bir alternatif turizm 
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destinasyonu olması yöreyi farklılaştırmaktadır. Bu nedenle yapılacak her türlü 
müdahalenin ölçeği ve dozu dikkatle ayarlanmalıdır. Yöre için önemli olan ve 
kümelenme potansiyeli gösteren tarım ürünleri ve faaliyetler için Zeytin Yolu, Bağ 
Yolu, Mavi Rota gibi tematik güzergâhların belirlenmesi bu bilinirliği besleyecektir. 
Dolayısıyla yapılacak uygulamaların önemli bir bölümü tarım-turizm arakesitinde ele 
alınmalıdır. 

 

Şekil 4. Uygulama projelerinin oluşturduğu yapı (Dupuy 2008’e dayalı olarak 
üretilmiştir) 

 

Ulusal ve 

Uluslararası 

Ağlar 

Bireysel 

Kollektif 
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Fiziksel katmanı ve dolayısıyla altyapıyı oluşturan bu rotaların temelinde yerle ve 
yerelle olan ilişkinin güçlendirilmesi yatmaktadır (Şekil 4). Yürüyüş, bisiklet ve deniz 
ulaşımı bu nedenle sürdürülebilir ulaşım seçeneği olarak öne çıkarılmıştır. Örneğin 
bisiklet ile yapılan bir yolculuğun deneyimleme boyutu otomobil yolculuğuna göre 
çok farklıdır. Geziniz sırasında doğayı deneyimlersiniz, yerel insanlarla selamlaşır 
sohbet edersiniz, size bütüncül bir deneyim oluşturma fırsatı verir (Richards, 2009). 
Bu deneyimleme yerle sahici bir ilişki kurmamıza olanak verir ki aktif korumanın 
önemli parçalarından biridir. 

Yerelde üretim, yerinde tüketim: Proje kapsamında önemi ve etkinliği arttırılan üretici 
pazarları ve diğer tematik pazarlar yerinde üretim, yerelde tüketim ilkesinin önemli 
bir parçasıdır. Böylelikle yerel ekonominin canlanması ve kırdan kente göçün 
azaltılması, ekolojik ayak izinin azaltılması, yerel ürün, çeşitliliğinin aktif korunması 
için bir imkan yaratılmıştır. Yarımada rotaları üzerinde seçilen kırsal yerleşimlerde 
kalıcı satış noktaları da kurulmuş, yerel ürün festivalleri gibi etkinliklerle 
desteklenerek tanıtımı sağlanmıştır. Böylelikle, fiziksel katmanda oluşturulan 
sürdürülebilir ulaşıma dayalı rotaların imkânlarını kullanan üretim ve tüketim 
ağlarının gelişmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Özellikle bağcılık ve su sporları 
alanındaki kümelenme potansiylerini gözeten bağ yolu ve mavi rota girişimleri 
oluşturulmuştur. 

Yerel varlık-odaklı koruma ve geliştirme: Bu konu, uygulama projelerinde iki başlıkta 
ele alınmıştır. Birincisi yerel varlıkların koruma ve geliştirilmesine yönelik becerilerin 
kazandırılmasına yönelik eğitim programları düzenlenmiştir. İkincisi yerel ürün ve 
hizmetlere dikkat çekebilmek için yöresel festivaller düzenlenmiş, organizasyonel 
katmanda ulusal ve uluslararası ağlar ile zenginleştirilerek farkındalık yaratılmıştır. 
Bu kapsamda oluşturulan Yarımada rehberi, web sitesi, mobil uygulamalar, kültür-
sanat ajandası gibi faaliyetler bireysel ilginin canlı tutulmasında önemli yer tutmuştur. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için öncelikle sürdürülebilir yaşam için 
imkanların araştırılması gerekmektedir. Bunun yapılması aktif koruma 
uygulamalarının da önünü açacaktır. Bu çalışmada örneklendiği gibi yerel varlıkların 
potansiyellerini kullanırken aralarındaki çatışmayı da gözetmek önemlidir. Burada 
ana süzgeç çevre ve kültürün korunmasıdır. 

Doğal ve kültürel varlıkların sürdürülebilirliğini sağlamak yasal koruma 
önlemlerinden çok daha fazlasını gerektirmektedir. Öncelikle varlıkların farkında 
olmak, yörenin yerel kültürü ve tarihsel coğrafyasından esinlenerek yeni yaşam 
hikayeleri yaratıp içeriğini ve katmadeğerini zenginleştirmek, ürün ve hizmetleri 
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yörede yaşayanların bilgi ve beceri düzeylerinde ve kapasitelerini geliştirerek 
oluşturmak, herşeyden önemlisi bütün bu kurguyu sinerji yaratan işbirlikli ve 
demokratik yollarla sağlayabilmek Yarımada yerel varlıklarının gelecek nesillere 
aktarılması yönünde önemli bir katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Ulusal ve uluslararası koruma statüleri ve uygulamaları uyarınca koruma altında olan 
Gediz Deltası’nın gerek kendi sınırları içerisinden gerekse de dışından kaynaklı 
fiziksel, ekolojik ve sosyo-ekonomik sorunlardan dolayı yeterince korunamaması bu 
çalışmanın temel sorun alanını oluşturmaktadır. Bu nedenle koruma pratiğinin 
coğrafya (havza – kent – delta) ve ölçek ilişkilerinde yeniden tanımlanarak, mevcut 
çalışmaları ve uygulamaları birbirleriyle ilişkilendiren etkin ve çok boyutlu bir koruma 
politikası geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gediz Deltası; Gediz Havzası; Havza-Şehir-Delta ilişkisi; Peyzaj 
bağlamında stratejik koruma; İzmir 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde mevcut koruma politika ve uygulamaları doğal ve kültürel peyzajların 
korunması ve yönetiminde yetersizlikler gösterdiği için, konuyu yeni araç ve 
bağlamlarda ele almak zorunluluk taşımaktadır. Sadece koruma mevzuatı 
marifetiyle ve belirlenen koruma sınırları çerçevesinde yapılan çalışmalar yetersiz 
kalmaktadır. Burada, koruma alanı sınırları içinde ve dışında kalan fiziki, ekolojik ve 
sosyo-ekonomik dinamikleri ve bunlardan kaynaklanan baskı/tehditleri coğrafya ve 
ölçek bağlamlarında, çok boyutlu olarak tanımlamak gerekmektedir. 

Bildiriye konu olan Gediz Deltası ulusal ve uluslararası koruma statüleri uyarınca 
koruma altında olmakla beraber, içinde bulunduğu bölge bağlamında yaşanan çok 
yönlü sorunlar fiili olarak bugününü ve geleceğini olumsuz etkilemektedir. 

Deltada kentsel yerleşim, sanayi ve ulaşım başta olmak üzere kültürel baskılar, 
denizin ve kuraklığın neden olduğu doğal baskılar peyzaj tabanlı (peyzaj birimlerinin 
bölünmesi, canlı varlıklarının olumsuz etkilenmesi vb), su tabanlı (taban suyu 
seviyesi azalması, tuzlanma, su kirliliği, kıyı alanları tahribi vb) ve toprak tabanlı 
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(toprak erozyonu, toprak kirliliği vb) olumsuzlukların kaynağıdır. Birden fazla baskı 
kaynağının olumsuz etkisi ve neden olduğu ekolojik etkilenmeler geniş bölgeleri 
kapsamaktadır (Kaplan ve ark., 2009). Ancak bu gelişmeler sadece sınır esasına 
dayanan koruma pratiğinde gözardı edilmektedir. Bütün bu gelişmeleri temel alan 
çok boyutlu bir koruma düşüncesi bildirinin temelini oluşturmaktadır. 

Gediz Deltası 

 

Şekil 1. Gediz Deltası’nın İzmir şehrindeki yeri (Mimarlar Odası İzmir Şubesi web 
sayfasından değiştirilerek alınmıştır) 

Gediz Deltası, yüzölçümü 17.500 km2 olan ve İzmir ilinde Kemalpaşa, Menemen, 
Çiğli ve Foça ilçelerini kapsayan Gediz Havzası’nda, Gediz Nehri’nin Ege Denizi’ne 
döküldüğü ovada yer almaktadır. Kuzey-kuzeybatıda Foça tepeleri, kuzeydoğuda 
Dumanlı Dağı ve doğuda Yamanlar Dağı ile çevrili bulunmaktadır. Gediz Nehri’nin 
taşıdığı alüvyonlarla oluşan bu düzlük güneyden İzmir Körfezi ve batıdan Ege Denizi 
ile kuşatılmıştır. Deltayı güneydoğusunda Bostanlı (Karşıyaka) ile sınır oluşturan 
eski Gediz yatağı, güneyinde deniz ile dinamik bir geçişi olan kıyı marşı (lagün, 
kordon, dalyan ve adalardan oluşan) ve Çilazmak Dalyanı, batısında Çamaltı 
Tuzlası, dalyanlar, kuzeyinde Gediz Nehri Mansabı, nehrin Maltepe yerleşimine 
kadar olan bölümü, doğusunda ise başta Sasalı olmak üzere kırsal yerleşimler ve 
tarım alanları tanımlamaktadır. İzmir şehrinin kuzeybatısında kalan ve 40.000 ha.’lık 
bir alanı kaplayan deltanın 20.400 ha.’lık bölümü farklı sulak alan tiplerini içeriğinde 
barındırmaktadır (Kaplan ve ark., 2009; Koçman, 2013) (Harita 1; Şekil 1). 
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Harita 1. Gediz Deltası jeomorfoloji ve hidroloji haritası (Koçman, A., 2013) 
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Çok Boyutlu Koruma Pratiği Gerekçeleri 

Çok boyutlu koruma pratiğini gerektiren havza, şehir ve delta ölçeğinde kompleks 
sorunlar bu bölümün içeriğini oluşturmakta olup mevcut koruma ve yönetim araçları 
bu durum karşısında yeterli koruma politikası geliştirememektedir. Bahse konu olan 
gerekçeler aşağıda alt maddeler halinde sunulmaktadır. 

Kirlilik  

Gediz Nehri kollarında, Gediz Mansabı ve çevresindeki geniş bölümde kentsel, kırsal 
ve sanayi kaynaklı baskıların delta sınırları dışında, Gediz Havzası ölçeğindeki 
sorunlardan (kaynaklardan) gelmesi delta sınırları içinde çözümün mümkün 
olmadığını göstermektedir. Havza ölçeğinde atık (kirlilik) sorunu aynı zamanda İzmir 
metropolünün en önemli sorunlarından biridir. 

Havzada en kirli noktalar, GDZ-10 (Nif Çayı, Gediz köprüsü altı/Manisa) başta olmak 
üzere, GDZ-14 (Nif Çayı, İzmir İli çıkışı Manisa İli Girişi, Kemalpaşa Çıkışı 
Kemalpaşa/İzmir), GDZ-06 (Alaşehir Çayı, Salihli/Manisa) olarak görülmektedir. Ağır 
metaller bakımından en kirli nokta GDZ-10 noktası olarak tespit edilmiştir. Bu 
noktada Manisa Belediyesi evsel atık suları, kum ve taş ocakları baskıları mevcuttur. 
Diğer bir kirli nokta olan GDZ-14’de tarımsal ve evsel baskılar mevcuttur (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 2014).  

İklim değişikliği 

İklim değişikliği kaynaklı sorunlar (kuraklık, su baskını, deniz seviyesinin yükselmesi, 
salgın hastalık ve zararlanmalar gibi) önümüzdeki dönemlerde deltada doğal 
sistemin ve kaynakların korunmasını yaşamsal hale getirecektir. Çünkü sulak alan 
sistemi bu yönde baskılara ve oluşturacağı (deniz ve kara kaynaklı) etkilere karşı 
tampon görevi üstlenmektedir. Dünya üzerinde görülen iklim değişikliği kaynaklı 
sorunlar karşısında doğal sistemlerin varlığı yaşamsal önem taşımaktadır. 
Jeomorfolojik yapısı nedeniyle, Gediz Deltası deniz seviyesi yükselmesi açısından 
en yüksek riskli kıyı alanıdır. Deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle yaşanacak toprak 
kaybı ve kıyı erozyonu sorunlarına karşı, kıyıların doğal sistem olarak korunması 
günümüzde önem kazanmaktadır. 

Deltada Gediz Nehri’nin yatağı değiştirildiği için güney ve batı bölümü deniz 
etkilerine maruz kalmakta ve kıyı şekilleri değişmektedir. Bu kesimlerde restorasyon 
çalışmaları yapılması, önümüzdeki dönemlerdeki iklim değişikliği kaynaklı baskılar 
dikkate alındığında, öncelik taşımaktadır. 
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Su kaynaklı sorunlar 

Havzada içme ve kullanma suyu olarak yeraltı su kaynakları kullanılmaktadır. 
Günümüzde nüfusun ve sanayinin artışıyla su talebi de artış göstermiştir. Ova 
alanında açılan kuyulardan aşırı su çekimleriyle sularda tuzlulaşma problemi 
görülmektedir. Aşırı su çekimleri tatlı su alanlarına deniz ortamından tuzlu su girişine 
neden olmakta, böylece içme ve kullanma sularında tuzlulaşma sorunu 
yaşanmaktadır. Ovada yer alan Tuzçullu, Süzbeyli, Kaklıç tuzlulaşma sorununun en 
fazla yaşandığı yerleşmelerdir. Harmancıoğlu et al. (2007)’e göre; havza ölçeğinde 
su kirliliği ve su kaynaklarının aşırı kullanımı temel sorunlardır. 

Kentsel gelişme 

1973 yılında hazırlanan İzmir Kenti Nazım İmar Planında; kentin gelişme yönlerinden 
birisi de Çiğli-Ulucak-Menemen-Aliağa hattı olarak belirlenmiştir. Nazım imar planına 
göre, yeni yerleşim ve endüstri alanları deltaya doğru yönelmiştir. Günümüzde güney 
Gediz Deltası’nda giderek artan yapılaşma ve ulaşım faaliyetleri, deltadaki doğal 
yaşam alanlarını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Kuzeydeki sanayi gelişimi, Çiğli-
Menemen arasındaki tarım alanlarında ve Gediz Deltası’nda (İzmir Bölge Planında 
sanayi gelişimine hassas olan bölgelerde) tehdit oluşturacak şekilde kentsel gelişim 
baskısına neden olmaktadır. 

Planlama 

Kurumlararası stratejik planların uyumunda ve birlikte çalışma konularında sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu nedenle planların uyum analizi ve geleceğe yönelik bütünleştirme 
çalışmalarına ihtiyaç vardır. Entegre havza yönetimi ile elimizdeki planlar (1/100.000 
ve 1/25.000 ölçekli) örtüşmemektedir. Örneğin; 1/100000 ölçekli çevre düzeni 
planında sanayi ve konut yoğunlaşması vardır. 

Jeotermal atıksular  

Gediz Havzası’nda en öncelikli olarak dikkate alınması gereken konulardan biri de 
jeotermal kaynakların yönetimi ve kontrolüdür. Jeotermal kaynaklı atıksuların 
kontrolü için 2015 yılı sonuna kadar mevzuat geliştirme çalışmalarının yapılması ve 
jeotermal deşarjların etkin yönetimi ile sürekli olarak bor kirliliğinin tüm süreçlerde 
izlenmesi önerilmektedir. Gediz ve Bakırçay Havzalarında jeotermal kaynaklı bor, 
arsenik ve ağır metal kirlilikleri mevcuttur. 

Bunların yanında;  

Emiralem’in kirlilik kaynağı olması, Karşıyaka-Menemen otoyol bağlantısı, ÇED 
aşamasında olan Balçova–Çiğli arası denizden karayolu bağlantısı, Kemalpaşa 
üzerinden otoyol geçirilmesi, Gediz nehrinin her iki tarafının (İzmir sınırları içinde) 
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yeniden düzenlenmesi ve mevcut bitki örtüsünün yok edilmesi, sağ ve sol sulama 
alanlarında sulama sorunu, Homa Dalyanı sahasına tatlı su girişi olmayışı, sığ 
dalyan alanındaki deniz suyunun buharlaşması nedeniyle tuzluluğun aşırı artışı ve 
suların çekilmesi sonucu balık ve kuş türlerinin azalması, Sazlıgöl’ün (Seyrek) tehdit 
altında olması, Kaklıç’ta kontrolsüz ve denetimsiz sanayi, yaban domuzu kaynaklı 
sorunlar yaşanmaktadır.  

Çok Boyutlu Koruma Sistematiğine Doğru 

Gediz Nehri Mansabı ve çevresi, İzmir Kuş Cennetinin kuzeyinde yeralan tatlı su 
ekosistemleri, Sasalı bölgesi, deltanın güney ve güney doğusu (çok) yüksek 
derecede ekolojik riskler taşımaktadır (Kaplan ve ark., 2009). 

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı, Gediz Deltası Yönetim Planı ve İzmir’in bölge 
ve çevre düzeni planları çok boyutlu bir koruma anlayışını öngören havza-İzmir-delta 
ilişkisini kurgulamaktan uzaktır. Gediz Deltası’nda yaşanan çok yönlü koruma 
sorunlarına karşı mevcut koruma pratiklerinin parçalı ve bütünü kavrayamayan 
yapısı, aşağıdaki bölümde sunulan koruma sistematiğinin gerekçesini 
oluşturmaktadır (Şekil 2, 3 ve 4). 

Şekil 2’de ifade edildiği üzere; koruma altında olan Gediz Deltası’nın sınırları içinde 
ve dışında, farklı ölçek ve coğrafi bağlamlarda sorunlar konunun genel 
tanımlanmasını gerektirmektedir. 

Bu tanımlama içinde mevcut koruma pratiklerinin yetersizliğini ve korunması gereken 
fiziki coğrafyayı ve dinamiklerini (etkileşimlerini) peyzaj bağlamına oturtmak “çok 
boyutlu koruma” olgusunun tabanını oluşturmaktadır. Burada ulusal ve uluslararası 
koruma statüsünde olan deltanın kendi bağlamı yanında içinde bulunduğu Gediz 
Havzası ve İzmir şehri ilişkilerine göre konumunun belirlenmesi gerekir. Delta 
üzerine etkiyen fiziki, ekolojik ve sosyo-ekonomik dinamikleri coğrafi etkileşime 
dayalı olarak yatayda (bölge–delta) ve düşeyde (atmosfer–litosfer) tarif etmek deltayı 
peyzaj bağlamına oturtmaktır.  
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Şekil 2. Çok boyutlu koruma bağlamında sorun/konunun ve deltanın ilişkilerinin 
tanımlanması  
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Şekil 3. Delta ilişkilerinin senaryolaştırılması ve koruma-yönetim pratiğinde 
değerlendirilmesi 
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Şekil 4. ‘Su’ temelli koruma kurgusunun planlama çalışmaları üzerinden geliştirilmesi 
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Şekil 3’de; deltanın peyzaj bağlamında senaryolaştırılması konu edilmektedir. 
Burada deltaya yönelik bilgilerin zaman ve yer sistematiğinde kurgulanarak çok 
boyutlu ilişkiler örgününde kavranması ve deşifre edilmesi amaçlanmıştır. 
Senaryolaştırma üzerinden mevcut koruma-yönetim pratiği ele alınmıştır. Bu 
hususta bağlayıcı olan delta yönetim planı çalışılmıştır. Deltaya yönelik sorun ve 
tehditleri kendi bağlamında ele alan yönetim planı, delta-İzmir ve delta-havza 
ilişkilerini teknik olduğu kadar yasal ve idari yönden kurabilecek durumda değildir 
(aynı şekilde şehir ve havza da delta ile bu yönde bir ilişki kuramamaktadır). Bu 
nedenle, havza ve şehir kaynaklı sorun/tehditlere karşı yönetim planı donanımlı 
değildir. Yine içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan iklim değişikliği kaynaklı 
etkilere karşı deltada bir ‘B’ planı çalışması bulunmamaktadır. Bu eksiklikler, yönetim 
planını çok yönlü (kompleks) etkileşimler ve sorun/tehditler karşısında güçsüz 
bırakmakta ve delta sınırları içinde tarif edilmiş eylemleri uygulama konumuna 
indirgemektedir. 

İlk 2 şekilde deltanın kavranması ve ilişkilerinin tarif edilmesine dayalı olarak, “çok 
boyutlu koruma kurgusu” Şekil 4’de ele alınmaktadır. Burada delta içindeki 
etkileşimler yanında delta ile şehir ve havza ilişkileri su varlığı üzerinden 
yürütülmektedir. Suyun bu ilişkiler uyarınca varlığı ve sağlıklı döngüsü öngörülen 
kurgunun temel göstergesidir. Bu suretle suyun muhafazası, kullanımı ve yönetimi 
koruma pratiğinin teknik, yasal ve idari kapsamda temel sorunudur. Burada koruma 
pratiği; deltayı havza ve şehir ilişkileri uyarınca peyzaj bağlamına oturtmak, mevcut 
yasal-yönetsel çerçeveyi ve sorun/tehditleri zaman-coğrafya ve ölçek ilişkisinde bir 
planlama ve yönetim sorunu olarak görmek durumundadır. Bu kompleks ilişkilere 
bağlı olarak ve de deltada varlığını sürdüren sektörler bazında deltanın yaşatılması 
konu edilmektedir. Bu çerçevede “entegre havza planlama ve yönetimi” ve “delta 
yönetimi” araçlarının; 

- havza – şehir – delta üçgeninde sorun ve tehditleri, 
- her ölçek ve içerikteki planlama çalışmalarını odağına alarak çok boyutlu 
koruma kurgusunu oluşturması öngörülmektedir. 

 

GELİŞMELER - ÖNERİLER 

Öngörülen koruma kurgusunun sağlıklı işleyebilmesi, mevcut çalışmaların ve 
gelişmelerin değerlendirilerek kurgu içinde yerlerine coğrafi ve ölçek bağlamlarında 
oturtulmasına ve birbirleriyle ilişkilendirilmesine bağlıdır. Aşağıdaki bölümde mevcut 
ve öngörülen gelişmelere ve bu çerçevede önerilere yer verilmiştir.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2 yıllık literatür taraması sonucu il bazında 
bölgenin habitatları belirlenerek İzmir’in biyolojik envanteri oluşturacaktır (2017 
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yılının sonuna kadar). Envanter verileri dijital ortama da aktarılarak proje 
tamamlanacaktır. İlgili bakanlık “nasıl koruyalım” ve “nasıl devam ettirelim” 
metodolojisinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları da yürütmektedir. Oluşturulan 
envanterin planlama ortamında kullanılmak üzere haritalanması ve korumaya 
yönelik verilerin hazırlanması (süreç analizi) entegre havza planlama ve yönetimi 
çalışmalarının altlığını oluşturacaktır. Bunun yanında planlama ve yönetim 
çalışmalarında hiyerarşiyi de gözetecek noktasal koruma ve iyileştirme projeleri 
eşgüdümlü bir şekilde yürütülmek durumundadır. 

Havzadaki mevcut yüzeysel, yeraltı, kıyı ve geçiş sularını temel alan Gediz Havzası 
Koruma Eylem Planı 2 ana başlıktan oluşur. Bunlar; 

 

1. Yasal ve kurumsal altyapının oluşturulması, 

2. Strateji ve Eylemler: Ulusal havza yönetim strateji belgesinin takibi, nehir havzası 
yönetim planlarının hazırlanması, havza koruma planlarının uygulanmasıdır. Gediz 
Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları, belirtilen esaslar uyarınca, nehrin 
doğduğu noktadan Ege Denizi’ne döküldüğü noktaya kadar 4 alt havzaya bölünmesi 
suretiyle yürütülmüştür. Bunlar Yukarı Gediz, Gördes-Gürdük, Alaşehir Çayı ve 
Aşağı Gediz Alt Havzalarıdır (TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, 
2013). Aşağı Gediz Alt Havzasının önemli bir bölümünü Gediz Deltası 
oluşturmaktadır. Bu nedenle koruma eylem planının deltaya ve yönetim planına 
referans oluşturması beklenmektedir. 

Havza ölçeğindeki çalışmaların uzun erimli, çok daha geniş katılımlı ve kapsamlı 
olması nedeniyle, deltada yapılacak faaliyetlerin havza ölçeğindeki bazı sorunlara 
pratik çözümler (delta ölçeğinden havza ölçeğine doğru) sağlayacağı da konunun bir 
başka boyutudur. Bu durumda Gediz Nehri’nin taşıdığı kirlilik sorununa havza 
ölçeğinde yaklaşmak yanında delta yönetim planının da zorlayıcı bir unsur 
olabileceği öngörülmektedir.  

