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ÖNSÖZ

İzmir, mavinin tüm renklerine hâkim koyları ile geçmişten günümüze Ege’nin 
incisi olma unvanına sahip güzel bir kentimizdir. Antik Çağ’ın en ünlü kentle-
ri arasında yer alan Bergama ve Efes’in kültürel zenginliğini barındıran İzmir, 
günümüzde de bir sanat, kültür, turizm, ticaret ve liman kenti olma özelliğini 
devam ettirmektedir. Yirminci yüzyılın ortasında yaşanan hızlı kentleşmeden ve 
devamında neoliberal küreselleşme sürecinin benimsendiği 1980 sonrası dönem-
den İzmir de payına düşeni almıştır. Kent bu süreçte, barınma, çevresel kirlilik, 
yoksulluk, ulaşım, kültürel ve doğal çevrenin tahribatı gibi birçok sorunla baş 
etmek durumunda kalmıştır. 

Bu doğrultuda, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’i Konya Teknik 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölü-
mü’nün 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde Planlama Stüdyosu 7 
dersi kapsamında çalışma alanı olarak seçtik. Bu kapsamda öğrencilerimizden, 
İzmir’de kente ve planlamaya dair sorunları tespit etmelerini ve bu sorunlara 
yönelik çözüm üretmelerini bekledik. Bu süreçte öğrencilerimiz, İzmir’in tarihi, 
kültürel, doğal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya ko-
yarak derinlemesine incelediler. Devamında seçtikleri sorun özelinde kapsamlı 
bir şekilde gerçekleştirdikleri literatür ve saha araştırmalarını akademik kurallara 
uygun olarak hazırlanmış bir kitap bölümüne dönüştürmeyi başardılar.

Elinizdeki bu kitapta İzmir’de ulaşım politikaları, ikinci konut alanları, kent-
sel dönüşüm uygulamaları, sanayi alanları yer seçimi, su kaynaklarının kirliliği, 
atık yönetimi, kırsal nüfus kaybı, yöresel ürünlerin sürdürülebilirliği, kent ve kıyı 
ilişkisi gibi şehir ve bölge planlama disiplininin ilgi alanına giren konulara yöne-
lik sorunlar ele alınmaktadır. İzmir’in kentsel sorunlarının çözüm önerileri ile be-
raber tartışıldığı kitapta özgün ve ilgi çekici araştırma makaleleri yer almaktadır. 

Kitabımızın İzmirlilere ve İzmir ile ilgili çalışan herkese katkı sağlamasını 
diliyoruz. Kitabın hazırlanması sürecinde bizlere desteklerini esirgemeyen tüm 
kişi ve kurumlara en içten minnet ve teşekkürlerimizi sunarız. 

Editörler Grubu
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BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİNDE YENİ 
TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI VE AKILLI 

ŞEHİR UYGULAMALARI 

H. Filiz ALKAN MEŞHUR

GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz yüzyıl geçmiş yıllara göre daha fazla risk ve afetleri 

de beraberinde getirmiştir. Küresel iklim değişikliği ve doğal afetlerin yanı sıra 
2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi 
tüm toplumları yeni arayışlar içine sokmuştur. Dijital teknolojiler hiç kuşkusuz 
bu süreçte karşılaşılan sorunlara ve risklere çözüm üretme aşamasında önemli 
olanaklar sunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri günlük yaşamda, iş dünya-
sında, ticarette, kamu yönetiminde ve sağlık hizmetlerinde her alanda yaşamımı-
za girmiş ve birçok kolaylığı beraberinde getirmiştir. Akıllı şehir uygulamaları 
olarak adlandırılan bu sistemler afet ve acil durumlarda sorun tespiti ve çözümü 
aşamalarında etkili olabilmektedirler. Doğal afetler ve acil durumlar hakkında 
toplanan verinin anlamlandırılmasında artırılmış zekayı da içerecek şekilde ve-
rilerin dijitalleştirilmesi, bulut üzerinden paylaşımı ve büyük verinin yönetimi 
önemli bir role sahiptir. 

Bu noktadan hareketle, çalışmada bütünleşik afet yönetiminde yeni tekno-
lojilerin ve akıllı şehir uygulamalarının sunduğu olanakların incelenmesi ve 
kentlerin daha dirençli hale getirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Öncelikle, afet ve afet yönetimine ilişkin literatürdeki kavram 
ve tartışmalara yer verilmiştir. Devamında, afet yönetiminde teknoloji tabanlı 
olanaklar sunan akıllı şehir uygulamalarına ve örneklerine yer verilmiştir. Son 
olarak, afet yönetiminde yeni teknolojilerin kullanımına yönelik eleştirel bir tar-
tışma yapılmıştır. 
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AFET KAVRAMI VE TÜRLERİ

Afet ve Acil Durum Kavramı
Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Risk Azaltma Strateji Ofisi (UNISDR, 

2009) afeti “bir topluluğun veya bir toplumun işleyişinde yaygın etkiye sahip, 
toplumun kendi kaynaklarını kullanarak başa çıkma yeteneğini aşan insan, mad-
di, ekonomik veya çevresel kayıplar ve etkiler” olarak tariflemektedir. Afet etki-
leri, can kaybı, yaralanma, hastalık ve insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı 
üzerindeki diğer olumsuz etkilerin yanı sıra mülkün zarar görmesi, varlıkların 
yok edilmesi, hizmetlerin kaybı, sosyal ve ekonomik bozulma ve çevresel bo-
zulmayı içerebilir. Başka bir deyişle, bozulmanın etkisi insanların kontrolünün 
ötesine geçtiğinde, o özel durum felaket olarak tanımlanabilir.

Disiplinler arası bir kavram olan afetin literatürde farklı birçok anlamı bu-
lunmaktadır. Kökeni Arapça olan kelime büyük felaket, yıkım ve bela olarak ta-
nımlanmaktadır. Birleşmiş Milletlerin temel terimler sözlüğünde afet “insanların 
kendi başlarına altından kalkamayacakları büyüklükte, toplumun geneline etki 
eden, yapısal, çevresel ve toplumsal anlamda olağanüstü zararlar doğuran olay-
lar” olarak tanımlanmaktadır (Özge, 2019). 

AFAD’ın Açıklamalı Afet Yönetimi terimleri Sözlüğünde ise afet “toplumun 
tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, 
normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen 
toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kay-
naklı olay. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur” (AFAD, 2022a) 
şeklinde tanımlanmaktadır.

Afet kavramı ile yakın anlamlı olan acil durumu AFAD, “Büyük, fakat genel-
likle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâl-
ler” şeklinde tanımlarken, 5902 sayılı kanunda, “toplumun tamamının veya belli 
kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve 
acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli” olarak 
tanımlamıştır (Göroğlu, 2020).

Afetlerin insan yaşamı ve çevre üzerindeki etkileri bize afet ve kalkınma ara-
sındaki yakın bağı hatırlatır. Bir yandan, afetler kalkınmayı durdururken diğer 
taraftan geçim kaynaklarına zarar vererek onları yok edebilir. Afetler eğitime, 
içme suyuna ve güvenli barınmaya erişim sağlamak, çevreyi korumak, istihda-
mı ve geliri güvence altına almak gibi yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmaya 
yönelik sosyal ve ekonomik yatırımları da etkiler. Öte yandan, sürdürülebilir 
olmayan kalkınma uygulamaları da afet risklerini artırmaktadır. Sürdürülebilir 
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olmayan uygulamalar arasında hızlı kentleşme, güvenli olmayan barınakların 
inşası, kirlilik, biyolojik çeşitliliğin kaybı, arazi tahribatı ve sosyal ayrımcılık 
yer almaktadır. 

Yavaş başlangıçlı afetler haftalar, aylar ve hatta yıllar içinde oluşan afetlerdir; 
bu tür bir felaketin bir örneği kuraklık sonucunda ortaya çıkabilir. Hızlı başlan-
gıçlı afetler arasında depremler, volkanik patlamalar, yangınlar, kasırgalar, tsuna-
miler ve ani seller yer alır. Tehlikelerin belirsizliği ile ilgili olarak eğer tehlikenin 
sıklığı düşükse ve kesin bir oluşum modeli belirlenemiyorsa, o zaman belirsizli-
ğin yüksek olduğu kabul edilir (UNDP, 2004).

Afet Türleri ve Evreleri
Afet riski, potansiyel tehlikelerin, mevcut zayıflıkların ve kapasitelerin 

bir birleşimidir. Yaygın afet kavramı, potansiyel tehditlerden (yani tehlikeler-
den) meydana gelen bir durum veya olaydır. Mevcut tehlikeler, afetleri tetikle-
yen faktörler olarak kabul edilmektedir. UNISDR afetleri türlerine göre şöyle 
sınıflandırmaktadır:

Doğal afetler – Biyosferde meydana gelen ve zarar verici bir olay teşkil ede-
bilecek doğal süreçler veya fenomenlerdir.

• Hidro-meteorolojik, örneğin sel ve çamur akıntıları, tropikal siklonlar, fır-
tına dalgaları, rüzgâr, yağmur ve diğer şiddetli fırtınalar, kar fırtınası, yıldırım, 
kuraklık, çölleşme, orman yangınları, aşırı sıcaklıklar, kum veya toz fırtınaları, 
permafrost ve çığ.

• Jeolojik, örneğin depremler, tsunamiler, volkanik aktivite ve emisyonlar, 
kütle hareketleri, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, sıvılaşma, deniz altı kayma-
ları, yüzey çökmesi ve jeolojik fay aktivitesi.

• Biyolojik, örneğin salgın hastalıklar, bitki veya hayvanlardan bulaşan 
hastalıklar.

Teknolojik afetler – Teknolojik veya endüstriyel kazalar, altyapı arızaları 
veya belirli insan faaliyetleriyle bağlantılı tehlikelerdir. Örneğin endüstriyel kir-
lilik, radyasyon ve gaz sızıntısı, zehirli atıklar, maden kazaları, bina çökmesi, 
patlamalar ve yangınlar.

Çevresel bozulma – Doğal kaynak tabanına zarar veren, doğal süreçleri veya 
ekosistemleri olumsuz yönde değiştiren insan kaynaklı süreçlerdir. Örneğin, arazi 
tahribatı, ormansızlaşma, çölleşme, orman yangınları, biyolojik çeşitlilik kaybı, 
toprak, su ve hava kirliliği, iklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesi, ozon 
tabakasının incelmesi (UNISDR, 2009).



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

4

Afet yönetimi risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak 
üzere dört ana evreden oluşmaktadır (Görsel 1). Bunun yanı sıra, bu ana evreler 
tahmin ve erken uyarı, afetlerin anlaşılması, etki ve ihtiyaç analizi ile birlikte 
yeniden yapılanma gibi alt evrelerini de kapsamaktadır. Risk yönetiminde afet 
öncesi kriz yönetimi afet sonrasındaki faaliyetlerin çalışma sistemini belirlemek-
tedir (Kadıoğlu, 2011).

Görsel 1: Afet Yönetimi Döngüsü (Kadıoğlu, 2011).

KENTSEL DİRENÇLİLİK VE BÜTÜNLEŞİK AFET 
YÖNETİMİ
Son yıllarda dirençlilik kavramı afet ve risk yönetimi alanında sıklıkla kulla-

nılan bir terim haline gelmiştir. Pelling’e (2003) göre doğal tehlikelere dirençlilik 
bir aktörün tehlike stresiyle başa çıkma veya buna uyum sağlama yeteneğidir. 
Potansiyel tehlike durumunda üstlenilen planlı hazırlık derecesinin, kurtarma ve 
yeniden kullanım dahil olmak üzere, hissedilen tehlikeye yanıt olarak verilen an-
lık veya önceden tasarlanmış düzenlemelerin bir ürünüdür. Sismik dayanıklılık 
kavramı aynı zamanda sosyal boyutu da dikkate alır. Toplumsal sismik dayanık-
lılık, sosyal birimlerin tehlikeleri azaltma, afetler meydana geldiğinde etkilerini 
kontrol altına alma ve iyileştirme faaliyetlerini toplumsal bozulmayı en aza in-
direcek ve gelecekteki depremlerin etkilerini azaltacak şekilde yürütme yeteneği 
olarak tanımlanmaktadır (Bruneau vd., 2006; Tilio vd., 2011).
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Paton vd. (2001) dirençli şehri, “şehrin gövdesi, kemikleri, atardamarları ve 
kasları gibi hareket eden” her türlü yapı ve altyapıyı içeren sürdürülebilir bir 
fiziksel sistemler ve insan toplulukları ağı olarak tanımlamaktadır. Her türlü der-
nek ve organizasyonları içeren ve “şehrin beyni gibi hareket eden, faaliyetleri-
ni yönlendiren, ihtiyaçlarına cevap veren ve deneyimlerinden ders alan” kentin 
sosyal ve kurumsal bileşenlerini temsil etmektedir. Metafor, bir stres sırasında ve 
sonrasında her iki sistemin de belirleyici olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Vücut çökerse, tüm sistem çöker; beyin bozulursa tüm sistem bozulur (Tilio vd., 
2011).

• Erişilebilirlik Sistemi: Minimum normal şehir işlevselliğini sağlamak için 
en önemli husus erişilebilirlikle ilgilidir. İlk olarak, tahliye yolu olarak yararlı 
olan ve stratejik binalara, hastanelere ve barınma alanlarına erişime izin veren 
ana yolların belirlenmesi, ardından mahalleleri birbirine bağlayan yollar ve son 
olarak ara yollara erişimin sağlanması acil ve afet durumlarında gerçekleştirilme-
si gereken en önemli hususlardan birisidir.

• Açık ve Güvenli Alan Sistemleri: Afetler sonrasında mevcut açık ve yeşil 
alanların bulunduğu yerler insanların toplandığı, yardımların sağlandığı güvenli 
ve emniyetli bir ortam sunmalıdır.

• Stratejik Bina Sistemleri: Acil durum faaliyetleri kararların alınabilece-
ği bazı binalara ve insanlara yardım etmek için öncelikle hastanelere, askeri ve 
kamu binalarına ihtiyaç duymaktadır.

• Ana Yaşam Hatları Sistemleri: Tüm bu faaliyetlerin verimli bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için ana hizmetlerin (su, gaz, elektrik dağıtımı ve iletişi-
min) sağlanması gerekmektedir. Dirençli kenti oluşturan unsurlar arasında üretim 
sistemleri ve kültürel miras da yer almaktadır (Görsel 2; Bruneau vd., 2006).



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

6

Görsel 2: Dirençli Kenti Oluşturan Sistemler (Bruneau vd., 2006).

Afet sonrasında emniyetli açık alanlar kent için oldukça kritik bir öneme sa-
hiptir. Kentle ilişkili tüm aktivitelerin gerçekleştiği, yapıların dışında kalan ve 
kentliler tarafından kullanılan emniyetli açık ve yeşil alanlar büyüklük, işlev ve 
konumlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Açık ve yeşil alanlar komşu-
luk birimi içinde yaşayan halkın toplanma alanları, geçici barınma alanları ve 
uzun vadede lojistik alanlara kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu alanlara 
erişebilirliğin sağlanması afet sonrasında hayati önem taşımaktadır. Kamuya ait 
binalar olarak tanımlanabilen stratejik binaların özellikle deprem anında haya-
ti destek verebilecek donanıma ve dönüşebilme potansiyeli bulunmaktadır. Afet 
sırası ve sonrasında hayati altyapı olarak tanımlanan kentsel alandaki temiz su, 
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enerji, yakıt ve iletişim gibi altyapı ve şebekeler de yaşamsal öneme sahiptir. Bu 
sistemlerin afet sonrasında işlevlerinin sürdürülebilmesi kentsel dirençlilik açı-
sından büyük önem taşımaktadır (Gerçek ve Güven, 2016).

Şehirler, afet ve acil durumlarda ortaya çıkabilecek tehlikeler önlenebilirse, 
insanlara ve hizmetlere yönelik olağan faaliyetlerini sürdürebilirlerse dirençlidir. 
Literatürde dirençlilik/dayanıklılık/esneklik tek disiplinli bir konu olarak değil, 
dört ana yetkinlik ile karakterize edilen bir “kavram” olarak ele alınmaktadır: 
(1) Planlamak/Hazırlamak; (2) Önlemek; (3) Kurtarmak ve (4) Uyarlamak. Bu 
yetkinlikler, her şehrin dört ana boyutunu ele almalıdır: (1) Fiziksel; (2) Bilgi; (3) 
Bilişsel ve (4) Sosyal. Bu doğrultuda, dirençlilik/dayanıklılık/esneklik kavramını 
hasarı önleme, yıkıcı olaylar sırasındaki acıyı hafifletme ve olaylardan sonra kur-
tarma kabiliyeti kapasitesini iyileştirmeye yönelik proaktif bir yaklaşım olarak 
düşünmek mümkündür (Elvas vd., 2021).

BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMİNDE AKILLI 
KENT TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 
Küreselleşme süreci ve hızlı kentleşme ile birlikte dünyada her hafta yaklaşık 

3 milyon insan kentsel çevrelerde yaşamaya başlamaktadır ve 2050 yılına kadar 
şehirlerin 2,5 milyar daha fazla nüfusa sahip olacağı tahmin edilmektedir. Kent-
lerdeki bu nüfus yoğunlaşması da afetlerin sayısını ve etkilerini artırabilecektir. 
Birleşmiş Milletler’in yapmış olduğu projeksiyonlarına göre, 2050 yılına kadar 
dünya nüfusunun yaklaşık %70’i kentsel alanlarda yaşayacaktır (UN, 2018). Tür-
kiye’de 2020 yılında kentsel alanlarda yaşayan nüfus oranı %76 iken Avrupa’da-
ki nüfusun ise yaklaşık %75’i şehirlerde yaşamaktadır (Görsel 3; ÇŞİB, 2021).

Görsel 3: Türkiye’de ve Dünyada Kentsel Nüfus Oranları (ÇŞİB, 2021;URL 1).
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Şehirler büyüdükçe yerel yönetimler vatandaşlara sundukları hizmetleri iyi-
leştirmek için altyapıya ve uygulamalara yatırım yapmaya başlamışlardır. Akıllı 
şehir altyapısına sahip güvenli ve dayanıklı bir şehirde yaşamak, vatandaşların 
toplu taşıma, iletişim, enerji ve su dağıtımı, hastaneler ve okullar gibi temel hiz-
metlerin kesintisiz olarak sağlanması konusunda kendilerini güvende hissetmele-
ri anlamına gelmektedir (Elvas vd., 2021).