DSİ tarafından Gediz ve Bakırçay’da izleme çalışmalarına başlandı. Havzalar ile ilgili 
her türlü araştırma projesinin sonuçları ve verilerinin toplandığı bir veri bankası 
oluşturularak, havzadaki ilgili kurum ve kuruluşların üye olacakları bir network 
kurulmalı ve web sayfası hazırlanmalıdır. 

“Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında 
Yönetmelik” kapsamında, su havzasındaki su kaynaklarının ve canlı hayatının 
korunmasını, geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere havzanın bütününü 
esas alan “Nehir Havzası Yönetim Planları” hazırlanması planlanmaktadır. Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Havza Koruma Eylem Planlarının tamamlanmasını 
takiben 25 havzanın Nehir Havzası Yönetim Planlarının 2020 yılına kadar 
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hazırlanması planlanmaktadır. Ayrıca, “Gediz Havzası Kuraklık Yönetim Planı” 
hazırlanması 2016-2019 dönemi olarak programa alınmıştır. 

Sonuç olarak; İzmir bölge, çevre düzeni ve nazım imar planları, Gediz Havzası 
koruma eylem planı, delta yönetim planı ve diğer kamu çalışmalarının birbirleriyle 
ilişkilendirileceği entegre havza planlama ve yönetim çalışmasının ve delta ölçeğinde 
yönetim planının içeriğini çok boyutlu koruma kurgusu oluşturmalıdır. Aksi taktirde, 
delta-şehir-havza ilişkisinde yaşanan coğrafi, idari, planlama ve yönetim sorunları ve 
özellikle Gediz Deltası’nın korunması sorunu (delta) iç ve dış kaynaklı etkenlerden 
kaynaklı olarak devam edecektir.  
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DOĞAL VARLIKLARIMIZI KORUMADA 

NEDEN BAŞARILI OLAMADIK 

 

İlçin ASLANBOĞA 
Prof. Dr.,  

 

ÖZET 

- Henüz ayrıcalığı olan, korunması gereken alanları seçme bilincine, korunan alan 
üzerindeki güncel ve olası baskıları görme ve önleme yetisine sahip olamadık. 
- Koruma için gerekli etik, fiziksel, yasal, araçları ekonomik ve politik nedenlerle 
kullanamadık 
- Korumak için gerekli koşulları (seçme, yasal güvenceye alma, eğitimli personelle 
bilinçli bakım, koruma ve işletme, halkın desteği)  bir araya getiremediğimiz için 
hatalar yaptık 
- Kültürümüz, ekonomik koşullarımız ve sürdürülen ekonomi politikaları koruma için 
gerekli erki bulmaya elvermedi.  

Çünkü; 

AYRICALIĞI OLAN, KORUNMASI GEREKEN ALANLARI SEÇME BİLİNCİNE, 
KORUNAN ALANLAR ÜZERİNDEKİ GÜNCEL VE OLASI BASKILARI GÖRME 
VE ÖNLEME YETİSİNE SAHİP OLAMADIK.  

Örnek: On yıl önce Almanya’da idim. Misafir olduğum arkadaşım vardığımın ertesi 
günü bizi güzel bir yerde öğle yemeğine götüreceğini söyledi. Telefon edip 
gideceğimiz Panorama Restoranda bir saat kalmak üzere randevu aldı. Güney 
Almanya da Alplere bakan adına uygun muhteşem manzarası olan restorana tam 
zamanında vardık.  
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Terasta 40 adet masa vardı, bize ayrılan masaya oturtulduk. Orta yaşlı bir garson 
masaya hizmet ediyordu. Ön yemekler geldiğinde 20 dakika çoktan geçmişti. 
Garsona patronla görüşmek istediğimi bir şey soracağımı söyledim.  Garson “ patron 
benim buyurun bana sorun “ dedi. ” Bu muhteşem manzaranın keyfini biraz uzunca 
çıkarabilmek için daha uzun kalabilir miyiz” dedim. Olmaz sizden sonra başkaları 
gelip bu masada yemek yiyecekler dedi. “ Peki, alan geniş buraya neden daha çok 
masa yerleştirmiyorsunuz hem daha çok insan gelebilir hem de siz daha çok para 
kazanırsınız dedim.  Soruya şaşırmadı, cevaplamadan önce “siz Türk müsünüz “ 
diye sordu, “evet” deyince “ nedense bu soruyu bana sadece Türkler soruyor” dedi 
ve sorumu yanıtladı: “ Bu restoran yüz yıldan beri burada, ben üçüncü kuşak 
sahibiyim. Karşıda gördüğünüz manzara ve karşıdan bu tarafın görünümü Peyzaj 
Koruma Alanı dır. Görünüm yüz yıldan beri aynıdır, eskiyen yıkılan yapıların benzeri 
yapılır, hiçbiri genişleyemez ve yükselemez, bu nedenle masa sayısı yüz yıldan beri 
40 tanedir. Almanya da peyzaj koruma eylemi ancak 1930’ lu yıllardan sonra yasal 
olarak desteklenmiş olduğuna göre önceki yıllardaki koruma gayretleri tümüyle 
halkın bilinç ve kültür ürünüdür. Halkın kültürü ve koruma bilincine ilişkin benzer bir 
örnek ikinci dünya harbi sırasında Berlin’de kültür varlıkları ile ilgili yaşanmıştır. 
Kentin bombalanması tehlikesine karşı kişisel varlıklarından daha değerli gördükleri 
müzelerdeki önemli bazı eserleri güvenli bölgelere taşımışlardır. Bu eserlerin 
arasındaki Bergama’ dan 1800’lü yılların sonunda Osmanlı Yönetimi tarafından 
Almanlara hediye edilmiş olan  (bu gün sürekli geri istediğimiz) “Bergama Zeus 
Sunağı” da vardı. O günden bu yana sunak Bergama’ da kalsaydı daha mı iyi 
korunurdu, ne dersiniz?  

Garsona ne iş yaptığımı söylemedim. O lokanta şimdi 110 yıldan beri orada. Bizde 
ise “Peyzajların Korunması”na ilişkin yönetmelik ancak 2013 tarihinde yayınlandı. 
Kullanıldığını, uygulandığını duydunuz mu?  

KORUMA İÇİN GEREKLİ ETİK, FİZİKSEL, YASAL ARAÇLARI  EKONOMİK VE  
POLİTİK NEDENLERLE KULLANAMADIK 

Örnek: Ülkemizde doğal-doğala yakın alanların gerçek anlamda varlıklarının 
sürekliliği sağlanarak kamu adına korunması ve işletilmesi uygulamaları orman 
teşkilatı tarafından yapılagelmektedir.  Çağdaş çevre bilinci olarak dillendirilen; 
insanın çevreye müdahalesinin “doğala uyumlu ölçüler” içinde kalacak nitelik 
taşımasının zorunlu olduğu düşüncesi orman işletmeciliğinin ana ilkesidir. Orman 
mühendisleri ülkemizin 1/3 ünü kaplayan orman alanlarını kamu adına işletirken bu 
ilkeden hareket ederler.  Orman teşkilatı tarafından hazırlanan “Orman İşletme” ya 
da   “Orman Amenajman” planları ülkemizde doğal alanların korunması yönünde 
milyonlarca hektar üzerinde yapılmış örnek planlardır. Bu planların öncelikli hedefi 
odun hammaddesi üretme sürekliliğinin sağlanması, yanı sıra ormanların diğer yan 
ürünlerinden ve ekolojik etkilerinden yararlanma sürekliliğini sağlamaktır.  
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Ülkemizde özelliği olan bazı orman alanlarını belirleyip özel koruma statüsü verilerek 
çağdaş çevre bilincine uygun korunması yönünde atılan ilk adım olan Milli Parklar, 
daha sonraları Tabiat Parkları, Doğal Anıtlar, Tabiatı Koruma Alanları orman 
amenajman planlarının ürünüdür.  

1980’li yılların başında gündeme gelen “yeni liberal” ekonomik ve toplumsal 
politikalara göre çıkarılan orman yasaları (örn. Turizmi Teşvik Kanunu, özel 
ağaçlandırma kanunu, 2b uygulamaları vd.)  ormanların devletçi, halkçı, korumacı 
düzenlerini değiştirmiştir.  

Doğal alanların korunmasında kullanılan diğer yasal araç olan Doğal Sitler ise 1950 
de kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna 1973 yılında 
tarihsel sitlerle birlikte doğal sit alanlarının da korunması, yenilerinin belirlenmesi ve 
bekçiliği görevi verilmesi ve adının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu na 
dönüşmesi sonucu korumada yasal araç olarak tanındı. Anıtlar kurulunun üyeleri 
doğal olarak arkeologlar, mimarlar, sanat tarihçiler idi. Ne var ki yeni kurullar eski 
üye kompozisyonlarından vazgeçemedi. Özellikle kıyı kesimlerinde önüne 
geçilemeyen ikinci konut yerleşimlerini frenlemede eldeki mevzuat yetersiz kalınca 
doğal sit kararları yapılaşmayı engelleme enstrümanı olarak kullanılmaya başlandı. 
Aldıkları koruma kararları kamuda inandırıcı olamadı,  kararlarının takipçisi 
olamadılar. Çevreyi korumada birinci derecede sorumlu olan yerel yönetimler bile, 
sadece yapılaşmayı engelleme amacıyla doğal sit kapsamına alınan gayrimenkul 
sahipleriyle birlikte kurul kararlarına karşı davalar açtılar. 1982 ve 2000 yıllarında da 
bu konuda yasal düzenlemeler yapıldı, konulan kurallar çeşitli nedenlerle 
uygulanamadı. Konuyla doğrudan ilgili bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler bile 
koruma kararlarına karşı çıktılar. Kimileri; koruma altına alınması gereken kamu 
arazilerinin, ormanların, meraların, yeşil alanların özel sektöre devredilip işletilmesini 
savundu. 

Koruma amaçlı yasaların öncelikle ekonomik kaygılara, dönemin gereksinimlerine 
ve ya da kimi grupların çıkarları doğrultusunda sürekli değiştirildiğine şahit olduk. 
Ayrıca bugüne değin koruma hedefli ve iyi niyetle oluşturulmuş yasa ve 
yönetmeliklerin, inandırıcı olmadıkları için halk tarafından sahiplenilemediğini, 
yasalara sahip çıkmakla görevli, kamu kurumları arasındaki yetki ve sorumlulukların 
kimi zaman iç içe geçmiş olduğu karar vericilerin ilgisiz kaldıklarını gördük. Kimi 
zaman da doğal varlıkların korunması ile ilgili açılan davalarda boşluklar olduğunda, 
karar verici hâkimlerin yanlış bilirkişilere danıştığını gördük.   

Örnek :   

Fotoğraftaki yaşlı görkemli bir fıstık çamının benzeri deniz kıyısındaki bir yazlık 
konutun bahçesinde yaşıyor. Sadece bahçe sahibi için değil, çevrede yaşayan 
komşular, özetle belde için estetik bir değer taşıyor. Yan komşu gölgesi nedeniyle 
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bahçesinde sebze yetiştiremediği savıyla ağacın kesilmesini istiyor. Mahkemeye 
gidiliyor. Hâkim, konu sebze yetiştiriciliği olduğu için önce ziraat mühendisine 
danışıyor, dolayısıyla yan komşunun talebi onaylanıyor. Bilirkişiye itiraz ediliyor. Bu 
kez ağaç orman ağacı olduğu için bir orman mühendisinin görüşü isteniyor. Görüş: 
“80 yaşın üzerindeki fıstık çamı ekonomik ömrünü bitirmiştir, kesilebilir.”   

 

Bu davadan doğal ögelerin korunması bağlamında çıkarılması gereken sonuçlar 
şunlardır;  

- Mevcut yasalarımız doğal ögeleri sadece ekonomik etkileri yönünden 
değerlendirmektedir. 

- Estetik ve ekolojik etkilerinin yasalarda yer bulacak biçimde objektif kriterlere göre 
belirlenmesi güçlüğü vardır.  Belirlense bile, yasa yapıcı, uygulayıcı, ya da halkın 
gözünde henüz itibar görmemektedir. 

Toplumun önemli kesimi doğal varlıklar ve onların korunması konusunda doğru 
bilgilenemediği için,  bir girişim için çeşitli görüşler oluştuğunda ortak yolu birlikte 
bulma becerisini gösterememektedir. Elbette yerleşim alanları açılacak, madenler 
işletilecek, enerji santralları yapılacak, turizm tesisleri vb. kurulacaktır. Ülke-Bölge 
Planları yapma ve yapılan planlara uyma alışkanlığımız da olmayınca “her girişime 
hayır” demek kolayımıza gitmiştir. Hayır demeyi görev edinen kişiler, yapay 
çevreciler, STÖ’ leri oluşmuştur.  Bu yapay çevrecilerin (pseudo çevreciler) etki alanı 
genelde ne yazık ki sadece “ağaç kestirmemekle” sınırlı kalmış,  halkta ağaç 
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kesilmeyince doğanın korunacağı bilinci yerleşmiştir. Girişimciler ekosistemi 
etkileyecek bir tesise ruhsat alırken ya da girişimi savunurken bu bilinç düzeyini 
kullanmışlar,  tesisin kurulacağı alan ve yakın çevresindeki ağaçların rölevesini belge 
olarak göstererek   “tek ağaç kesilmeyecek” savıyla yapı ruhsatını alma engelini 
aşmışlar, siyasal gücü ve rantsal hedefleri arkalarına alarak eylemlerini kendilerine 
göre en ekonomik, en radikal biçimde uygulayagelmişlerdir.   

Hâlbuki uzlaşma kültürümüz olsa, gerçek çevre bilincinde olan STÖ ler, kurumlar 
“hayır” yerine uygun öneriler getirerek girişimcileri yönlendirebilseler, (başka bir 
deyişle ÇED uygulamaları sağlıklı bir şekilde işleyebilse)   bugün pek çok girişim 
çevreye daha az zararlı,  kamu menfaatine yararlı biçimde uygulanmış olabilirdi. 

Örnek 1: Bir kentin merkezinde bir park var. Arazi değeri çok yüksek, yapılaşma 
baskılardan koruyabilmek için (uysun uymasın) “doğal sit” statüsü verilmiş.  Çevre 
halkı kent parkını  (otomobillerini koyacak yer bulunmadığı için)  otopark olarak 
kullanıyor. Belediye soruna çare olarak (yurt dışında gördüğü örneklerden 
esinlenerek) yeşil alanın altına otopark yapmaya karar veriyor. Tüm STO lar dâhil 
herkes karşı çıkıyor. Buna karşın belediye kepçeleri kamyonları getirip alanı kazıyor, 
temeli atıyor, kolonları dikiyor.  Alan doğal sit statüsünde olduğu için inşaat 
mühürleniyor. Bir süre sonra inşaat her nasılsa yeniden başlıyor ve bitiriliyor. Şimdi 
yeraltı otoparkı kullanılıyor ama üstü yeşil alan değil. Hâlbuki STO lar (kent plancıları, 
mimarlar, peyzaj mimarları) sadece “hayır” diyeceklerine “ortak yol” arayışı içinde 
olup alanın hem yeraltı otoparkı hem de yeşil alan olabileceğine ilişkin yol 
gösterseler, yöntem önerselerdi, şimdi o alan “açık alan” değil, “yeşil alan” niteliğinde 
olacaktı.  

Örnek 2. Bir üniversitenin içinde toplam 40 ha. Genişliğinde bir koruluk var. Bu 
koruluk aynı zamanda bulunduğu kentin yapılaşmadan korunmuş en geniş yeşil 
alanı. 

Üniversitenin 35 yıl önceki yönetimin girişimiyle Orman Gn. Müdürlüğü tarafından 
belirli aralıklarla fidanlar dikilerek ağaçlandırılmış. Güncel durumda ağaç taçları 
büyümüş taçlar iç içe geçmiş, ışık savaşımı sonucu bazı ağaçlar teker teker bazıları 
grupla halinde kurumaya başlamışlar 

Ormanda şairin dediği gibi ağaçlar arasında kardeşçe bir yaşam yoktur. Işık, toprak 
ve su için ölümüne bir savaş vardır. Suyu bulan, ışığa önce erişen ayakta kalır. 
Orman mühendislerinin görevi ormanda kalması gereken bireyler lehine savaşı 
yönlendirmektir. Çare; seyreltme-aralama kesimleridir. Yani geri kalanların sağlıklı 
gelişmelerini sağlayabilmek için bazı ağaçların kesilerek alandan uzaklaştırılması 
gerektir.  Bir bilim kurumunun yönetimi tarafından anlaşılması, aşılması ve 
uygulanması zor bir konu değildir, ama uygulanmıyor. Neden dersiniz? 
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Örnek 3: 

Bir kentin bir sokağı barındırdığı yapısal ögelerin özellikleri nedeniyle  kültürel sit 
kapsamında korumaya alınıyor. Kentin belediyesi kenti yeşillendirme uygulamaları 
sırasında çeşitli yerlere ağaç dikerken bu sokağı da ağaçlandırıyor. Sokağı koruma 
altına almış kurum dahil bu uygulama  kimsenin dikkatini çekmiyor.  Zaten dar olan 
sokakta ağaçlar yapılardan ancak 40 cm uzakta yer buluyor ve  büyüdükçe koruma 
altındaki yapıları önce mekanik yolla zorlanmaya başlıyorlar. Seneler geçince 
kültürel sitin korunmaya, sergilenmeye ve gelecek kuşaklar için yaşatılmaya değer 
görülen olan mimari özellikleri ağaçlara teslim oluyor.  

Sizce koruma kurullarının görevi sadece tescil etmek midir, ya da yasal koruma 
altına alınmış bir alanın bekçiliğini kim yapar, bilen var mı?    
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Örnek 4: Bir kentin belediyesi kentin en yoğun kullanılan yolu üzerinde 60 cm 
derinliğindeki bordür taşlarıyla sınırlı taşıma toprağa görkemli ağaçlar ithal ederek 
dikiyor.  

 

Ağaçlar o koşullarda yaşayamayacakları için kuruyorlar,  belediye tekrar dikiyor, 
tekrar kuruyorlar tekrar dikiyor. Kimse itiraz etmiyor.  Çünkü bizim (kişiler, kurumlar, 
yasalar) çevrecilik anlayışımız henüz ağaç kesimini engellemeyle sınırlıdır. Anıt 
niteliğindeki bir ağacın (hatta tescilli bir anıt ağacın) gölgesinden yararlanmak için 
altına tesis kurarak onu kurutmanın, uygun olmayan yerlere ağaç dikerek kamu 
malına çeşitli şekillerde zarar vermenin hem yasalarımızda hem de çevre 
bilincimizde henüz yeri yoktur.  
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KORUMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI (SEÇME, YASAL GÜVENCEYE ALMA, 
EĞİTİMLİ PERSONELLE BİLİNÇLİ KORUMA, BAKIM VE İŞLETME BECERİSİ)  
BİR ARAYA GETİREMEDİĞİMİZ İÇİN HATALAR YAPTIK.  

Örnek: Koruma bilinci ve donanımızın emekleme aşamasında olduğu 1980 li yıllında 
yasal olarak kuruluşları tamamlanmış 15 milli parkımız vardı. Bunlardan bazıları 
yabancı uzmanların görüşleri alınarak sınırları ve özellikleri raporlarla belirlenmiş 
orman statüsünde olan alanlardan seçilmişlerdi.   Ancak bunların bakımı, korunması, 
işletilmesi için Milli Park İşletmeciliği konusunda eğitilmiş uzman orman mühendisleri 
yoktu. Milli parklara işletmeci orman mühendisleri şef olarak atandı.  

1982-83 yıllarında Sipil Dağı Milli Parkında görevi alan mühendisin ilk eylemi parkın 
içinde kar baskısı altında deforme olmuş, üstlerini likenler kapladığı için korku filmleri 
görüntülerini andıran kızılçamları kesmek oldu. Hâlbuki o ağaçlar Milli parkın özel 
konumundan kaynaklanan yetişme ortamının belgeleri, Sipil Milli Parkı’nın simgeleri 
idi. Mühendis düzgün gövdeli kerestelik ağaçlar yetiştirmek üzere eğitilmişti, deforme 
olmuş hastalıklı ağaçların ormanda yeri yoktu, dolayısıyla suçlanamazdı. “Ağaçları 
kabuk böcekleri sarmıştı, o nedenle kesildi” dendi, konu unutuldu.  
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Daha sonraki yıllarda atanan mühendis Milli Parkta halkın rekreasyon beklentisine 
uygun bir şeyler yapmak üzere görevlendirilmişti. Mühendisin aklına Milli Park’ta 
konaklama tesisleri kurmak fikri geldi. Merkeze önerdi, fikir onaylandı, ödenek 
ayrıldı. Ancak tesis için yer seçimi Milli Park şefine bırakıldı. Ancak koruyarak 
kullanma ilkesi henüz yerleşmemiş olduğu için Milli Park şefi alanın Milli Park olarak 
seçilmesinde başrolü olan bölgeyi (yılkı atlarının barındığı At Alanı’nı)  uygun buldu.  

Sonraki yıllarda önce Jandarma, sonra valilik, sonra tekrar orman teşkilatı aynı 
alanda betonarme konaklama tesisleri kurdu. Alana elektrik getirildi, şimdi Sipil Milli 
Parkında kentsel yerleşimlerde olduğu gibi İmar planı var.   

O tarihlerde diğer Milli Parklarımızda da benzer uygulamalar yaşandı. Daha sonraki 
yıllarda doğa koruma ve rekreasyon işletmeciliğinin bir uzmanlık alanı olduğu, özel 
eğitimi gerektirdiği öğrenildi. 

Yine o tarihlerde rekreasyon amacıyla ziyarete açılan Milli Parklarda ve Orman içi 
dinlenme alanlarında ziyaretçilerin en basit gereksinimlerini karşılamak için büfe, WC 
vb. gibi yapılar kuruldu. Orman teşkilatı bu tesislerde orman bekçisi kadrosundaki 
personeliyle hizmet vermeye, bir bakıma misafir ağırlamaya başladı. Ziyaretçi sayısı 
artınca sorunlar yaşandı.  Sonunda bu tür hizmetlerin ihale ile özel işletmeciye 
verilmesine karar verildi. Böylece kapitalizmin kuralları Milli Parklarda da işlemeye 
başladı. İşletmeci ihalede ödediği kira bedelini çıkarabilmek ve daha çok para 
kazanabilmek için yol istedi, ek binalar istedi, elektrik istedi, büfeler restorana,  
restoranlar gazinolara dönüştü. Katlanarak artan ziyaretçi baskının hızına koruma 
gayretleri yetişemedi. 

 

 

 

KÜLTÜRÜMÜZ, EKONOMİK KOŞULLARIMIZ VE SÜRDÜRÜLEN EKONOMİ 
POLİTİKALARI KORUMA İÇİN GEREKLİ ERKİ BULMAYA ELVERMEDİ.  

 

 

Çünkü; 
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KAPİTALİZM, 

 

gölgesini satamadığı ağacı kesermiş. 

 

Ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuştuğumuz ülkemizde,  doğal, kültürel ve estetik 
değerlerimizi nasıl koruyacağımızı tartışıyoruz. Günün koşulları sürdüğü sürece bu 
gayretler Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor. 
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NEDEN KORUYALIM? 

 

Alpay TIRIL 
Prof. Dr., Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,  

Tel: 0 368 271 57 85, E-posta: alpaytiril@yahoo.com 

 

“KoruyamıyoruzÇünkü” diyor Peyzaj Mimarları Odası. Ve bu çerçevede III. Koruma 
ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu’nu düzenliyor. Sempozyum kapsamındaki bu 
panele konuşmacı olarak davet edildiğim için teşekkür ederim. Peyzaj Mimarları 
Odası Genel Merkezi ve İzmir Şubesi’ne bu güzel organizasyonları için de ayrıca 
teşekkür ederim. En büyük teşekkürü ise, cumartesi akşamüzeri bu salonda olan 
dinleyicilere ediyorum… 

Evet, Odamız sorguluyor; “KoruyamıyoruzÇünkü”… Ben de bu söyleme karşı bir 
soru yöneltmek istiyorum: “Neden koruyalım?”. Evet, peyzajları neden koruyalım, 
doğal peyzajları neden koruyalım, kültürel peyzajları neden koruyalım? Bu soruyu, 
sadece korumanın gerekçesini ortaya koymak için sormuyorum! Herhangi bir şeyin 
olabilmesi için, gerekçesinin olması ve gereklerinin yerine getirilmiş olması gerekir. 
Sahi, neden koruyalım? 

Kısa bir süre için koruma düşüncesini bırakıp insan olmak üzerine düşünelim, 
konuşalım… 

Tüm insan eylemleri bir takım değer yargılarınca yönlendirilir ve bir takım değerlere 
uygunluğu ya da uygunsuzluğu ile değerlendirilir. Topluma göre, döneme göre 
değişebilir bu değer yargıları… 

Kimileri için kendisi değerlidir, Eski Yunan mitolojisinde, sudaki yansımasına aşık 
olarak boynu bükük kalakalan ve nergise dönüştüğü yakıştırması yapılan 
Narcissus’un adıyla adlandırılan narsistler için değer kendileridir, dünyanın merkezi 
kendileridir… Kimileri için, başka değerler vardır; vatandır, namustur, dindir, ailedir… 
Bu saydıklarımın hepsi, evrensel ölçekte olduğu gibi ülkemiz insanlarının çok büyük 
bölümü için de değerdir. Bu yüzden çoğunlukla üzerlerine titrenilir bu kavramların, 
hem de öyle üzerlerini titrenilir ki, bu kavramlar, ülkemizde cinayet nedeni olarak 
gündemden düşmeyen değerlerdir… Peki ya doğa, tarih, kültür; bunların mekânsal 
yansımaları? Bu değerler uğruna kendini feda eden kaç Donkişot var Türkiye’de? 

İnsan her neyi korursa, her neyin üzerine titrerse, her ne için kendini ortaya koyarsa, 
o şeyin kendisi için bir anlam ifade etmesinden, değerli olmasından dolayıdır bu 
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hassasiyeti… Bir nesnenin, bir olgunun, bir mekânın insan için bir anlamı yoksa 
neden korusun ki! 

“Neden koruyamıyoruz?” sorusunun bence en temel, en yalın yanıtı budur. “Ne 
anlamı var ki?”, Neden koruyalım ki?”... İki gündür, sempozyumdaki sunumların 
önemli bir bölümü dinledim, Peyzaj Mimarları Odası’nın düzenlediği önceki iki 
Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumuna da katıldım, başka sempozyumlarda, 
başka ortamlarda, dergi ve kitap sayfalarında, konferanslarda söylenenler, yazılanlar 
genelde korumanın hukuksal ve yönetsel boyutuyla ilgili. Dün de pek çok hocamız 
değindi, Muzaffer Yücel Hocam derli toplu sundu koruma mevzuatımızın temel 
bilgilerini. Hukuk metinlerine bakarsanız, eksiği yok, fazlası var diye düşünebilirsiniz. 
Kanunlar, uluslararası sözleşmeler, yönetmelikler, bakanlıklar, genel müdürlükler, 
koruma kurulları, aynı alanda çakışan koruma statüleri, halk arasında yer etmiş “sit 
alanına çivi çakılmaz” inancı… Bütün bunlar bir yanda, bütün hukuksal 
düzenlemelere, uluslararası taahhütlere ve bürokratik yapılanmalara rağmen 
koruyamama diğer yanda? Neden?... 

Yine aynı gerekçeyi temel neden olarak ortaya koymak istiyorum: Halkın ezici 
çoğunluğu için korunacak alanların, değerlerin, varlıkların bir anlamının olmamasını 
temel neden olarak görüyorum… 

Yine aynı cümleyi yineleyeceğim: Tüm insan eylemleri toplumda genel kabul gören 
değer yargılarına –ya da değersizliklere- dayanır. Tüm insan eylemleri kabul gören 
değerlere, normlara, kurallara uygunluklarıyla değerlendirilir. Her eylem gibi koruma 
eylemi de öyledir… 

Koruma, tek başına ne bilimsel bir sorundur, ne de hukuksal bir sorundur kanımca! 
Koruma etik bir sorundur, değer ya da değersizlikle ilişkilidir… 

Bu konuşmadan önce de söz alıp söylemiştim; tekrar vurgulamak istiyorum: Konu 
hukuk sorunu değil, ahlâk sorunudur. Daha çok kanuna, daha çok yönetmeliğe 
ihtiyacımız yok bizim; ahlâklı insanlara ihtiyacımız var, ahlâklı yöneticilere ihtiyacımız 
var; Platon’un hiç bıkıp usanmadan söz ettiği erdemli insanlara ihtiyacımız var, filozof 
devlet adamlarına ihtiyacımız var… 

Meslek odamızdan, panelde konuşmak için davet aldığımda, konuşma konusu 
olarak da korumanın felsefi yönüne değinmem istenmişti. Ben de bu istem 
doğrultusunda, korumayı felsefi bir eylem alanı olarak ele almak ve etik çerçevesinde 
yapmak üzere buradayım. 

Doğal ya da kültürel korumayı, bu peyzajları, bu peyzajlardaki varlıkları, eserleri, 
canlıları, doğanın ve kültürün tüm izlerini korumak için bunların ahlâk anlayışında yer 
alması gerektiğinden hareketle, ahlâk ve etik kavramları üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. Etikle ilgili temel tartışmadan sonra da çevre etiğine değinmek istiyorum… 
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Ama etik ve çevre etiği konularına girmeden önce, az önce sözünü ettiğim değerler 
arasında saymadığım bir değerden şimdi söz etmek ve bu değerle ilgili on 
dokuzuncu yüzyıldan kalma bir sözü anımsatmak istiyorum. 

Para; evet, doğal ve kültürel peyzajların talanında, bütün bu peyzajların değerlerinin 
önüne geçen o en güçlü değer paradır. Etik konusunun ileri aşamalarında ve 
sonrasında paranın gücüne değineceğim. “Neden koruyamıyoruz” sorusunun yanıtı 
belki o zaman tam çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Ne demişti Marx daha on 
dokuzuncu yüzyılda; “kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser.” Doğanın 
değerini ağacın gölgesinin parasal değerinin üzerine çıkartmak ya da doğanın maddi 
değerini parasal ölçülerle ölçülemeyecek şekilde içselleştirmek, işte bütün mesele 
bu… Bu da yeni bir ahlâk algısından geçer… Yani yine aynı yere geliyorum, koruma 
öncelikle etik bir sorundur… 

Etik ya da diğer adıyla ahlâk felsefesi, felsefenin temel dallarından biridir. Etik, çoğu 
zaman ahlâk ile karıştırılır. Ahlâk, toplumların, insanların davranışlarını düzenlemek 
amacıyla geliştirdikleri normlar, kurallar, değerler bütünüdür. Etik, ahlâk ya da 
ahlâklılık olgusu üzerine geliştirilmiş felsefi düşüncelerdir. Diğer bir deyişle etik, 
felsefenin ahlâk üzerine yoğunlaşmış dalıdır. Bu yaklaşımlar doğrultusunda, 
aralarındaki temel farkların başında, ahlâkın yerel, etiğin ise genel ve evrensel 
olması gelmektedir. Ahlâk toplumların ürünüyken, etik, insan eylemlerini 
değerlendiren ve sorgulayan düşünürlerin ürünüdür. 

Ahlâk, kuşaktan kuşağa aktarılan verili bir değerdir. Bu verili değer üzerine 
düşünmeye başlayınca ahlâkın sınırından etiğin sınırına girilmiş olur. 

Sokrates’ten beri etik üzerine kafa yoran düşünürler ya insanlara peşinde 
koşacakları değerleri göstermişler ya da ahlâki kavramları analiz etmişlerdir. Yirminci 
yüzyıla kadar kuramsal çerçevede gelişen etik, bu yüzyılda, özellikle de yüzyılın 
ikinci yarısında, insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlar nedeniyle uygulamalı bir 
bilim dalına dönüşmüştür. 

Yirminci yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı bazı olgular, söz gelimi ırkçılık, 
savaş suçları, insan hakları, hayvan hakları, sivil itaatsizlik, açlık, terörizm, 
pornografi, kürtaj, ötenazi gibi olgular, felsefenin gündemine uygulamalı etiği 
getirmiştir. Yirminci yüzyılda yaşanılan sorun alanlarının, dolayısıyla uygulamalı 
etiğin konusu olan alanların arasında doğal ve kültürel değerlerin korunmasıyla ilgili 
olgular da bulunmaktadır. 

Bu sorun alanlarının büyük bir bölümü, on dokuzuncu yüzyılda hız kazanan 
kapitalizmin sonuçları olarak görülmektedir. Kapitalizm, her ne kadar on beşinci 
yüzyıla kadar ötelense de, sömürü ve yabancılaşmadan kaynaklanan sorunların 
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insanlık üzerindeki etkisini hissettirmesi ve düşünsel tartışmalara konu olması daha 
çok on dokuzuncu yüzyıldan itibaren olmuştur. 

Fransız devrimi, en genel ifadesiyle burjuvazinin iktidara ortak olma girişimidir. 
Burjuvazi, Batı coğrafyasında iktidara ortak olmakla kalmadı, siyasetin diğer 
aktörlerini de etkilemeye başladı! Yirminci yüzyıl geldiğinde, kapitalizm, dünyanın 
önemli bir bölümünde siyasetin birçok kanadına sızarak, doğal çevreyi, kârını 
maksimize etmekte kullanacağı bir hammadde kaynağı, bir atık ortamı, bir sömürü 
alanı haline getirdi. 

Kapitalizmin doğa üzerindeki tahakkümünü hayata geçirebilmek için elbette devleti 
yönetenlere de ihtiyaç duyulacaktı. Yönetenler doğanın yanında mı olacaklardı, 
karşısında mı? Hangisi (doğa ve onu talan etmek isteyenler), ne verebilirdi devleti 
yönetenlere? Devleti yönetenler ya da yönetmeye talip olanlar kimin tarafını 
tutacaklardı, kime hizmet edeceklerdi? 

Yine geldik Platon’a! Platon ve öğrencisi Aristoteles, devletin, gerçekte devleti temsil 
eden yöneticinin, yöneticilerin en temel görevinin adaleti sağlamak olduğunu 
belirtmişti yüzyıllar önce, hatta bin yıllar önce. Platon, daha o zaman yöneticilerin 
filozof ya da filozofların yönetici olması gerektiğinden söz etmişti. 

Devletin bu görevine, adil olma görevine eklemeler yapan sonraki dönem 
düşünürlerinin devlete yükledikleri ödevlerden biri de “kâmil yurttaşlar” 
yetiştirmesiydi. Machiavelli’ye kadar, en azından kuramsal olarak devletin ve 
yöneticilerin ödevi bu doğrultuda tanımlandı. Machiavelli, politikacının amacına 
ulaşabilmek için her yolu denemesini meşrulaştırınca, siyasetin kirlenmesini de 
meşrulaştırmış oldu. 

“Neden koruyamıyoruz” sorusunun yanıtını, insanlığın son yüzyıllarındaki 
kirlenmişliklerinden ayrı tutarak vermek mümkün değildir. Konuşmama başlamadan 
önce de söz alarak söylediğimi bir kez daha tekrar etmek istiyorum; korumak için 
daha korumacı bir mevzuata ihtiyacımız yok bizim, ahlâka, ahlâklı yöneticilere, daha 
da önemlisi ahlâklı yurttaşlara ihtiyacımız var. Ahlâklı yurttaşların -çoğunlukta- 
olmadığı bir yerde ahlâklı yöneticiler olur mu hiç? Türkiye’de koruyamama, 
korumama bir hukuk sorunu değildir, bir ahlâk sorunudur! 

Dünyada her şey karşıtıyla vardır, anlamını da karşıtıyla kazanır. Kötü olmadan iyi, 
çirkin olmadan güzel anlamsızdır. İyinin varlığı kötünün varlığıyla, güzelin varlığı 
çirkinin varlığıyla anlam kazanır. Bu karşıtlıklar dünyasında, “doğa koruma” 
kavramından ya da daha genel bir ifadeyle “koruma” kavramından bahsederken, 
“doğa korumama” kavramından bahsedildiğini duydunuz mu hiç? Yaygın olan odur, 
korumamaktır yani, ancak adı anılmamaktadır. Acaba normal kabul edildiğinden, 
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merkeze oturanın korumama olmasından, korumanın onun karşısında varolma 
mücadelesi vermesinden midir? 

Koruma, günümüzün en büyük mücadele alanlarından biridir. Kapitalizm, varolan her 
şeyi paraya dönüştürmek amacındadır. Bu amaca yönelik olarak kullanabileceği 
hemen hemen her şey yeryüzündedir; yerin üzerinde ya da altındadır. Bunlara, yerin 
üzerinde ve altındakilere, insan etkisi dışında oluşmuşlarsa doğa diyoruz. İster insan 
eliyle oluşturulmuş olsun, ister insan etkisi dışında varolsun, yeryüzü peyzajları 
kapitalizmin yok edici kuşatması altındadır ve her insan bu dengesiz mücadelede 
taraf olmak durumundadır. Taraf olmada, elbette karar vericilerin sorumluluğu daha 
fazladır. Ancak karar vericileri seçen, sorgulamayan, hesap sormayan, görmezden 
gelen yurttaşlar da sorumluluklarını unutmamalıdırlar. Aklı başında her birey, özelde 
doğa ile genelde her türlü çevre ile ilgili her tür eylemi sorgulamalı ve taraf olmalıdır. 
Çevre etiği de bunun için vardır! 

Çevre etiği, insanların doğal çevreyle ilişkilerini, doğal ögelerin ve bir bütün olarak 
doğanın değerini ve statüsünü sorgulayan bir disiplindir. Bu haliyle, insanın doğaya 
karşı görev ve sorumluluklarını ele alır. İnsanın doğayla, daha geniş anlamda kendi 
dışındaki dünya ile ilişkisinin düzeyini ve bu ilişkinin nasıl olması gerektiğini sorgular. 
Bu ilişki, tarih boyunca farklı düzlemlerde seyrederek evrilmiştir, evrilmektedir. 
Çevrenin değeri ya da değersizliği, adaletin terazisinin bir kefesinde yer alıp 
alamadığı gibi sonuçlar hep bu sürecin ürünüdür. Aslında bunlar sonuç da değildir, 
akıp giden tarihin bir anındaki durumdur! Kim bilir yarın nasıl bir doğa algısı, nasıl bir 
tarihi çevre algısı olacak ve yarının insanları kim bilir nasıl değerlendirecek bugünün 
olaylarını? 

Adalet, doğa terazinin bir kefesinde yer alabilmiş midir? 

İnsanın doğal çevreye bakışı, Bacon ve Descartes’la birlikte değişmeye başlamıştır. 
Descartes’la başlayan modern felsefe hayata bakarken bilimsel bakış açısından 
etkilenmiştir. Bilimi temel alan yeni dünya görüşü, insanı varoluşun merkezine 
oturtarak insan-doğa ayrımını körüklemiştir. Aynı ikilik, Yahudi-Hıristiyan görüşünde 
dinsel temele oturuyordu. Aydınlanma ile birlikte, Yahudi-Hıristiyan dünya 
görüşündeki yeri olan insanın doğa üzerindeki tahakkümü, bilimsel bir anlayışa 
oturtularak Doğa’yı insanın istediği gibi sömürebileceği bir “öteki” haline getirdi. Bu 
anlayışın bir adım ötesi, yani doğadan sonra sömürülecek varlık ise, “öteki” olarak 
algılanan toplumlardı. Dolayısıyla sömürgecilik, doğa ve Batı dışındaki dünya 
coğrafyası üzerinde paralel yürüdü… 

İnsan merkezci dünya görüşünün felsefi temellerine baktığımızda, bu temelleri, 
Bacon’la başlayıp, Descartes’le gelişip, Kant’la zirveye ulaşan modern felsefede 
görürüz. Bacon, bilgiyi güç olarak görmüştür. Bu güç, yani bilimsel yöntemler 
kullanılarak, insanın doğa üzerindeki egemenliği tekrar kurulacaktı. 
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Rönesansla birlikte, Batı insanı bütün ilgisini ve yoğunluğunu doğaya çevirdi. Ancak 
ilginin yoğunlaştığı bu doğa, önceki dönemlerin aksine, ilâhi bir gerçekliğin 
yansıması değildi, tamamen dünyeviydi. Doğanın (ve yaşamın) sırları bir bir 
çözülüyordu ve bu sırlar çözüldükçe doğa bir anlamda tılsımını yitiriyordu! William 
Harvey’in kan dolaşımın bulması, bulmakla kalmayıp kan dolaşımını mekanik bir 
süreç olarak görmesi de desteklemiştir bu süreci; doğanın matematiksel dilinin 
çözülmesini sağlayan Galileo ve Newton’un geliştirdiği matematiksel fizik de 
desteklemiştir, doğa ile insanı birbirinden ayıran felsefesiyle Descartes da 
desteklemiştir. Aklın aydınlanması, doğayı mekanik ilkelere göre işleyen bir makine, 
bir “öteki” haline sokmuştur ne yazık ki! 

“Rönesans”  yeniden doğuştur ve kuşkusuz çok önemlidir, değerlidir. Ama diğer 
yandan doğanın yıkımına giden sürecin kapılarını da aralamamış mıdır? 

Rönesans aydını kendisini de tamamen dünyevi bir varlık olarak görmüştür. 
Kartezyen anlayış olarak adlandırılan bu anlayış, İnsanı ontolojik bütünlüğünden 
koparıp epistemolojik bir varlığa indirgemiştir. Bilimsel bilgiyi faydaya indirgerken 
insanı da dünya nimetlerini sömürüp kullanmaktan başka hiçbir amacı olmayan bir 
yaratık haline dönüştüren bu yaklaşım, mekanist bilim anlayışını iyice yerleştirmiştir. 

Batıda, bilimin verdiği güvenle doğayı ele geçirmek, ona hâkim olmak, salt bilimsel 
düşüncenin çıkarımı değil, Batı kültürünün temel taşlarından olan Yahudi-Hıristiyan 
geleneğinin de bir sonucuydu. İronik bir biçimde, Hıristiyan öğretisinin insan 
kullanımına sunduğu doğa, Tanrıyı reddeden Batılı düşünürlerce de insana hedef 
gösterilmiş oldu! 

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sözü sanki doğayı hedef gösterir gibidir, 
değil mi? Ama elbette doğa talanına karşı sesler de yine aynı kültür içinde yükseldi. 
Malthus, Condorcet’un “sonsuz ilerleme” fikrinin karşısına çıkmakta gecikmedi 
mesela! John Muir, Henry David Thoreau, çok sonraları Aldo Leopold, Rachel 
Carson ve diğerleri doğa koruma felsefesinin temellerini attılar… Thoreau’nun on 
dokuzunca yüzyılda uyguladığı “sivil itaatsizlik” Türkiye’ye yirmi birinci yüzyılda kaç 
gömlek büyük gelmektedir sizce?.. 

Evet, insanın doğayı sömürme süreci çevre sorunlarına yol açtıktan sonra, insanın 
doğa ile ilgili sorumlulukları ahlaki bir konu olarak insanlığın gündemine alınmıştır; 
özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında… 

Ahlâk kavramı insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, insanın çevresindeki diğer 
canlı ve cansız varlıklara karşı ahlaki bağlamda bir sorumluluk taşıyıp taşımadığı, 
varsa nasıl bir sorumluluk olduğu ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısında tartışılmaya 
başlamıştır… 
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İnsan, dünya üzerindeki aktivitelerinin ucu ancak kendisine değdikten sonra, doğayı 
bozduktan, çevreyi kirlettikten sonra bu konuları ele almış ve etik bağlamda 
sorumluluk etiği ile ilişkilendirilmiştir. 

Sorumluluk kavramı felsefede, özellikle de etik alanında yirminci yüzyılda anahtar bir 
kavram haline gelmiştir. Aristo’dan beri ele alınan bu kavram, Max Weber tarafından 
siyaset felsefesi alanına taşınarak, Weber’in yaşadığı dönemin sosyal, siyasal ve 
çevresel krizlerine karşı bir tepki olarak kullanılmıştır. Sorumluluk etiği, Weber’in 
vurgu yaptığı iki etik anlayıştan biridir; diğeri inanç etiğidir. Etik değerlere dayanarak 
yönlendirilen bütün davranışlar bu iki etik çerçevesinde ele alınır Weber tarafından. 
Konumuz açısından önemi nedir sorumluluk etiğinin? İnsan eylemlerinin somut 
sonuçlarının hesaba katılması ve eylemi gerçekleştirenlerin hesap vermeleri 
gerektiği düşüncesini taşımasıdır. Bu düşünceyi geliştiren Hans Jonas’a göre, etik 
şimdiye kadar -Jonas’ın “şimdi” dediği de otuz-kırk yıl öncesidir bu arada- sadece 
insanlar arası ilişkilere odaklanmış; insanın doğaya ve gelecek nesillere karşı 
sorumlulukları ihmal edilmiştir. 

1987 yılında Alman Yayımcılar Birliği tarafından verilen Barış Ödülü töreninde 
şunları söylemiştir Hans Jonas: 

 

“Bugün, bilindiği gibi, doğaya bırakılan zehirli atıklar iz bırakmadan asla yok 
olamayacak. Doğayı bilinçsizce kirletmemizin etkileri uzun zaman, hatta yüzyıllar 
boyu devam edecektir. İnsanlık daima bu gezegende var olmuştur ve sonsuza kadar 
bu gezegende yaşamaya devam etmesi mümkündür. 

Doğayı bilinçli bir şekilde korumalıyız. Buna göre, eylemlerimizin sonuçlarının 
sorumluluğunu taşımalıyız. Diğer taraftan etik değerlerin, artık doğanın ve insanlığın 
varlığını korumak için yeni prensipleri olması gerekir.” 

 

Sartre da sorumluluk etiğine değinen yirminci yüzyıl düşünürlerindendir. Sartre’a 
göre insan dünyaya fırlatılmış bir varlıktır. Bundan dolayı kendi yönünü kendisinin 
bulması gerekir; kendi varlığını kendisi şekillendirir. Bu anlayışa göre insan 
davranışlarında özgürdür. Ancak insanın özgürlüğüne vurgu yapan Sartre, insanın 
sorumsuzluk içerisinde hareket edemeyeceğini de ısrarla vurgulamıştır. İnsan, başta 
kendisi olmak üzere hem bireysel hem de toplumsal anlamda diğer varlıklara karşı 
sorumluluk taşımalıdır. Sartre gibi özgürlükçü bir düşünür bile insanın sorumluluğu 
üzerinde durmuştur. 

Bu arada, Sartre’ın “Yabancı”sını okumuş muydunuz? Bizim insanımız doğa 
korumaya o “Yabancı”dan daha yabancı; bu yüzden koruyamıyoruz… 
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Yirminci yüzyıl düşünürleriyle devam edelim mi? “Yaşama saygı” ilkesini geliştiren 
Albert Schweitzer’e göre, her canlı yaşama iradesine sahiptir. Schweitzer, yaşamı 
korumayı iyiliğin özü, yaşamı tahrip etmeyi ise kötülüğün özü olarak görmüştür. 

Schweitzer’den gelelim Arne Naess’a; “Derin Ekoloji” fikrinin babasına… İnsana 
faydalı olup olmamasına bakılmaksızın kendiliğinden değerli olan bir çevreden, 
canlılardan bahseder Naess. Ve insan, hiçbir çıkar beklemeden kendiliğinden değerli 
olan bu çevreye, canlılara saygı göstermelidir Naess’ın öğretisinde. Bildiğim 
kadarıyla hâlâ Türkçe’ye çevrilmedi Naess’ın kitabı. Onun sekiz maddelik 
manifestosundan burada bahsetmek istiyorum. Bu sekiz madde, “neden koruyalım” 
sorusunun da gerçek yanıtıdır aslında! 

Bakın “neden koruyalım”; Naess’a göre ve Ahmet Cevizci’nin çevirisiyle: 

 Gerek beşeri gerekse beşeri olmayan hayatın yeryüzündeki gelişimi asli bir değere 
sahiptir. İnsani olmayan yaşam formlarının değeri, onların dar insani amaçlar için 
sahip olabileceği faydadan bağımsızdır. 

 Yaşam formlarının zenginliği ve çeşitliliği kendinde değerler olup, dünyadaki beşeri 
hayata olduğu kadar beşeri olmayan hayata da katkı yapar. 

 İnsanların bu zenginlik ve çeşitliliği, temel hayati ihtiyaçlarını karşılama dışında, 
azaltma hakları yoktur. 

 İnsanın beşeri olmayan hayata müdahalesi aşırı olup, durum büyük bir hızla daha 
kötüye gitmektedir. 

 İnsan yaşamıyla kültürlerin gelişimi insan nüfusunun ciddi miktarda azaltılmasıyla 
bağdaşabilir. 

 Hayat koşullarında daha iyi doğrultusunda kayda değer bir değişme politikalarda 
da değişmeyi gerektirir. Bunlar temel ekonomik, teknolojik ve ideolojik yapıları etkiler. 

 İdeolojik değişme, daha yüksek bir yaşam standardına bağlanmaktan ziyade, 
yaşam kalitesine ilişkin doğru bir değerlendirmeyle olur. 

 Yukarıdaki hususları kabul edenlerin gerekli değişiklikleri hayata geçirme girişimine 
doğrudan ya da dolaylı katılma gibi bir yükümlülükleri vardır. 