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini ve potansiyelini vurgulamak için 
kullanılan akıllı kelimesi aynı zamanda kentin rekabetçi bir yapıya sahip olması-
nı destekleyen, teknoloji tabanlı bir değişim anlamına da gelmektedir (Caragliu 
vd., 2009; Hollands, 2008). Akıllı şehirler yaşam kalitesini yükseltme ve sürdü-
rülebilir ekonomik gelişmeye katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla, 
eğitim, kamusal hizmetler, insan kaynağı, çevre ve ulaşım gibi birçok alanda 
ileri bir seviyeye ulaşmışlardır. Bu noktada, nitelikli insan kaynağı, sosyal ser-
maye ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması gelişme-
nin gerçekleştirilebilmesinin ana unsurları olarak ön plana çıkmaktadır (Alkan 
Meşhur, 2019).

Fiziksel dünya ile bilişim sistemleri ve altyapısının bir birleşimi olan akıllı 
şehirler uygulama ve bilişsel kapasiteleri geliştirme potansiyeline sahiptir. Bu 
yönler, akıllı şehir paradigmasını değiştiren dayanıklılık kavramıyla oldukça 
uyumludur. Aslında, dayanıklılık bireyler, topluluklar, kurumlar ve altyapılar 
arasındaki karmaşık bir etkileşimin içinde yer almaktadır (Ashmore vd., 2017). 
Kentsel bir perspektifte “direnç”, örneğin iklim değişikliği, nüfus artışı ve kü-
reselleşmenin getirdiği zorluklara rağmen, bir şehrin insan yerleşimi, üretim ve 
kültürel ilerlemenin merkezi olarak başarılı olma yeteneği olarak ifade edilebilir 
(Borsekova vd., 2018). 

Bütünleşik afet yönetim sisteminin ilk adımını risklerin belirlenmesi ve son-
rasında meydana gelen zararların azaltılması oluşturmaktadır. Risk belirleme, 
önlem alma ve zarar azaltma çabaları bu aşamada büyük bir öneme sahiptir. Bu 
noktada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), meteoroloji, yerleşim ve toplu taşıma 
gibi kentsel mekâna bağlı olarak ortaya çıkan verilerin entegre edilmesine ve 
uzaktan erişimine imkân tanımaktadır. Böylece elde edilen veriler kolaylıkla pay-
laşılabilmekte ve güncellenebilmektedir. Bu sistemin işlerliğinin sağlanabilmesi 
için CBS yazılımlarına ve insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Afetlere ha-
zırlık aşamasında hazırlık planlarına, yer tespitlerinin yapılmasına, sığınak yer-
lerinin belirlenmesine, tahliye planlarının ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesine, 
acil durum iletişim sistemlerine ve kamunun bilgilendirilmesi gibi konularda bil-
giye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte CBS, verilerin yönetiminde önemli bir 
role sahiptir. Yerle bağlantı olmaksızın veri elde edilebilmesine olanak tanıyan 
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uzaktan algılama yöntemleri ile erken uyarı sistemleri, önlem ve kurtarma çalış-
maları gerçekleştirilebilmektedir. Diğer taraftan insansız hava araçları afetlerin 
öncesinde ve sonrasında erişilebilirliğin sağlanamadığı bölgelere haritalamaların 
yapılabilmesine imkân tanımaktadır (Demirci ve Karakuyu, 2004; Memiş ve Ba-
baoğlu, 2020). Afet gerçekleştikten sonra doğru bilgi aktarımı ve hızlı iletişimin 
sağlanması oldukça önemli bir konudur. Bu çerçevede, ihtiyaçların tespit edilme-
si ve yardımların yapılabilmesi için IoT odaklı teknoloji tabanlı uygulamalardan 
yararlanılabilmektedir.

Türkiye coğrafi konumu itibariyle başta deprem ve sel olmak üzere doğal kay-
naklı afetlerin sıklıkla gerçekleştiği ülkelerden biridir. Bu doğrultuda, ülkemizde 
afet yönetimini daha etkin bir hale getirebilmek amacıyla önemli adımlar atıl-
mıştır. Öncelikle, 2009 yılında AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 
kurulmuş ve kriz yönetiminden risk yönetimi yaklaşımına bir geçiş yapılmıştır. 
Ayrıca, afet yönetiminde teknolojinin kullanımını sağlayacak altyapıların kurul-
masına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Memiş ve Babaoğlu, 2020).

AFAD tarafından AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projesi) 
afet ve acil durum süreçlerini elektronik ortamda takip etmeyi, yönetmeyi ve yö-
neticilere destek vermeyi amaçlamaktadır (Görsel 4). 

Görsel 4: Bütünleşik Yönetim ve Karar Destek Sistemi Altyapısı (AFAD, 2022b).

CBS üzerine inşa edilmiş olan AYDES, afet ve acil durum sırasında ulusal 
kaynakların etkin bir biçimde yönetilmesini sağlayan bir altyapıya sahiptir (Gör-
sel 5). AYDES’in 3 ana modülünden biri olan Olay Komuta Sistemi afet ve acil 
durumun ilk anından itibaren bütün müdahale aşamalarının yönetilmesini sağla-
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maktadır. Mekânsal Bilgi Sistemi tüm coğrafi verilerin AYDES’te toplanmasına 
ve analiz edilmesine; İyileştirme Sistemi ise afet ve acil durum sonrasında yaşa-
mın normale dönmesine yönelik çalışmaların sistematik bir şekilde yapılmasına 
olanak tanımaktadır.

Görsel 5: Bütünleşik Yönetim ve Karar Destek Sistemi Altyapısı (AFAD, 2022b).

Sosyal Medyanın Kullanımı
İçinde bulunduğumuz çağda sosyal gruplar arasında bilgi paylaşımı için blog-

lar, sohbet odaları, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ve YouTube Kanalları 
gibi sosyal medyanın kullanımında bir artış görülmektedir. Sosyal medya verile-
ri, afet ve acil durumlarda yardım ve kurtarma çalışmaları hakkında halka kritik 
bilgileri ulaştırmak, afetin etkisinin “büyük resmi” hakkında durumsal farkında-
lık oluşturmak için afet yönetiminde giderek daha fazla kullanılmaktadır (Sutton, 
2009; Lindsay, 2011; Houston vd., 2015). Sosyal medya, afet öncesinde, sırasın-
da ve sonrasında iletişimi güçlendirmek için kullanılabilmektedir (Houston vd., 
2015). Son yıllarda, sosyal medya pasif bir bilgi veren olmaktan (yani, afetlere 
nasıl hazırlanılacağına dair statik bilgi yaymaktan) gerçek zamanlı uyarı bilgileri 
dağıtabilen, yardım talepleri alabilen acil durum yönetim aracına dönüşmüştür 
(Lindsay, 2011). 
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Kriz yönetiminde (krizlere hazırlık, iyileştirme ve müdahale gibi aşamalarda) 
sosyal medya bilgi yayma, afet planlama ve eğitim, ortak problem çözme, karar 
alma ve bilgi toplama işlevleri için kullanılabilmektedir (Görsel 6; Zincir ve Ya-
zıcı, 2013).

Görsel 6: Kriz Yönetimi ve Sosyal Medyanın İşlevleri (Zincir ve Yazıcı, 2013).

Afet ve acil durumlarda ise sosyal medya çeşitli tartışma platformlarının dü-
zenlenmesiyle risklerin azaltılmasında, toplumun bilinçlendirilmesinde ve dene-
yimlerin aktarılmasında topluma ve kuruluşlara fayda sağlayabilmektedir. Ayrı-
ca, sosyal medya araçlarının kullanımıyla, acil durumlarda bir bilgi sisteminin 
oluşturulması, bireylerin felaket durumlarına hazır olmalarına destek olunması, 
acil durum uyarılarının yapılması, toplumun acil duruma müdahale ve sonrasında 
normal yaşama dönmesini sağlamak amacıyla tüm faaliyetlerin koordinasyonu-
nun sağlanması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra, afet sırasında ve sonrasında 
sosyal ağlar aracılığıyla afetzedelere destek sağlanabilecektir (Zincir ve Yazıcı, 
2013).

2012 yılında Karayipler’de ortaya çıkan Sandy Kasırgasının etkileri önce Ja-
maika ve Küba’ya daha sonra ABD ve Kanada’ya ulaşmıştır. 24 eyalette 110 
ölüme ve 20-50 milyar dolarlık hasara neden olan doğal afette atılan 20 milyon 
tweet sayesinde afetzedelere ulaşılmış ve yardım çalışmaları koordine edilmiştir 
(URL 2).

Öte yandan, sosyal medya afet yönetiminin ufkunu genişletmek için umut 
verici bir araç olarak popülerlik kazanırken, toplumda sosyal medya kullanı-
mındaki eşitsizlik dikkate alındığında bu konuda temkinli hareket edilmesi ge-
rekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi olan ve olmayanlar ara-
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sındaki uçurumu ifade eden “dijital uçurum” nedeniyle (Van Dijk, 2006) be-
lirli gruplar (yani eğitim ve gelir seviyesi düşük olan bireyler, yaşlılar vb.) bu 
hizmetlerden yararlanma hakkından mahrum kalabilir. Başka bir ifadeyle söz 
konusu gruplar, sosyal medyaya erişim araçları ve becerileri eksikliği nedeniyle 
bilgi paylaşımının dışında kalabilir (Xiao vd., 2015). Bu noktada, bir diğer kı-
rılganlık ise, afet ve acil durumlarda sosyal medya araçları üzerinden paylaşılan 
verilerin güvenirliğidir. Doğru olmayan, önyargılı ve kötü niyetli paylaşımlar 
bireyler ve kurumların koordinasyonuna ilişkin çalışmaların ve planlamaların 
aksamasına neden olabilecektir. Böylece zaten var olan kriz ortamı daha da 
şiddetlenebilecektir.

Mobil Uygulamalar
Dünyada ve Türkiye’de akıllı afet ve acil durum uygulamaları kullanılmaya 

başlanmıştır. Birçok belediye afet ve acil durum konularında coğrafi bilgi sistem-
lerinden yararlanarak Afet Bilgi Sistemleri (ABİS) ve akıllı haritaları ile vatan-
daşlara hizmet sunmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan akıllı afet ve acil durum 
uygulamaları mobil cihazların kullanımı ile vatandaşlar ve yerel yönetimler ara-
sında etkileşim sağlanmaktadır. Ayrıca, afet ve acil durum yönetiminde teknoloji-
nin kullanılması açısından Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından oluşturulan 
AFET FM, Afet Bilgi Bankası ve AFAD Deprem Mobil gibi uygulamalar olumlu 
gelişmelerdir (Yaman ve Çakır, 2018).

AFAD Acil Mobil Uygulaması ile vatandaşlar deprem ve sel gibi afet du-
rumlarında 112 hizmetlerine daha kolay ulaşabilmektedir. Bu uygulama ile yo-
ğunluk nedeniyle iletişimde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine katkı 
sağlanırken vatandaşlar önceden belirleyecekleri 10 kişiyle internet üzerinden 
haberleşebilecekler ve bulundukları bölgelere en yakın toplanma alanlarına 
kolaylıkla yönlenmeleri sağlanabilecektir (URL 3). AFAD Acil Durum Uygu-
laması afet sırasında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösterilmekte 
ve afetzedenin bu alana erişebilmesi için yol tarifi yapılmaktadır. Toplanma 
alanına gidemeyecek durumda olan kişiler ise gerektiğinde internet üzerinden 
acil çağrı başlatabilmektedir. Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine 
bağlanılmakta ve afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanıla-
bilmektedir. Kişi eğer konuşabilecek durumda değilse uygulamada yer alan 
acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla yardım alabilecektir (URL 
4; Görsel 7).
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Görsel 7: AFAD Acil Durum Mobil Uygulaması (URL 4).

Acil İzmir Uygulaması İzmir’de meydana gelebilecek olası bir depremde en-
kaz altında kalan vatandaşlara ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla İzmir Büyük-
şehir Belediyesi tarafından geliştirilen mobil bir uygulamadır. Uygulama aynı 
zamanda deprem durumunda gönüllü çalışacak kişiler arasındaki iletişim ve ko-
ordinasyonu da sağlamayı amaçlamaktadır. Deprem sonrasında enkaz altında ka-
lan vatandaşlar telefona ulaşamadıkları durumlarda bile uzaktan seslenerek ‘Beni 
Bul’ ve ‘Enkaz Altındayım’ butonu ile otomatik olarak yardım çağrılarını ve ko-
numlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile paylaşabilmektedirler. Enkaz altındaki 
vatandaşların bluetooth yayını açılır ve kalan batarya seviyesi arama kurtarma 
ekiplerine bildirilir. Enkaz altındaki kişilere sesli komut ile ‘Konumun ekiple-
re gönderildi. Korkma, seni bulmamıza çok az kaldı’ mesajı gönderilir. Deprem 
sonrasında vatandaşlar uygulama üzerinden en yakındaki toplanma alanlarını sı-
rasıyla görebilmekte ve yol tarifleriyle kolay ve hızlı bir şekilde toplanma alan-
larına erişebilmektedir. Ayrıca, uygulama aracılığı ile depremzedeler ve onlara 
yardımcı olmak isteyen gönüllüler bir araya getirilmektedir (URL 5; Görsel 8 ve 
Görsel 9). Acil İzmir Uygulaması akıllı yaşam bileşeni kapsamında insan yaşamı-
na güvenlik ve sağlık açısından katkı sağlayan bir uygulamadır (Bulut ve Aslan, 
2021).
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Görsel 8: Acil İzmir Uygulaması-1 (URL 5).

Görsel 9: Acil İzmir Uygulaması-2 (URL 5).

IoT-Nesnelerin İnterneti ve Afetlerde Kullanımı
‘Nesnelerin İnterneti’ (IoT) terimi, Kevin Ashton tarafından 1998’de Massac-

husetts Institute of Technology’de (MIT) Auto ID Center için yaptığı konuşmada 
ortaya atılmıştır. Resmi olarak ise bu kavrama Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (ITU) tarafından 2005 yılında ITU internet raporunda (ITU, 2005) yer 
verilmiştir. Anlamsal olarak IoT, benzersiz kimliğe sahip ve standart protokoller 
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kullanarak iletişim kuran, birbirine bağlı nesnelerin dünya çapındaki ağını ifade 
etmektedir (INFSO, 2008). Böyle bir ağdaki ‘şeyler’ insanlar, cansız nesneler, 
akıllı yazılım aracıları ve hatta sanal veriler gibi herhangi bir sanal veya gerçek 
varlığı tariflemektedir. IoT paradigması, etkili veri toplama stratejileri ve bu tür 
verileri paylaşma yeteneği ile birlikte tasarlanabilir. Teknoloji, gerekli hizmetleri 
daha kesin, organize ve akıllı bir şekilde sunarak karmaşık karar destek sistemle-
rini gerçekleştirmek için yeterli potansiyele sahiptir (Xu vd., 2014; Gershenfeld 
vd., 2004; Gubbi vd., 2013).

Bu yeni paradigmanın uygulamaları, önemli ölçüde dağıtılmış akıllı nesneler 
tarafından toplanan verilere ve verilerin iletimi için iletişim altyapısına dayan-
maktadır. Afet yönetimi bağlamında IoT, etkinleştiren teknolojilerden biri olma 
potansiyeline sahiptir. Temel uygulama alanları ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Afet riskinin en aza indirilmesi ve önlenmesi: Uydu iletişimi ve coğrafi 
bilgi sistemi (CBS) aracılığıyla afet olasılıklarının izlenmesi, erken uyarı sistem-
lerinin tasarlanması, farkındalık yaratılması için sosyal medyanın kullanılması.

2. Acil müdahale: Zamanında yardım ve müdahale önlemleri için gerçek za-
manlı iletişim.

3. Olağanüstü durumlarda kurtarma: Çevrimiçi kayıp kişi arama ve fon yöne-
tim sistemleri.

Avrupa Komisyonu araştırma yol haritasında IoT çözümleri geleceğin in-
ternetinin vazgeçilmez bir bileşeni olarak tasavvur edilmektedir (COM, 2009). 
Gershenfeld vd. (2004), IoT teknolojilerinden, kapsamı yalnızca düşük güçlü 
hesaplamaları genişletmek için destekleyebilen fiziksel varlıklara internetin bir 
eklentisi olarak bahsetmektedir. Bununla birlikte Fleisch (2010), IoT teknoloji-
lerinin diğer mevcut web hizmetleri gibi internet tarafından sağlanan bir hizmet 
olduğunu belirtmektedir. 2005 yılında nesnelerin internetinin kavramsallaştırıl-
masının başlangıcından itibaren, algılama, iletişim ve çalıştırma yeteneklerine 
sahip akıllı nesnelerin geliştirilmesinde hızlı bir büyüme görülmüştür. Bu tür ağ 
destekli akıllı nesnelerin çevre izleme (Llic vd., 2009), sağlık (Niyato vd., 2009; 
Thompson ve Hagstrom, 2008), akıllı binalar (Darianian ve Michael, 2008), sos-
yal ağlar (Sinha ve Kumar, 2016), ulaşım ve lojistik (Broll vd., 2009) gibi alan-
larda çok sayıda uygulaması bulunmaktadır (Yang, vd., 2013).

Ancak, teknoloji tabanlı çözümler sunan akıllı şehir uygulamalarının bazı kı-
rılganlıkları da bulunmaktadır. Lefebvre (2016) kentlerin kriz zamanlarında ken-
tin sermayenin yeniden üretiminin bir aracı olduğuna ve bu kriz döngüsünden 
kentler üzerinden mekânsal çözümler üretilerek çıkılmaya çalışıldığına vurgu 
yapmaktadır. Bu noktada, akıllı şehirlere eleştirel bir perspektiften bakan Hollan-
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ds’ın (2008) deyişiyle akıllı kent yeni bir çeşit teknoloji öncülüğünde gelişen kent 
ütopyasını temsil eder (Keyman ve Koyuncu-Lorasdağı, 2020). 

Afet gerçekleştikten sonra müdahale aşamasında teknolojinin sunduğu ola-
naklara odaklanmak, afetler gerçekleşmeden alınması gereken tedbirlere ve be-
nimsenmesi gereken politikalara gereken önemin verilmemesine neden olabilir. 
Bunun yanı sıra, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı akıllı şehirlerde kentsel 
altyapılara yönelik siber saldırıların olma ihtimali de afet yönetiminde akıllı şehir-
lerin bir diğer kırılganlığı olarak gösterilebilir (Kitchin, 2014; Çetin, vd., 2020).

SONUÇ
Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır ve 

Birleşmiş Milletler 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %70’inin kentlerde 
yaşayacağını öngörmektedir. Nüfusun kentlerde yoğunlaşması afet ve acil du-
rumlarda bütünleşik bir yönetim sisteminin kurulmasını ve işleyişinin sağlanma-
sını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada, teknolojik gelişmelerdeki ilerlemeler ve 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması akıllı kent kavramını 
gündeme getirmiştir. 