 

Derin Ekoloji’nin sekiz maddelik manifestosu böyle. Son maddeyi, yani 
yükümlülüğünüzü unutmayın; hem insan olarak hem de peyzaj mimarı olarak! 

Doğa üzerine, doğanın korunması üzerine söylenecek çok şey var, ama zaman da 
kısıtlı… Son bir şey söyleyip, birkaç cümleyle de kültürel çevrenin korunması 
konusuna değinmek istiyorum… 
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“Baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana hey ormana…” 
Çocukluğunda bu şarkıyı söylemeyen var mı aranızda? İlkokulda öğretirlerdi… Bu 
şarkıyla büyüyen çocuklar neden korusunlar ki ormanı? 

Ve kültür; en yalın tanımıyla, Marx’ın tanımıyla, doğada olanın yanında insanın 
yarattığı… İnsan ürünü olan her şeydir kültür, maddi ya da manevi, somut ya da 
soyut…  

“Neden koruyalım” sorusuna iki izlek üzerinden giderek ve kısaca yanıt vererek 
bitireceğim konuşmamı… 

İnsan, ortaya çıkmasına katkıda bulunmadığı herhangi bir şeyi ne kadar benimser, 
ne kadar korur? Kendisi ya da büyükleri yapmadıysa, kendisi ya da büyükleri 
kullanmadıysa, hatıraları yoksa, hele bir de işlevi yoksa, hayatında yeri yoksa, 
anlamı yoksa, neye yarar o “şey” -ister mekân olsun ister nesne- insan için? 

Biz hâlâ göçebeyiz ulus olarak ve göçmeye devam ediyoruz. Kentlerde yaşayan ama 
bir türlü kentli olamayan büyük nüfus, kısa zamanda yığıldı kentlere ve kentlerin bu 
yeni sakinlerini kültürel anlamda eritmesi gerekirken, kısa zamanda kentlere yığılan 
köylü kalabalıklar kenti değiştirdiler, kültürel olarak işgal ettiler ve dönüştürdüler, 
dönüştürmekteler. Kentte üretilmiş mekânlar, yüzyılların ve hatta bin yılların mirası 
kente yeni gelenlere yabancıydı, kültürleri ile ilişkisizdi, kentin yeni sakinlerinin –ve 
müstakbel sahiplerinin- bu kültürel birikimin ortaya çıkmasına katkıları yoktu, 
mekânların anlamı yoktu, hatırası yoktu ve daha da önemlisi kentin yeni sakinleri 
kentte tutunmalıydı; bir anlamda kenti fethetmeliydi. 

Kentler fethedildi! Siyasal ve hukuksal düzen de buna çanak tuttu, çünkü o 
mekanizmalar da aynı güçlerin elindeydi; o güçler seçmendi, oy deposuydu… 

Kente göçenler önce çeperlerde tutundular, gecekondularını ürettiler ve inşaat 
işçiliğiyle, işportacılıkla girdiler kente. Zaman geçip de inşaat işçileri önce 
taşeronluğa, oradan da müteahhitliğe geçtiklerinde; işportacılar büyük tüccara 
dönüştüklerinde, kent artık ellerindeydi ve ilk geldiklerinde olmayan bir şey artık 
vardı: Hatıraları! Bulundukları yerlere gelene kadar kendilerine çektiren kentteki o 
acı hatıralardan kurtulunmalıydı artık; uzun ve acı dolu yılların öcü alınmalıydı 
kentten! 

“Neden koruyamıyoruz” sorusuna benim verdiğim cevaplardan biri bu psikolojiyle 
ilintili! Köylülüğü, fakirliği, zor günleri hatırlatan her ne varsa yok ederek, onlardan 
kurtularak kendi geçmişinden kurtulma dürtüsüne bağlıyorum bunu. Günümüzde 
Türkiye kentlerinde yaşayan nüfusun önemli bir bölümü kırsal kökenli, köy kökenli. 
Çocukluğu ve gençliği zor koşullarda, meşakkatli toprak uğraşıyla geçen bu 
insanların topraktan, doğadan daha çok ürktüklerini, betona daha tutkun olduklarını 
düşünüyorum. Toprak, ağaç, park vb. onlara köylü geçmişlerini, zor günlerini 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

277 
 

anımsatıyor. Bu yüzden tahammül edilemiyor betona boğulmuş kentlerdeki sıkışık 
apartmanların bahçelerindeki toprağa, bitkilere bile; ufacık bir toprak parçası bu 
yüzden betonla kaplanmak isteniyor. 

Bu arada, inşaat ameleliğinden müteahhitliğe uzananlar, belediye organlarına 
girmeyi de ihmal etmediler ülkemizde. Dolayısıyla hem imar süreçlerini yönettiler, 
hem de ürettikleri rantı paylaştılar… 

Evet, bir yanda benimsememe, anlamlandırmama ve bunun sonucu olarak sahip 
çıkmama. Diğer yanda bir tür fetih, birikmişin yağmalanıp yerine yenisinin konulması 
ve bütün bu süreçlerin ekonomik yansımaları. Gölgesi satılamayan ağacın kesileceği 
önermesini anımsayın… 

Farkında olmama, sahip çıkmama… Padişahın, “Memâlik-i Osmani’de taş mı yok, 
götürsünler” diyerek arkeolojik mirası vermesi de bundan değil mi? 

Evet, biz hâlâ göçebe bir ulusuz. Bakalım bu toprakları da talan edip yaşanmaz hale 
getirdikten sonra nereye gideceğiz? 

Bu ülkenin ilk ve en büyük ihtiyacı ahlâklı yurttaşlardır; ancak onlar olunca ahlâklı 
yöneticiler olur… O gün gelirse bir gün, doğal ve tarihsel peyzajlardan geriye ne 
kalmış olur acaba?... 

Konuşmamı tasarlarken Hasan Ünder’in “Çevre Felsefesi” kitabını tekrar gözden 
geçirdim; bir de Ahmet Cevizci’nin “Uygulamalı Etik” kitabından faydalandım. 
Önceden okuduğum birçok kitaptan kalan izler de konuşmama sızmış olabilir doğal 
olarak, Platon’dan, Marx’tan ve başkalarından… Elimde makale formatında kaleme 
alınmış bir metin olmadığından, düzgün bir kaynakça verememem de anlaşılır 
umarım. Ünder ve Cevizci’nin adını özellikle anmak, Cevizci’den bazı alıntılar 
yaptığımı vurgulamak isterim. 

Bu sempozyumu düzenleyen ve bu konuşma için beni davet eden Peyzaj Mimarları 
Odası’na teşekkür ederim… Sempozyumun son gününde, akşamın bu saatinde 
burada olduğunuz için teşekkür ederim… Sabrınıza teşekkür ederim… “Neden 
koruyamıyoruz”un değil, “daha iyi nasıl koruruz”un tartışılacağı günler dileğiyle… 

 

 

 

 

 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

278 
 

KORUMACILIKTA ÇED VE 

YAŞANAN SORUNLARA GÜNCEL ÖRNEKLER 

 

Baran BOZOĞLU 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı, 

baranbozoglu@gmail.com 

 

BARAN BOZOĞLU- Merhaba arkadaşlar. Çevre Mühendisleri Odası Çevre 
Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı olarak bugün burada bir sunum 
gerçekleştireceğim. Tabii, bizim Peyzaj Mimarları Odasıyla çok güzel bir 
diyalogumuz var Çevre Mühendisleri Odası olarak. Diğer meslek odalarıyla da 
diyalogumuz var, ama peyzaj mimarları bizim için bambaşka bir yerde. Birçok ortak 
davada çevresel hassasiyetlerle yer alıyoruz.  

Bugünkü sunumda biraz iklim değişikliği üzerinden gideceğim, ardından ÇED 
mevzuatından biraz konuşacağız, sonra güncel örneklere bakacağız. ÇED 
Yönetmeliği, ÇED mevzuatı, nasıl gidiyor bu işler Türkiye'de, ona bakacağız. Sonra 
kendimce, pratikler üzerinden çeşitli örnekler vermeye çalışacağım.  

Arkadaşlar; ben sunumlarıma bu mektupla başlıyorum genelde. Bu, Isparta’da bir 
köylünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdiği mektubun üstü, zarfı. Gerçek 
bir mektup. “Çevre ve Evcilik Bakanlığı” yazıyor dikkat ederseniz, Çevre ve Evcilik 
Bakanlığı olarak göndermişler. Hatırlarsanız, o zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yeni kurulmuştu 2011’de ve Türkiye'de en önemli planlama ve çevre sorunlarını 
çözme kurumu olan bu kurumda bütün bürokratlar vekâleten görev yapıyordu. Biz 
de Çevre Mühendisleri Odası olarak, biraz da eleştiri yaparken, “Vekâletlerle Evcilik 
Bakanlığı” diyorduk açıklamalarımızda, konuşurken falan. Sonra bir baktık, Çevre 
Bakanlığı gerçekten de Kızılay’da Vekaletler Caddesi’ndeymiş.  

ÇED Yönetmeliği 2014 yılında değiştirildi. Çok kritik değişiklikler yapıldı. Bunlardan 
bir kaçına bakalım.  

ÇED yönetmeliği 24.11.2014 tarihinde değiştirilmeden önce, inceleme ve 
değerlendirme komisyonunun verilen bilginin doğruluğunu, bilimselliğini, referans 
olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyordu. Nokta atışı, bu maddeyi kaldırdılar. 
Yapılan hesapların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde bilgi ile yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilmiyor artık. İnceleme ve değerlendirme komisyonu bu önemli konuyu 
kontrol etmeyecekse neyi kontrol edecek; sayfa sayısını mı? Haritayı koymuş mu, 
formatı uygun mu? ÇED’e uygun hareket etmemişse eğer, 90 günlük süre içerisinde 
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uygun hale gelmesi gerekiyordu. Örneğin, bacasındaki emisyonla ilgili, “Önleyici bir 
faaliyet uygulayacağım, filtre takacağım” diyor, söz veriyor, taahhüt veriyor ÇED’de, 
termik santrali yapıyor, filtreyi takmıyor. Oradan gerçekten çok ciddi bir hava kirliliği 
ortaya çıkıyor ve bunu tespit ettiğiniz zaman 90 gün içinde çözmezse durdurması 
gerekiyordu. Bu 90 gün süreyi de kaldırdılar, ne zaman çözerse…  

Bu genelge çok kritik bir genelge, 2009/7 genelgesi. Çevre mevzuatının, ÇED 
Yönetmeliğinin çok önemli bir parçası. Hatırlarsanız, birçok ÇED olumlu kararının 
iptali için dava açıyor ve davayı kazanıyoruz, sonra tekrar ÇED hazırlanıyor ve tekrar 
dava açmak zorunda kalıyoruz. Böyle silsile halinde giden davalarımız oldu. Bunun 
kaynağı bu genelge. Bu genelge diyor ki, “Mahkeme tarafından ÇED’in iptal edilen 
kısımları değiştirilip yeniden yazılırsa, süreci tekrardan başlatmanıza gerek yok; o 
yapının içerisine bunu ekleyin ve ÇED sürecinin sonundan tekrar karar verilsin” 
diyor.  

3. köprü. İzmir Orhangazi Otoyolu, taşocakları, birçok konuda ÇED muafiyetleri var. 
“Bu meslek odaları sürekli her şeye karşı çıkıyor kardeşim. Hiç mi bir şey yapılmasın 
bu ülkede? Yol da mı yapılmasın, termik santral mi yapılmasın, RES’e de mi 
karşısınız?” sorularına sürekli muhatap olan insanlarız; ama bizim yaptığımız 
tartışma daha bilimsel bir tartışma. Biz bu ülkede ÇED’in sağlıklı uygulanmasını 
istiyoruz, ÇED yapılmayan bir projenin de hayata geçmesini istemiyoruz. Aklın yolu 
bir. 

Peki, ne yaptılar bunu yapmamak için? Bakın, çok güncel bir örnek. “3. köprüye de 
karşılar” falan derken, bizim söylemlerimiz -Peyzaj Mimarları Odamızın da öyle 
olduğunu görüyoruz- şuydu: Hatırlarsanız, 2013 yılının yaz aylarıydı, 4 tane noktada 
köprünün güzergâhını değiştirdiler; yani ağaçları kestiler, asfaltı döktüler, her şeyi 
yıktılar, “Bir dakika ya, burada yer altı suyu varmış, uçan kuşlar varmış” dediler. Yani 
21. Yüzyılda, İstanbul'da onlarca üniversite var, bilimsel çalışma var, meslek odaları 
anlatıyor, siz bunları hiç görmüyorsunuz; çünkü bir çevresel etki değerlendirme 
süreci yapmamışsınız, yani domuzların şehre inmesi riskini hesaba katmamışsınız 
veya yapacaksanız da illa, o domuzları ne yapacağınıza dair herhangi bir şeyi 
tartışmamışsınız biyologlarla beraber veya peyzaj mimarlarıyla bir görüşme 
yapmamışsınız, ne gibi önlemler alınacağına dair. Bunu yapmadığınız zaman da 
öyle rezalet bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz.  

En acı olan şey de şu arkadaşlar: 3. köprüde, çevre mevzuatı kapsamında Türkçe 
bir ÇED raporu hazırlanmadı, fakat kredi kuruluşlarından para almak için İngilizce bir 
ÇED raporu hazırlandı. Kim içindi bu; kredi kuruluşlarından para almak içindi. Yani 
ben, Ankara'da yaşayan bir yurttaşım, vergimi veriyorum, İstanbul'a gidip geliyorum 
veya İstanbul'da yaşayan çok değerli insanların hiçbir şeyden haberi yok; ama 
İngiltere’de, o kredi kuruluşunda çalışan Richard’ın 3. köprüye dair her şeyden haberi 
var. Biz hiçbir şey bilmezken, onlar biliyorlardı. Sıkıntı bu. Yani bir yandan ÇED 
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mevzuatından kaçınmaya çalışıyorsunuz, ama para almak için İngilizce hukuki 
karşılığı olmayan raporlar hazırlıyorsunuz… 

ÇED muafiyetleri ile ilgili bir Geçici 3. Madde vardı; 1997’den önce kalkınma 
programında olan bütün projeleri ÇED’den muaf tutan bir düzenlemeydi bu. 
Odamızın açtığı davalar, değerli avukatlarımızın büyük emekleriyle bu metni, yani 
Geçici 3. Maddeyi iptal ettirdik defalarca kere. Danıştay en sonunda çok önemli bir 
karar verdi, “Ayıptır. Kaç yıldır Çevre Bakanlığı var, kurmuşsunuz, 30 yıldır Çevre 
Kanunu var, hâlâ ÇED muafiyetini koyuyorsunuz” dedi, bu kararı verdi; ama Bakanlık 
durmadı, tekrar Yönetmeliğe bu maddeyi koydu, ardından da torba kanunu koydu. 
Anayasa Mahkemesine gitmesi için -Cumhuriyet Halk Partisi de o zaman ana 
muhalefet partisi- dava açtılar, Anayasa Mahkemesi tarafından bu Madde iptal edildi, 
Geçici 3. Maddenin çok önemli bir kısmı iptal edildi. Planlama aşaması geçmiş 
olanları dışarıda tuttu, yani “Sadece üretime başlamış olan tesislerde ÇED muafiyeti 
uygulanabilir” dedi. Yani artık 3. köprüyü de, Ilısu Barajı’nı da ÇED sürecinin 
işletilmesi gerektiği kararı. Tabii, ben hukukçu değilim, ama bu davaları izledikçe 
bazı şeyleri öğreniyoruz. Mesela, Anayasa Mahkemesi kararı verdiği zaman, bu 
uygulamaya geçmiyormuş, gerekçeli kararın yayınlanması gerekiyormuş. Anayasa 
Mahkemesi kararı 3 Temmuz 2014 tarihinde veriyor, biz basına duyuruyoruz; ama 
gerekçeli kararı 4 Temmuz 2015 tarihinde verdiği için, 1 yıl içerisinde ÇED’den 
muafiyeti sağlayabiliyor. Böyle bir hukuk sistemimiz var.  

Tuz Gölü’ne gelmek istiyorum. Tuz Gölü’nde onlarca maden tesisi tekrar yapılmaya 
başlandı. Tuz Gölü, biz Ankaralılar için, Antalya’ya doğru giderken ayakkabılarımızı 
çıkarıp üzerinde yürüdüğümüz, beyazını gördüğümüz bir bölgedir aslında; ama çok 
devasa ve gerçekten Türkiye ekosistemine çok önemli katkısı olan bir gölden 
bahsediyoruz. Şu gördükleriniz maden tesisleri. Şu anda yoğun bir şekilde ihaleye 
çıkılmış ve yapılıyor. 1. derecede doğal sit alanı aynı zamanda. Bu 1. derecede doğal 
sit alanına dair İl Koruma Kurulu çok önemli bir karar veriyor, tarihimizde çok 
olmayan bir karar. “Burada herhangi bir madencilik faaliyeti yapamazsınız, çünkü 
burası 1. derecede doğal sit alanıdır” diyor, suç duyurusunda bulunuyor. Ankara 
Büyükşehir Belediyesine ve Şereflikoçhisar Belediyesine yazılar yazıyor, ama şu 
anda herhangi bir mühürlenme olmadığını görüyoruz. Yani kurul görevini yapsa da 
uygulamanın olmadığını görüyoruz. 

Başka bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz, tuzu masadan kaldırmamız gerektiğine 
dair son dönemlerde bir şeyler söyleniyor. Sağlıksız olduğu için üç beyaz -tuz, un, 
şeker- tuz yemememiz için gereken başka bir konu.  

Bakın, Şereflikoçhisar Belediyesinin atık su arıtma tesisi burası, burası da 1. 
derecede doğal sit alanı. Bakın, atık su arıtma tesisinin çıkışını görüyorsunuz. Bu 
atık su arıtma tesisi, yani çalışmıyor, bir tesis falan yok aslında. Buradan çıkan atık 
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sular, Şereflikoçhisar’ın atık suları Tuz Gölü’ne gidiyor, biz de o tuzları yiyoruz. Ben 
yemiyorum uzun zamandır, siz de yemeyin. Başka bir gerekçeniz daha var artık. 

Başka bir konu Bartın-Amasra. Yine Ankaralılar için denize en yakın nokta Amasra. 
Biz genelde oraya gideriz. Burada bir tane Amasra termik santrali yapmayı 
planlıyorlar biliyorsunuz. Halkın büyük bir tepkisi vardı. Bu gördüğünüz güzergâh, 
Amasra termik santraliyle ZETES denilen termik santrali birleştirecek olan bir elektrik 
iletim hattı. Elektrik iletim hattı olduğu çok net görülüyor burada, değil mi? Yılmaz 
Bey’i belki tanıyanlar bilirler. “Vallahi de, billahi de bölgenin elektrik iletim hattı yoktur” 
diyor çok net. Çünkü Amasra’daki termik santral yok ortada, ama Amasra’daki termik 
santralle ZETES Termik Santralini birleştirecek olan elektrik iletim hattının inşaatı 
başlamış durumda. Buna tepki verenler, termik santral istemeyenler bunu takip 
ediyorlar. Bakın, ÇED raporunda ne yazıyor? ÇED raporu niye bizim için önemli? 
Eğer doğru yapılırsa, içerisinde devasa bilgiler var, çok önemli bilgiler var. Bakın, 
burada çok net olarak, Amasra İletim Hattı Nihai ÇED Raporu. Çok açık ve ağaçlar 
kesilmeye başlanmış.  

Ben bunu şuna benzetiyorum hep konuşmalarımda. Nasrettin Hoca’nın mezarını 
bilirsiniz; Nasrettin Hoca’nın mezarında kapı vardır, üzerinde kilit vardır, ama 
etrafında duvar yoktur. Termik santral yok, elektrik iletim hattı var ve çünkü elektrik 
iletim hattı ihalesini alan firma bir an önce parasını almak için ağaçları yıkıp 
götürüyor.  

“Her şeye mi karşı kardeşim bunlar?” derken, birazcık insaflı düşünmek ve okumak 
lazım. Türkiye tarihinin en kötü ÇED raporudur 3. havalimanı ÇED raporu. Çok düşük 
bir bütçeyle yapılmıştır, içerisinde facia ifadeler vardır ve üniversitelerde mutlaka 
örnek olarak okutulması gereken bir ÇED raporudur; yani her çevre mühendisliği 
öğrencisine, belki peyzaj mimarlığı öğrencisine. Bir ÇED raporunun nasıl olmaması 
gerektiğiyle ilgili burada çok net bilgiler yer alıyor.  

Buradan size bir ifade okumak istiyorum.  

ÇED raporunun amacı neydi; mevcut durum tespiti yapmak ve sorunlara dair çözüm 
önerisi sunmak. Bu ÇED raporunun içerisinde kuşlara dair -kuş göçü yolun 
üzerindeydi ya, havalimanlarında da kuş göç yolunun olmaması lazım; çünkü kuşlar 
çarparsa düşeriz- ne gibi önlemler almışlar? “Proje kapsamında yapılması gereken, 
yapılacak alanda hafriyat çalışmaları ve doğal ekosistem ortadan kaldırılacaktır” 
diyor ÇED raporunda. Aşağıda diyor ki, “İnşaat yapacağız. Dolayısıyla sulak alan 
vasfı yitirilecektir.” ÇED raporu çıktıktan sonra, inşaat başladığı anda Bakanlık gider, 
ÇED raporunda yazılanlar uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, bakar, 
uygulanmıyorsa para cezasını basar. Öyle bir ÇED raporu var ki karşımızda, öyle bir 
bakanlık var ki, şu anda gidip 3. havalimanındaki doğal ekosistem yok edilmezse 
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ceza yiyecekler. Yani mecbur yok ediyorlar; çünkü yapmışlar, Bakanlık da bunu 
onaylamış. Böyle bir ÇED raporu. 

Bakın, 3. havalimanının düz olması gerekiyor, orayı doldurabilmesi için 2 milyar 500 
milyon metreküplük bir dolgu yapılması gerekiyor. Bu dolgunun da Kanal İstanbul 
Projesinden alınacağı yazıyor onaylanmış ÇED raporunda. Ben bir hesap yaptım. 
“Bu 2 milyar 500 milyon metreküp nedir? Çok basit bir şey olmasa gerek” dedim, bir 
hesap yaptım. Bir futbol sahasının üzerine koyduğumuz zaman, 333 kilometrelik bir 
yükselti elde ediyorsunuz. Everest Tepesi 8.8 kilometre yüksekliğinde. Tam bir çılgın 
proje. Oradan paraşütle Amerika'ya kadar gidebiliriz herhalde bir şekilde.  

Bu çok önemli bir olay. Sona geldim. Bu çok komik bir olay. 1/100.000 ölçekli 
Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planını biliyorsunuz. Biz yine o plandan 
gazeteciler sayesinde, “Gökçeada yok oluyor, imara açıldı. Bozcaada’da artık denize 
giremeyeceğiz” gibi ifadelerle karşı karşıya kaldık. Doğruydu, doğru haberlerdi, ama 
işin başka bir boyutu vardı arkadaşlar. Orada şunu yaptılar. Çevre düzeni planı 
içerisinde şu ifadeyi çok dikkatli okumanızı istiyorum. Beraber okuyalım hızlıca. 
Çünkü bu gerçekten bir cinlik. Ben bu cümleyi okuduğum zaman, hangi bürokrat, 
hangi mühendis, mimar oturmuş da bunu nasıl düşünüp yazmış, hayretler içerisinde 
kalıyorum, insan hayretler içerisinde kalıyor.  

Bakın, cümleye bakın. “Bölgeye, tesisleşmiş olanların haricinde, Çanakkale il sınırı 
ile Şevketiye yerleşimi arasındaki kıyı bandının dışında kalan planlama alanında ithal 
kömüre dayalı termik santral kurulumuna izin verilmez.” İzin verilmez diyor. 
Gerçekten müthiş. Kesin bir problem var burada, çünkü koruyucu bir şey yapmış. 
Okuyunca tekrar tekrar, “Bu bölgenin tamamına termik santral yapabilirsiniz” demek 
bu. Öyleymiş. Biz orada neyi tartışıyorduk; meleklerin cinsiyetini tartışıyorduk. 
Kusura bakmayın. Başka bir şey tartışıyorduk.  

Burada başka bir olay oldu, çevre düzeni planını sonra değiştirdiler. O çevre düzeni 
planı değişikliğinde Gökçeada ve Bozcaada’yı kurtardık; ama ne oldu? Badem’i 
hatırlıyor musunuz, Badem fokunu? Bayağı magazin falan olmuştu, çok sevmiştik 
onu. O fok bu fok. Burası onların yaşam alanı, yani korunması gereken bir tür. Tıpkı 
caretta caretta gibi, ondan daha kritik Akdeniz foku. Bu fok önce vardı burada, sonra 
bir baktık, yok. Yeni çevre düzeni planında o foku ortadan kaldırmışlar, artık orada 
foklar yok. Yani öyle görüyor Bakanlık bunu.  