İnsan yaşamı ve çevre üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olan afetler sos-
yo-kültürel, ekonomik ve fiziksel alanlarda kayıp ve tahribata neden olmaktadır. 
Son yıllarda afet ve risk yönetiminde dirençlilik kavramının sıklıkla kullanılan 
bir terim haline geldiğini görmekteyiz. Literatürde afet ve acil durumlarda or-
taya çıkabilecek olumsuzluklar ve kriz ortamları bertaraf edilebildiği ve en kısa 
zamanda normal yaşamdaki faaliyetlerin devamı sağlanabildiği bir şehir dirençli 
olarak kabul edilmektedir. Kentleri afetlere karşı daha dirençli hale getirebilmek 
için teknolojinin kullanılması olası bir afetin önlenmesine yardımcı olabilecektir. 
Ayrıca, afet anlarında iletişimin sağlanması çok daha önemli hale gelmektedir 
ve bu anlamda internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleşmenin sağlanma-
sı için güçlü ve hızlı bir internet altyapısının bulunması gerekmektedir. Dijital 
kapsayıcılık çerçevesinde, teknolojiye erişimde ve kullanımda zorluklar yaşa-
yan dezavantajlı grupların da (yaşlılar, engelliler, eğitim ve gelir seviyesi düşük 
olan bireyler) bu süreçte bilinçlendirilmesi ve teknolojinin sunduğu olanaklar-
dan yararlanabilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve politikaların geliştirilmesi 
sağlanmalıdır.

Tarihsel süreç içinde birçok yıkıcı afetle karşılaşmış olan ülkemizde son yıl-
larda afetlere karşı dirençlilik konusunda önemli adımlar atıldığı söylenebilir. Bu 
noktada, afet ve acil durum yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin sundu-
ğu olanaklardan yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. AFAD ve yerel yönetimlerin 
geliştirdiği akıllı uygulamalar ile vatandaş ve kamu kurumları arasında afet ön-
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cesi, sırası ve sonrasında hızlı bir iletişim sağlanabilmektedir. Yetersiz teknolojik 
altyapı, bilinç eksikliği ve afetin yaşandığı bölgedeki kriz ortamı teknoloji tabanlı 
hizmetlerin etkin bir biçimde sunulamamasının nedenleri arasında yer almakta-
dır. Bu gibi durumlarda, kurumlar ve vatandaşlar arasında güvenilir, hızlı ve etkin 
bir bilgi akışının sağlanması zorunlu hale gelmektedir. Afetlerin sonrasında ya-
pılacak çalışmalardan daha çok öncesinde alınacak olan önlemlerin daha önemli 
olduğu unutulmamalıdır.
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PLATFORM ŞEHİRCİLİĞİ: BÜYÜK 
VERİYE, DERİN ÖĞRENMEYE VE AKILLI 
ALGORİTMALARA DAYALI YENİ DİJİTAL 

MEKANSAL PLANLAMA YAKLAŞIMI 

Fatih EREN

GİRİŞ 
Bu çalışmada yeni nesil mekânsal planlama yaklaşımlarından “Platform Şe-

hirciliği” tanıtılmakta, bu yeni şehircilik türünün genel bakış açısı ortaya kon-
maktadır. Çalışma, dijital çağda kentsel deneyimin değişen doğasını ve mantığını 
kavramaya; dijital platformların kenti okuma ve mekâna müdahale etme biçim-
lerinin farkına varmaya; dijitalleşmenin ve otomatikleşmenin kent, toplum, doğa 
ve ekonomi üzerindeki olumlu/olumsuz çeşitli yansımalarını görmeye yardımcı 
olacak bilgiler içermektedir.

Platform şehirciliği, orijinal olarak ilk kez Sarah Barns tarafından 2014 yı-
lında ortaya atılan bir terimdir. Son 10 yıl içinde hayatımıza hızlı bir giriş yapan 
dijital platformların ölçeğinin, kapsamının, failliğinin ve kentsel emellerinin daha 
önce görülen her şeyden farklılaştığı bugün yeni yeni anlaşılmaktadır. Bu far-
kındalıkla, dijital platformların kent ve toplum üzerindeki etkisi üzerine yapılan 
araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır. 

Durup üzerinde özel olarak düşünülmese de dijital platformlara bugün herkes 
aşinadır çünkü platformlar günlük hayatın içine fazlasıyla işlemiş durumdadır. 
Örneğin, bir Uber yolculuğu talebinde bulunurken, Airbnb üzerinden rezervas-
yon yaparken veya Amazon’dan bir şey satın alırken dijital platformlar kulla-
nılmaktadır. Kavramsal olarak bir dijital platformu teknoloji tabanlı iş modeli 
şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir dijital platformun görevi, ilgi alanlarını ve 
insanları birbirine bağlamak ve dahil olan katılımcılara değerli bir etkileşim or-
tamı sunmaktır. Temelde kullanıcıların işlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı 
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hedefleyen dijital platformlar, halihazırda çevrimiçi olarak çalışmakta ve büyük 
ölçüde otomatik mekanizmalar tarafından yönlendirilmektedir. 

Dijital platformların sosyal medya yönetimi, pazarlama yönetimi, proje ve ta-
kım yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, sohbet ve mesajlaşma yönetimi, dijital 
içerik yönetimi gibi çok çeşitli türleri vardır. Dünyanın ve Türkiye’nin en popüler 
dijital platformları arasında Google, Youtube, TikTok, Snapchat, Spotify, Vimeo, 
Reddit, Pinterest, WeChat, Yahoo, Bing, Uber, Airbnb, Amazon, Facebook, Ins-
tagram, Twitter, LinkedIn, Whatsapp, Telegram, Netflix, Prime Video, Blue TV, 
Gain, Exxen, Trendyol, HepsiBurada, GittiGidiyor, Yemek Sepeti, Getir, Sahi-
binden, N11, MediaMarkt, AliExpress, Doping Hafıza, Udemy, Quora, GrubHub, 
Hubspot, Morhipo, Drip, Mailchimp, Klickpages, Microsoft Project ve Trello yer 
almaktadır. Dijital platformların kent ve mekân ile olan ilişkisini çözümlemeye 
ve düzenlemeye odaklanan; büyük veri, derin öğrenme ve akıllı algoritmalara 
dayalı yeni dijital mekânsal planlama yaklaşımının temelini oluşturacak platform 
şehirciliği aşağıda detaylı şekilde anlatılmıştır.

PLATFORM ŞEHİRCİLİĞİ
Platformlar, değer çıkarma ve sermaye biriktirme yönü güçlü yenilikçi bağ-

lantı ve etkileşim ekosistemleridir (Barns, 2018a; Van Dijck vd., 2018). Plat-
form terimi, birçok spesifik uygulamayı destekleyebilen son derece teknik bir 
çerçeveye karşılık gelmektedir (Guyer, 2016). Bir platform hem dijital bir alt-
yapı hem de dijital bir mimari (üstyapı) içermektedir. Platformlar, altyapı ve 
üstyapı anlamında başka platformlarla birlikte çalışma ve karşılıklı olarak bir-
birlerinden faydalanma özelliğine sahiptir. Uber ve Google Haritaların iş bir-
liği içinde çalışması bu duruma örnek olarak verilebilir. Platformlarda, dijital 
olarak etkin kullanıcılar bir araya gelmekte ve yeni bir sosyal topluluk oluştur-
maktadır (Dalton, 2019).

Platform şehirciliği, mekânsal ilişkileri yeniden şekillendiren dijital olarak et-
kinleştirilmiş yeni sosyo-teknolojik düzenekler kümesidir. Her dijital platformda 
farklı aktörler bir araya gelmekte ve kentle bir bağ kurmaktadır. Farklı türden 
dijital platformlar şehirleri, kent sakinlerini ve şirketleri alışılmadık bir düzlem-
de bir araya getirmektedir (Capprotti vd., 2022). Platform şehirciliği kentleri, 
günlük kentsel yaşamın gerçek zamanlı modellemesiyle birleştirilmiş; ulaşım ve 
enerji kullanımı gibi kentsel altyapının kontrolünü sağlayan; yeri belirlenebilir, 
ölçülebilir ve değiştirilebilir veri akışları, geri bildirim döngüleri ve işleme algo-
ritmalarından oluşan geniş mekansal ve zamansal araziler olarak hayal etmekte-
dir (Görsel 1). Platform şehirciliğinin görünen amacı verimliliği, ekonomik bü-
yümeyi, problem çözmeyi sağlamak ve riskleri yönetmektir. 
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Görsel 1: Dijital Platformlarda Veri Akışı ve Algoritma Tasarımına Dair Bir Örnek Görüntü

Kentlerde dijital ve teknik çözümler sistematik, akıcı ve etkin çalışan, ger-
çek zamanlı veri analitiği yapan yapay zekaya dayanmaya başlamıştır (Rose 
vd., 2020). Platformlar, fiziksel mekânı dijital mekâna çevirirken, parasal değe-
ri verisel değere dönüştürmektedir (Sadowski, 2020). Sosyo-teknik birleşimler 
olan platformlar, dijital olarak gelişen kentte hizmet, ürün ve ilişkileri yeniden 
şekillendirmeye adaydır. Kentsel geleceğin yeni vizyonunu, söylemini, uygula-
malarını ve materyallerini şekillendirecek bir fenomen olarak dijital platformlar 
hayatımıza çok hızlı girmiştir (Caprotti ve Liu, 2020; Barns, 2020).

Dijital platformlar yönetişimi, ekonomiyi ve mekânsal planlamayı derinden 
etkileyecek bir aracılık biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Platformlar, karmaşık sos-
yo-ekonomik ilişkiler inşa ederek yeni bir güç ekseni tanımlamaktadır. Ulus dev-
letler, yasal ve kurumsal açıdan dijital platformlara henüz belirgin kısıtlamalar 
getirmemiştir. Henüz yeterince farkında olunmasa da kentsel alanlar çoktan bu-
lanık ve karmaşık dijital bir ekosistem tarafından biçimlendirilmeye başlamıştır. 
Bir başka ifade ile kentsel yaşam çağdaş, veri destekli ve ağ bağlantılı dijital 
altyapılar tarafından dizayn edilmektedir (Van der Graaf ve Ballon, 2019). Plat-
formların sosyo-mekansal etkileri kentlerde yavaş yavaş hissedilmeye ve belir-
ginleşmeye başlamıştır. Barselona ve Cape Town gibi şehirlerde dijital platform-
ların arsa ve arazi piyasaları üzerindeki etkisi ve bu etkiye bağlı olarak konuta 
ve kentsel hizmetlere erişim imkanlarındaki değişim bilimsel araştırmalara konu 
olmuştur (Odendaal, 2019; Garay vd., 2020).

Dijital platformlar, online çalışan ve otomatik düzenlemeler kümesi içeren 
mekanizma ve araçlara sahiptir. Kullanılan akıllı algoritmalar kentte ekonomik, 
sosyal ve mekânsal aktiviteyi yeniden düzenleyecek ve yapılandıracak cinstendir 
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(Murillo vd., 2017). Şu anda platformların belli kentleri denek olarak kullandığı 
söylenebilir. Eğer bir platform denek kentte başarılı olursa, bu platform diğer dün-
ya kentlerine hızla yayılmaktadır (Gillespie, 2010). Dijital platformlar, mekânda 
yeni bir tekno-sosyal geometri oluşturmaktadır. Dijital platformlar sayesinde veri 
tabanlı algoritmik iş modelleri kentleştirilmiştir (Pollio, 2021). Başka bir ifade 
ile sermaye, teknoloji, kent ve tüketici arasında platformlar üzerinden yeni bağlar 
kurulmaktadır (Sadowski, 2020). Dijital platformların yere özgü çözümleri olsa 
da temel özelliği bu çözümlerin her kente uyarlanabilme kabiliyeti taşımasıdır. 
Dolayısıyla dijital platformlar, mavi gezegende geniş kentsel değişim süreçleri-
ni başlatabilecek güçlü bir potansiyel taşımaktadır (Merrifeld, 2018; Nieborg ve 
Helmond, 2018). 

Kentler çeşitli mal ve hizmetler için çok elverişli pazar alanlarıdır (Eren, 
2021). Bu pazar alanlarında üreticiler ve tüketiciler kolaylıkla buluşabilmektedir 
(Artioli, 2018). Platformlar, kentlerde pazar paylarını güvence altına alabilmek 
ve genişletebilmek için bugünlerde yoğun bir çaba içindedir. Belediye başkan-
ları da şehirlerini dijital platformlara ve teknoloji sermayesine açma konusunda 
bugünlerde çok isteklidir. Kentlerde karar vericiler, platformların bir şehir olma 
ve şehir içinde yaşama anlamını belirgin şekilde değiştireceğinin henüz farkında 
değildir (Leszczynski, 2020).

Dijital platformlar, aynı zamanda kır ve kent arasında köprü kuran yani kentin 
dijital gölgesini kırsal alanlara etkili şekilde genişleten araçlardır. Bu genişleme, 
ekonomik değişimi ve farklı tarzda bir kentleşmeyi beraberinde getirecektir (Qi 
vd., 2019). Dijital platformlar, zamana ve mekâna göre oluşmuş dinamik ağları 
kullanmaktadır. Dijital platformların mekânsal bir ayağı vardır. Platformlar ba-
zen belli mekâna yoğunlaşabilmekte bazense mekânı daha dağınık şekilde kul-
lanabilmektedir (Jordan, 2015). Dolayısıyla dijital platformlar zannedildiği gibi 
tamamen soyut değildir; gıda, bisiklet, insan vücudu, araba, teker, asfalt, paket, 
elektrik altyapısı, depo, uçak gibi somut unsurları vardır. Platform şehirciliği, 
kentselin ne olduğunu yeniden tanımlayacak, kentin faaliyet ve etkilerinin ne-
relere kadar uzanabileceğini gösterecek derinlemesine araştırmaya değer bir 
fenomendir. 

Dijital platformlar, kamu ve özel sektörün paraya çevrilebilir taraflarını kont-
rol altına alarak arz ve talepteki aslan payını almayı hedeflemektedir (McNeill, 
2017). Kimilerine göre dijital platformlar günümüzde küresel teknolojik hege-
monyanın mikro kontrol araçları durumundadır. Platformlarda altyapıyı kontrol 
etme ve yenilik getirme dürtüsü birlikte çalışmaktadır. Dijital platformun mantığı 
iyi anlaşılmalıdır çünkü dijital platformların şirketler ve devletler arasında ku-
rulmuş mevcut güç ilişkilerine meydan okuyan bir tarafı vardır (Schwarz, 2017). 
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Şu anda platformlar, tüketim, hizmet sunumu, hareketlilik ve yönetişim odaklı 
olarak kenti algılamaktadır. Kentin diğer alanları şimdilik boş bırakılmış durum-
dadır. Platformlar üzerinden kullanıcılar belli mekanlarla etkileşim içine girdikçe 
kentlerde bazı sokaklar ve mahalleler daha görünür hale gelmektedir (Boy ve 
Uitermark, 2017). Platform teknolojileri, görmeyi diğer duyulara göre daha ay-
rıcalıklı hale getirmektedir. Dijital Oküler-Merkezcilik (digital ocular-centrism) 
kentsel tahayyülü değiştirmektedir (Rose, 2018). Bu tahayyül, istikrarsız, son de-
rece kişiselleştirilmiş ve sürekli değişen temsiller üretmektedir (Görsel 2). 

Görsel 2: Dijital Platformların Gözünden Temsili Bir Kent Tahayyülü

Platform şehirciliği, çoğunlukla platform kapitalizmine dayalı olarak anlatıl-
makta ve akıllı şehirlerin bir ileriki aşaması olarak görülmektedir. Halbuki akıllı 
şehirleşme ile platform şehirciliği arasında fark vardır. Akıllı şehirde yerel yö-
netim, teknoloji şirketleri ve araştırma kuruluşları şehre özgü yenilikler getirip 
kentsel değişimi yönetmektedir. Platform şehirciliğinde ise kentsel coğrafyaların 
sınırları teknoloji firmalarının, mal/hizmet sağlayıcıların ve kullanıcıların/tüke-
ticilerin dijital etkinliğine göre belirlenmektedir (Kitchin ve Lauriault, 2018). 
Akıllı şehirler, bugüne kadar kentsel yönetişimin veriye dayalı bir biçimi ola-
rak ortaya çıkmıştır. Akıllı şehirlerin maddi yanını dijital panolar, arayüzler ve 
sensörler oluşturmaktadır (Greenfield, 2013; Kitchin vd., 2015). Ancak platform 
şehirciliğinin maddi olmayan daha soyut bir yapısı olduğu söylenebilir (Kitchin 
vd., 2015; Shelton vd., 2015; Barns, 2018a; Leszczynski, 2018). Akıllı şehir, ve-
riye dayalı kentsel yönetişimi, kentsel planlamayı ve kalkınmayı akıllı bir yolla 
garanti altına almayı vadederek ortaya çıkmıştır (Gibbs vd., 2013; Zook, 2017; 
Valdez vd., 2018). Platform şehirciliği ise emek, hareketlilik, tüketim, yönetişim, 
sivil vatandaşlık ve altyapı gibi geniş bir şehir hizmetleri yelpazesi vadetmektedir 
(Rosenblat, 2018). 
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Platform şehirciliği, ilk etapta akıllı şehri oluşturan pratiklerin, süreçlerin ve 
teknolojilerin yeniden yapılandırılması, çeşitlendirilmesi ve yoğunlaştırılması 
yolunu kullanmıştır. Ancak platformlar, akıllı şehirlerden farklı olarak benzeri 
görülmemiş bir bireyselleştirme yöntemi izlemektedir. Ayrıca platformlar, kent-
sel pazarlarını büyütürken bir engelle karşılaşmamak adına siyasi aktörler ve ye-
rel yönetimlerle çok güçlü temas kurma yolunu seçmektedir (Van Doorn, 2018; 
Ferreri ve Sanyal, 2018). Platformlar, bu özellikleri ile akıllı şehirleşme dene-
yiminden farklı olarak kendilerini, kentsel politikaları şekillendiren ve kentsel 
yönetişimin doğasını değiştiren bir role büründürmüş durumdadır. Dijital plat-
formların kentsel materyalleri, hayalleri, hırsları, politikaları ve pazarları akıllı 
şehir uygulamalarından önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bazıları platform şehir-
ciliğini var olan akıllı şehirciliğin daha güçlü bir biçimi olarak algılasa da durum 
öyle değildir. En belirgin fark, dijital platformların hızla ve güçlü şekilde şehirle-
rin kontrol odalarına yerleşme eğiliminde olmasındadır (Söderström ve Mermet, 
2020). Bu gidişatı gören Srnicek (2017), “platformlar, mekân ve toplum altyapı-
larının büyük oranda sahibi haline gelirse bundan endişe duymalı mıyız?” soru-
sunu sormuştur. Akıllı şehircilik yaklaşımı ile arasında belirgin farklar olmasına 
karşın platform şehirciliği, akıllı şehircilikten kopmadan ve onun uygulamaları-
nı, süreçlerini ve teknolojilerini kullanarak şu anda ilerlemektedir (Leszczynski, 
2020; Sadowski, 2020). 

Dijital platformlar, ev hizmetleri, yiyecek dağıtımı ve hareketlilik gibi kentsel 
yaşamın tüm alanlarına yayılmış durumdadır (Barns, 2020). Dijital platformlar, 
kentsel mekanlar üretmede merkezi bir rol oynamaya doğru gitmektedir (Sa-
dowski, 2020; Lee vd., 2020). Platformlar, varolan sosyo-mekansal düzeni ye-
niden biçimlendiren araçlara ve mekanizmalara dönüşmektedir (Elwood, 2020; 
Bauriedl & Strüver, 2020). Platformların varolan yasal ve kurumsal çerçeveyi 
değişime zorlayan bir boyutu da vardır (Leszczynski, 2020). Kentsel mekânın 
farklı bir deneyimini ve kentsel geleceğin farklı bir hayalini sunan platformlar 
aracılığıyla mekân üretme pratikleri kentlerde şimdiden başlamıştır. Bu gelişme-
lere eleştirel yaklaşan bazı düşünürler “Acaba dijital platformlar, güvencesi ol-
mayan görünmez fenomenler midir?” sorusunu sormaktadır (Richardson, 2020). 
Platformların kentleri tekno-kapitalist açıdan istilaya başladığı, kentsel yaşamın 
ve kentsel çevrelerin tüm yönlerinin platformlar tarafından kapsandığı veya po-
tansiyel olarak kapsanabileceği iddiaları son yıllarda gündemdedir (Sadowski ve 
Gregory, 2017). 

Kentsel çevrede dijital platformları genel olarak açıklamak ve görünür kılmak 
güçtür çünkü kontrol edilemeyecek kadar büyük, düzenlenemeyecek kadar yeni 
ve bastırılamayacak kadar yenilikçi ve değişken bir yapısal özellik sergilemekte-
dirler. Dijital platformlar, bazılarınca demokratik olmayan, yerel sesleri duyma-
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yan ve yerel önceliklere yatırım yapmayan oluşumlar olarak değerlendirilmek-
tedir. Graham (2020)’a göre platformlar zamanın şartlarına göre geçici olarak 
mekâna gömülmekte ve konjonktürel coğrafyalar üretmektedir. 

Datta (2018)’ya göre bu bir dijital dönümdür. Platformların çoğunun ortaya 
çıkışı son 10 yıl içinde gerçekleşmiştir. Kısa bir süredir şehirlerde faaliyet gös-
teriyor olsalar da dijital platformlar insanların şehirleri nasıl deneyimlediğine ve 
şehirlerin nasıl çalıştığına dair çok fazla veriyi çoktan toplamış durumdadır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Dijital platformlar kâr odaklı oluşumlardır (Van Dijck, Poell ve de Waal, 

2018). Karar vermeyi otomatikleştiren tescilli algoritmaları kullanan dijital plat-
formların kurumsal mülkiyet ve sermaye yapıları gizli tutulmaktadır. Bu sayede 
platformlar pazar avantajlarını korumakta, yasal ve kamu denetiminden korun-
maktadır (Zook ve Graham, 2007). Bu nedenle dijital platformlar bugün itibariy-
le açılmamış kara kutular olarak görülmektedir (Pasquale, 2015; Bucher, 2016; 
Noble, 2018). Bu kara kutulara karşı direnişe geçmek veya düşmanlık beslemek 
yerine, bu kara kutuları açmak ve içini görmeye çalışmak daha değerli ve anlamlı 
bir girişim olacaktır. Kara kutuları açmanın yolu platformları sistematik şekilde 
sürekli izlemekten ve karşı-haritalama yapmaktan geçmektedir (Field vd., 2020). 
Güç ilişkilerine uyum sağlamayan farklı bir harita üretmek anlamına gelen kar-
şı-haritalama, platform şehirciliğinin işleyişini iyileştirme ve düzenleme potan-
siyeli sunan aşağıdan yukarıya bir yaklaşımdır (Maharawal ve McElroy, 2018). 

Platformlara en büyük finansal desteği risk sermayesi endüstrisi sağlamakta-
dır (Langley ve Leyshon, 2017). Zaman zaman kamu kurumları da dijital plat-
formlara fon yatırımı yapmaktadır ancak bu durumda dahi fikri varlığını korumak 
için dijital platformlar gizlilik ve mahremiyetini kamu kurumlarına açmamakta-
dır (Axelrad, 2014). Kentsel süreçte çok belirleyici bir rol oynamaya aday olan 
platformların algoritma içeriğine dair yer alan belirsizlik/gizlilik, platformların 
ulus devletlere, milletlere ve uluslararası hukuka karşı hesap verebilirliği konu-
sunda ciddi endişeler uyandırmaktadır.

Platformların kent ve toplum ile kurduğu ilişkiyi bugün itibariyle görmezden 
gelmek imkansızdır ancak bu ilişki henüz tam olarak çözümlenmemiştir (Barns, 
2020). Foursquare gibi konum tabanlı platformların kentsel soylulaştırmayı bes-
lediğine dair iddialar vardır (Payne, 2018). Webster (2021)’e göre platformlar, 
ürettikleri hibrit (dijital ve fiziksel) kentsel alanlarda çeşitli mekânsal ayrım ve 
ekonomik eşitsizlikler üretme potansiyeli taşımaktadır. Bissell (2018)’e göre Ari-
zona Tempe’de otomatikleştirilmiş bir Uber aracının karıştığı kaza, dijital plat-
formların her şeyi değiştirici ve dönüştürücü gücüne işaret etmektedir.
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Van der Graaf ve Ballon (2019)’a göre platform şehirciliği, kent için varoluş-
sal birtakım soruları beraberinde getirmektedir. Bundan sonra;

• Kentte kamu harcamaları nasıl tahsis edilecektir?

• Kaynak verimliliği ne anlama gelecektir? 

• Mekânsal planlama ve yönetişim yatay mı dikey mi yoksa asimetrik mi 
gerçekleşecektir? 

• Gizlilik, kapsayıcılık ve çeşitlilik nasıl değerlendirilecektir? 

• Kentsel veriye kim sahip olacak, veriyi kontrol ve paylaşım hakkı kimde 
olacaktır? 

• Platformların kullandıkları kentsel arsa ve arazilerin mülkiyeti nasıl bir 
teşebbüsün (yapının) elinde olacaktır? 

• Platformlar gerektiğinde ulus devletlere ve milletlere hesap verecek midir? 

• Insanlar şehir inşa etme ve geliştirme rolünden/sorumluluğundan vaz mı 
geçecektir? 

Şehir plancıları, kent sakinleri ve kentsel karar vericiler, platform şehircili-
ğinin istenen sonuçları kadar istenmeyen sonuçları üzerine de kafa yormalıdır. 
Piyasa, devlet ve sivil toplum aktörleri arasındaki ilişkileri dönüştüren yeni ulus 
ötesi güçlü kentsel kurumlar olarak ortaya çıkan dijital platformların kurumsal 
yapılanmalarının, kendilerine has doğalarının ve davranış kalıplarının dikkatlice 
araştırılması ve iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Dijital platformlarda sermaye, teknoloji ve şehir benzersiz bir karışım sergi-
lemektedir. Platformlar tüketicilere (bireylere) doğrudan bağlıdır ve hızlı ölçek-
lendirme yapabilmektedir. Bununla beraber platformlar merkezi hükümetlerin 
ve yerleşik endüstrilerin sahip olduğu her şeyi yavaş yavaş kendi üzerlerinde 
toplamaktadır. Bu el değiştirme süreci, ilerleyen yıllarda farklı coğrafi ilişkilerin 
ortaya çıkışına zemin hazırlayabilir.

Kent araştırmacıları, dijital platformları incelemek, analiz etmek ve daha fazla 
anlamlandırmak için geleneksel olmayan dijital veri toplama ve analiz yöntem-
leri geliştirmek durumundadır. Çünkü geleneksel araştırma yöntemleri, dijital 
platformların içerdiği dinamik veri selini, gerçek zamanlı yürütülen, çok yönlü 
hareket eden ve hızla değişen ilişki ağını çözümlemede ve anlamlandırmada ye-
tersiz kalacaktır. 

Sonuç olarak platformlar ve şehirler, karşılıklı olarak birbirlerini dönüştürme-
ye çoktan başlamıştır. Şehirler, ekonomik büyüme ihtiyacıyla dijital platformla-
rın sermaye yatırımlarına genel olarak sıcak bakmaktadır. Ancak “platformlar, 



Platform Şehirciliği: Büyük Veriye, Derin Öğrenmeye ve Akıllı Algoritmalara Dayalı Yeni Dijital Mekansal Planlama Yaklaşımı

29

şehri büyütmekte midir yoksa şehri tüketmekte midir?” sorunun cevabı henüz net 
olarak verilememektedir. Şimdilerde şehirlere göre biçim alarak ilerleyen dijital 
platformlar, bir süre sonra şehirleri kendi istedikleri biçime getirmek istediklerin-
de karşılarında buna engel olabilecek güçlü bir otorite bulamayabilirler.

KAYNAKLAR
Artioli, F. (2018). Digital platforms and cities: a literature review for urban research. https://hal.

archives-ouvertes.fr/hal-02385137 

Axelrad, J. (2014). Venture capital’s need for secrecy collides with public’s right to know. The New 
York Times. https://dealbook.nytimes.com/2014/04/02/venturecapitals-need-for-secrecy 
-collides-with-publics-right-to-know/

Barns S. (2020). Platform Urbanism: Negotiating Platform Ecosystems in Connected Cities. Palg-
rave Macmillan.

Barns, S. (2018a). Platform urbanism rejoinder: Why now? What now? Mediapolis, 4 (3). https://
www.mediapolisjournal.com/2018/11/platform-urbanism-why-now-what-now/ 

Bauriedl, S. & Strüver, A. (2020). Platform Urbanism: Technocapitalist Production of Private and 
Public Spaces. Urban Planning, 5 (4): 267-276.

Bissell, D. (2018). Automation interrupted: How autonomous vehicle accidents transform the ma-
terial politics of automation. Political Geography, 65, 57-66.

Boy, J.D. & Uitermark, J. (2017). Reassembling the city through Instagram. Trans Inst Br Geogr., 
42, 612–24.

Bucher, T. (2016). Neither black nor box: ways of knowing algorithms. Innovative methods in me-
dia and communication research. (Eds.) S. Kubitschko & A. Kaun, Springer International 
Publishing, 81–98.

Caprotti F. & Liu, D. (2020). Emerging platform urbanism in China: reconfgurations of data, ci-
tizenship and materialities. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119690. 

Caprotti, F., Chang, IC.C. & Joss, S. (2022). Beyond the smart city: a typology of platform urba-
nism. Urban Transform, 4, 4 (2022). 

Dalton, C.M. (2019). Rhizomatic data assemblages: mapping new possibilities for urban housing 
data. Urban Geography, 41 (8), 1090-1108.

Datta, A. (2018). The digital turn in postcolonial urbanism: Smart citizenship in the making of Indi-
a’s 100 smart cities. Transactions of the Institute of British Geographers, 43 (3), 405–419.

Elwood, S. (2020). Digital geographies, feminist relationality, Black and queer code studies: Thri-
ving otherwise. Progress in Human Geography, 1–20.

Eren, F. (2021). Küresel Dünyada Şehirler. Müreffeh Şehir: Dengeli ve Daimi Bir Gelişim. (Eds.) 
L.Sunar, Matbu Kitap, 73-98.

Ferreri, M. & Sanyal, R. (2018). Platform economies and urban planning: Airbnb and regulated 
deregulation in London. Urban Studies, 55 (15), 3353–3368.



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

30

Fields, D., Bissell, D. & Macrorie, R. (2020). Platform methods: studying platform urbanism outsi-
de the black box, Urban Geography, 41 (3), 462-468. 

Garay, L., Morales, S. & Wilson, J. (2020). Tweeting the Right to the City: Digital Protest and Re-
sistance Surrounding the Airbnb Effect, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 
20 (3), 246–267.

Gibbs, D., Krueger, R. & MacLeod, G. (2013). Grappling with Smart City Politics in an Era of 
Market Triumphalism. Urban Studies, 50 (11), 2151–2157.

Gillespie, T. (2010). The politics of ‘platforms.’ New Media Soc., 12 (3), 347–64.

Graham, M. (2020). Regulate, replicate, and resist – The conjunctural geographies of platform ur-
banism. Urban Geography, 41(3): 453–457.

Greenfield, A. (2013). Against the Smart City. Urban Omnibus. https://urbanomnibus.net/2013/10/
against-the-smart-city/ 

Guyer, J.I. (2016). Legacies, Logics, Logistics. University of Chicago Press.

Jordan, S. (2015). Writing the smart city: ‘relational space’ and the concept of ‘belonging’. Writing 
in Practice: The Journal of Creative Writing Research, 1.

Kitchin, R. & Lauriault, T. (2018). Towards critical data studies: Charting and unpacking data as-
semblages and their work. Thinking big data in geography: New regimes, new research. 
(Eds) Thatcher J, Shears, A. & Eckert, J., University of Nebraska Press, 3–30, Lincoln, NB.

Kitchin, R., Lauriault, T.P. & McArdle, G. (2015). Knowing and governing cities through urban in-
dicators, city benchmarking and real-time dashboards. Regional Studies, Regional Science, 
2 (1), 6–28.

Langley, P. & Leyshon, A. (2017). Platform capitalism: The intermediation and capitalisation of 
digital economic circulation. Finance and Society, 3(1), 11–31.

Lee, A., Mackenzie, A., Smith, G.J.D. & Box, P. (2020). Mapping Platform Urbanism: Charting the 
Nuance of the Platform Pivot. Urban Planning, 5 (1), 116-128.

Leszczynski, A. (2018). ‘Digital methods I: Wicked tensions’, Progress in Human Geography, 42 
(3), 473–481.

Leszczynski, A. (2020). Glitchy vignettes of platform urbanism. Environment and Planning D: 
Society and Space, 38(2), 189–208.

Maharawal, M. & McElroy, E. (2018). The anti-eviction mapping project: Counter-mapping and 
oral history toward Bay Area housing justice. Annals of the American Association of Geog-
raphers 108 (2), 380–89.

McNeill, D. (2017). Start-ups and the entrepreneurial city. City., 21 (2), 232–9.

Merrifeld A. (2018). Planetary urbanisation: une afaire de perception. Urban Geogr., 39 (10), 
1603–7.

Murillo, D., Buckland, H. & Val, E. (2017). When the sharing economy becomes neoliberalism on 
steroids: unravelling the controversies. Technol Forecast Soc Chang.,125, 66–76.



Platform Şehirciliği: Büyük Veriye, Derin Öğrenmeye ve Akıllı Algoritmalara Dayalı Yeni Dijital Mekansal Planlama Yaklaşımı

31

Nieborg, D.B. & Helmond, A. (2018). The political economy of Facebook’s platformization in the 
mobile ecosystem: Facebook Messenger as a platform instance. Media Cult Soc., 41 (2), 
196-218. 

Noble, S.U. (2018). Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism. NYU Press. 

Odendaal, N. (2019). Appropriating ‘Big Data’: Exploring the Emancipatory Potential of the Data 
Strategies of Civil Society Organizations in Cape Town, South Africa. The Right to the 
Smart City (Eds.) Kitchin, R., Cardullo, P. & Di Feliciantonio, C., Emerald Publishing, 
165–176.

Payne, W. (2018). Crawling the city. Logic Magazine. https://logicmag.io/scale/crawling-the-city/ 

Pasquale, F. (2015). The black box society: The secret algorithms that control money and informa-
tion. Harvard University Press.

Pollio, A. (2021). Uber, airports, and labour at the infrastructural interfaces of platform urbanism. 
Geoforum, 118, 47–55.

Qi, J, Zheng, X. & Guo, H. (2019). The formation of Taobao villages in China. China Econ Rev., 
53, 106–27.

Richardson, L. (2020). Coordinating office space: Digital technologies and the platformization of 
work. Environment and Planning D: Society and Space, 39 (2), 347-365.

Rose, G, Raghuram, P., Watson, S. & Wigley, E. (2020). Platform urbanism, smartphone applica-
tions and valuing data in a smart city. Transactions of the Institute of British Geographers, 
46 (1), 59-72.

Rose, G. (2018). Smart urban: imaginary, interiority, intelligence. The Routledge Companion to 
Urban Imaginaries London, (Eds.) Lindner, C. & Meissner, M., Routledge, 105–112.

Rosenblat, A. (2018). Uberland: How algorithms are rewriting the rules of work. Univ of Califor-
nia Press.

Sadowski, J. & Gregory, K. (2017). Amazon is running its own hunger games and all the players 
will be losers. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/07/
amazon-hunger-games-players-losers-second-headquarters-site-us-techno-capitalist 

Sadowski, J. (2020). Cyberspace and cityscapes: On the emergence of platform urbanism. Urban 
Geography, 41 (3), 448-452.

Shelton, T., Zook, M. & Wiig, A. (2015). The ‘actually existing smart city’. Cambridge journal of 
regions, economy and society, 8 (1), 13-25.

Shwarz, J.A. (2017). Platform logic: an interdisciplinary approach to the platform-based economy. 
Policy Internet, 9 (4), 374–94.

Söderström, O. & Mermet, A.C. (2020). When Airbnb Sits in the Control Room: Platform Urba-
nism as Actually Existing Smart Urbanism in Reykjavík. Frontiers in Sustainable Cities, 2. 

Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. John Wiley & Sons.

Valdez, A.M, Cook, M. & Potter, S. (2018). Roadmaps to utopia: Tales of the smart city. Urban 
Studies, 55 (15), 3385–3403.



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

32

Van der Graaf, S. & Ballon P. (2019). Navigating platform urbanism. Technol Forecast Soc Chang., 
142, 364-372.

Van Dijck, J., Poell, T. & de Waal, M. (2018). The Platform Society: Public Values in a Connective 
World. Oxford University Press.

Van Doorn, N. (2018). A new institution on the block: Airbnb as community platform and urban 
policy entrepreneur. An International Workshop: Toward a Platform Urbanism Agenda for 
Urban Studies., The University of Sheffield.

Webster, N.A. & Zhang, Q. (2021). Centering social-technical relations in studying platform urba-
nism: intersectionality for just futures in European cities. Urban Transform, 3 (10).

Zook, M. (2017). Crowd-sourcing the smart city: Using big geospatial media metrics in urban go-
vernance. Big Data & Society, 4 (1), 1–13.