Malum şekilde, o düzeltmeden sonra hızlı bir şekilde termik santraller kurulmaya 
başlandı, ÇED raporları çıktı.  

Sonuç olarak, bu süreçte, bana göre, Türkiye'de sağlıklı bir hukuk sistemi 
kurulmadıktan sonra, bizim mühendisliğimizin, mimarlığımızın, bilgi birikimimizin 
falan hiçbir anlamı yok. Ben bunu gördüm bu süreçte. Çok sağlıklı bir hukuk 
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sisteminin tesisi için hepimizin çaba harcaması gerekiyor hayatımızda. Ardından da 
kurumsal altyapısı güçlü olan bir çevre bakanlığının olması gerekiyor, belediyelerde 
ve bakanlıkta peyzaj mimarlarını istihdam etmesi gerekiyor, çevre mühendislerinin 
de istihdam etmesi gerekiyor. Stratejik ÇED kavramının bir an önce uygulamaya 
geçmesi gerekiyor. Stratejik ÇED kavramı planlama aşamasında çok kritik ve hâlâ 
mevzuata dönüştürülmedi. Pilot projeler yapılıyor. Bunu kaçırdığımız için, ÇED 
muhabbetleri birçok alanda devam ediyor.  

Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI- Sevgili Baran Bozoğlu’na, etkileyici sunumundan ötürü çok 
teşekkür ediyorum.  

Antalya’da yapılmış olan G20 Konferansında, fosil yakıtlarla ilgili Paris’te yapılacak 
olan iklim değişikliği Konferansına fosil yakıtların kullanılmamasıyla ilgili gönderme 
yapılmıştı. Orada da sonuç bildirgesine bakıldığında, en ana karar olarak, fosil 
yakıtların yeraltında bırakılması, çıkartılmaması kararı ve tüm Avrupa’da termik 
santrallerin bundan sonra yapılmaması ve işletilmemesi kararı alınmış. Bakalım, 
“Yeni bir beyaz sayfa açın” diyen yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet 
Sarı gerçekten bu beyaz sayfayı açabilecek mi?  

Bir de bir anekdot aktarmak istiyorum. Çevre ve Ormancılık Bakanlığıydı daha önce 
adı, yine Veysel Eroğlu bakandı. Oda olarak kendisini ziyaret ettiğimizde dedi ki, 
“Ben bu peyzaj mimarlarını çok seviyorum. Bütün evlerin pencerelerinden, 
balkonlarından şöyle sardunyalar sarksın istiyorum.” Peyzaj mimarlığına bu şekilde 
bakıyordu. Tabii, bir taraftan da suları satmayalım da sular boşuna mı aksın?” diyen 
bir bakan şu anda Orman ve Su İşleri Bakanı. Yani neyi, kime emanet ediyoruz? 
Aslında hepsi çok düşündürücü.  

Sevgili Baran Bozoğlu ve sevgili hocam Mehmet Tunçer’le ilgili sorularınızı alayım; 
çünkü onlar ayrılmak durumundalar, uçağa yetişecekler.  

Sözü salona veriyorum. Sorusu olan var mı?  

SALONDAN- Ben yanlış mı anladım; Baran Bey konuşurken Yırcalı’dan bahsetmişti. 
Yırcalı örneği de vardı sanırım. Kısaca onu paylaşabilirseniz sevinirim.  

BARAN BOZOĞLU- Evet. Orada şunu göstermek istemiştim: Yırca’daki tartışmada, 
köylünün yaşadığı problemleri gözlemlemiştik, görmüştük. ÇED sürecinde çok 
önemli bir kavram daha var; paydaşların katılımı. Yani diğer kamu kurumlarının, sivil 
toplum kuruluşlarının ve halkın katılımı çok önemli bu süreç içerisinde. Ama Yırca’da 
İl Tarım Müdürlüğünün çok net bir şekilde Çevre Bakanlığına yazı yazıp, “Burası 
zeytinlik alandır, burada bunun yapılmasını doğru bulmuyoruz” demesine rağmen, 
Çevre Bakanlığının, başat rol oynaması gereken Tarım Bakanlığının görüşünü 
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almadığını, dinlemediğini ve bunu karar sürecine katmadığını görmüş olduk. Bu da 
ÇED sürecinin sağlıklı işletilmediğinin başka bir göstergesidir. Hızlıca ondan 
bahsetmek istemiştim.  

OTURUM BAŞKANI- Başka sorusu olan var mı?  

SALONDAN- Baran Bey çok güzel sunumunda, sağlıklı bir hukuk sistemine 
ihtiyacımız olduğunu söyledi. Birazdan sıra bana geldiğinde, konunun etik boyutunu 
değerlendireceğim.  

Şunu söylemek istiyorum: Bizim aslında sağlıklı bir hukuk sistemine falan ihtiyacımız 
yok; bizim ahlaklı yurttaşlara, ahlaklı yöneticilere ihtiyacımız var. Koruma sorununun 
hukuk sorunu olmadığını düşünüyorum; ahlak sorunudur ya da ahlaksızlık 
sorunudur.  

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI- Bu, zaten bu ülkeyi mahveden olaylardan birisi. Benim, “Bu 
projeyi yapamam, doğru değil” dediğime eğer diğer bir meslektaşım, “Tamam, ben 
yaparım” deyip imza atabiliyorsa, bu çok ciddi bir etik sorunudur ve Türkiye'nin hali 
de aslında, bütün yapılmış bu projelerin altında teknik elemanların imzalarıyla 
çıkmaktadır. Disiplin kurullarını çok iyi çalıştırmak lazım; ama kamuda çalışanlar 80 
dönemi sonrası öyle bir korunmuş ki, serbest çalışana dokunabiliyorsunuz da, 
kamuda çalışanı müthiş koruyan bir sistem oluşturulmuş, hiçbir şey 
yapamıyorsunuz.  

NECLA YURTSEVER- Ufak bir ilavede bulunabilir miyim Baran Bey’e?  

Çok güzel bir sunumdu; teşekkür ederim. Sunumunuz gayet güzeldi. TMMOB’deki 
varlığınızı, mücadele anlayışınızı her zaman takip eder ve severim. Bizim Bursa’daki 
mücadelemizden kazanımlarımız olduğunu biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Oradaki 
kazanımlarımızı da ilave etmenizi istiyorum. Bunlar önemli. Çünkü ÇED raporuna 
rağmen, olumlu raporuna rağmen yine de halkın oradaki direnişiyle tekrar 
mahkemelerle durdurulmuş bir karar var ve kentin merkezinde yapılmak istenen bir 
termik santral bu. Sunuşunuza bunları da ilave ederseniz, bu gibi toplantılarda 
paylaşırsanız çok memnun olurum.  

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Başka sorunuz yoksa, konuklarımızı uğurlayalım. 

HÜSEYİN SEFA YAZICI- Peyzaj mimarıyım. Trabzon’dan geliyorum. 

Baran Bey’e bir soru sormak istiyorum. ÇED raporlarını hazırlarken, ilk başta kurulu 
olan alanların raporlamasını yapıyorsunuz, var olan değerlerin korunması, ondan 
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sonra tekrar geri kazanımıyla alâkalı bir çalışma yapıyorsunuz. Fakat biz şunu 
görüyoruz: Maden ocakları, özellikle taş madeni, Erzincan İliç’te bulunan altın 
madeni -ki, Türkiye'nin en büyük madenlerinden bir tanesi- bu madenlerin geri 
kazanımı konusunda -ki, altın madeninde siyanür kullanılıyor biliyorsunuz- bu altın 
madeninde kullanılan siyanürler HES projelerine akıyor ve o HES projelerinin olduğu 
bölümlerde de yerleşkeler var. Bu ÇED raporlarını hazırlarken, oranın korunumu 
değerlendiriliyor. Bunu çevre mühendisleri yapıyor büyük olasılıkla. Buranın 
sonradan kullanıma açılması, planlanması konusunda, peyzaj mimarlarıyla ya da 
Peyzaj Mimarları Odasıyla herhangi bir istişarede bulunuyor musunuz Çevre 
Mühendisleri Odası olarak? 

BARAN BOZOĞLU- Biz Çevre Mühendisleri Odası olarak ÇED raporu 
hazırlamıyoruz. Biliyorsunuz, ÇED firmaları o hazırlığı yapıyorlar ve sadece çevre 
mühendisleri değil, diğer meslek disiplinlerinden de, örneğin biyologlar, kimya 
mühendisleri, peyzaj mimarlarının zaman zaman katıldığını, imzaları olduğunu 
biliyoruz. Dolayısıyla disiplinler arası bir çalışma yürütülüyor. Koruma, sonrasında 
rehabilite edilmesi süreci. Örneğin 3. havalimanının yapıldığı bölgede aslında eski 
maden ocaklarının olduğu bir yer ve bunların bırakılıp gidildiğini görüyoruz.  

Buradaki temel sorun, bunlar metinlerde yazıyor, yani ÇED raporlarında bazen 
rehabilite edilmesi gerektiğine dair konular yazılıyor; fakat sonrasında ÇED 
raporunun izlenme süreci, yani Bakanlık tarafından takibi sağlıklı yapılmadığı için, 
bu işler gerçekleştirilmiyor ya da Çevre Kanunu kapsamında birkaç milyar ceza 
kesilip, tesis oradan kaçıp gidebiliyor. Eğer halk dava açıp birileri bu işin peşine 
düşmezse, unutulup gidebiliyor. O yüzden de bunun takibini iyi yapmak lazım.  

Ben burada, halkın katılımı toplantılarını çok önemsiyorum. Burada yeni bir tartışma 
açmak istemem, ama halkın katılımı toplantılarına dair, artık bu toplantıları protesto 
edip toplantıyı yaptırmamaktan ziyade, toplantıya katılıp çok ciddi sorularla bunların 
tutanağa aldırılması konusunun çok daha verimli bir çalışma olacağını 
düşünüyorum. Rehabilitasyon gibi konular da bu halkın katılımı toplantılarına 
yurttaşların gidip söylemesi ve mutlaka talepte bulunması gereken konulardan bir 
tanesi.  

OTURUM BAŞKANI- Ben bir ilavede bulunmak istiyorum. Biz, aslında Maden 
Mühendisleri Odasıyla da görüştük; altın aramacılığı olsun, diğer madenlerin 
çevreyle olan ilişkileriyle ilgili bir sunum istedik, o sunumu alamadık. Ama Maden 
Mühendisleri Odası Başkanımız, “Aslında biz çok gelmek isteriz, bu altın 
aramalarıyla ilgili de açıklama yapmak isteriz” dedi. Aslında Türkiye'de bütün maden 
aramaları, taşocakları çok vahşi yöntemlerle yapılıyor. “Siyanürü biz sadece -
yanlışım varsa düzeltin- topladığımız o minerallerin içinden altını ayrıştırmak için 
havuzlarda kullanıyoruz. Sızıntı veya bir patlama veya o havuzun yıkılması 
durumunda ancak siyanür karışıyor. Siyanür sulara karışmıyor” diye iddiaları var. 
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Ama madencilik sektörü çok farklı bir sektör. Biz çevreye nasıl bakıyorsak, onlar da 
madene o şekilde bakıyorlar ki, bu bizim kabul edemediğimiz bir durum. Onu da 
buradan belirtmek istiyorum. 

Bakanlık temsilcileri niye yok? Davet ettik kendilerini, ama Bakanlıklarından çeşitli 
nedenlerle izin çıkmadığı için burada konuşmacı olarak kendilerine yer verilemedi.  

BARAN BOZOĞLU- Peyzaj Mimarları Odasına çok teşekkür ederiz. Her zaman 
beraberiz. Çözümlerde buluşmak dileğiyle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bildiri metni ses kaydından deşifre edilmiştir) 
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TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASININ 

KORUMA POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ 

 

Av. Emre Baturay ALTINOK 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Hukuk Müşaviri, emrebaturay@altinok.av.tr 

 

Av. EMRE BATURAY ALTINOK- Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Hepimizi saygı 
ile selamlıyorum.   

Bu saat itibariyle sabır gösterip beklediğiniz için tüm katılımcılara teşekkür ederim. 
Umarım, sizin açınızdan da ilgi uyandırabilecek bir kısım uygulamalarla ilgili hem 
eleştirel, hem de gelişmeci bir aktarım yapmaya çalışacağım.  

Biliyorsunuz Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi, Diyarbakır’ın Sur 
ilçesinde bir insanlık mirasının korunmasına ilişkin bir basın açıklamasının hemen 
akabinde bir silahlı saldırı sonucunda aramızdan ayrıldı. Bu cinayet, Elçi’nin hem 
insan hakları hukukuna yadsınamaz değerler katan bir avukat olması, hem de bir 
hukuk örgütünün başkanı olması nedeniyle bizim için fevkalade yaralayıcı ve ümit 
kırıcı bir siyasi cinayet olarak tarihe geçti. Elçi’nin öldürülmeden önce yaptığı basın 
açıklamasını takip ettiniz değil mi? Ne demişti Elçi? “İnsanlığın bu ortak mekânında 
silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar 
bu alandan uzak olsun. Tarihimize, değerlerimize sahip çıkalım” Tahir Elçi 
açıklamasını bitirdi ve infaz edildi. 1980’den bu yana ilk kez bir baro başkanı bir siyasi 
cinayete kurban gidiyor. Tahir Elçi’nin açıklamasında dikkat çektiği konu koruma 
hukuku açısından da fevkalade önemli. Elçi, bir insanlık mirasının korunması için 
orada bulunuyordu. Bir basın açıklamasında, temel hak ve hürriyetlerin 
korunmasının istenildiği bir alanda, kendi güvenliğini de devletin sağlaması gerektiği 
bir alanda, bir diğer ifadeyle kendi güvenliğini de devlete teslim ettiği bir anda 
aramızdan ayrıldı. Dediğim gibi, biz avukatlar için üzücü bir cinayettir.  Kendisini 
rahmet ve insanlığa olan katkıları nedeniyle minnetle anmak istiyorum, tüm faili 
meçhul kurbanları gibi umudumuz bu cinayetin aydınlatılmasıdır.  

Biraz önce yine baktım, sabahki oturumlardan bu yana, bir önceki oturumdaki 
arkeolog katılımcı Tahir Elçi’den bahsetmişti. Hocamız da biraz önce Dört Ayaklı 
Minare’ye atıfla dolaylı olarak bu cinayete de değindir. Dört Ayaklı Minare’nin tarihine 
baktınız mı? İslam’ın 4 ayrı mezhebini birlikte temsil ettiğine inanılan; evrenin 4 
elementini, ateşi, suyu, toprağı, yaşı ve kuruyu, dişiyi ve erili, doğayı ve insanı bir 
olarak simgeleyen, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından tescil edilmiş 
bir kültür mirası bu minare. Biz, yaklaşık 2 bin yıldır savaşların olduğu bir coğrafyada, 
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aynı zamanda insanlığın kültürel birikiminin doğduğu, büyüdüğü ve geliştiği bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Savaşların neden olduğu bu tahribat ve kıyım insanımıza, 
kültürel mirasımıza, doğal peyzajımızı her geçen gün yok ediyor, farkındayız değil 
mi?  

Ben biraz kara ütopyalara meraklıyım. Orwell’le ilgili felsefi dimağımızı da Alpay 
hocamız açtı. Şöyle değinmem uygun olur: Orwell, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört 
romanında, biliyorsunuz, hakikatin insanlardan gizlenmesine ilişkin bir kara ütopya 
örneği olarak Dünya’yı sarstı. Romanı bugün hâlâ geçerliliğini ve güncelliğini 
koruyor. 1984, totaliter rejimlere dair bir eleştiri romanıydı. Yine Huxley, benzer 
dönemlerde hakikatin umursamazlık düzeyinde insanların dimağlarından, 
akıllarından yok olmasına, boğulmasına bir eleştiri olarak bir roman yazmıştı. 
Dolayısıyla bugün yaşadığımız dönem biraz da Huxley’nin dönemi gibi; yani 
insanların kültürel mirasa, doğal mirasın hiç olmadığı kadar umursanmadığı bir 
dönemde yaşıyoruz. Biraz önceki oturumdaki katılımcıların da katkıları, bu 
oturumdaki katılımcılarımızın da katkısıyla ortaya çıktı ki, kültürel mirasımız 
kapitalizmin değerleriyle çatıştığında insanlık açısından lüks olarak görülüyor. Bu 
noktada aslında kültür ve koruma politikalarının da ekonomik politikalarla ne kadar 
bağlantılı olduğunu da idrak edip anlayabilmemiz gerekiyor.  

Örnekler vermek gerekirse, biraz bu yanılsama, dezenformasyon, propagandayla 
ilgili konuşalım. Çünkü meslek Oda’mızın da durduğu nokta ve davalarda aldığı 
pozisyon da bu kavramlarla yakından ilgili.  

Biraz önce Orwell’den bahsettim. Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört romanında 
bir Barış Bakanlığından bahseder. Bu Barış Bakanlığı savaşlar çıkarır. Yine bir 
Bolluk Bakanlığı vardır; yiyecek ve içeceklerdeki kısıtlamalara ilişkin düzenlemeler 
yapar. Sevgi Bakanlığı vardır; isyan ve işkenceyi yönetir. Doğruluk Bakanlığı vardır; 
bu bakanlık da insanlara propagandayla nasıl yaşamaları gerektiği noktasında 
gerekli direktifleri verir.  

Bu örneklerle birlikte şuna geleceğim: Kamu spotları uzun zamandır benim dikkatimi 
çekiyor. Özellikle hem dolaylı, hem de doğrudan uğraştığımız davalarda da kamu 
spotlarına konu edilen mevzularla çok fazla haşır neşir oluyoruz. Gıda Tarım 
Hayvancılık Bakanlığının, mera alanlarının korunmasına ilişkin bir kamu spotuna 
televizyon seyrederken tekrar rastladım. Diyor ki, “Tarım arazilerimizi korumak, tarım 
arazilerimizin betona esir olmasını engellemek için meralarımızı koruyalım.” Tarım 
Bakanlığı, bence biraz önce Orwell’in bahsettiğim romanındaki Doğruluk Bakanlığı 
gibi bir propaganda yapıyor. Cargill’in Bursa’da kurulu bulunan nişasta bazlı şeker 
fabrikasının birinci sınıf tarım arazisine kurulmasına karşı on yıllardır yürütülen 
mücadele ve davalar var. Şirketin izinleri Mahkemelerce defalarca iptal edilmesine 
rağmen, 5403 sayılı Toprak ve Arazi Kullanım Kanununu değiştiren ve bu Kanun 
gereğince buradaki faaliyetin devamlılığını sağlayan bakanlık yine Gıda Tarım ve 
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Hayvancılık Bakanlığı. Bundan yaklaşık 45 ya da 50 gün önce Mera Yönetmeliğinde 
bir değişiklik yaparak, mera alanlarının da imara ve ranta açılmasına ilişkin yeni 
düzenlemeleri yapan da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu spotlarını izliyorum; iklim değişikliği, hava 
kirliliğine ilişkin Türkiye'nin alması gereken önlemlere vurgu yapıyor, çevrenin 
korunmasına ilişkin kamu spotları üretiyorlar; fakat iklim değişikliğinin en büyük 
sebebi olan fosil yakıta dayalı termik santraller, hidroelektrik santraller, nükleer 
santrallere ilişkin çevresel izin ve lisanslara ilişkin muafiyetleri tanıyan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı; çevresel etkileri olumsuz olan projelere ÇED olumlu belgelerini 
ve izinleri veren de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Dolayısıyla biz böyle bir dönemden 
geçiyoruz. Bir yandan hukukla bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz, bir yandan 
propagandalarla gerçeklik algısı bozulan bir topluma hitap ediyoruz meslek odası 
olarak.  

Türkiye'nin birçok yerinde, şubelerimizin, temsilciliklerimizin bulunduğu birçok 
alanda, Oda avukatlığı dışında da Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları olarak 
Türkiye'nin birçok alanında çevresel ihlaller, bu konuya ilişkin verilen izin ve lisanslar, 
her türlü idari yaptırım ve kararlara ilişkin birçok davada biz hem gönüllü avukatlık 
yaptığımızı, meslek odası temsilcileri olarak bulunduğumuzu biliyorsunuz. 

Birçok örneği sabahki oturumlarında gündeme geldi. Özellikle Atatürk Orman Çiftliği 
ile ilgili gündem, Ankara'nın bir numaralı “koruma” gündemidir. Yine bahsedildi, 
Ankara'da korunması gereken bir alan olarak, 2005 yılında aldığımız bir Mahkeme 
kararıyla tartışmanın bittiğini düşündüğümüz, Kızılay’ın merkezinde bulunan 
Güvenpark’ta, yeraltı otoparkı yapılmak için Koruma Kurulu’nun aşındırılması, 
Mahkeme kararının aşılması üzerine çalışılan bir dönemden geçiyoruz. Aslında biz, 
2005 yılında Oda olarak açtığımız davalarda bu davaları kazanarak, bu tartışmayı 
sonlandırmış, Güvenpark’ın park özelliğini kaybettirecek yapılaşmaları 
engellemiştik.  

Yine bu kongre salonuna gelirken, biraz acı bir tesadüf oldu benim açımdan. Kültür 
Park’ın içerisinden geçerken, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeraltı Otoparkı” 
levhasını gördüm. 2007 yılında İzmir Kültür Park’ta, bu yeraltı otoparkının Kültür 
Park’ın peyzaj değerlerine, karakteristiğine aykırı ve korumalara yeraltı sularının 
birtakım sıkıntılar yaratacağı gerekçesiyle açılan dava vardı, davada çok iyi bilirkişi 
raporları verilmiş ve iptal kararları alınmıştı. Danıştay, anlaşılmaz gerekçelerle bu 
kararı bozdu, davalar reddedildi, parkın altına otopark yapıldı. Bunun etkilerini daha 
önümüzdeki dönemlerde göreceğiz, belki de görüyorsunuz. Kültür Park’a ben ilk kez 
geldim ve o otoparkın tabelasını görüp davaları ve hukukun aşındırılmasını 
hatırladım, fevkalade üzüldüm.  
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Ankara’ya dönelim isterseniz. Ankara’nın sorunları konuşmakla bitmez. Bir Belediye 
Başkanımız var ki, dillere destan. Kendisini hem basından, hem de yaptığı 
açıklamalar ve çıkışları nedeniyle sosyal medyadan yakinen takip ediyorsunuzdur. 
Bugünlerde Ankara’nın merkezinde, Kızılay’da bulunan Güvenpark’taki yeni 
yapılaşmayı savunmak ve meslek odalarını itibarsızlaştırmak, oradaki bulunan 
parkın değerini insanların gözünde düşürebilmek için, meslek odalarını da ortaya 
atar bir şekilde bir kamuoyu tartışması yürütüyor. “Ben, Güvenpark’a umumi tuvalet 
yapacağım. Bu umumi tuvaletlerin projelendirilmesini meslek odalarının yapmasını 
istiyorum, en başta da Peyzaj Mimarları Odası’nın yapmasını istiyorum” diyerek, bir 
meslek disiplinini hakir görme, park alanının ve Oda’mızın kamuoyu önünde 
itibarsızlaştırılması için yoğun çaba sarf ediyor.  Kendisine gereken cevabı Odamız 
basın aracılığı ile verdi. Tartışma şimdilik kapanmış görünüyor, bakalım önümüzdeki 
günlerde bu gündem yeniden canlandırılacak mı?  

Bir başka koruma alanımız Kuğulupark. 2008 yılında Oda’mızın açtığı, Ankara'nın 
en önemli park alanlarından biri olan Kuğulu Park’ta iptalini istediğimiz Koruma 
Kurulu kararında çok kritik bir cümle vardı “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuğulu 
Park alanına ilişkin yapılacak kavşak planlamasında, Kuğulu Park’a minimum 
tecavüz edebilir”  Çok enteresan bir ifadeydi.  Bana gelen Koruma Kurulu kararındaki 
fotokopi hatasından mı kaynaklıdır -hâlâ saklıyorum o belgeyi- Kuğulu Park’ın “-lu 
Park’ı” silikti, “Kuğuya minimum tecavüz edebilir” gibi bir açıklama olarak 
görülüyordu. Görünce inanmakta gerçekten güçlük çekmiştik. Gazetelere çokça da 
haber oldu bu karar, “Melih Gökçek kuğulara tecavüz edecek” diye birçok gazete bu 
kararı haber yaptı. Gerçekten de biz o dönem parkı korumak için davalar açtık, bu 
davaları kazandık. Ne mi oldu? Bu kararları aşmak için yeni yeni kararlar alan Melih 
Gökçek kuğulara sonunda tecavüz etti. Nasıl mı? Kavşak planlaması da ayrı bir 
davanın konusuydu ve bu planlar iptal edilmesine rağmen orada kavşak yapılırken 
Kuğulu Park’a tecavüzde bulundu ve Kuğulu Park’ın sınır çevresi içerisinde bulunan 
tescilli anıt ağaçların birçoğu birkaç ay içinde kurudu. O gün açtığımız davada da bu 
kavşak planlamasının hatalı olduğunu ve yeraltı sularına olumsuz etkileri olacağını, 
suların akışkanlığını keseceği iddiasıyla bu ağaçların kuruyacağını iddia etmiştik. 
Aradan 10 yıl gibi bir süre bile geçmedi. Şu anda o ağaçlar büyük oranda yok.   

Yine Ankara özelinde, bunun belki kültürel peyzajla bağlantılı olarak 
değerlendirilmesi mümkün; çünkü aslında biz, kırsal, kentsel ve kültürel peyzaj 
öğelerini birçok noktada mahkemelerde tartışırken, insanın doğayla beraber üretim 
sürecinde bir arada ürettiği değerler olarak da ifade ediyoruz kültürel peyzajı. 
Bundan belki 50 yıl sonra tartışılacak bir mecrada, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanının, Ankara'nın kültürel peyzajını değiştirmeye yönelik mega projeleri ve 
aslında trajikomik masallara konu olabilecek masa başı projeler ürettiğini görüyoruz. 
Ben avukatlığa 12 yıl önce başladığımda, Ankara'da, Hıdırlıktepe’de dev bir 
Nasrettin Hoca heykeli projesi vardı; yapılmadı Allah'tan.  
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SALONDAN- İzmir’e yapıldı.    

Av. EMRE BATURAY ALTINOK- İzmir'e mi yapıldı? Geçmiş olsun.  

Ankara'nın Hıdırlıktepe’sinde, Nasrettin Hoca’nın sırtının Ankara'ya dönük olduğu 
dev bir eşekli heykel yapılması gibi bir plan vardı. Yine Ankara'nın bir diğer ucunda, 
dev bir uçak maketi içerisinde insanların Ankara'yı seyretmesi gibi bir proje de söz 
konusuydu. Yine dünyanın en büyük pelüş hayvan müzesini yapacağını kendisi iddia 
etti. Biz o dönem pelüş hayvanlardan oluşan devasa bir açık hava müzesi nasıl olur 
diye düşünmeye başladık, 10 yıldır düşünüyoruz, işin içinden çıkamadık. Fakat onun 
yerine bir Ankapark’ımız oldu. Birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapılacağı ve Melih 
Gökçek’in basına, “Bu park içerisinde golf arabalarıyla isteyen herkes gezebilecek” 
gibi bir çocukluk hayalini de ortaya koyduğunu, kent kavşaklarına goriller, 
transformers’lar koyduğunu gördük. Nelerle uğraşıyoruz görüyorsunuz değil mi?  

Ankara'nın bütün projeleri ve Türkiye'nin mevcut iktidarının bütün projelerinin bir dev, 
bir en büyük, bir yarışmacı olarak, dünyaya hükmedecek düzeyde bir büyüklük 
kompleksi içerisinde yapıldığını görüyoruz ve biz de hep bu projelere karşı durarak, 
bir nebze vatan haini olarak yaftalanıyoruz.  

Ben, bunların hepsinin hem meslek odamıza, hem bu alanda mücadele eden 
insanlara bir bilinçaltı mesajı olduğunu düşünüyorum. İktidarın yansımaları 
açısından, bunun birazcık fallik sorunlara da işaret ettiğini düşünüyorum.  

Özellikle Oda’mızın bu alanda yürüttüğü mücadeleler, yine Bursa’da ağaçların ve 
kültürel değerlerin, Cumhuriyet döneminin ve Osmanlı döneminden kalan birtakım 
tarihi değerlerin korunmasına yönelik açtığımız birçok davada çokça başarı elde 
ettik; fakat bu dışarıya yönelik, yani idarelerin aldığı kararlara yönelik açılan 
davalarda bu başarıların birçoğu elde edildi. Davaların neredeyse tamamında 
görüldü ki, Türkiye'nin gerçekten bir planlama sorunu var, siyasi iradenin saptırılması 
sorunu var ve bunun finansla, ekonomik anlamda kapitalizmle çok bağlantılı bir yanı 
var. Çünkü benim “Akıllı kapitalistler” diye düşündüğüm kapitalistin bile 
yapamayacağı bir planlama hataları var. Çok enteresan örnekler vereyim.   

Aynı zamanda doğa sporlarıyla da uğraştığım için, Antalya’da Geyikbayırı 
rotasından bahsedeceğim. Bunun stratejik planlarınıza dünyadan çekeceğiniz doğa 
sporları merkezi olarak lanse ediyorsunuz, ondan sonra bunun ilanlarını yurtdışında 
havalimanlarına veriyorsunuz, doğa sporcularının bu anlamdaki uluslararası 
toplantılarında bunun propagandasını yapıyorsunuz; fakat Geyikbayırı’nın 
bulunduğu tırmanma duvarını mermer ocağı için ruhsata bağlıyorsunuz. Bu bir 
planlama hatası değilse aptallıktır.  

Şu anda nerede olduğunu tam hatırlamıyorum, ama yine TÜBİTAK’ın bir tane uydu 
izleme ve gökyüzü izleme için dev bir teleskopu var; bu teleskopun bulunduğu yerin 
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yakın civarında bir taşocağı ruhsatı verildi. Bu ruhsatın çıkardığı toz ve dumandan 
teleskop bozuldu. Yani artık TÜBİTAK’ın böyle bir teleskopu da, övünülecek bir 
çalışması da artık yok.  

SALONDAN- O da Antalya’da.   

Av. EMRE BATURAY ALTINOK- Yine Antalya’da, evet, Bakırtepe’de.  

Yine Allianoi Antik Kenti’nin korunması süreci bizim için çok üzüntü verici bir süreç 
olarak tarihe geçti. 2011 yılına kadar bu antik yurdun korunması ve insanlık mirası 
olarak yerinde korunmasına ilişkin birçok dava açtık. Benim hatırladığım 12 ya da 13 
davada ben de avukatlık yaptım. Bu davaların neredeyse birçoğunu kazandık. 
Kazanılmasına rağmen orada tarımsal sulama amaçlı Yortanlı Barajı yapıldı. Allianoi 
gibi dünya çapında bir sağlık yurdunu maalesef ki bu baraj için kaybettik. Şu anda 
Orman ve Su İşleri Bakanı olan Veysel Eroğlu dedi ki, “70 yıl daha sular altında kalsa 
bir şey olmaz. Biz domateslerimizi sulayacağız.”  

Yine Faselis Antik Kentinin bulunduğu yerdeki tarihi kalıntıların çok yakınına, hatta 
otelin belirli rekreasyon alanının kullanım alanı olarak da tarihi eserlerin üzerine bir 
otel inşaat ruhsatı verildi. Bu ruhsata ve imar planlarına ilişkin açtığımız davaları yine 
kazandık, Faselis Antik Kentini de bir kültürel peyzaj öğesi olarak korumaya çalıştık. 
Neyse ki başardık.  

Hep Antalya örneği olmasın. İzmir'den bahsedeyim. Bu hafta yine Efemçukuru altın 
madeninin İzmir'deki su kirliliğine olan etkileri nedeniyle bir dava daha açacağız 
meslek odalarıyla birlikte. Daha önce sayısız kez deneme iznine, ruhsat alanlarına 
verilen çevresel izinlerine ilişkin açtığımız davalarda başarı kazandık, yeniden bir 
revize rapor geldi. Bir eleştiri olarak da söyleyeyim. İzmir Büyükşehir Belediyesini de 
bu anlamda İzmir'in su havzası olan Tahtalı Barajı planlamasına da aykırı olan bu 
projeyle ilgili dava açmaya uzun zamandır yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir kez, İzmir 
Sular İdaresi İZSU, bu davada bulunacağını taahhüt etti. Çarşamba gününe kadar 
herhalde davacı olacaklar. İzmir için çok önemli bir su havzası olan bu alana ilişkin 
bir davada da kendilerini tekrar görmek iyi olacak.  

Sabahtan bu yana birçok santralle ilgili tartışırken, rüzgâr elektrik santrallerine ilişkin 
de çevresel etkilerin ortaya çıktığından bahsettik. Karaburun Yarımadası, 
görünebilecek derecede, ciddi anlamda rüzgâr elektrik santrallerinin işgali altında. 
Bizim için, evet, yenilenebilir enerji kaynağı olarak tolere edilebilir, kabul edilebilir 
olarak bir kenarda her zaman tuttuğumuz bu santral projeleri maalesef ki 
Türkiye'deki enerji yatırımları açısından bir şeye ilişkin bir furya olduğu dönemde, 
herkes bir rüzgâr enerji santrali kurma, buna ilişkin lisans alma peşinde. Bunların 
kümülatif etkisi, alan üzerindeki baskı, yarattığı gürültü kirliliği, kuş göç yollarına 
ilişkin etkileri, yakın yerleşim alanlarına ilişkin etkilerini hiç göz ardı etmeden 
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lisanslıyoruz ve buna bağlı olarak da birçok yerde kurulmasını sağlıyoruz. Bunlara 
ilişkin de İzmir'lilerin sıkıntısı olduğunu biliyoruz.  

Biraz da mesleki sorunlarımızdan bahsedeyim. Yaklaşık 8 yıldır Peyzaj Mimarları 
Odası’nın avukatlığını yapıyorum. Mesleki anlamda mimar, mühendis ve şehir 
plancılarının baskısı altında meslek alanını korumaya çalışıyoruz. Peyzaj mimarları 
mesleğini ne kadar yapmak istiyorsa, diğer meslek alanları da peyzaj mimarlarının 
mesleğin o kadar yaptırmamak istiyor. Ben 8 yılda bunu gördüm; gerek özel 
sektörde, gerek kamudaki kadro ilanlarında.  

Peyzaj Mimarları, şehirlerin daha da güzelleşmesi, bu anlamda kırsal ve kentsel 
peyzajın daha nitelikli olabilmesi, kültürel peyzaj alanlarının da projelendirilmesi 
açısından, mevzuatlarda kendimize yeteri kadar yer bulamadığıiçin, belediyelerle bu 
alanlara ilişkin birçok protokol yapmaya çalışıyor, bu konuda belediye meclislerini 
etkilemeye çalışır nitelikte birçok toplantı yapıyor, çalışmalar yürütüyor. Belediye 
meclisleri Odayı haklı görüyor ve bunu belediye meclis kararlarıyla bir hukuk metnine 
dönüştürüyor ve “Evet, İzmir ilinde yapılacak peyzaj projelerine ilişkin bir peyzaj proje 
zorunluluğu vardır” diye bir düzenlemeyi kabul ediyor. Mimarlar Odası hemen 
tartışmaya müdahil oluyor. Mimarlar Odası Belediyenin kararının iptali için hemen 
dava açıyor. “Peyzaj projesi istenilmesi zorunlu değildir. Dolayısıyla bunun 
projelendirmede bir ek maliyet olarak müteahhide yansıması nedeniyle mimari 
projelerin çiziminde piyasa sıkıntısı yaşıyoruz” diye bunu dava konusu ediyorlar. Bir 
meslek disiplininin diğer meslek disiplinine yaptığına bakar mısınız? Yine Kırsal 
alanda orman mühendisleriyle aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yine zirai alanlarda, kesişen 
kent ormanları ve diğer alanlarda ziraat mühendisleriyle bu sıkıntıları yaşıyoruz. 
Maalesef, mühendislik ve mimarlık alanlarında mesleği icra edebilmek için gerekli 
dayanışmayı da bu meslek örgütlerinden ve meslek disiplinlerinden yeteri kadar 
göremiyoruz.  

Kamu istihdamlarında da ciddi sorunlar var. Buna ilişkin Oda çok ciddi anlamda 
hukuk mücadelesi yürütüyor, aynı zamanda gerekli görüşmeleri ve diğer çalışmaları 
yapıyor. Aynı zamanda kamudaki istihdamlarda ek göstergeler, kadrolarla ilgili birçok 
çalışma ve dava yürütüyoruz; fakat bunların iyileştirilmesinde, kamudaki istihdam 
sayılarımızın çok az olması nedeniyle çok fazla mümkün olamıyor. Bu da mesleki 
anlamda çalışmalarda Odanın hukuk mücadelesi ve koruma hukukunun da temelini 
oluşturduğunu düşündüğüm bir mücadele. Çünkü hukuk aynı zamanda hem önleyici 
hukuk, hem giderici hukuk. Biz önleyici hukuk açısından bu alanların peyzaj 
karakteristiğini gerçekten projelendirmeye ve buna ilişkin gerekli metinlere 
yansıtırsak, zaten ortada belki de rantsal anlamda kullanılacak alanların 
korunmasına ilişkin ön çalışmaları yapmış olacağız. Dolayısıyla koruma hukukunun 
da önleyici hukuk açısından önemli olduğunu, koruma hukuku açısından da bu 
önleyici hukuk çalışmasının önemli olduğunu düşünüyorum.  
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Peyzaj Mimarları Odasının bir sloganı vardı; birkaç senedir kullanıyorlar. 
“Yaşadığınız her yerde biz varız.” Evet, Peyzaj Mimarlığı ve peyzaj öğeleri, aslında 
dış dünya açısından baktığımız her alanda sizin çalışmalarınızı, ilgi alanlarınızın tam 
da kendisi. Fakat biz, maalesef ki husus açısından bile bu alanların peyzaj 
mimarlarının çalışma alanları olduğunu, bunun bir peyzaj alanı olduğunu 
mahkemelere anlatmakta çok güçlük çekiyoruz. Buna ilişkin çok trajikomik anılarımız 
da var mahkemeler açısından. 

Dolayısıyla mesleki tanınırlığımız açısından ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, buna ilişkin 
gerekli yasal mevzuatlarımızın eksikliğini yaşıyoruz. Mesleki tanınırlığınızın yeterli 
olmadığı noktada, mesleğin etkin ve baskıcı gücü olmuyor, etkin ve baskıcı gücü 
olmadığı noktada da meslek erbabı mesleğini yapamıyor. Dolayısıyla meslek de aynı 
zamanda itibar ve saha kaybediyor.  

Bütün bunlara ilişkin, özellikle bu korumacılık algısının yerleştirilmesi, buna ilişkin 
yasal metinlerde gerekli düzenlemelerin yapılması, aksine düzenlemelerin 
mahkemelerde iptal edilmesi için, hem yönetmeliklere, hem genelgelere, hem genel 
düzenleyici işlemlere artık gücümüzün yetmediği noktalarda, iş yasalara girdiğinde, 
ana muhalefet partileri için iptal davası dilekçeleri hazırlıyoruz. Bunlara ilişkin 
çalışmalarımızı gerçekten olması gerekenden çok daha fazla, fedakârca yapmaya 
gayret ediyoruz. Aynı zamanda diğer meslek alanlarından kendi meslek alanımızı 
koruyabilmek adına çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Fakat bu anlamda, gerek 
üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümlerinden, gerekse bu mesleğin tanınırlığı 
açısından kamuoyu açısından meslektaşlardan yeterli çalışmanın yapılmadığını bir 
eleştiri olarak söylemek istiyorum. Dolayısıyla mesleğin tanınırlığı ancak sizin 
çalışmalarınızla, daha nitelikli işlerinizle mümkün olabilecek ki, hukuka birazcık daha 
yaratıcı çalışma alanı ve kalem oynatılabilecek bir alan kalsın.  

Son olarak şunu söyleyeyim. Biraz önce mesleki alanların geçişkenliğindeki bir 
eleştiri olarak kabul ettiğimiz bir noktada, aynı zamanda şu sorunu yaşıyoruz. Yine 
İzmir'de Konak Belediyesiyle bir mimari proje yarışması, mimari ve çevre düzenleme 
proje yarışmasında davalıyız. Orada da şunu iddia ediyoruz: “Sizin açtığınız proje 
yarışması, biz peyzaj mimarlığı proje hizmetine ilişkindir. Dolayısıyla siz, danışman 
ve asil jüri üyelikleri içerisinde peyzaj mimarı bulundurmak zorundasınız” diyoruz. 
Konak Belediyesi üzerinde konuşmayayım, Türkiye'nin birçok belediyesinde bu 
sıkıntıyı yaşıyoruz. Belediye de diyor ki, “Ben, asil üyelikler içerisine bir tane peyzaj 
mimarını koydum veya danışman üyelikler içerisine bir tane koydum. Zaten ağırlıklı 
olarak proje mimari proje; peyzaj mimarları da olmayıversin.” Aynı zamanda 
mimarlar da bu noktada birçok belediyeye etki ediyorlar. Bu sıkıntıları yaşıyoruz. 
Dolayısıyla proje yarışmalarında bilginin nitelikli üretiminin de maalesef ki önünde 
mesleki çekişmeleri görüyoruz.  
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Oda, evet, aynı zamanda hem kadroları, hem şubeleri, hem temsilcilikleri, hem 
emektarları, hem hukukçularıyla bu anlamda gerçekten fedakârca bir çalışma 
yürütüyor, bunun için örgütlülüğünü geliştirmeye, aynı zamanda yereldeki bu 
mücadelelerde bir koruma anlayışının da geliştirilebilmesi için bu mücadelelere dava 
yoluyla, hukuk yoluyla katkı sağlamaya çalışıyor. Bunların hepsini yapabilmek için 
mali durumumuzun iyi olması gerekir. Biliyorsunuz, son yıllarda meslek odalarının 
gelirleri de ciddi anlamda azaldı. Çünkü bu konuda meslek odalarının bütün bu 
koruma anlayışı içerisinde açtığı davalar mevcut iktidarların aynı zamanda iş 
yürütmesine de ciddi anlamda engel yaratmaya başladı. Dolayısıyla mesleki 
alandaki kazançları, proje hizmetlerine ilişkin kazançları ve diğer kazançları da ciddi 
anlamda yasal düzenlemelerle birlikte çok geriye düşürüldü. Dolayısıyla odalar kendi 
ekonomik güçleriyle ve söz söyleme kararlılıklarıyla bu mücadeleleri uzun zamandır 
devam ettiriyorlar, bundan sonra da devam ettirecekler gibi gözüküyor. Dolayısıyla 
meslektaşlar olarak -ben de artık kendimi bir Peyzaj Mimarı gibi görmeye başladım, 
uzun yıllardır bu anlamda birçok şeyi de okudum- meslektaşların ve üniversitelerin 
de Oda örgütlülüğüne ve bu konudaki çalışmalara her zamankinden çok daha fazla 
katkı sağlaması gerekiyor ki, iki gün boyunca burada tartıştığımız bütün bu koruma 
algısı ve anlayışının yerleştirilebilmesi için, bu mücadeleye, bu üretime, bu davalara 
gerçekten ihtiyaç var. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim de kafamda başka bir sunum vardı, ama 
artık bu saat itibarıyla sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Katılımınız için ve 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI- Ben de sevgili Emre Baturay Altınok’a çok teşekkür ediyorum.  

O nasıl “Bu Odada avukat olmalıyım” demişse, ben de kendisini ilk gördüğüm 
zaman, “Bu avukat bizim Odanın avukatı olmalı” diye düşünmüştüm, ama “Ücret 
ödeyebilir miyiz?” diye de bir tedirginliğimiz vardı. Ama gerçekten yarı gönüllü gibi 
bizim Odamızın avukatı Baturay. Kendisine teşekkür ediyorum. Her konuda duyarlı, 
sağ olsun.  

Koruyamıyoruz, çünkü biraz da bizim Odamızla ilgili. Aslında koruyabiliriz; yani 
mesleğimizi koruyabiliriz, her alanda koruyabiliriz. Bunun için de bizim dayanışmaya 
ihtiyacımız var. Evet, diğer meslek alanları bizi kabul etmiyor, peyzaj mimarları 
mesleğini yapmasın istiyor; ama biz kendi içimizde çok dayanışan bir meslek grubu 
değiliz ki, çok ihtiyacımız var buna. O yüzden, dayanışma, dayanışma, dayanışma 
diyorum. Burada çok genç arkadaşlarım var, öğrenci arkadaşlarım. Onlar daha 
öğrenciyken biz bunu vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her tarafındaki üniversitelerin 
peyzaj mimarlığı bölümlerinden gelip, orada 15 gün içinde öyle bir kaynaşıyorlar ki, 
ayrılırken hepsi son derece hüzünlü oluyor ve dayanışmış oluyorlar. Bizim de buna 
ihtiyacımız var. Birçok mesleğin altına girdiği odası veya hiçbir şeyi yok. Bizim en 
azından eleştirebilmek için bile Odaya ihtiyacımız var aslında. Hiçbir zaman Odayı 
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yalnız bırakmamalıyız. Her zaman söylüyorum: Meslek odalarımız her üyesiyle 
vardır ve oradaki yönetim kurullarının -çünkü yönetim kurulları gönüllü olarak 
yaparlar bu işi- mutlak eksik bırakabildikleri, yetişemedikleri yerler vardır. O yüzden, 
sadece yönetim kurullarına bırakılmayacak kadar -öyle bir lüksümüz yok bizim- 
herkesin bir işin ucundan tutup destek olması lazım; çünkü oda hepimizin odası. Yine 
tekrar dayanışma diyorum. Koruyamıyoruz. Bunu mutlaka yapmalıyız. Bir eleştiri 
getirirken, o eleştirinin aslında doğrusu ne olmalıydı, onu söylemeliyiz.  

Bu sözlerle salona tekrar sözü bırakıyorum sorularınız için. 

Hiç konuşmamış iki arkadaşıma, sonra Alpay hocama sözü vereceğim.  

Buyurun. 

HALE İPLİKÇİ- Baturay Bey’in biraz önce dikkatimizi çekmeye çalıştığı konu benim 
1.5 yıl önce dikkatimi çekmişti; kamu spotları konusu. Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının, “Bize danışmadan tarım arazilerinde yapılaşma yapmayın” demesi. 
Orada, önce kafamda bir soru işareti oldu. Bunu acaba vatandaşa mı söylüyor, 
yoksa Çevre ve Şehircilik Bakanlığına mı soruyor? Çünkü tarımsal yapıların 
ruhsatını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veriyor bildiğim kadarıyla. 

İkincisi, en çok rahatsız olduğum konu, bunu görünce çok sinirlendim; çünkü eğer 
böyle bir yapı varsa, bakanlıklara sorulmayan bir yapı varsa, o yapı kaçak bir yapıdır 
ve bunu yine bakanlıkların gidip yıkması gerekir. Yani burada vatandaşı suçlu 
konumuna da itiyor. Bununla ilgili bizim yasal bir sürecimiz olabilir mi, bu kamu 
spotlarında gördüğümüz hatalarla ilgili? 

Av. EMRE BATURAY ALTINOK- Reklam Kurulu var; Reklam Kuruluna daha önce 
birçok değişik konuda başvuru yaptık, ama kamu spotlarıyla ilgili herhangi bir 
başvuru yapmamıştık. Onu da bir gündemimize alalım. Bu noktada, eleştirel bir 
şekilde Reklam Kurulundan bu spotların yasaklanması için veya eleştirilerle birlikte 
ortadan kaldırılması için bir başvuru yapalım; ama eğer böyle bir şey iptal olur da 
Reklam Kurulu bunu kaldırırsa diyecekler ki, “Halkı bilinçlendirmek için yaptığımız 
kamu spotlarını Peyzaj Mimarları Odası şikâyet etti, kaldırttı.” Yani bu bir 
propaganda malzemesi olacak. Dolayısıyla ne söylediğiniz değil; dışarıya nasıl 
söyletildiği, nasıl algılatıldığı önemli. Yani yaparken birazcık düşünelim. Çünkü 
gerçekten bizim için bu noktada önemli bir çalışmaysa, evet, biz Oda olarak her 
zaman o işin arkasındayız; ama bazen yaptığımız işler bize çok da fazla zarar 
getiriyor. Şöyle ki: Ben, hayatımda hiç görmediğim kadar hakaret ve küfrü, Oda 
yöneticilerine, Ankara Bulvarı’nın ulaşıma kapatılması zamanında gördüm. Çünkü 
şöyle bir şey oldu: Öğleden önceki oturumda Ankara Şube Başkanı da bahsetti; biz, 
koruma amaçlı imar planının plan kararlarının ve ulaşım şemasının hatalı olduğu, 
Atatürk Orman Çiftliği’ni ortadan bir hançer gibi ikiye bölerek, kentsel kullanımlar 
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açısından parçaladığı iddiasıyla çok teknik bir dava açtık, bu teknik dava 5.5 yıl 
sürdü. 3 yıl sonunda yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bu karar uygulanmadı.  Ama 
ne zaman ki iptal kararı çıktı –belediye olarak pankartlarıyla zaten hazırlardı- gece 
24.00 itibarıyla kapatıp ertesi gün de dediler ki, “Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj 
Mimarları, Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odasının 
açtığı dava nedeniyle bu yol trafiğe kapatılmıştır.” Karar böyle mi uygulanır, 
soruyorum size? Melih Gökçek, Twitter’dan, bütün oda yöneticilerinin ve odaların 
telefonlarını yayınladı, “Demokratik tepkinizi dile getirin” dedi. Yan yolları da kapattığı 
için, Ankara'nın trafiği 17 Ağustosta bir diğer felaket olarak gerçekten kilitlendi. O 
gün, o tweet nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunduk, fakat savcılık, 
“Belediye Başkanı olarak kamuoyunu bu noktadaki aydınlatma görevini yerine 
getirecek bir bilgilendirme yapmıştır” diye, suç olmadığına ve kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verdi. İtiraz ettik, itirazımızın sonucunu bekliyoruz da, bir şey 
çıkmayacak.  