Zook, M.A. & Graham, M. (2007). The creative reconstruction of the Google and the privatization 
of cyberspace and DigiPlace. Geoforum, 38(6), 1322–1343.



33

KENTSEL ALANDA AĞAÇ VE YEŞİL ALAN 
DAĞILIMININ ÖNEMİ: İZMİR ÖRNEĞİ

Hale ÖNCEL

GİRİŞ
Kentsel alanlarda açık ve yeşil alanların yer seçim kararları ve büyüklüğü 

oldukça önemli bir planlama kararıdır. Ancak kentsel alanlarda çoğunlukla açık 
ve yeşil alanların yer seçimi ve yeterli alanın sağlanması konusunda sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Mülkiyet kısıtları, kentsel rantın yüksek olduğu alanlarda maliyet 
boyutu, yapılaşmış alanlarda yeterli miktarda uygun alanların kalmamış olması 
gibi pek çok neden kentsel yeşilin azalmasına neden olmaktadır. Açık ve yeşil 
alan yaratma zorluğu caddelerdeki ağaçların daha da önemli hale gelmesine ne-
den olmaktadır. İklimsel konforu sağlayabilmek için aktif yeşil alanların yanında 
ağaçlı sokak ve caddelerin varlığı ve korunması da büyük önem arz etmektedir. 
Ağaçlar ve açık alanlar, kentlerin iklimine iyileştirici yönde katkı sağlamaktadır. 
Hava sıcaklığını düşürmekle birlikte parklar havadaki kirliliğin %80’e kadarını, 
caddelerdeki ağaçlar ise %70’e kadarını filtreleyebilmektedir. Yaprakları olma-
sa bile (kış dönemi) bitkiler havadaki kurşun içeriğini düşürerek, gürültüyü 12 
dB’e kadar azaltarak, oksijen sağlayarak etkilerinin %60’ını sürdürmeye devam 
ederler (Bernatzky, 1982). Sanayi devriminden itibaren Akdeniz bölgesinde orta-
lama hava sıcaklığı artışı dünya geneline göre %20 daha hızlı olmuştur (Cramer, 
2020). ‘Kentsel ısı adası’ olarak tanımlanan ve bina ve yol gibi yapıların gün 
boyu güneş ışınlarını daha fazla emmesinden dolayı kırsal alanlar ve kentsel alan-
lar arasındaki sıcaklık farkının artmasına neden olan bu durum kentsel alanlarda-
ki termal konforu düşürmektedir. Kent merkezi ve yoğun bitkilendirilmiş alanlar 
arasındaki ortalama sıcaklık farkı Singapur kentinde 4,01 °C, Çin’deki kentlerde 
3°C olarak ölçülmüştür. Kentsel ısı adası etkisini azaltılmasında yeşil alanların 
iklimi düzenleme konusunda önemli fonksiyonları vardır (Çubukçu, 2022). İzmir 
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kentinde de, sıcak iklim kuşağında yer alması ve kentte yoğun bir yapılaşmanın 
söz konusu olması nedeniyle özellikle yaz aylarında termal konfor açısından sı-
kıntılar yaşanmaktadır. 

KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
Açık ve yeşil alan kavramları farklı yazarlar tarafından birbirine yakın ta-

nımlamalara sahiptir. Açık alan kavramı, mimari yapı ve ulaşım alanları dışında 
kalan açıklıklar veya boş alanlar olarak tanımlanmaktadır. Yeşil alan kavramı ise, 
mevcut açık alanların bitkisel elemanlar (odunsu ve otsu bitkiler) ile kaplı yüzey 
alanları olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, her yeşil alan bir açık alan 
iken, her açık alan yeşil alan olmayabilmektedir (Öztürk, 2013). 23804 sayılı 
İmar Yönetmeliğine göre yeşil alan ‘Toplumun yararlanması için ayrılan oyun 
bahçesi, çocuk bahçeleri, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları top-
lamıdır. İnterpol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ve bölgesel parklar 
da yeşil alan kapsamındadır. Aktif yeşil alan ise ‘Kent ve mahalle parkı, çocuk 
bahçesi ve oyun alanlarının toplamıdır’ (Anonim, 2000). Bu iki kavram genel 
olarak uygulamada bir arada kullanılmaktadır. Kent içerisindeki açık-yeşil alan-
lar bazen planlar çerçevesinde bazen de plansız olarak kendiliğinden oluşabil-
mektedir. Kentsel yeşil alanların yeterli olduğu alanlarda bireyin sosyal, fiziksel 
ve psikolojik durumunun olumlu yönde etkilendiği, üretkenliği ve verimliliğinin 
yüksek olduğu, bireylerin yaşam kalitesinin arttığı bilinmektedir. Ancak, günü-
müzde kent merkezinde açık-yeşil alanların yatay ve düşey yönde giderek azal-
dığı görülmektedir. Bu durum kentsel alanları monotonlaştırmakta, yaşam kali-
tesini düşürmekte, insanları doğal ortamdan uzaklaştırmakta, fiziksel ve zihinsel 
açıdan olumsuz etkilemektedir (Öztürk, 2013). Bitki örtüsü kent ekolojisini dü-
zenleyen önemli unsurlardan biridir. Bu noktada bitki örtüsünün karakteri, kent 
içerişindeki dağılımı, boyutu gibi faktörler de önem taşımaktadır. Ağaçların ve 
yeşil alanların havayı serinletme etkisi kabul edilen bir gerçektir. Bu ağaçların 
gölgeleme etkilerinin yanında bitkilerin evaporasyon ve diğer fizyolojik işlem-
ler için enerji tüketimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 
kent planlarında bitki örtüsünün kentin termal iklimi üzerindeki etkileri dikkate 
alınmalıdır (Barış, 2005). Kent planlarında genel olarak açık ve yeşil alanların 
planlanmasına odaklanılmakta, ağaçlı yollar veya kent içerindeki ağaçlar göz ardı 
edilmektedir. Açık ve yeşil alanlar kent yaşamı için ne kadar vazgeçilmez ise 
ağaç öbekleri, ağaçlı yollar hatta konut bahçelerindeki ağaçlar da oldukça önem-
lidir. Çünkü bitki örtüsü olarak insanların günlük kullanımlarıyla daha iç içedir-
ler. Örneğin konutun bahçesinde geçirilen zamanda veya konuta girip çıkarken, 
ağaçlı bir yolda yürürken ağaçların olumlu etkilerinden faydalanmak mümkün-
dür. Bu kentlilere özel bir zaman ayırıp yeşil alanlara gidemediğinde bile bitki 
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örtüsünün olumlu etkilerinden faydalanmayı sağlar. Kent ağaçlarının faydalarına 
kısaca değinecek olursak: karbon kirliliğinin azaltılması, kentsel hava kalitesinin 
yükseltilmesi, yağmur suyu taşkınlarını hafifletmek, enerji tasarrufu sağlamak, 
gürültüyü azaltmak, kentteki yaban hayatına yaşam alanı sağlamanın yanında pek 
çok sosyal, ekonomik, psikolojik, sağlıkla ilgili ve estetik faydalar da sağlamak-
tadır (Roy, 2012). 

Ağaçların ve yeşil alanların kent ekosistemi üzerindeki etkileri (Barış, 2005):

1. Havanın serinletilmesi

2. Nispi hava neminin artışı

3. Temiz hava temini

4. Havanın filtrelenmesi

5. Gürültünün absorbsiyonu

6. Oksijen üretimi

7. Sera etkisinin azaltılması

8. Enerji tasarrufu 

Akdeniz bölgesi küresel ısınmanın etkilerini yoğun olarak yaşayan bölgeler-
den biridir. Bölgedeki hava sıcaklığı 1860-1890 yıllarıyla kıyaslandığında 1,54°C 
daha yüksektir. Yani dünya ortalamasından 0,4°C daha fazla ısınmıştır. Görsel 
1’deki veriler Türkiye ve İzmir’in de içinde bulunduğu bölgede hava sıcaklığın-
da ciddi artışların olduğunu göstermektedir. Yağış miktarında ise dalgalanmalar 
olduğu, özellikle 1980’den sonra Türkiye’nin batısı ve İzmir bölgesinde artışlar 
olduğu tespit edilmiştir (Cramer, 2020). 
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Görsel 1: Hava Sıcaklığı ve Yağış Rejimindeki Değişimler
A ve B: Hava sıcaklığındaki son eğilimler
C ve D: Yağış miktarındaki son eğilimler

(A ve C görselleri 1950-2018 yılları arasındaki ortalama değişimleri, B ve D görselleri 
1980-2018 yılları arasındaki ortalama değişimleri göstermektedir) (Roy, 2012)

İzmir, hem sıcak iklim kuşağında hem de Akdeniz bölgesinde yer almasından 
dolayı kentsel ısı adası etkisini düşürmeye yönelik uygulamaların önem kazan-
dığı bir yerleşmedir. Kentsel ısı adası etkisinin oluşmasında kentin büyüklüğü, 
yapılaşmış alan oranı, yansıtıcı yüzey (cam, betonarme, çelik, asfalt, taş vb.) ora-
nı, kentin çevresindeki ve içerisindeki emici yüzey (yeşil alan, çim, toprak, ağaç 
vb.) oranı, ortalama hava sıcaklığı, nem, iklim koşulları, topografya, enlem, rüz-
gar gibi pek çok faktör etkili olmaktadır. Planlama yaparken tüm doğal koşulları 
dikkate alarak, kentsel ısı adasını etkisini düşürmeye yönelik kararlar alınmalıdır. 
Bunun için en pratik ve maliyeti düşük yöntem kentsel yeşil alanları ve kent ağaç-
larını arttırmak olarak görülmektedir. Bunun yanında bina yüzeylerinin yansıtıcı 
özelliğini azaltacak yeşil çatı, yeşil cephe ve dikey bahçeler gibi uygulamalar 
da önem kazanmaktadır. Ancak bu sistemler emek-yoğun sistemler olarak kabul 
edilmektedir. Emek, enerji, su ve bakım açısından yoğun çalışmalara ihtiyaç duy-
makta, bu durum karbon ayakizi açısından olumsuz olarak değerlendirilmektedir 
(Ekşi, 2020).
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Görsel 2: Yeşil Cephe (Michigan State Üniversitesi, ABD) ve Dikey Bahçe Örneği 
(Wroclaw, Polonya) (Ekşi, 2020)

Kentsel ısı adası etkisinin düşürülmesi ve termal konforun sağlanması açısın-
dan kentsel alanlardaki ağaç ve yeşil alan varlığı her geçen gün önem kazanmak-
tadır. Caddelerdeki ve parklardaki bitkiler lokal olarak soğumayı sağlamaktadır. 
Hatta ‘kentsel ısı adası’ etkisinin tersine ‘kentsel soğuk alan’ kavramı zaman za-
man gündeme gelmektedir. Kentsel mekanlardaki mikroklima, hem yapılar hem 
de diğer elemanların arasındaki kompleks etkileşimden etkilenmektedir. Ağaçlar 
sadece gelen güneş ışınımını engellemekle kalmaz, aynı zamanda çevrelerinde-
ki kısa dalga radyasyonunu ve bina yüzeylerinden, zeminden ve gökyüzünden 
gelen uzun dalga radyasyonunu da geri yansıtır. Bu ısı yükünün terleme yoluyla 
dağılması ağaç türüne, nem dengesine ve rüzgara da bağlıdır. Terleme oranları 
geniş yapraklı ağaçlarda daha yüksektir ve hava sıcaklığı üzerinde daha etkili 
olurlar. Ağaçların tersine çim yüzeyler ise zemin seviyesinde buharlaşma-terle-
me yoluyla hava sıcaklığını düşürürler. Dolayısıyla doğrudan gelen radyasyonu 
değiştiremedikleri için daha sınırlı bir etkiye sahiptirler. Kentsel alanlarda gölge 
oluşturmanın yollarından biri de yapay gölgeliklerdir. Özellikle sıcak-kuru iklim-
lerde ağaçların su ihtiyacının su tüketimini arttırması nedeniyle yapay gölgelikler 
tercih edilebilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar çim ve ağaçlı bir alanda hava 
sıcaklığının 2°C azalırken yapay gölgeliklerin -ağaç gölgesiyle aynı yüzeyi kap-
lasa bile- hava sıcaklığını düşürmediği gibi 0,9°C yükselttiğini göstermektedir. 
Çimle kaplı yüzeyler ise hava sıcaklığını çok az düşürmekle birlikte bakımı için 
büyük miktarda su tüketimine neden olduğu için kuru iklimlerde tercih edilme-
melidir (Shashua-Bar, 2009). 

Kent ağaçları ve ormanların, genellikle göz ardı edilen ancak iklim değişik-
liği açısından oldukça önemli rolleri bulunmaktadır. Ağaçlar fotosentez sıra-
sında karbonu tutarak, karbon emilim alanları oluşturmaktadır (Nowak, 2013). 
Küresel ısınmanın en önemli sebebi olan karbon salınımı, atmosferde birikerek 
sera etkisine ve dünyanın ısınmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ağaçlar iki 
yönlü etki ederek hava sıcaklığının düşürülmesine yardım etmektedir. Ağaç ve 



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

38

yeşil alanların bir diğer önemli faydası, hava kalitesini arttırmasıdır. Özellikle 
İzmir gibi sanayi üretimin yoğun olduğu kentlerde daha da önemli hale gelmek-
tedir. Parklardaki ağaçlar partikül maddelerin %85’ini ve caddelerdeki ağaçlar 
da yaklaşık %70’ini filtreleyebilmektedir. Ağaçlar mevcut yaprak ağırlıklarının 
5-10 katına kadar toz tutabilmektedir. Paris’te ağaçsız bir alanda 1m³ havada 
ortalama 3910 bakteri varken, hemen yakınındaki bir parkta bu miktarın 455’e 
düştüğü tespit edilmiştir. Benzer bir çalışma Frankfurt’ta yapılmış ve kent mer-
keziyle kıyaslandığında her litre hava için toz tanesi adedinin ağaçlı caddede 5 
kat, park alanında 16 kat azaldığı saptanmıştır. Ağaçlar havadaki ozon, kükürt 
dioksit, partikül maddeler, azot dioksit ve karbon monoksidin azalmasını sağla-
maktadır (Barış, 2005). 

AÇIK VE YEŞİL ALAN STANDARTLARI
Açık ve yeşil alan standartları, genelde kişi başına düşen açık-yeşil alanların 

m² miktarının kentin genel nüfusuna bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Ancak 
bu sadece niceliksel bir yaklaşımdır. Açık-yeşil alanlar, kapladığı alan kadar 
ulaşılabilir olmaları, sahip olduğu donanımlar, işlevsellik ve estetik özellikler 
açısından yani hem nitelik hem de nicelik açısından önem arz etmektedirler. 
Ülkemiz kentlerinde kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarı, gelişmiş ülke-
lerle kıyaslandığında çok düşük düzeylerde kalmaktadır (Öztürk, 2013). Tür-
kiye’deki kentlerde ortalama kişi başına 1,2 m² açık-yeşil alan düşmektedir. 
İzmir kenti 2,3 m² ortalamayla ülke standartlarının üzerindedir ancak yönet-
melikle belirlenen kişi başı 10 m² standardının çok altında kalmaktadır (Uyar, 
1996). 

İZMİR’DE AĞAÇ VE YEŞİL ALAN DAĞILIMI
İzmir kentindeki ağaç ve yeşil alan dağılımı Urban Atlas-Land Copernicus.

EU sisteminden faydalanarak tespit edilmiştir. İzmir kent merkezinde 4 alan in-
celemiştir. Bunlar: Alsancak, Karşıyaka, Bayraklı ve Karabağlar’dır.
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Görsel 3: İzmir Kent Merkezinde İncelenen 4 Bölge

İncelenen alanlar yeşil alan ve ağaç varlığı açısından farklılık göstermektedir. 
İlk incelenen alan Alsancak bölgesidir. Alsancak ve çevresinde en büyük yeşil 
alanı Kültür Park oluşturmaktadır. Onun yanında okul, otel ve kamu yapılarının 
bahçeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait bahçeler ve kordon boyu büyük ağaç 
öbeklerinin bulunduğu alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, bu alanda ağaçlı 
bulvar ve yollar da bulunmaktadır. Kimi yollarda geniş taçlı ağaçlar, kimi yollar-
da palmiye türü yüksek gövdeli ağaçlar bulunmaktadır. Yüksek gövdeli ağaçlar 
daha az gölgelik alan sağlarken, rüzgarın geçişine izin vererek sıcak-nemli ik-
limde nem hissinin dağılmasına olanak vermektedir. Genelde kamu yapılarına ait 
bahçelerdeki yeşil alanlar daha geniş alanlara sahiptir. Geriye kalan küçük yeşil 
alanlar ise park alanları olarak tespit edilmiştir. 
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Görsel 4: Alsancak Bölgesi Ağaç ve Yeşil Alan Varlığı (Urban Atlas, 2018 verisi 
güncellenerek hazırlanmıştır)

Karşıyaka semti, ağaç ve yeşil alan varlığı bakımından nispeten iyi durum-
da bir alandır. En geniş yeşil alanları, alanın batısındaki Atakent ve Mavişehir 
site bahçelerindeki ağaç öbekleri oluşturmaktadır. Bu yeşil alanlar mikroklimaya 
olumlu katkı sağlasa da özel mülkiyete ait olduğu için gölgeleme etkisinden sınır-
lı sayıda insan faydalanabilmektedir. Karşıyaka semtinin en avantajlı yanı sahil 
boyunun park ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmiş olmasıdır. Onun dışında 
mahalle parkları, eğitim tesislerinin bahçeleri diğer yeşil alanları oluşturmakta-
dır. Bunların yanında Atatürk, Şehitler ve Girne Bulvarı gibi pek çok ana yol ve 
sokakta da ağaç dizilerinin bulunduğu tespit edilmiştir.
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Görsel 5: Karşıyaka Bölgesi Ağaç ve Yeşil Alan Varlığı (Urban Atlas, 2018 verisi 
güncellenerek hazırlanmıştır)

Gecekondu semti olan Bayraklı ise yeşil alan bakımından en yetersiz alan-
lardan biri olarak dikkat çekmektedir. Büyük kısmı gecekondu alanından oluşan 
bölgede yeşil alan ve ağaç varlığı çok sınırlıdır. Alanda yollar çok dardır ve ağaç 
ekilmek istense bile uygun alan bulmak çok zor görünmektedir. Bu alanda sadece 
özel mülkiyet bahçelerindeki tek tük ağaçtan bahsedilebilir.