Bu, şu demek: Gerçekten planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve bilimsel 
esaslara dayalı olarak bir dava açıp kazansanız bile, karşı taraf, yani iptal edilen 
kararın sahibi olan taraf bunu nasıl yansıtırsa, insanlar o şekilde algılıyor. Dolayısıyla 
biz bir kamu spotunun iptalini sağlasak bile, bunun bize geri dönüşlerinin etkilerini 
de düşünmek durumundayız; çünkü öyle bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. 

Teşekkürler. 

SALONDAN- Ben teşekkür ederim.  

İnsanların dikkatini o yöne çekebiliriz tarzındaydı düşüncem.  

SALONDAN- O zaman, bir kamu spotu da biz hazırlatalım.  

OTURUM BAŞKANI- Toparlayarak, kısaca sorular soralım; çünkü saat 19.30.  

SALONDAN- Baturay Bey’e bir soru sormak istiyorum. Mağaralar çok hassas 
ekosistemlere sahip doğal alanlar olduğu için, bunların turizm ve rant nedeniyle 
gördüğü zararları engellemek adına neler yapabiliriz peyzaj mimarları olarak? Çünkü 
bu bizim sorumluluk alanımızda diye düşünüyorum. Gübre olarak satılan guano 
ticareti olsun, turizme açılması için girişlerine filan betonlar yapılıyor. Öncesinde ve 
sonrasında yapabileceğimiz herhangi bir çalışma ya da müdahale var mıdır?  

Av. EMRE BATURAY ALTINOK- Kırsal peyzaj öğeleri açısından ve onların çeşitliliği 
açısından belki değerlendirilebilir, ama biz maalesef uğraştığımız yıkım alanlarından 
kaldırıp, o alana ilişkin Oda olarak bir çalışma yapamadık. O anlamda, devletin kendi 
idari teşkilatı içerisinde bir yetki tartışması da var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında. Dolayısıyla oraların doğal sit değerlerinin 
derecelendirilmesinin değiştirilmesine ilişkin de birçok karar vesaire tekrar Tabiat 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

298 
 

Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü eliyle değiştiriliyor. Buna ilişkin bir çalışmamız 
olmadı; ama tabii, bir gündemimiz olur bu anlamda. Gerek arkeolojik değerleri 
açısından daha önceki çağlardaki yerleşim yerleri olan bu mağaralar açısından, 
gerekse de sadece doğal özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar varsa, 
buna ilişkin de hukuken yapabileceğimiz bir şey varsa, Oda olarak bu işin içerisinde 
olmayı arzu ederiz; hem benim kendi ilgi alanım nedeniyle, hem de Odanın çalışması 
olarak.  

Tabii, yönetim kurulları, temsilcilikler ve şubeler gündemleri birazcık kendi 
çalışmalarıyla belirliyorlar. Siz de bulunduğunuz şubenin böyle bir çalışma 
yapmasına önayak olursanız eğer, muhakkak biz de içerisinde bulunur ve yardımcı 
oluruz, yardımcı olmaya çalışırım kişisel olarak.  

OTURUM BAŞKANI- Buyurun. 

SALONDAN- Teşekkür ederim. 

Öncelikle bir katkıda bulunmak istiyorum Kültür Parkı yeraltı otoparkıyla ilgili olarak. 
Bunun yapım sürecinde, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulundaydım, Erhan 
hoca da Yönetim Kurulu Başkanıydı. İlk zaman, hocamın dediği gibi, gerçekten bir 
tartışma ortamında başladı, daha sonradan biz rapor hazırladık. Böylesi bir ortamda 
nasıl yeraltı otoparkı olabilir, bunu biz çalıştık ve Oda başkanlarıyla o zaman 
itibarıyla çok uygar bir iletişim biçimi tercih edildi sürekli ve bu kapsamda gitti. Ama 
o arada da mahkeme süreci başlamıştı maalesef. Hatta o süreçte şöyle bir şey de 
yaşadık biz: Keşke mahkemeye intikal etmeseydi bu iş. Yani neyi yapması, neyi 
yapmaması gerektiği konusunda Belediye Başkanıyla gayet iyi bir yol kaydedilmişti. 
Bunu bir bilgi olarak paylaşmak istedim. 

Zannederim, sevgili Alpay hocamın doğadaki düşman konusunu herkes anlamıştır. 
Daha fazla uzun uzun anlatmaya da hiç gerek yok.  

Ben şu konuyu özellikle gündeme getirmek istiyorum: Demin bahsettiğiniz konular 
içerisinde, son zamanlarda proje yarışmalarına yönelik “… yapısı ve çevresi mimari 
proje yarışması.” Yarışma sitelerine giren kişiler bu tip yarışmaları son zamanlarda 
inanılmaz ölçüde göreceklerdir. Bornova’da yaşandı, Odamız itiraz etti. 20 bin 
metrekare yapılı alan; ama onun dışında, yeraltı otoparkıyla birlikte 50 bin 
metrekarelik bir proje alanında, sadece ve sadece “… yapısı ve çevresi mimari proje 
yarışması” şeklinde bir şey söz konusu. Aynı zamanda Oda Başkanımıza da 
yöneltmek istiyorum. Yakın zamanda da Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
kampus planlama çalışmasında tamamıyla mimarlardan oluşan bir yarışma söz 
konusu. Ne peyzaj mimarları, ne şehir plancıları var işin içerisinde. Bir TMMOB 
yapısı var. Yani bu TMMOB yapısı içerisinde Mimarlar Odasıyla bu konunun 
konuşulması, uzlaşma sağlanması söz konusu olamaz mı? Yani ben bakıyorum, bu 
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mahkemelere yetişmemiz mümkün değil. Neredeyse son zamanlarda yer alan 
çalışmaların büyük bir bölümü kentsel tasarım bile değil, “… yeri ve çevresi mimari 
proje yarışması” diye bir şey söz konusu. TMMOB bünyesinde çözülebilir mi bu?  

Teşekkür ederim.  

OTURUM BAŞKANI- Bununla ilgili Kamu İhale Kurumu Yarışmalar Yönetmeliği var. 
Yarışmalar Yönetmeliğinde aslında birçok şey tarifleniyor. Tabii ki, o Yönetmeliğin 
eksik kısımları var, sonradan değiştirilmiş bir-iki kısmı da var. Biraz evvel, 
“Dayanışma, dayanışma, dayanışma” dedim. Mimarlar, akademisyenleri olsun, çok 
tanınmış mimarları olsun, Mimarlar Odasının tek lafıyla hepsi tek vücut olabiliyorlar, 
birbirlerine bağlılar ve Odalarını da bu güçlendiriyor. Meclisteki çıkan bu kanunlar 
dâhil birçok şeyin ikili ilişkilerle yürüdüğünü çok iyi biliyoruz. Bunların çoğunun 
arkasında ikili ilişkiler var. Biz de itiraz etmekten yorulduk.  

Yönetmelik diyor ki mesela, “Jüri üyesi Oda’dan istenir, Oda bildirir.” Ama şu anda 
bizim peyzaj mimarı üyelerimizin de orada jüri üyesi olduğunu görüyoruz. Odaya 
hiçbir bilgi yok. Yani bizim en yakınımızdaki kişiler bile jüri üyesi oluyor. “Bana teklif 
ettiler, ben de oldum” diyor. “Yönetmelikte yazıyor bu, odadan istenmesi gerekiyor” 
diyoruz. O kadar çok şey atlanıyor ki ve dediğiniz gibi, mimari proje yarışması 
şeklinde çıkıyor. Bu da Mimarlar Odasının her tarafta örgütlü olması ve etkin 
olmasıyla ilgili. Biraz evvel yine söylediğime geliyoruz; sadece 7 kişiye, 
şubelerimizdeki kişilere, temsilcilerimize bırakılmayacak kadar önemli konular. 
Destek olunması gerekiyor. Sizin orada jüri olmanızı istediklerinde, Odadan 
istemelerini söylemelisiniz. Oda yine sizin isminizi bildirdiğinde, sizin isminizi Odadan 
vermiş olacağız. Bu, Odayı da güçlü kılacak. O yüzden, bunlara hep birlikte dikkat 
etmek durumundayız.  

Çok yanlış şeyler yapılıyor şu anda. Baturay biliyor. Biz itiraz etmekten yorulduk, 
davalardan yorulduk. Hepsinin çok ciddi maliyetleri var. Biz sonuç aldığımızda, 
yarışmalar bitmiş, ödüller dağıtılmış oluyor. Ama sanırım Bornova’da, sonuna kadar 
gideceğiz. Gerekirse, o ödenen bedellerin geri alınmasına kadar gideceğiz bu işte.  

Bir de işin şu kötü tarafı var: O davaları da kaybedersek -çünkü hâkimden hâkime 
de değişiyor bu kararlar- o zaman da karşı tarafa bir kazanım ve örnek oluşturmuş 
oluyor.  

 

 

 

(Bildiri metni ses kaydından deşifre edilmiştir) 
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KORUNMASI GEREKLİ ALANLARIN KORUNAMAMASININ 

NEDENLERİ 

 

Mehmet TUNÇER  
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Sosyal Çevre ABD ve Gazi Üniversitesi, 

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara, 
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ÖZET 

Bu bildiride özet olarak korunması gerekli alanlar olarak yasalarda belirtilen ve 
belirtilmeyen doğal, kentsel ve arkeolojik alanların korunmasında karşılaşılan 
güçlükler ve “Korunamama” sorunları üzerinde durulacak, “Neden Koruyamıyoruz?” 
sorusuna somut cevaplar verilmeye çalışılacak, çözüm önerileri geliştirilecektir. 
“Koru-ma’nın Eko-Politikası” olarak özetlenebilecek nedenler özetlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Koruma, Doğal ve Tarihi Çevre, Ekoloji, Eko-Politika, Rant  

 

ABSTRACT 

In this paper; a summary of difficulties encountered in the protection of urban and 
archaeological sites and reasons of "not protected" will focus on these issues. The 
Paper, will attempt to give cocrete answers for "Why we do not Protect” and will 
develop some solutions.  

Reasons for "Protect-made eco-policy" can be summarized as will be outlined. It 
ranks first among the reasons to protect "Land Surplus", "Location Surplus", "Surplus 
Conversion" economic profit motives and interests, "Protect-me-me" are the main 
cause. Puts into protecting economic growth, recent policies developed hand in hand 
with national and international vested interests "Protect-me" of the "Eco-Policy", the 
natural and historical / the destruction of cultural property will go down in history as 
a brutal period. 

Keywords: Protection, Natural and Historical Environment, Ecology, Eco-Policy, 
Land Surplus 
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GİRİŞ  

Son yıllarda İmar, İskân, Kültür Ve Tabiat Varlıkları ve Çevre yasalarında bilime ve 
hukuka aykırı çok sayıda değişiklik gerçekleştirilmiş, yapılan değişiklikler ile hoyratça 
uygulamalara imza atılmıştır.  

Yaratılan bu fiili durum, kamuya ve halka ait doğal- kültürel, kentsel-kırsal, tarihi, 
arkeolojik mirasın tahribatına hatta kaybedilmesine sebep olmuştur.  

Öncelikli olarak enerji yatırım projeleri, taş ocakları ve madenler, HES`ler, RES`ler, 
termik santraller ve nükleer santraller ile kıyılarımız kirletilerek yağmalanmakta, 
derelerimiz kurutulmakta, meralarımız yok edilmekte, orman ve tarım arazilerimizin 
imara açılmasına izin verilmektedir (Koruma ve Peyzaj Mim. Sem, 2015).  

Bu yaşananlar ile ülkemizin kaynakları geri döndürülemez bir yola sokulmuş ve 
ülkemiz coğrafyası pek çok doğal mirasını geri dönüşümü mümkün olmayacak 
biçimde kaybetmiştir. 

Ülkemizde çevre tahribatı yaratan, kültürel ve doğal varlıkları ekonomik büyümenin 
bir aracı olarak kullanmak için başvurulan yöntemler: 

a) Merkezileştirme: Yetkileri Tek Elde Toplama 

b) Güçsüzleştirme: Korumadan Sorumlu Kurumları İşlevsiz Kılma 

c) İstisnalar Yaratma: Korumayı Öngören Düzenlemelerde Boşluklar Oluşturma 

d) Amaç Dışı Kullanma: Yasal Yolları Amacı Dışında Kullanma 

e) Yargıyı Etkisiz Kılma: Yargı Yolunu Engelleme, Kararları Uygulamama 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bildiri yazarın tarihsel ve doğal çevre koruması hakkındaki son 30 yıllık 
deneyimlerinin güncel verilerle birleştirilerek sunulmasından oluşmaktadır. İstanbul, 
Patara, Amasra, Munzur vb. önemli örnekler bildirinin kısıtlı çerçevesi içinde özetle 
verilmiştir. “#Koruyamıyoruz Çünkü” başlığı altında ülkemizin yasal, yönetsel ve 
güncel durumu gözden geçirilerek Koru-ma-manın nedenleri ekonomik-politik 
temeller üzerinden değerlendirilmiştir.  
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BULGULAR 

Ekonomi = Ekoloji 

Koruyamıyoruz Çünkü! 

1. Yanlış ve Çarpık Ekonomi Politika  

1.1. Toprak Rantı Sorunları (Doğal/tarihsel değerlerin bulunduğu alanların arsa 
değerinin yüksek olması, Arsa sahibinin maksimum rant elde etme hedefi) 

Ülkemiz kentlerinde, genel bir eğilim olarak varlıklı kesimlerde ve şirketlerde hâkim 
olan düşünce, imar planlarını değiştirerek artan toprak rantı ile çok katlı yapı yapmak 
ve bunu gelişme olarak topluma sunarak zengin olmak düşüncesi hâkimdir.  Bu 
amaçla önceleri 4-5 kat sonraları 10-15 kat arttırılan yoğunluk kararları, inşaat 
emsalleri aşırı kişi/kurum kazançlarına sebep olmuştur. Doğal olarak yoğunluk artışı 
ile teknik altyapı ve sosyal donatı alanları yetersizliği oluşmaktadır. Kentler içinde 
çıkılmaz hale gelmekte, gücü olanın bastırarak gökdelen, AVM diktiği vahşi 
yapılaşma alanlarına dönmektedir. Doğal, tarihsel ve kültürel değerler bu vahşi rant 
kavgasından en çok zararlı çıkan değerler olmaktadır. 

Ülkemiz kaynaklarını, “sıcak para” girişinin sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak 
mali sermayenin ve iktidar çevresine kümelenmiş bir avuç sermaye grubunun emrine 
sunan AKP iktidarı; bu amaçla TBMM’deki oy çokluğuna bağlı olarak “mimarlık ve 
şehircilik ilkeleri” ile bağdaşmayan pek çok “yasa” çıkararak yürürlüğe sokmaktadır 
(Duru, B., 2014) . 

Deprem Toplanma Alanları Bile Ranta Açıldı:  

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise 
"İstanbul'un taşı, toprağı altın' olan özdeyişimiz artık günümüzdeki arsa sorununu 
tam olarak ortaya koyuyor" dedi. 
 

Alanlar binalarla doldu   

Gökçe, imara açılan yerlerden bazılarının şunlar olduğunu söyledi: “Zorlu AVM, Ali 
Sami Yen ve Likör Fabrikası alanı, Bakırköy Osmaniye’deki, Forum AVM başta 
olmak üzere, Anthill (Şişli), Starcity Outlet Center (Bahçelievler), Zaman Gazetesi 
(Bahçelievler), Meydan AVM (Bahçelievler), Sahilpark Veliefendi (Zeytinburnu), 
Onaltı Dokuz (Zeytinburnu), Ora AVM (Bayrampaşa), Forum İstanbul (Zeytinburnu), 
Ataköy Konakları (Bakırköy), Capacity AVM (Bakırköy), Selenium Plaza (Beşiktaş)” 
http://www.milliyet.com.tr/istanbullu-olasi-bir-depremde-gundem-2103107 
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1.2. Korumaya Gerekli Bütçenin Ayrılmaması (İlgili bakanlıkların bütçesinin 
yeterli olmaması)  

Koruma ile görevli kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin parasal 
kaynaklarının yeterli olmadığı bilinmektedir. Aşağıda bazı Kamu İdarelerinin 2015 
yılı bütçesi karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı      1.843.091.000 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı      1.358.916.000 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı                     513.292.000 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı       18.249.634.000 

Diyanet İşleri Başkanlığı                  5.743.383.000 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı    14.679.018.000 

Görüldüğü gibi doğal ve tarihsel çevrelerin korunmasında sorumluluğu olan 
bakanlıkların (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı) bütçeleri diğerlerine oranla çok azdır.  

Yerel Yönetimlere (Belediyeler ve İl Özel İdareleri) “Teknik Ve Parasal Destek” 
Arttırılarak, Yaptıkları Hizmetler Denetlenerek Yerinde Koruma ve Geliştirme 
Politikaları Uygulanmalıdır.  

1.3. Yanlış Enerji Politikaları (Termik, HES; RES; Nükleer enerji vb) 

ÇED Muafiyetleri: Türkiye Ekim 2013'te, Çevresel Etki Değerlendirmesine (ÇED) 
ilave muafiyetler getirmek suretiyle, ÇED Direktifi’nin gereklilikleriyle tutarlı olmayan 
bir şekilde çevre alanındaki yatay mevzuatını bir kez daha değiştirmiştir. Mikro 
hidroelektrik santralleri ve İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan üçüncü köprü gibi 
bazı büyük altyapı projeleri, ulusal ÇED usullerinin kapsamı dışında bırakılmıştır (AB 
Raporu, 2014). 

 

ÖRNEK 1 : Amasra Termik Santrali 

Amasra ülkemizin Batı Karadeniz kıyılarında ilk pansiyon turizminin geliştiği 
kesimidir ve bu özelliğini halen sürdürmektedir. Her mevsim yerli ve yabancı birçok 
turist tatillerini geçirmek için Amasra’yı antik kent dokusu, cennet doğası, plajları ve 
zengin balık türleri için ziyaret etmekte, bu özellikleri ile de Amasra yöre ekonomisine 
önemli ölçüde ekonomik olarak katkı sağlamaktadır.  
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Son yıllarda, Amasra doğal ve kültürel özellikleri dışında çevreye uyumsuz çok katlı 
yapılaşmaları, doğal sit alanı niteliğini bozan kaçak yapılaşmaları, Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından hazırlanarak 2007 yılında onaylanmış 1/100 000 Ölçekli 
Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı ve Batı Karadeniz’in enerji üssü olma 
girişimleri ile anılmaya başlanmıştır. 

Termik santralin yapımı olasılığına karşı sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler 
tepki göstermişler, yürüyüşler düzenlemişler, toplantılar yaparak tepkilerini ortaya 
koymuşlardır.  

Tartışmaları yaklaşık 10 yılı aşkın sürmekte olan ve Bartın İli, Amasra İlçesi, 
Tarlaağzı Mevkii’nde kurulması düşünülen TERMİK SANTRAL ENTEGRE PROJESİ 
hakkında var olan 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları değerlendirilecek, 
kamu yönetiminin planlamaya bakışı, kendi içinde çelişkileri ve alınan kararların 
çevre ve peyzaj üzerindeki olumsuz yansımaları eleştirel bakış açısıyla sunulacaktır 
(Tunçer, M., Artar, M.,2010)  

Çevre Düzeni Planı (ÇDP) kavramı, günümüz planlama pratiğinde, üzerinde sık 
durulan ve tartışılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. “Ülke ve bölge plan 
kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi 
kullanım kararlarını belirleyen ve 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 veya daha küçük 
ölçekli olarak hazırlanan plan” olarak tanımlanan Çevre Düzeni Planları için 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında uzun süren hukuk 
mücadelesi yapılmış Çevre Düzeni Planları‟nın yapılması görevi Çevre ve Orman 
Bakanlığı‟na verilmiştir.  

Bartın İl sınırından başlayan, Amasra ve Kurucaşile arası kıyı kesimini içeren alanlar 
ile Bartın Kent Merkezini içine alan alanlarda 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 
hazırlanacaktır (yage S.26); 

Plan’da Bu Kesimin Doğal Ve Kültürel/Arkeolojik Değerlerinin Korunması Ve Bu 
Bölgenin Bir Eko-Turizm Bölgesi Olarak Geliştirilmesi Öngörülmektedir. Aşağıdaki 
kararlar da bunu gerçekleştirmeye yönelik olarak verilmiştir (Şekil 1-2) 

Plan Hükümleri Madde VI.1.5.1. Kıyı kesimlerinde, kıyı ve doğa turizmi potansiyeli, 
Bartın ve çevresine ilişkin doğa ve kültür turizmi potansiyeli değerlendirilerek, 
turizme yönelik kararlar üretilecektir (S. 26). 

Amasra Kenti‟nde doğal ve tarihsel/kültürel çevrenin korunması, kent kimliğinin 
geliştirilmesi, sağlıklı ve yaşanabilir bir turizm merkezi oluşturulabilmesi amacıyla 
bölgenin özelliklerine uygun, doğal çevreye, tarihi mirasa ve kültürel dokuya duyarlı 
ve koruyucu, bölge ekonomisine ve toplumsal yaşantıya katkıda bulunacak 
sürdürülebilir turizm politikasının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu politika sadece 
Amasra Kenti‟ni değil Amasra İlçesi‟nin tümünü kapsayacak bir politika olacaktır. 
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Şekil 1-2 :  1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararları 

(Kaynak : Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı, 2006, M. Tunçer Arşivi)   
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Planlama döneminde, Amasra ilçesi, planda öngörülen strateji ve politikalarla 
gelişmiş, sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa ve kültür turizmi merkezi olacaktır (ZBK Plan 
Açıklama Raporu S. 38) . 

Bu Doğa Cenneti’ne Değil Termik Santral Yapmak, Düşünmek Bile Büyük Bir 
Hata Olacaktır. 

Ülkemizin İmza Attığı Korumaya İlişkin Uluslararası Sözleşmeler, Koruma Ve 
Sit Kararları, 1/100 000 Ve Önceki 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Kararları 
Ve Plan Raporları Bunun Mümkün Olamayacağını Göstermektedir. 

1/100 000 Ölçekli Zonguldak, Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı‟nda; ORGANİZE 
SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, BÖLGESEL LİMAN, SERBEST BÖLGE, VE TERMİK 
SANTRAL gibi çevresel sorun yaratabilecek yatırımlar, önlem alınmak kaydı ile; 
1990‟lardan beri planlanan ve geliştirilmesine çalışılan FİLYOS VADİSİ‟nde 
oluşturulması planlanan “ BÖLGESEL ÇALIŞMA ALANI” na yönlendirilmiştir.  

 

ÖRNEK 2 : Munzur Vadisi  

Munzur Vadisi Millî Parkı, Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisi'nde, 
42.000 Hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Bu bölgenin 
milli park olarak ilan edilmesinde etken olan veriler, başta akarsu kaynakları ve 
gözeler olmak üzere zengin doğal veriler, endemik bitki türleri ve yöreye özgü 
hayvan türleri ile zenginleşen bitki örtüsü ve yaban hayvan varlığıdır. 

Munzur Çayı üzerinde yapımına başlanan ve planlanan 8 adet baraj, Milli Park için 
büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 

Milli Parklar Kanunu ile Milli Parklar Yönetmeliği’ne göre Milli Park Uzun Devreli 
Gelişme Planı kesinleşmeden Milli Park alanında hiçbir yapı ve tesise izin 
verilemediği gibi, Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı’nda yer verilmeyen hiçbir 
yapı ve tesis yapılamaz (Radikal, 2010). 

Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Analitik Etüd Raporu’nda da 
“Munzur Suyu ve Mercan Deresi üzerinde çok sayıda hidroelektrik santrali projesinin 
gündeme gelmesi en önemli potansiyel çevre sorunu” olarak görülmektedir. 

Sonuçta, uzun dönemli, bilimsel esaslara dayalı, sürdürülebilir ekonomi politikaları 
ile ulusal enerji politikaları belirlenmeli ve ender coğrafyalar olan bu tür alanlar her 
ne pahasına olursa olsun mutlaka korunmalıdır. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tunceli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ovac%C4%B1k,_Tunceli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Munzur_Vadisi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Munzur_%C3%87ay%C4%B1&action=edit&redlink=1
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1.4. Yanlış Arsa Ve Kentleşme Politikaları  

(Orman ve tarım arazilerinin, kıyıların imara açılması)  

 Kentsel Dönüşüm adı altında, tarihi ve kültürel miras tahrip edilmiş, mekâna bağlı 
soylulaştırma sağlanarak kentlerin kimliği değiştirilmiştir, 

İnşaata dayalı büyüme stratejisinin sonucunda kıyı alanlarında ya da kent 
merkezlerinde artık yatırıma uygun çok fazla yer kalmayınca ekonomik etkinlikler, 
yatırımlar içerilere ormanlara, koruma alanlarına, tarihi eserlerin olduğu yerlere 
taşınmaya başlanmıştır. 

 Atatürk Orman Çiftliği arazileri saraylar, oyun parkları ve yollar ile yıllardır 
kaybettiği arazilerine yenilerini eklemektedir, 

 

Aşırı Yoğun – Çevre Duyarlı Olmayan Yeni Yerleşmeler / Örnek Bursa 

 

Şekil 3: Bursa Toki Konutları 
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1.5. Kıyı Yönetiminin Bulunmaması Ve Kıyı Yağması  

12 Eylül Darbesi’nin hemen ardından Turizm Teşvik Kanunu çıkarılarak kıyılardaki 
doğal güzellikler ve arkeolojik alanlar, otellerin, tatil sitelerinin kullanımına açılmıştır. 
Ardından gelen hükümetler de aynı eğilimi sürdürerek enerji, turizm, konut, ulaştırma 
yatırımlarının buraları tahrip etmesine seyirci kalmışlardır. Son dönemin bozulma 
sürecindeki payı nicelik ve nitelik olarak bu alanlar üzerindeki baskıyı sonuna kadar 
artırmasıdır.  

Kıyı Kanunundaki değişiklik ile kıyıya yaklaşma sınırı 20 metreye kadar düşürülmüş, 
kıyıların kirliliğinin yanı sıra kent silüeti değiştirilmiştir.  

Kıyı Kenar Kanununda ki değişiklik ile kıyı çizgisinin en az 100 metre mesafesine 
kadar olan yapı izin sınırının 10 metreye düşürüleceğini aktaran Pınarbaşı “”Torba 
Yasa Taslağı” ile şimdi sıranın kıyılar, kırsal alanlar, meralar ve dönüşüm sürecinin 
engelsiz atlatılmasına yönelik diğer düzenlemelere geldiği anlaşılmaktadır.  

Kıyılarımıza kıyı kenar çizgisine 10 mt mesafede binalar yapılacak, halk bu alandan 
çıkarılacaktır. Meralar rezerv imar alanı olarak imara açılmaktadır. 

”Taslak” ile yapılan değişikliklerde bu alanlar, kısmî imar aflarını da içerecek şekilde 
yapılaşmaya açılmakta ve halkın ortak varlığına el konulmaktadır. Taslağın asıl 
gerekçesi olan “Yapı Denetimi” bağlamında yapılan düzenleme ile kentsel dönüşüm 
uygulamalarına yönelik olarak, “teknik danışmanlık” adı altında teknik taşeronların 
oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

1.6. Yanlış Ulaşım Politikaları 

 Örnek : Karadeniz Kıyı Otoyolu, Yeşil Yol, Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Çevre 
Yolları, İstanbul Üçüncü Havalimanı Projesi  

 Son yıllarda otellerin, yolların, köprülerin, AVM’lerin, havaalanlarının, HES’lerin, 
madencilik faaliyetlerinin neredeyse tümü, bir biçimde doğal ya da kültürel alanlara 
zarar verecek biçimde gerçekleştirilmiştir. 

  Kuzey Ormanları katledilerek İstanbul`a 3. Köprü ve 3. Havalimanı inşa 
edilmektedir, 
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Şekil 4-5: İstanbul 3. Boğaz Köprüsü Ve Çevre Otoyolları Kuzey Ormanlarını 
Katlederek Yapılmaktadır 

 

 Karadeniz`e dolgu yapılarak Ordu ile Giresun arasına "ORGİ Havaalanı" inşa 
edilmiş, Mezopotamya`da tarihsel olarak öneminin yanından özellikli bir sulak alan 
olan Amik Ovası`na da Havaalanı inşa edilmiştir, 
 
1.7. Yanlış Ormancılık, Yayla, Mera ve Tarım Politikaları  
(Orman, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Yaban hayatı Koruma 
Alanı, Doğal Sit vd)  

  Türkiye`deki doğal bozkırların %95`ten fazlası yok olmuştur, 

  Doğu Karadeniz Bölgesi doğal yaşlı ormanlarının %80`den fazlası kaybedilmiştir, 

  Türkiye`deki endemik bitkilerin %30`undan fazlasının nesli tükenmek üzeredir,  

  Türkiye`deki endemik bitkilerin %30`undan fazlasının nesli tükenmek üzeredir,  

 Torba Yasayla birlikte 2012 yılında 4342 sayılı Mera Kanununu ve 6306 Sayılı Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında ki değişiklik ile tüm mera ve afet 
riski altında olduğu iddia edilen alanlar kentsel yenileme alanı olarak ilan edilerek 
korunması gerekli birçok alan ranta peşkeş çekilmiştir. 

 

 



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

310 
 

1.8. Yanlış Tarihsel Ve Kültürel Çevre Koruma Politikaları 

Ülkemizde şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde tarihsel ve kültürel çevreler tahrip 
edilmektedir.  

 Dünya kültür mirası olabilecek nitelikteki örnekler Halfeti ve Allionai sular altına 
gömülmüş, Hasankeyf`in sular altında kalması için çalışmalar yapılmaktadır, 

 Özelleştirme İdaresi, 2. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanında, 
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nda, turizm tesisleri ve alışveriş merkezleri gibi 
yoğunluğu artıracak biçimde imar planını değiştirebilmektedir. 

 

ÖRNEK: Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Kooperatif Yapılaşması 

PATARA antik Likya’nın başkentidir ve korunması gerekli doğal ve kültürel değerlerin 
yoğunlaştığı 193 km2’lik yüz ölçümlü Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi  (ÖÇKB) 
içinde yer almaktadır. Patara Antik Kenti’nin bir bölümü (Nekropol alanı), Gelemiş 
Köyü yerleşim sınırları içinde yer almaktadır.  Patara I. Derece, Gelemiş Köy 
yerleşimi ise III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir.  

Yüksek Kurulun 1990 yılında aldığı önemli bir kararında Patara’da ilk defa I. Derece 
Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. III. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı içinde kalan 
"Kumko Kum Limanı Tatil Köyü Sahil Arsa ve Yapı Kooperatifi” nin Gelemiş Köyü 
içindeki Gürlen - Kulaksız orman alanında yer alan sit alanı dışındaki kimi 
parsellerine yapılaşma izni verilerek, bugüne taşınan birçok sorunun temeli atılmıştır. 

“Kumko Kooperatifi” 1986 yılında Gürlen - Kulaksız Mevkiinde daha fazla toplu 
parselleri bulunan “Yeni Hitit Kooperatifi” ile birlikte Antalya Koruma Kurulu yerine 
"Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne" inşaat izni için başvurmuştur. Bayındırlık 
Müdürlüğü, Antalya Müze Müdürlüğü'nden görüş sormuş ve Müze Müdürlüğü' nün 
yanıtı ile gerekli izin verilmiştir.  

Yapı Kooperatifleri "mevzii imar planı" yaptırarak Antalya İmar ve İskân 
Müdürlüğü'ne başvurmuş, Antalya İl İdare Kurulu Kararı ile oluşan izni, Valilik 
onaylamıştır. Hitit ve Kumko Yapı Kooperatif alanlarını içeren mevzii imar Planı’ndaki 
yapı adaları "toplu konut" iskân alanı olarak kabul edilmiş ve her iki kooperatif de 
Antalya imar ve İskân Müdürlüğünden inşaat ruhsatlarını almışlardır.  

Antalya Koruma Kurulu Patara ile ilgili kararında; 1981'de Yüksek Kurul  tarafından 
alınan sit alanı değerlendirmesindeki a, b, c tanımlarını “I., II. ve III. derece 
Arkeolojik ve/veya Doğal Sit“ olarak gündeme getirmiştir. İlk kez "Doğal Sit" 
tanımı karara bağlanmıştır.  
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III. Derece Arkeolojik Alanda yapılması gereken "Koruma Amaçlı imar Planı" ile I. 
Derece Arkeolojik Alanda "Çevre Düzeni Planı" yapılması için kararlar alınmıştır.  

Bölge'nin, sahip olduğu ekolojik, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunması, doğal 
ve tarihsel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının güvence altına alınması 
amacıyla, 2872 Sayılı Çevre Kanunun 9. Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı 
ile "Özel Çevre Koruma Bölgesi" (ÖÇK) olarak tesbit ve ilan olunmuştur.  

Patara planın yetersizliği nedeniyle, Antalya Koruma Kurulu Patara Antik Kenti' nin 
(Gelemiş Köyü ile birlikte) bir bütün olduğunu, bu nedenle yörede Kültür 
Bakanlığı'nca "Koruma Amaçlı İmar Planı" yapılması kararını vermiştir. 
G.E.E.A.Y.K döneminde (09.04.1983 tarihinde) alınan "Kumko" (Kumko Koop.) ile 
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı'ndaki yapılaşmanın devamı başvurusu, ÖÇK  
tarafından aynı alanda yapılmasına başlanan koruma amaçlı imar planı çalışmaları 
yönünde konunun iadesine-reddine karar verilmiştir.   Temmuz 1996 - Ağustos 1997 
tarihleri arasında Çevre Bakanlığı, ÖÇK Başkanlığı ile Kültür Bakanlığı KTVK 
Koruma Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası finansmanlı  “Patara Özel Çevre 
Koruma Bölgesi Yönetim Planı Bilimsel Çalışmaları” nı hazırlatmıştır.  

Kasım - Aralık 2010 tarihlerinde Gelemiş’te yeni bir yapılaşmanın başlayacağı 
aşağıdaki haberlerle öğrenilmiştir.  

“Dünyanın en değerli kumsallarından birini barındıran ve üç ayrı koruma statüsü 
bulunan Kaş'a bağlı antik Patara kentine 400 villa yapılacak. Koruma imar planı 
çerçevesinde yapılacak olan villaların bir kısmının inşaatına başlanması bölgede 
tartışma yarattı. Uzmanlar, Patara'nın ikinci bir Side olacağını öne sürüyor” (Yavuz, 
Y., 2010) 

Kooperatiflerin yapılaşmasına açılan alanlar hem “Patara Özel Çevre Koruma 
Bölgesi” içinde kalmakta, hem de III. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı’dır.  

Patara'nın biyolojik çeşitliliğini korumak için 1980 yılından buyana uluslararası 
çalışmalar yürüten Akdeniz Deniz Kaplumbağalarını Koruma Birliği (MEDASSET), 
geçtiğimiz yıl dönemin Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay'a birer mektup yazarak Patara'nın villalara kurban 
edilmemesini talep etmişti. Başvuruda; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Şubat 
2009’da Patara'nın 'Dünya Mirası' listesine kabul edilmesi yönündeki belgeyi 
UNESCO'ya sunduklarını anımsatarak, bölgenin yapılaşması projesinin ayrıca Bern 
Sözleşmesi çerçevesinde, 1988, 1991, 1996 ve 1998 yıllarında alınan Patara ile ilgili 
tavsiye kararlarını ihlal ettiğinin de altını çizmişti.  
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Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Patara antik kentinde, 400 ila 750 yeni villa yapımına 
onay veren koruma imar planını UNESCO gündemine taşıyan Akdeniz Deniz 
Kaplumbağalarını Koruma Birliği (MEDASSET) Başkanı Lily Venizelos’un Türk 
yetkililere yaptığı “Patara’ya kıymayın” çağrısına yanıt veren bakanlık, villaların inşa 
edildiği kooperatifin kaplumbağaların yuvalama alanına 2, 5 kilometre uzaklıkta 
olduğunu belirterek, “endişeye gerek yok, her şey yasal” mesajı verdi. 

http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/pataraya-kiymayin-diyenlere-bakanligin-
yaniti-her-sey-yasal-haberi-52137 (Erişim Tarihi : 07.12.2015) 

Gelemiş Koruma Amaçlı Planlamasında; Gelemiş Köyü bir yumuşak turizm (soft 
turizm) alanı olarak yerel dokusu ile korunmuş, kooperatif alanlarının ikinci konut 
olarak yoğun yapılaşmaları engellenerek, çadırlı kamp, mokamp  vb. açık alanlar 
şeklinde düzenlenmeleri öngörülmüştür (2006).  

Kaçak yapıların da, korumaya yönelik plan kararlarına uygun hale getirilmeleri, 
olanaksız ise tasfiye edilmeleri öngörülmektedir. Köy girişinde bir karşılama mekanı 
oluşturulması, Antik Kent’e bir giriş kapısı düzenlemesi ile, özel taşıt sistemi 
güzergahı belirlenerek arkeolojik alanların gezilmesi önerileri ana plan 
kararlarındandır. Ancak, görüldüğü gibi plan müelliflerine dahi sorulmadan bir yıl 
sonra plan yeniden ele alınmış ve yapılaşma izni verilmiştir.  

GELEMİŞ III. derece Sit Alanı, hatta Gelemiş köyünün tamamı, Patara Antik Kenti 
ve Patara Kumsalının korunması için  “Koruma Alanı” olarak belirlenmelidir. Kaçak 
yapılaşmalar tasfiye edilmeli kesinlikle yeni hiçbir yapılaşmaya izin verilmemelidir. 

 

Şekil 6-7 : Patara’da Gelemiş’de 1980’li Yıllarda İnşaatına Başlanan Ancak 
Durdurulan Kooperatifler Yeniden İnşa Ediliyor 

(Kaynak : Patara Bern Convention Toplantısı,  2015, M. Tunçer Arşivi)   



3. Koruma Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu 
11-13 Aralık 2015 | İzmir Sanat Merkezi Konferans Salonu - İZMİR 

 

313 
 

 

Aksi takdirde yapılaşmalar giderek artacak ve Patara Antik Kenti içi ve çevresi 
arkeolojik alanları tahrip edilmiş yeni bir Side, Halikarnasos (Bodrum), Keramos, 
Perinthos, Kuşadası olacaktır. 

 

2. YASAL SORUNLAR 

2.1. Yasalar Arası Çelişki Ve Çatışmalar (Korumaya ilişkin yasa ve 
yönetmeliklerde yetki kargaşası, görev ve yetkiler arası çelişkiler ve 
çekişmeler) 

Türkiye’de kentsel ve çevresel koruma düzeneği yasal ve yönetsel olarak oldukça 
karmaşık bir yapı sergilemektedir.  Söz konusu alanları düzenleyen temel bir yasa 
bulunmamaktadır. 

Çevre sorunları, ormancılık, kültürel ve tarihi mirasın korunması ve imar ile ilgili türlü 
yasalar ve uluslararası sözleşmeler içine dağıldığını söylemek gerekir. Kentsel, 
Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; Koruma 
Konusunda Yasalarda Ve Örgütsel Yapıda Gözlenen Çok Başlılık ve Yetki 
Kargaşası Mutlaka Önlenmelidir.  

Tarihsel ve Doğal Çevreler, “Sürdürülebilir Kalkınma” Kavramı Doğrultusunda 
Sadece Taşınmaz Kültürel / Doğa Varlıkları Olarak Değil, Birer “Konut Stoku” ve 
“Doğa Rezervi” Olarak Görülmeli ve Değerlendirilmelidir. Bu Doğrultuda, Sadece 
Koruma Değil, Sağlıklaştırma, Onarım ve Yenilemeyi De İçeren Planlama Ve 
Projelendirme Çalışmaları Yapılmalıdır. Korumanın Ekonomik Potansiyeli Dikkate 
Alınarak, Özellikle Turizm ve Bundan Etkilenecek Ticaret, Ulaştırma Ve Diğer Servis 
Sektörlerinin Gelişmesine Destek Verilmelidir. 

Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Plan Hazırlama 
ve İnceleme Yöntemleri Gözden Geçirilmeli, Etkinleştirilmeli ve Hızlandırılmalıdır. 

2.2. YASALARDA KORUMA ALEYHİNE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Ve 
YETKİLERİN TEK ELDE TOPLANMASI (Yasalarda 2863, 2872, 2873 vb 
korumanın aleyhine değişiklikler yapılması) 

 6360 sayılı 13 ilin büyükşehir ilan edilmesi ve söz konusu Kanun ile mahalli idarelere 
yönelik kanunlar başta olmak üzere birçok kanunda değişiklikler yapılmış, yapılan 
değişiklikler ile büyükşehir belediyelerinin talan ve rant eksenli kentsel müdahaleleri 
meşru hale getirilmiştir, 
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6360 sayılı yasa ile Büyükşehirlerin sınırlarının genişleyerek il sınırlarına 
dayandırılması, buralardaki belediye ve köylerin kapatılması, kentlerin kırlara doğru 
büyümesi, doğal ve kültürel değerlerin üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, gerekirse tüm ülkede kullanılmak üzere imar ve 
planlama alanında genel yetki verilmiştir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler 
ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma 
esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya 
tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre 
düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak ve onaylamak yetkileriyle 
donatıldı. 

-Kentsel dönüşüm alanlarında imar planı yapma yetkisi bulunan ve işlevleri 
açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olması gereken TOKİ doğrudan 
Başbakanlık’a bağlı bir kurum olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

-2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  

(merkezi yönetime afet alanlarında planlama yetkisi) 

Yasanın Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmeyen ilk halinde, afet bölgelerindeki 
yapılaşmada, zaruri görülmesi halinde koruma bölgelerine ilişkin yasaların 
uygulanmayacağı hükmü yer almaktaydı. 

 
3. YÖNETSEL SORUNLAR 

3.1. Yönetim Sorunları (Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler arasında 
“Koruma” konusunda farklı yaklaşımların ve çelişkilerin olması, çıkar 
çevrelerine yönelik kararlar alınması ) 

Korunan Alanlar ve Sorumlu Bakanlıklar: 
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Özel Çevre Koruma Bölgeleri 
Doğal Sit Alanları 
Tabiat Varlıkları 
-Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Arkeolojik Sit Alanları 
Kentsel Sit Alanları 
Tarihi Sit Alanları 
Kentsel Arkeolojik Sit Alanları 
UNESCO Dünya Miras Alanları 
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-Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Milli Parklar 
Tabiat Parkları 
Tabiatı Koruma Alanları 
Tabiat Anıtları 
Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları 
Muhafaza Ormanları 
Ramsar Alanları 
Sulak Alanlar 
Biyosfer Rezervi 
Gen Koruma Ormanları 
Tohum Meşcereleri 
Yaban Hayatı Üretme İstasyonu 
 
Aslında “korunan alanlar”ın Türkiye yüzölçümünün küçük bir bölümünü, yaklaşık 
%7’sini oluşturduğu görülebilir. 
 
3.2. Teknik Kapasite Eksikliği (Merkezi ve Yerel Yönetimlerin yeterli teknik 
personele (Koruma uzmanları, Şehir Plancısı, Mimar/Restorasyon Uzmanı, 
Peyzaj Mimarı, Biyolog, Arkeolog vd) sahip olmaması) 
 
Yerel Yönetimlerin (Belediyeler) Doğal Ve Kültür Varlıkların Korunmasına Yönelik 
Olarak Özerk, Yetkili Ve Etkin Birimler Oluşturmaları Sağlanmalıdır. Sürekli, Planlı, 
Programlı Ve Projelere Dayalı Çalışma Gerektiren Doğa Ve Kültür Varlıkların 
Korunması Çalışmalarında Ve Uygulamalarında,  Merkezi Kuruluşlardan 
Belediyelere Kaynak Aktarılmalı Ve Koruma Geliştirme Amaçlı Projeler 
Desteklenmelidir.  
 
 
4. PLANLAMA SORUNLARI (Üst ölçekten alt ölçeğe kadar planlamada 
sistematik bir koruma düşüncesinin olmaması ve planlarda yetersiz plan 
kararları, planların sürekliliğinin olmaması, değiştirilmesi ve sürekli 
yenilenmesi) 
 
5. TOPLUMSAL SORUNLAR (Doğal ve tarihsel çevrelerin korunmasına yönelik 
toplumda yeterli bir bilgi, bilinç ve duyarlılığın bulunmaması) 
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 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ülkemiz doğal ve tarihsel değerleri yanı sıra kentleri de büyük bir yapılaşma ve yok 
olma baskısı altındadır. Korunmama nedenleri arasında birinci sırada yer alan “Arsa 
Rantı” , “Konum Rantı”, “Dönüşüm Rantı”, ekonomik kar ve çıkar güdüleri, “Koru-ma-
ma”  için başlıca nedenlerdir.  

Ekonomik gelişmeyi korumanın önüne koyan, ulusal ve uluslararası çıkar çevreleri 
ile el ele geliştirilen son dönem politikaları “Koru-ma” nın “Eko-Politikası” olarak, 
doğal ve tarihsel/kültürel varlıkların tahrip edildiği vahşi bir dönem olarak tarihe 
geçecektir.  

Aşağıda bu olumsuz gidişi engelleyebilmek için geliştirilen öneriler 
özetlenmiştir:  

1. Kentsel ranta dayalı, inşaat sektörünü başat kılan ekonomik politikalardan 
vazgeçilmelidir. 
2. Kentsel rantların kişileri değil kamuya döndürülmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
3. Doğal ve tarihsel çevre korumasına ilişkin yerel ve merkezi yönetime ayrılan 
bütçe payları arttırılmalıdır. 
4. Çevreyi kirleten ve tahrip eden enerji üretiminden vazgeçilerek sürdürülebilir 
temiz enerji üretimi (rüzgâr, güneş, hidroelektrik vd) politikaları desteklenmelidir. 
5. Planlı ve çağdaş kentleşme politikaları ile yeşil alanların korunması ve 
standartların arttırılması sağlanabilir. 
6. Kıyı Kanunu istisnasız uygulanmalı, «Bütünleşik Kıyı Yönetimi Planları» 
hazırlanarak kıyılar kamu yararlı kullanıma açılmalıdır. 
7. Kıyılarda ‘Kıyı Otoyolu’, ormanları açarak ‘3.Köprü Çevre Otoyolları’ ve ‘Yeşil Yol’ 
benzeri uygulamalar doğal çevrede büyük tahribatlara neden olmuştur.  
Ulaşım güzergâhları çevresel ve estetik etkileri hesaplanarak planlanmalıdır. Bisiklet 
yollarına ağırlık verilmelidir. 
8. Koruma ile ilgili yasal, yönetsel ve idari bir reform yapılmalıdır. Doğal çevre ile bir 
bütün olan yerler (Kapadokya, arkeolojik sitler, ören yerleri vd) özel bir yönetime 
kavuşturulmalıdır.   
9. Kitle turizmi yanı sıra eko turizm türleri ele alınmalı, ikinci konut yapımı önlenmeli, 
turizm ana planları yapılarak doğal ve tarihsel değerler üzerindeki baskı 
azaltılmalıdır. 
10. Yasalarda son yıllarda «koruma» aleyhine yapılan düzenleme ve eklentiler ele 
alınarak KORUMA AMAÇLI yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Patara (Gelemiş) Koruma Amaçlı İmar Planı (Halihazır Kotlu Plan ve Çevre 
Düzenleme İşi)  Açıklama Raporu, Hazırlayan UTTA Planlama, Projelendirme ve 
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü, Kasım 1998, S.33. 
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TEŞEKKÜR 

 

3. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesi için 
destek ve katkılarda bulunan; 

 

- İzmir Büyükşehir Belediyesine, 

- Konak Belediyesine, 

- Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliğine (SÜSBİR), 

- Rain Bird’e, 

- Edip Güler Fidancılık’a, 

 

sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
11 Dönem Yönetim Kurulu 

 