Görsel 6: Bayraklı Bölgesi Ağaç ve Yeşil Alan Varlığı (Urban Atlas, 2018)
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İncelenen son alan İzmir’in bir başka gecekondu semti olan Karabağlar’dır. 
Bu alanda da mezarlık dışında neredeyse hiç yeşil alan bulunmamaktadır. Yollar 
oldukça dar, özel mülkiyete ait bahçelerdeki tek tük ağaç dışında bitki örtüsüne 
rastlamak zordur.

Görsel 7: Karabağlar Bölgesi Ağaç ve Yeşil Alan Varlığı (Urban Atlas, 2018)

SONUÇ
İzmir kenti özelinde yapılan incelemeler sonucu kentsel alanda yeşil alan ve 

ağaçların dağılımının homojen olmadığı görülmüştür. Kamu binalarının, üniver-
sitelerin ve eğitim tesislerinin bahçeleri büyük yeşil alanlar sunmaktadır. Bu ha-
liyle, hava kirliliğini azaltma, karbon emilim alanları oluşturma, hava sıcaklığını 
düşürme, oksijen üretme, gürültü kirliliğini düşürme, görsel-estetik değer katma 
anlamında büyük faydalar sağlamaktadır. Bunun yanında park ve rekreasyon alan-
ları da bir diğer önemli yeşil alanları oluşturmaktadır. Ancak gecekondu alanları 
hem düzenlenmiş yeşil alan bakımından hem de ağaç varlığı bakımından en ye-
tersiz alanlardır. Gecekondu alanlarının dönüşümü gündeme geldiğinde mutlaka 
yetersiz olan açık ve yeşil alan miktarlarını arzu edilen standartlara yükseltecek, 
nitelik ve nicelik açısından yeterli yeşil alanlar planlanmalıdır. Ağaçlı bulvar ve 
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yollar da önemli miktarda ağaç varlığıyla kentsel ekosisteme katkı sağlamakta-
dır. Yeşil alanların sağladıkları tüm faydaların yanında oluşturdukları gölgeleme 
etkileri insanların sıklıkla yürüdükleri güzergahlarda bulunduğu için doğrudan 
konforlu yaya alanlarına hizmet etmektedir. Bu nedenle planlama çalışmalarının 
en başında tüm yollar bitki örtüsü ile birlikte düşünülerek tasarlanmalıdır. 
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İZMİR ALİAĞA LİMAN BÖLGESİNDE GEMİ 
GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETİNİN SEKTÖREL VE 

MEKÂNSAL ETKİLERİ

Yurdanur AYDOĞDU, Şevval SEZEN

GİRİŞ
Dünyada gemi geri dönüşüm faaliyeti 1980’li yıllarda ilk olarak Çin’de 

başlamış, bu kapsamda çok sayıda büyük kapasiteli gemi satın alınarak Çin’e 
getirilmiştir. 1990’lı yıllarda gemilerin ticari amaçlı alımı ve satımı, ekonomik 
ve çevresel kaygılarla uluslararası mevzuatla sınırlandırılmış, bu durum Çin’in 
bu piyasadaki öncülüğünü kaybetmesine neden olmuş ve Pakistan, Hindistan, 
Bangladeş, İtalya, İspanya, Türkiye, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, 
İngiltere, Polonya, Portekiz, Ukrayna, Rusya, Brezilya, Meksika, Bulgaristan, 
İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin sektörde kendilerine yer 
bulmasını sağlamıştır. Bugün gemi geri dönüşüm faaliyetlerinin çok büyük 
bir bölümü Pakistan, Çin, Hindistan ve Bangladeş’te yapılmaktadır. Pakistan, 
tümü işletilen, 100’ün üzerinde, her biri en az 2500 m2 parsel büyüklüğüne sa-
hip dünyanın en büyük gemi geri dönüşüm tesisine sahip ülkesidir (Stopford, 
1997). 

Diğer ülkelere göre nispeten küçük miktarda da olsa, Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında gemi geri dönüşümü yapan tek ülke 
Türkiye’dir. Türkiye’de gemi söküm faaliyetinin tarihsel gelişimi Cumhuriyet’in 
ilk yıllarına kadar uzanmaktadır. Gemi sökümünde kayda değer ilk sektörel faa-
liyet 1940’lı yıllarda İstanbul Haliç’te başlamış ve 1970 yılına kadar faaliyet de-
vam etmiştir. 1970’lerde İzmir Aliağa’da iki adet geminin söküm işlemi yapılarak 
gemiler geri dönüştürülmüştür. Bu tarihlerde sektör için yer arayan Türkiye, Yaşlı 
burnu ile Ilıca burnu arasında 600 dönümlük araziyi Bakanlar Kurulu kararı ile 
“Gemi Söküm Bölgesi” ilan etmiştir. 
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Bu çalışmanın amacı İzmir Aliağa Liman Bölgesinde yürütülen gemi geri dö-
nüşüm faaliyetini incelemek, bu faaliyetin sektörel ve mekânsal etkilerini tartış-
maktır. Araştırma kapsamında öncelikle literatür taraması yapılmış, kütüphane ve 
web kaynaklarından konuya ilişkin yazılı kaynaklar toplanmış ve incelenmiştir. 
Ardından İzmir’de 1 haftalık bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Saha araş-
tırması esnasında gözlem, görsel malzeme analizi ve odak grup görüşmesi yön-
temlerinden yararlanılarak veri toplanmış, ayrıca çeşitli kamu kurumları (İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kuzey Bölgesi Bürosu, Katı Atık İşletmeler Şube Müdür-
lüğü, Aliağa Belediyesi İmar Bürosu, Aliağa Ticaret Odası, Gemi Geri Dönüşüm 
Sanayiciler Derneği) ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünya üzerinde kıtalar coğrafi olarak denizlerle sınırlanmıştır. Kıtalar, ok-

yanusların ortasında kalmış geniş adalar halindedir. Kıtaların büyük denizler ile 
sınırlanması, farklı kara parçaları arasında deniz ulaşım güzergâhlarının oluşma-
sını sağlamaktadır. Denizler, sınırsız sayıda aksı olan otobanlar gibidir. Deniz 
üzerindeki yol aksları sayesinde, dünyada ticari faaliyetler hızlı ve güvenli şekil-
de yürütülmektedir. Esasında denizler kıtaları birbirinden ayırmamış, aksine bü-
yümeleri için gerekli olan ekonomik kutuplaşmayı sağlamıştır. Böylelikle ulaşım 
alt yapısının daha verimli ve ucuz olma olanağı ortaya çıkmıştır (Başer, 2013).

Dünya geneli ticari taşımacılıkta önemli bir yere sahip olan deniz yolu taşı-
macılığının en önemli unsuru limanlardır. Uluslararası ticaretin büyük bir bölü-
mü deniz yoluyla gerçekleştirilmekte ve artan deniz taşımacılığı nedeniyle dünya 
deniz filosunun hacmi giderek genişlemektedir. Hacmi artan deniz filosu, gemi 
üretimini doğrudan etkilemektedir. Dünya deniz filosunun büyük bir bölümünü 
ticari gemiler oluşturmaktadır. Mevcut ticari gemilerin %56’sı yirmi yaşın üze-
rindedir. Bir geminin ortalama kullanım ömrü 23 yıldır (UNCTAD, 2010). Bir 
geminin kullanım ömrünün 20-30 yıl arasında değiştiği düşünülürse, dünyada 
sökümü yapılması gereken ciddi miktarda gemi olduğu anlaşılmaktadır (CIEL, 
2011). Kullanım ömrü dolana kadar seferlere katılmış bir gemi için geri dönüşüm 
kararı alındığında, gemi bünyesindeki çelik, demir, mobilya gibi neredeyse tüm 
donanım sökülmekte, bu malzemeler dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale ge-
tirilmektedir (Mikelis, 2010).

Sürdürülebilirlik ilkesi gereği gemiler hurda olarak kenara ayrılmamalı, geri 
dönüşüm işlemine tabi tutulmalıdır. Türkiye, ham çelik üreticileri içerisinde 
dünyada ilk 10’da yer almaktadır ve büyük farkla en büyük demir hurdası it-
halatı yapan ülke konumundadır (Kemerci, 2011). Kullanım ömrü dolmuş ge-
milere çelik ham madde kaynağı açısından bakıldığında, gemi geri dönüşümün 
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Türkiye için önemli bir sektör olduğu söylenebilir. Bu sektör hakkında olumlu 
bir yargı oluşturmak isteyenler “gemi geri dönüşümü” terimini kullanırken, 
sektöre olumsuz bakanlar bu faaliyetin çevreye olan etkilerini vurgulamak 
maksadıyla “gemi söküm” kelimesini tercih etmektedir (Vuori, 2013). Her sa-
nayi kolu gibi gemi geri dönüşüm sektörü de iş sağlığı, iş güvenliği ve çev-
re kirlenmesi konusunda bazı tehditler barındırıyor olabilir. Önemli olan bu 
tehditlerin en aza indirilmesidir. Tehditleri en aza indirerek sektörel faaliyetin 
devamı için “Neden Gemi Geri Dönüşümü Yapılmalıdır?” sorusunun cevabı 
aşağıda verilmiştir (Görsel 1).
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Görsel 1: Neden Gemi Geri Dönüşümü Yapılmalıdır? (Yazarlar tarafından üretilmiştir, 
2019)

Günümüzde yeni gemi yapımında, atık olarak kabul edilen gemi geri dönü-
şüm malzemeleri kullanılmaktadır. Gemi geri dönüşüm süreci, gemilerin karma-
şık yapısından dolayı kısmen tehlikeli bir işlemdir (Choi, 2016). İşçilerin çalış-
ma esnasında karşı karşıya kaldıkları tehlikeli maddeler yanması, patlaması ya 
da işlenmesinden kaynaklı ortaya çıkan sonuçlar çevre habitatına ve ekosisteme 
zarar verebilmektedir. Ayrıca, işçiler çalışma esnasında çeşitli tehlikelerle karşı 
karşıya kalabilmektedir (Neşer vd., 2008). Gemilerin geri dönüşüm sürecinde 
zamanında alınmayan güçlü tedbirler nedeniyle hem çevreye hem insanlara za-
rar gelebilmektedir. Bu sebeple, sektörle bütünleşen gemi söküm alanlarında 
yaşanan sorunlara bağlı olarak geri dönüşüm faaliyeti üzerinde bir uluslararası 
kamuoyu ve sivil toplum kuruluşu baskısı söz konusudur. Bu baskı çevre, sağ-
lık ve güvenlik alanında yeni sektörel düzenlemelere gidilmesini sağlamıştır 
(Kaya, 2012). Bu kapsamda iki önemli uluslararası sözleşme imzalanmıştır. 
İlk sözleşme olan Basel Sözleşmesi, tehlikeli atıkların üretimi, yönetimi, sınır 
ötesi hareketi ve ortadan kaldırılmasından kaynaklanacak zararlara karşı insan 
sağlığını ve çevreyi korumayı amaçlamaktadır (SBC, 2008). 1992 tarihli Basel 
Sözleşmesi, atıkların sınır ötesi hareketini kontrol altına almak ve özellikle ge-
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lişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere tehlikeli olan atıkların ihracını en-
gellemek amacıyla bir dizi koruma hükmü getirmektedir. Sözleşmenin en temel 
hedefi, çevrenin korunmasını sağlamak ve zararlı atıkların sınır dışı hareketi 
gibi tehlike arz edecek birtakım faaliyetlere izin vermeme hakkını ülkelere tanı-
maktır (Kemerci, 2011). İkinci sözleşme olan 2010 tarihli Hong Kong Sözleş-
mesi, “beşikten mezara” olarak ifade edilen, geminin üretim aşamasından geri 
dönüşümüne kadar tüm aşamaları içine alan bir uygulama ve denetim sistemi 
tanımlamaktadır. Sözleşmeye göre üretim aşamasında olan gemilerde tehlikeli 
madde kullanımı yasaklanmıştır. Bu yasak mevcutta olan gemilerin bakım ve 
onarımı için de geçerlidir. Ayrıca tüm gemiler bünyesinde barındırdığı tehlikeli 
maddelere ilişkin tehlikeli madde envanteri belgesine sahip olmalıdır. “Yeşil 
Pasaport” olarak ifade edilen bu belgenin, gemi kullanımda olduğu müddetçe 
ona eşlik etmesi ve her bakım/onarım işleminden sonra dokümanın güncellen-
mesi gerekmektedir (Mikelis, 2010).

“Beaching”, bir gemi herhangi bir şekilde denizde batma tehlikesi geçirdiği 
zaman, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için kazazedenin, gemi dönüşüm işlemi 
için uygun zemini olan karaya deniz gel git hareketlerinden yararlanarak gemiyi 
oturtma işlemidir. “Ergitmek” ise metalleri, uygun sıcaklığa gelene kadar ısıtarak 
katı durumdan sıvı hale geçirme işlemidir (Görsel 2).

 

Görsel 2: Beaching Yöntemi ile Sahilde Gemi Geri Dönüşümü (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir, 2019)
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Görsel 3: Kıyıda Gemi Geri Dönüşüm Yöntemi (Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019)

“Geri Dönüşüm”, çeşitli atık malzemelerin fiziksel ve kimyasal işlemlerle 
ikincil hammaddeye dönüştürülerek üretim sürecine dahil olmasıdır (Büyüksa-
atçı vd., 2008). Gemi geri dönüşümü, ekonomik anlamda ömrünü tamamlamış 
gemilerin seferden ayrılması ve yerine yeni gemilerin getirilmesidir. İşletme ve-
rimini artıran, güvenli, çevreye duyarlı, riski azaltan teknolojik bir süreçtir (UAB, 
2022). Hong Kong Sözleşmesine göre bir geminin, bünyesindeki tehlikeli mad-
delere dikkat edilmesi şartıyla materyallerinin işlenip tekrar kullanılır hale ge-
tirilmesi gemi geri dönüşümü olarak adlandırılmaktadır. Gemi geri dönüşümü, 
tesiste geminin tamamının veya bir kısmının sökülmesi sureti ile materyallerin 
alanda işlem görmesi gibi çoklu işlemleri içermektedir. Fakat bu faaliyet başka 
tesislerde daha ileri işlem görme ve imha sürecini içermemektedir. Bu faaliyet, 
ömrü biten gemilerin kıyıda, iskelede veya uygun şartların sağlandığı ortamda 
hurda veya elden çıkarma için sökülmesi işlemini kapsamaktadır.

“Endüstriyel Simbiyoz”, fiziksel bağlamda birbirine yakın konumda olan an-
cak normalde birbirinden bağımsız bir şekilde faaliyet gösteren iki veya daha 
fazla endüstriyel işletmenin bir araya gelerek rekabeti ve çevresel performansı 
artıracak uzun vadeli dayanışma halinde çalışmasını ifade etmektedir. Endüst-
riyel simbiyoz, birbirinden bağımsız işletmeleri, sürdürebilir ve yenilikçi bir 
yaklaşımla buluşturan ve karşılıklı kaynak kullanımını/paylaşımını sağlayan bir 
yaklaşımdır (Çoban, 2016).
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SAHA ARAŞTIRMASI
Türkiye’de İzmir Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesisinde faaliyet 1970 yılında 

başlamıştır (Görsel 4). Gemi Söküm Bölgesi olarak bölgenin Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ilanından sonra bu tesiste ilk olarak Çoruh gemileri, Turgut Reis Tan-
keri ve Ankara yolcu gemilerinin söküm işlemi gerçekleştirilmiştir. İlerleyen yıl-
larda bu tesiste Türk bayraklı gemilerin yanı sıra yabancı bayraklı gemilerin de 
sökümüne başlanmıştır (Gemisander, 2017).

Görsel 4: İzmir Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesinin Konumu (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir, 2019)

 

Ekonomik ömrünü doldurmuş, fiziksel yapısı eskimiş ve işlevsel açıdan zayıf 
düşen gemilerin geri dönüşümünü yapmak, gemi geri dönüşüm sektörünün alt 
sektörel faaliyetlerini oluşturmaktadır. Gemi geri dönüşümü ile gemi bünyesinde 
bulunan hammaddenin yaklaşık %95’i çelik hammaddesi olarak geri dönüştürül-
mektedir. %5’lik kalan kısım tehlikeli atık ve kimyasal maddeleri içermektedir. 
Gemi geri dönüşüm faaliyetlerinde ekonomiye katkısı olan ve geri kullanım sağ-
lanan bazı değerli malzemeler ve madenler şunlardır:

• Makine ve ekipmanlar,

• Ahşap malzemeler,

• Çapa,

• Zincir,
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• Gemi saçları,

• Pirinç,

• Krom, 

• Alüminyum, 

• Bronz,

• Bakır.

Gemi geri dönüşümü sırasında hurda haldeki metal malzemeler yakın çev-
redeki hadde hanelere gönderilerek hammaddeye dönüştürülmektedir. Bu dönü-
şümde doğal kaynaklar geri kazanıldığından gemi geridönüşümü çevreyi koru-
yan bir endüstri çeşididir (Gemisander, 2017). Yüksek sıcaklıktaki fırınlarda pik 
demiri eritilir ve daha sonra demir maddesi indirgenerek çeliğe dönüştürülür. Pik 
demirinin elde edilmesi için üç hammaddeye (Demir Cevheri, Kok Kömürü ve 
Kireç Taşı) gereksinim duyulmaktadır (Görsel 5). 

Görsel 5: Demir Cevherinin Elde Edilmesinde Kullanılan Hammaddeler (Yazarlar 
tarafından üretilmiştir, 2019)

Bir ton çeliğin geri dönüşümünde 1100 kg demir cevheri,630 kg kömür ve 55 
kg kireç taşından tasarruf edilmektedir. Her üç hammadde de doğal kaynakların 
ocaklarda belirli işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilmektedir. Kok kömürü 
elde edilirken üretim kısmında karbondioksit açığa çıkarak atmosfere salınmak-
tadır. Doğal kaynaklardan demir elde etme işleminde ise 2200 kg. CO2 atmosfere 
salınmaktadır. Bir ton hurda çeliğin geri dönüşüm işlemi sırasında CO2 salınım 
miktarı 280 kg civarındadır (Görsel 6).
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Görsel 6: Bir Ton Demir Elde Edilirken Atmosfere Salınan CO2 Miktarı (Yazarlar 
tarafından üretilmiştir, 2019)

Bir ton demir cevherinin demire dönüştürülmesi için 7400 MJ. Enerji har-
canırken, bir ton çelik hurdasının eritilmesi için 1350 MJ enerji harcanmaktadır 
(Görsel 6-7). Hurda çelik geri kazanıldığında elde edilen kazanımlar aşağıda gös-
terilmiştir (Görsel 8).

Görsel 7: 1 Ton Demir Elde Edilirken Tüketilen Enerji Miktarı (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir, 2019)
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Görsel 8: Hurda Çelik Geri Dönüştürülmesi Durumunda Elde Edilen Kazanımlar 
(Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019)

Geri Dönüşüm, dünyada giderek cazibesi artan avantajlı sektörlerden biri-
dir. Bu sektörde demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik ve cam gibi maddeler 
geri kazanılmakta ve tekrar kullanılabilir hale getirilmektedir. Bu sayede çev-
reye verilen zararın önüne geçilmekte, doğal kaynakların tahribatı azaltılmakta 
ve ekonomik tasarruf sağlanmaktadır. Türkiye’de geri dönüşüm sektörü son 20 
yılda belirli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Türkiye geri dönüşüm sektörü yılda orta-
lama 5 milyar Euro getiri sağlayan bir pazar payına sahiptir. Türkiye’de yılda 
25 milyon evsel atık, 1,2 milyon ton endüstriyel atık, 100 bin ton tıbbi atık ve 
530 bin ton elektronik atık ortaya çıkmaktadır. 2010 yılına kadar % 35 olan geri 
dönüşüm oranı, 2017 yılında % 40 seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’de geri dö-
nüştürülen atıkların % 46’sını kâğıt, % 29’unu plastik, % 13’ünü cam, % 8’ini 
tekstil ürünleri, % 4’ünü de metal oluşturmaktadır. Metal, geri dönüşümden en 
çok karın yapıldığı ve çevreye zararı ciddi şekilde azaltan maddedir (Yetim, 
2014) (Görsel 9).
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Görsel 9: Türkiye’de Geri Dönüştürülen Maddelerin Yüzde Grafiği (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir, 2019) 

Gemi geri dönüşüm sektörünün ülke ekonomisine katkısını katma değer, 
hammadde ve istihdam olarak 3 başlık altında toplamak mümkündür. Gemi geri 
dönüşümünde çok sayıda personel ve işçi çalışmaktadır. Bu faaliyet sayesinde 
Türkiye demir hurda için yurtdışına ödenen dövizden tasarruf etmektedir. Ayrı-
ca geri dönüşüm maliyeti ülke sınırları içinde kalmaktadır (Gemisander, 2017) 
(Görsel 10).

Görsel 10: Gemi Geri Dönüşüm Sektörünün Ekonomiye Katkıları

 (Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019)
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Gemi geri dönüşüm pazarında %97 gibi çok büyük bir kısım Bangladeş, Çin, 
Hindistan, Pakistan ve Türkiye arasında paylaşılmaktadır. Dünyada ilk 5 ülke 
arasında yer alan Türkiye beş ülke arasında en az Pazar payına sahip olan ülke-
dir (Görsel 11). Bunun başlıca sebebi İzmir Aliağa’da gerçekleştirilen gemi geri 
dönüşüm işleminin çevreye duyarlı bir biçimde gerçekleştirilmesi ve diğer ülke-
lerde olan ucuz işgücünden yararlanmamasıdır (Tablo 1).

Görsel 11: 2011 Yılı Gemi Geri Dönüşüm Oranları (Gemisander,2017)

Gemi geri dönüşüm pazarının %60’lık büyük bir kısmı iki ülke arasında pay-
laşılmaktadır. Bu ülkelerden Çin ve Hindistan’ın çevreye duyarlı Basel ve Hong 
Kong sözleşmelerinin yürürlüğe girmesiyle pazardaki payında ciddi anlamda dü-
şüş görülmesi beklenmektedir.

Tablo 1. Ülkelerin gemi geri dönüşüm tesis ve istihdam sayıları 

Kaynak: Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019
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Görsel 12: Dünya Gemi Geri Dönüşüm Güzergâhı (Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019)

Görsel 13: Gemi Geri Dönüşüm Yıllara Göre Çelik Ağırlığı (Gemisander, 2017)

Gemi geri dönüşümü, hem çelik, elektronik ve mekanik donanımların tekrar 
kullanılmasını hem de işletme ömrünü tamamlamış gemilerin içerdiği tehlikeli 
atıkların kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Gemi geri dönüşümü sayesinde 
ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş gemiler piyasadan çekilmekte, yerlerine 
yeni gemiler üretilmektedir. Gemilerin geri dönüşümü, eğitimli ve bilinçli perso-
neller tarafından denetlenen düzenli bir alt yapıya ve yeterli depolama alanlarına 
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sahip, çevreyi ve insanı koruma odaklı tasarlanan tesislerde yapılmalıdır. Aksi 
halde dönüşümler insana ve doğal yaşama zarar verecektir. 

Bu araştırma kapsamında İzmir Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesine yöne-
lik yapılan bazı tespitlere bu kısımda yer verilmiştir. Gemi geri sökümü yönetme-
liğinde, kurulacak tesisin mekansal planlama ve tasarım ilkeleri konusunda çok 
yüzeysel bilgi yer almaktadır (Görsel 14). Yönetmeliğin detaylandırılarak tesis 
yer seçimi ve mekansal tasarımı konusunda ilkesel yönlendirmeler yapılmalıdır. 
Hatta gemi geri dönüşüm bölgelerine dair başlı başına bir kentsel tasarım rehberi 
oluşturulmasında fayda vardır. 

Görsel 14: 2004 Tarihli Gemi Söküm Yönetmeliği 

Gemi söküm sektörünün ekonomiye katkısı oldukça fazladır. Bu sektöre daha 
fazla yatırım yapılarak olağan çalışma standartlarının yükseltilmesi gerekmekte-
dir. İzmir Aliağa Gemi Geri Dönüşüm arazisi, TOKI’ye aittir; arazi kısa dönemli 
kiralamalar üzerinden kullanılmaktadır (Görsel 15). Mülkiyete ilişkin bu durum 
bölgeye yeni yatırım yapılmasını kısmen engellemekte, sektörel gelişimin önünü 
tıkamaktadır. Sektörün gelişmesi için yatırımların uzun vadede, mülkiyeti kendi-
ne ait arazi üzerinde yapılması gerekmektedir. 
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Görsel 15: Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Firmaları Yerleşim Planı (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir, 2019)

Yerele özgü olarak uzun zamandır devam eden gemi geri dönüşüm faaliyeti-
nin mekansal planlama ve tasarıma konu olmaması, faaliyetin yürütüldüğü alanın 
geçici bir yer olarak görülmesi önemli bir sorundur. Yeşil endüstri olarak ad-
landırılan faaliyetin sürdürülebilirliği açısından kalıcı ve uzun vadeli planlama 
yapılması gerekmektedir. Bu faaliyet kolay yer değişikliği gösterecek durumda 
değildir çünkü alanın kendine sektörel faaliyeti destekleyen özel koşulları vardır. 
Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesi, uluslararası sözleşmelerde belirtilen standart-
ları en çok karşılayan bölge özelliği taşımaktadır. 1986 tarihli nazım imar pla-
nında gemi söküm bölgesi gösterilirken, 2015 tarihli nazım imar planında geni 
söküm bölgesine yer verilmemiştir (Görsel 16-17). 



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

60

Görsel 16: 1986 tarihli Aliağa Nazım İmar Planı

Görsel 17: 2015 tarihli Aliağa Nazım İmar Planı 
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Yerele özgü bilgi olarak tanımlayabileceğimiz gemi söküm işlemi, 1970’li 
yıllardan beri yalnızca Aliağa’da yapılmaktadır. Çalışanlar gemi sökümünü ye-
relden işi öğrenmeyle ve deneme - yanılma yöntemi ile devam ettirmektedir. Bu 
işin daha iyi yapılacağına dair açılımlar yapmaya ihtiyaç vardır. Alanda yeni-
likçi açılıma önem veren mekânsal gömülülük bulunmaktadır. İzmir Aliağa’da 
çalışanlar işçilerin gemi sökümü üzerine bir uzmanlık eğitimi bulunmamaktadır. 
Gemi sökümü yapılırken tehlikeli kimyasal atıkların solunum, temas ve gıda ile 
vücuda girmesi nedeniyle tehlikeli ve tedavisi zor olan hastalıklar ile karşılaşıla-
bilmektedir. Hastalıkların ve iş kazalarının önüne geçmek için çalışanlara uzman-
lık eğitimleri verilmelidir (Görsel 18). 

Görsel 18: Aliağa’da Çalışan İşçilerden Görüntüler 

Gemi geri dönüşümü ile elde edildiği takdirde çelik üretiminin çevreye verdi-
ği zarar azalmaktadır. Ancak her durumda gemi geri dönüşüm faaliyetinin çevre 
kirliliğine yol açma riski vardır. Gemi geri dönüşüm alanı, doğa ve insan için 
güvensiz ve tehlikeli bir yer olmaktan tamamen çıkarılmalıdır (Görsel 19). 

Görsel 19: Aliağa’da Geri Dönüşümü Yapılan Gemilerden Görüntüler 
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DEĞERLENDİRME
Çevre ile uyumlu, katma değer üreten sanayiler dünya genelinde giderek yay-

gınlaşmaktadır. Bu tür sanayi faaliyetleri ekonomiye katkı sunduğundan, bölge-
sinde istihdam oluşturduğundan ve hammaddeyi verimli kullandığından geliştiril-
mekte ve desteklenmektedir. Her sanayi faaliyeti belli ölçüde doğaya zarar verir 
ancak sürdürülebilir planlama ve tasarım ile bu zararın en aza indirilmesi müm-
kündür. Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesinde, hurdaya çıkan gemilerden elde edi-
len atıkların %95’i geri dönüştürülmektedir. Bu bölgede çalışan işçilerin yemek, 
barınma, dinlenme ve sağlık ihtiyaçları için tesis yakının özel alanlar oluşturulma-
lıdır. Gemi geri dönüşüm sektörü için belirlenmiş 300 hektarlık alanın toplu konut 
idaresi tarafından dönemsel olarak kiralanıyor oluşu yeni yatırımlarla bölgede bu 
tür özel alanların oluşturulmasının önünde engel teşkil etmektedir. Gemi geri dö-
nüşüm bölgesinin ulaşım ve teknik altyapısını yenileme zamanı gelmiştir. 

Bölgesel istihdama, ekonomiye ve doğaya önemli katkıları olan Aliağa gemi 
geri dönüşüm tesisi içinde hizmet alanları oluşturulmalı, çalışanların daha iyi şart-
larda çalışması ve bölgeye erişimin kolaylaşması gerekmektedir. Ayrıca yeşil en-
düstri oluşumu için bölgede yeni yatırımlarla endüstriyel simbiyoz uygulamalarının 
önü açılmalıdır. Bu yolla gemi geri dönüşüm faaliyetinin çevreye olan etkisi en aza 
indirebilir ve birbiri ile ilişkili sanayi faaliyetlerinin atıkları bertaraf edilerek geri 
dönüşüme kazandırılabilir. Endüstriyel simbiyoz, ayrıca bölgede istihdamı, katma 
değeri ve yaşam kalitesini artıracaktır. Aliağa, sanayi faaliyetlerinin yoğun görüldü-
ğü bir alandır. Buna karşın sanayinin getirdiği çevresel sorunlara karşı önemli ön-
lemler alınmış, yaşam ve çalışma standartları bölgede yüksek tutulmuştur. Endüst-
riyel simbiyoz, bölgedeki çevresel standartları üst seviyeye taşıyacak ve sağlıklı bir 
çalışma ortamı oluşturacak eylemler bütününü destekleyecektir.

SONUÇ VE ÖNERİLER 
İzmir Aliağa Liman Bölgesinde gemi geri dönüşüm faaliyetlerini ve endüstri-

yel simbiyoz uygulamalarını tek elden yönetecek bir merkeze ihtiyaç vardır. Ali-
ağa Endüstriyel Simbiyoz Merkezi sayesinde gemi geri dönüşüm alanı daha aktif 
ve planlı şekilde kullanılabilecektir. Bu merkezde sektör çalışanlarına eğitimler 
verilebileceği gibi Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunulabilir. 

Gemi geri dönüşüm tesis planının yapılması
Gemi geri dönüşüm yönetmeliğinde, gemi geri dönüşüm alanlarında kurula-

cak tesislerin mekânsal olarak planlanmasına ve tasarımına ilişkin yönlendirici 
hükümler yer almamaktadır. Halbuki bu alanlar, birbiri ile ilişkili pek çok hizmet 
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birimine ihtiyaç duymaktadır. Bu hizmet birimleri, çevreyi ve insanı koruyacak 
ve yaşatacak şekilde sürdürülebilir şekilde tasarlanmalıdır. Bu kapsamda Aliağa 
için bir gemi geri dönüşüm tesisi yönetim planı hazırlamalıdır. Tehlike anında 
devreye girecek acil durum ve müdahale planı yine hazır olmalıdır. Tesis planın-
da idari ve hizmet binalarına yer verilmelidir. Tesis, belirli prosedürlere göre tek 
bir yönetim merkezi eliyle yönetilmelidir. 

Gemi geri dönüşüm tesisinde tehlikelere karşı önlem alan 
kapsamlı bir yönetmelik oluşturulması
Gemi geri sökümü yönetmeliğinde gemi geri dönüşüm bölgelerinde alınacak 

tedbirler ile ilgili kısım yüzeysel kalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından gemi geri dönüşüm bölgesinde tehlikelere karşı alınacak önlemleri ta-
nımlayan kapsamlı bir yönetmelik çıkarılmalıdır. Yönetmelik, erkenden tedbir 
alınmasını, gemi geri dönüşüm politikası oluşturulmasını, gemi geri dönüşüm 
faaliyetlerinde belirli usul ve standartlara uyulmasını sağlamalıdır. Gemi geri dö-
nüşüm operasyonlarının yürütülmesi sırasında, işverenlerin ve işçilerin sorum-
lulukları ve rolleri yönetmelikte net bir şekilde tanımlanmalıdır. Yönetmelikte, 
gemi geri dönüşüm tesislerinin çevreye duyarlı bir şekilde mekânsal olarak plan-
lanmasını ve tasarlanmasını sağlayacak maddelere yer verilmelidir. Yönetmelik, 
gemi geri dönüşüm tesisi içinde ve yakınında çalışan insanların sağlığını koruya-
cak tedbirler içermelidir. 

Aliağa ve çevresindeki sanayi faaliyetleri arasında 
endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin kurulması
Gemi geri dönüşümü ile ortaya çıkan demir, çelik, plastik, ahşap ve tehlikeli 

kimyasal atıkların çevredeki sanayi faaliyetleri ile ilişkisi ve girdileri araştı-
rılmalıdır. Farklı sanayi kolları arasında endüstriyel simbiyoz ilişkileri kura-
rak hammadde ve ürün girdileri-çıktıları bölgede yeniden düzenlenmelidir. Bu 
sayede atık yönetimi daha sürdürülebilir şekilde sağlanabilir, çevreye uyumlu 
ve verimli bir ekonomik modele geçilebilir. Bu doğrultuda mevcutta var olan 
endüstriyel simbiyoz olanakları belirlenmeli, bu iş için yasal zemine oturan 
iş birliği modelleri geliştirilmelidir. Birbirlerinden farklı endüstrilerin madde-
sel girdi-çıktı uyumlulukları incelenmelidir. Kamu ve özel sektörün bu konu-
da kurumsal altyapıları güçlendirilmelidir. Endüstriyel simbiyoz eylemlerini 
koordine eden yetkili bir merkezi birim oluşturulmalıdır. Gemi geri dönüşüm 
faaliyetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projeler tasarlayacak, alanda yenilikçi 
teknolojik bilgi gereksinimini karşılayacak bir AR-GE merkezi kurulmalıdır. 
Endüstriyel simbiyoz için sanayi kuruluşlarının kapasitesini, bilgi birikimini ve 
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farkındalığını artırmak amacıyla sektörler arası bilgilendirme toplantıları yapıl-
malıdır. Gemi geri dönüşüm sektöründe mevcut teknolojilerin ötesinde inovatif 
ve kreatif sürdürülebilir teknolojiler geliştirilmelidir. Ar-Ge ve çevre teknoloji-
leri altyapısının güçlendirilmesi ve gemi geri dönüşüm bölgesine uzman erişi-
minin kolaylaştırılması için bir ekosistem oluşturulmalıdır. Gemi geri dönüşüm 
bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin girişimcilik potansiyeli artırılmalıdır. 
Firmaların kuracağı endüstriyel ilişkilerde ekonomik katma değer beklentisini 
karşılar nitelikte geri kazanımların nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirmeler 
yapılmalıdır.

Gemi geri dönüşümün yapıldığı alanın uzun vadeli 
kullanıma uygun yatırım yapılır hale getirilmesi
Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesine yeterli yatırım yapılmamaktadır. Çünkü 

arazi TOKİ’ye aittir ve kısa dönemli kiralamalarla bu sanayi faaliyeti bulunduğu 
alanda devam ettirilmektedir. Bu sektörün bulunduğu alanda faaliyetlerini ge-
liştirerek devam ettirmesi için arazi mülkiyetinde değişikliğe gidilmesi gerek-
mektedir. Mülkiyet değişikliğine gidilemiyorsa, gemi geri dönüşümü yapılan 
arazinin uzun vadeli kiralanması için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Tesisin mevcut kapasitenin kullanılması ve arttırılması için bir gelişim planı 
hazırlanmalıdır.

Tesis çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve tehlikeli 
maddelere karşı sağlıklarının korunması
Aliağa’da gemi geri dönüşüm işlemi, eğitim alınmadan kazanılan mesleki bi-

rikim ie yapılmaktadır. Çalışanlar gemi söküm işini yerelde öğrenmekte, deneme 
- yanılma yöntemi ile devam ettirmektedir. Bu işlem sırasında tehlikeli kimyasal 
atıklar çalışanlara temas etmekte, tedavisi zor hastalıklar ortaya çıkarabilmek-
tedir. Tesis çalışanlarının hastalıklara ve iş kazalarına karşı eğitilmesi şarttır. 
Tehlikeli maddelerin bilinçsiz kullanımını ve iş kazalarını önlemek için eğitim 
seminerleri düzenlenebilir. Tesis içinde çalışanlar için güvenli dinlenme, kimya-
sallardan arınma ve sağlıklı vakit geçirme alanları oluşturulmalıdır. 

Doğal kaynakların korunması, söküm işlemi ve dönüşüm 
işlemi sırasında çevreye verilen zararın en aza indirilmesi
Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesinde katı atık denetimi ve ölçümü için gerek-

li kapasite belirlenmeli, dönüştürülen maddeler için uygun depolama ve taşıma 
sistemleri kurulmalıdır. Gemi sahipleri/işletmecileri tarafından, hurda gemiler 
ihraç edilmeden önce kirleticilerden arındırılmalıdır. Gemi sökümü faaliyetleri 
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işçilerin sağlığını ve çevreyi riske atmayacak şekilde yürütülmelidir. Gemiler, sö-
külmek üzere ihraç edilmeden önce “gas free” işlemine tabi tutulmalıdır. Tehli-
keli maddenin çevre ve insan sağlığına olan etkileri değerlendirilmeli ve en başta 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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İZMİR’DE KİRLENEN YERALTI VE YERÜSTÜ SU 
KAYNAKLARI

Kübra Nur FISTIKÇI, Müberra Zeynep ÇINAR

GİRİŞ
Su, canlı hayatı için en önemli maddedir. Yaşamsal faaliyetin devamı, tarım-

sal üretimin canlılığı, teknolojik gelişmenin sürdürülebilirliği suyun varlığına 
bağlıdır. İnsanlar suyu sadece kendi ihtiyacı olarak görmekte ve yararlanılacak 
kaynak olarak algılamaktadır. Bu doğrultuda insanlar doğadaki suyu bilinçsizce 
ve hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanmaktadır. Bilinçsiz su kullanımı suda kirlen-
meyi beraberinde getirmekte, bu durum doğadaki dengenin bozulmasına neden 
olmaktadır. Doğadaki süreklilik için tüm dengelerin korunması gerektiğinden su-
daki kirlenme, ekolojik sistem ve canlı hayatının devamı için hayati bir tehlike 
oluşturmaktadır. Dünyada toplam su miktarının %96’sı tuzlu sulardan, geri kalan 
%4’ü ise tatlı sulardan oluşmaktadır. Bu tatlı suyun yaklaşık %70’i buzul halde 
bulunmaktadır. Bu sebeple kullanılabilir suyun, toplam su miktarı içindeki oranı 
%1’dir. Bu %1’lik kullanılabilir tatlı su miktarı kentleşme ve sanayileşme gibi 
süreçlerin etkisiyle azalmaktadır. Su kaynaklarında kullanım limitlerinin aşılma-
sı, yeraltı suyuna kirli suyun karışması gibi etkilerle su döngüsü bozulmakta, tatlı 
su kaynaklarının niteliği ve dünya üzerindeki doğal dağılımı olumsuz etkilen-
mektedir (Sılaydın, 2007; İçöz, 2013).

Dünya genelinde su konusunda yaşanmakta olan problemlerin çoğu Türki-
ye’de de kendini göstermektedir. Ülkede sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin 
bilinçsizce ilerletilmesi, yeraltı ve yüzey sularında kirlilik meydana getirmiştir. 
Mekânsal planlama süreçlerinde alınan hatalı yer seçim kararları, havza koru-
ması ve yönetiminde bilgi eksikliğinin olması, akarsu ve dere yatakları üzerinde 
görülen yapılaşmalar, su kirliliğine sebep olan etmenlerin başında gelmektedir. 
İlave olarak altyapı eksikliğinden kaynaklanan düzensiz yapılaşmalar, tarım alan-
larında kullanılan zirai ilaçlar, gübre ve sulama esnasında gereğinden fazla su 



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

68

kullanımı su kirliliğine sebep olan diğer etmenler arasındadır. Tarım arazilerinin 
sulanması esnasında kullanılan fazla su, topraktaki minerallerin çözülerek yeraltı 
sularına karışmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Su hem yaşamsal ihtiyaçlar için gereklidir hem de farklı sektörlerde fark-
lı amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin içme suyu, günlük kullanım ve en-
düstriyel kullanım alanlarının yanında tarım ve hayvancılık alanında ve peyzaj 
düzenlemelerinde de kullanılmaktadır. Tıp alanında su, tedavi amaçlı kullanıl-
maktadır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde, arıtılmadan su kaynakları-
na bırakılmakta olan atık sular sebebiyle dünyada 1,4 milyar insan temiz suya 
erişememektedir. Pek çok ülkede yayılan salgın hastalıkların %80’i kirli sular-
dan kaynaklanmaktadır. Tüm bu faktörler ele alındığında, dünyada hemen her 
sektörün ve canlının bir şekilde suya gereksinim duyduğu açıktır. Bu sebeple 
uzun vadeli bir anlayışla su kaynaklarını korumaya ve sürdürülebilir şekilde 
kullanmaya ihtiyaç vardır. 

Su kirliliğine yönelik gerekli önlemler acilen alınmadığı takdirde su sorunu 
dünya için çok ciddi problemler doğuracaktır. Dünya üzerinde bulaşıcı hastalık-
ların pek çoğu kirli sular üzerinden yayılmaktadır. Bulaşıcı hastalıklar yalnızca 
insanların değil bitki ve hayvanların da hayatını tehlikeye atmaktadır. Dünyada 
nüfusun ve teknolojinin artması, suya olan ihtiyacı artırmış, temiz su gün geçtik-
çe bulunması zor bir madde haline gelmiştir. Bu durum gelecek yıllarda küresel 
su krizlerini ve uluslararası su savaşlarını beraberinde getirecektir. Türkiye, su 
kirliliği sorunundan nasibini alan ülkeler arasındadır. Türkiye’nin batısında ya-
şanan hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişmeler, Ege bölgesinde ve İzmir’de su 
kirliliği sorununu ciddi seviyelere getirmiştir.

Bu çalışmanın amacı, İzmir’de yeraltı ve yerüstü sularındaki kirlilik duru-
munu araştırmak, su kaynakları üzerindeki ekonomik, endüstriyel, tarımsal ve 
kentsel faaliyetlere bağlı oluşan baskıları tespit etmektir. Çalışma kapsamında, 
İzmir’de su kaynakları potansiyeli, noktasal kirleticiler ve mevcut su kalitesi in-
celenmiş, mevcut durum ortaya konmuştur. Havza bazında tespit edilen kirlilik 
kaynaklarına bağlı olarak İzmir’de su kaynaklarında görülen kirliliğin önlenmesi 
için çözüm önerileri getirilmiştir.

Araştırmada önce literatür taraması yöntemi ile veri toplanmıştır. Ardından 
İzmir’de bir hafta süren saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması es-
nasında gözlem ve odak grup görüşmesi yöntemlerinden yararlanılarak veri top-
lanmış, ayrıca çeşitli kamu kurumları (İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir DSİ 
2. Bölge Müdürlüğü, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ile derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
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KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Su, canlı hayatı için önemi yadsınamaz bir maddedir (Görsel 1). Suya he-

men her alanda yüksek ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanoğlunun her yerde ihtiyaç 
duyduğu bu değerli kaynağı hoyratça kullanmaya başlamasıyla birlikte doğan 
sorunlar, zamanla önemli boyutlara ulaşmış ve durumun çözümüne yönelik poli-
tikalar geliştirilmeye başlanmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekillerde 
su sorunu ortaya çıktığından, ülkelerin meseleye bakışı ve ürettiği çözümler fark-
lılık göstermektedir. Birleşmiş Milletler Su Gelişim Raporu 2021 verilerine göre 
Avrupa ve Kuzey Amerika için havza bazında suyu farklı amaçlar için kullanma 
ve ulusal/uluslararası su politikalarının birbiriyle örtüşmesi konusu önem arz et-
mektedir. Afrika için su kaynaklarının geliştirilmesi ve kişi başına düşen temiz su 
miktarının arttırılması konusu önem arz etmektedir. Asya ve Pasifik bölgelerinde 
yeraltı suyu yönetimi, kirlilik yüklerinin hafifletilmesi ve su kaynaklı afetlere 
karşı direnç hakkında politikalar üretilmektedir. Arap Birliği bölgesinde yeraltı 
su kaynaklarının aşırı miktarda kullanımı su kıtlığı sorununu doğurmuş, bu sorun 
bölgede sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır (Barlow ve 
Clarke, 2001). Türkiye ise tatlı su kaynaklarının kirlenmesi ve su kalitesinin azal-
ması sorunu ile karşı karşıyadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak maksadıyla ülkede 
havza koruma planları devreye sokulmuştur. 

Görsel 1: Dünyadaki Suyun Dağılımı (Şen, 2018) 

Türkiye’nin içinde yer aldığı Ortadoğu havzası, yarı kurak bir iklime sahip 
olması ve su kaynakları potansiyelinin düşük olması sebebiyle önlem alınma-
dığı takdirde su yetmezliği yaşayabilecek bölgeler arasında yer almaktadır. Bu 
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sebeple Türkiye, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını mekânsal planlamaya yön ve-
recek ana etmenler olarak değerlendirmelidir. Su, diğer tüm doğal kaynaklar gibi 
tükenebilen ve kendini yenileyemeyen bir maddedir. Türkiye’nin kullanılabilir 
potansiyel yüzey ve yer altı suyu yılda ortalama 112 milyar m3’tür. Buna bağlı 
olarak ülkede kişi başına düşen yıllık su miktarı yaklaşık 1586 m³ iken, bu miktar 
Kanada, ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde 10,000 m³’ün üzerindedir. Buna göre 
Türkiye, dünya standartlarına göre su fakiri bir ülkedir. Türkiye’de doğal su kay-
naklarının korunması ve sürdürülebilirliği konusu ülkenin sosyo-ekonomik yapı-
sına bağlı olarak ele alınmalıdır. Su yönetimi, su kaynaklarının planlı bir şekilde 
dağıtılması, kullanılması ve geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Su yönetimi, 
su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, su fiyatlandırması, su tahsisi ile 
ilgili kurallar, arazi kullanım ilkeleri gibi pek çok faaliyeti kapsamaktadır (Evsa-
hibioğlu vd., 2010; Tomar, 2014; Şen, 2017). 

Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde bulunan İzmir ilinin sınırları 3 havzaya yayıl-
maktadır: “Kuzey Ege Havzası, Gediz Havzası ve Küçük Menderes Havzası”. 
Küçük Menderes Havzası’nın %95’i İzmir sınırları içerisinde yer almaktadır. Su 
kirliliği yabancı maddelerin, suyun niteliğini değiştirecek oranda ve miktarda 
suya karışması durumudur. Su kirliliğine havzalar bazında bakmak gerekmek-
tedir. Su kaynaklarının kirlenmesi sorununun çözümü havza yönetimi kavramı-
nın altında yatmaktadır. Su toplanma havzalarında, toplumun sosyal, ekonomik, 
kültürel gelişimini sağlayacak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının 
planlanması ve yönetilmesi havza yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Havzalarda 
kirliliğe sebep olan kaynaklar üç ana başlık altında toplanabilir: “evsel kirlilik, 
endüstriyel kirlilik ve tarımsal kirlilik”. İzmir’in havzalarında bulunan yerleşim 
yerlerinin büyük çoğunluğunda kanalizasyon sistemi bulunmamakta, kanalizas-
yon sistemi bulunan sınırlı yerleşim yerinde atık su arıtma tesisi yer almamakta, 
atık sular herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan nehirlere verilmektedir. 
Bu şekilde tatlı su kaynaklarının kirletilmesi ile tatlı suyun sulamada kullanılması 
sonucu havzalarda toprak kirliliği ortaya çıkmaktadır. Havzalarda yapılan tarım-
sal faaliyetlerde bilinçsizce, fazla miktarlarda gübre/pestisit kullanımı ve aşırı 
su tüketimi söz konusudur. Geleneksel sulama yönteminin neden olduğu aşırı 
su tüketimi topraklarda kuraklığa sebep olmaktadır. Toprakta bulunan mineral-
ler fazlaca çözülerek yeraltı sularında kirlenmeye sebebiyet vermektedir (Geray, 
2011; Tomar, 2014).

Yeraltı su kaynakları, yer yüzeyinin altında bulunan katmanda bulunan boş-
luklarda yer alan sulardır. Yeraltı sularını diğer su kaynaklarından ayıran bazı te-
mel farklılıklar vardır. Gerekli teknik ve teknolojik çalışmalar yürütülebilirse her 
yerde yer altı su kaynağı bulunabilir. Buharlaşmayla su kaybı azdır ve yeraltı su-
ları bundan korundukları için kurak bölgeler için elverişli bir kullanım sunmakta-
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dır. Toprak ve doğal kayaçlardan geçen ve buralarda bulunan (faydalı) mineralleri 
alan yer altı suları içme suyu olarak kullanıma uygundur. Yer altı su sıcaklığının 
mevsimlere göre değişimi azdır. Yüzeysel kirlenmelere karşı korunaklıdırlar. Bu 
özellikleri ile yeraltı suları içme suyu olarak günümüzde sıklıkla kullanılmakta-
dır. Dünyada nehirlerin neredeyse yarısı kirli su kategorisinde bulunmaktadır. Bu 
durum yeraltı sularını en önemli içme suyu kaynağı haline getirmektedir. Yeraltı 
sularına ulaşabilmek her zaman kolay olmamakta, yüksek miktarda finansal har-
cama ve teknoloji kullanımı gerektirmektedir.

Sular, kalitelerine göre 4 sınıfa ayrılır. İçme ve kullanma suyu olarak kulla-
nılan sular, kaliteli ve 1. sınıf sular olarak tanımlanmaktadır. Arıtma işleminden 
sonra içilebilir olan sular, az kirlenmiş olarak bilinen 2. sınıf sulardır. Kullanım 
amacına uygun olarak arıtıldıktan sonra kullanılabilen çok kirli sular 3. sınıf su-
lardır. Kullanılmaması tavsiye edilen kirlenmiş olan sular ise 4. sınıf sulardır. 
Ege havzasındaki sular çoğunlukla 3. ve 4. sınıf sulardır (Keleş, 2013; Şen ve 
Tayfur, 2018). İzmir’de yer alan suların kullanımı genel olarak sağlık açısından 
kullanıma uygun bulunmamaktadır. Canlı sağlığı ve sürdürülebilir su kullanımı 
açısından suyun belirli kalitede olması gerekmektedir. Aşağıda yer alan tabloda, 
bazı elementlerin içme suyu içerisinde bulunmasına müsaade edilen değerler ve 
kritik en yüksek değerler verilmiştir.
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Tablo 1. İçme Sularında Bulunmasına Müsaade Edilen Yabancı Maddelerin En Yüksek 
Miktarları

Kaynak: Velicangil, 1975

Dünyada bulunan su kaynaklarının çok küçük bir bölümünü oluşturan tatlı su 
kaynakları, tüm canlıların hayatına doğrudan etki etmektedir. Bu sebeple suyun 
yönetilmesi en temel sorunlardan biridir. Su kaynaklarının bütüncül olarak koru-
nabilmesi aynı zamanda doğa bütünlüğünün korunması anlamına gelmektedir. Bu 
kapsamda su ve havza yönetimi bir bütün olarak ele alınmalı ve ilgili kurumsal 
yapılar buna göre oluşturulmalıdır. Ancak bu noktada ülkelerin gelişmişlik düzey-
leri devreye girmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu konuda ciddi adımlar atılabilirken, 
gelişmekte olan ülkelerde yeterince ilerleme kaydedilememektedir. Bunun sebebi 
yapılması gereken değişiklik ve düzenlemelerin ciddi yatırımlara ihtiyaç duyması-
dır. Bu noktada hem sağlam bir örgütlenme ve tek elden karar verme hem de yeterli 
kaynak sağlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için su yönetimi atılma-
sı gereken temel adımlardan biridir (Kılıç, 2011; Tokgöz Güneş ve Güneş, 2013).
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Günden güne artan su talebi, suyun yanlış kullanımı ve küresel iklim deği-
şikliği sonucu tatlı su kaynaklarında azalma uluslararası gündemde su konusunu 
ilk sıraya taşımıştır. Suyun tek sefer kullanımı artık israf olarak görülmektedir. 
Temiz içme ve kullanma suyu sıkıntısının önüne geçebilmek için pek çok yöntem 
denenmektedir. Bunlardan biri deniz suyunun arıtılarak tatlı su elde edilmesidir. 
Arıtılmış atık sular çeşitli sektörlerin su ihtiyacını karşılamada kullanılmaktadır. 
Kentsel kullanım için gri su kullanımı adı verilen sistemler sayesinde su tasarrufu 
sağlanabilmektedir (Aküzüm vd., 2010; Büyükkamacı, 2013) (Görsel 2).

Görsel 2: Gri Su Geri Kazanım Sistemi Kurulum Şeması (Karahan, 2011)

Gri su, günümüzde önemi artan bir maddedir. Gri su alanında en büyük hassa-
siyeti Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avustralya göstermektedir. Hemen 
her ülkenin su ile ilgili bir sorunu vardır ancak bu sorunlar aynı değildir. Sorunun 
çözümüne yönelik üretilen politikaların farklılaşması, çözümün kullanılma se-
bebini de etkilemektedir. Gri su kullanımının en önemli getirisi, su tasarrufu ile 
beraber dünya üzerinde kısıtlı bulunan tatlı su kaynaklarının daha az kullanılma-
sıdır. Evsel su kullanımında, gri su sistemiyle birlikte yaklaşık %50 oranında su 
tasarrufu sağlanabilmektedir (Görsel 3). Çamaşır makineleri, duşlar, lavabolar, 
bulaşık makineleri gibi kullanımlar gri su kaynağı olarak kullanılabilmektedir. 
Gri su uygulaması tuvaletten gelen suları içermemektedir. Bu da arıtılan gri su-
yun bahçe sulamalarında ve sifonlarda kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 
Kentsel ölçekte rekreasyon alanlarında, araba yıkama alanlarında arıtılmış gri 
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suların kullanımı sayesinde temiz su kullanımında önemli bir azalma meydana 
gelmektedir (Toteng, 2002; Yalçınalp vd, 2018). 

Görsel 3: Konutlarda Su Tüketim Oranları (Yazıcı ve Koçer, 2020)

Sanayi alanlarında içme suyu niteliğinde suya ihtiyaç duyulmadığından arıtıl-
mış gri su kullanımı idealdir. Arıtılmış sular soğutma suyu, proses suyu ve kazan 
besleme suyu olarak çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Pek çok alanda, soğut-
ma suyu ihtiyacı tesisteki en büyük su ihtiyacını oluşturmaktadır. Arıtılmış suyun 
tarım alanında kullanılabilmesi için belli bir niteliğe kadar arıtılması gerekmek-
tedir. Sanayide kullanılması için niteliğine bakılmamasına karşın tarımda kulla-
nımında nitelik önem kazanmaktadır. Arıtılmış suların sulama amaçlı kullanım-
larında daha detaylı izleme ve yönetim gerekmektedir. Arıtılmış atık suyun bir 
diğer kullanım alanı ise yeraltı su kaynaklarını beslemedir. Bilindiği gibi tatlı su 
kaynakları içme suyu ve sulama amaçlı çekimlerin yanında bilinçsiz yapılan atık 
su deşarjları sebebiyle kirlenmekte ve azalmaktadır. Yeraltı suyu besleme yönte-
mi sayesinde atık sular içme suyu niteliğine kadar arıtılarak yer altı su kaynak-
larına geri döndürülmektedir. Bu yöntemi Amerika Birleşik Devletleri, Almanya 
ve Hollanda sıklıkla kullanmaktadır. Yer altı suları içme ve kullanma suyu olarak 
kullanıldığı için bu yöntemde kaynaklara geri döndürülen suyun niteliğine çok 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamanın yeraltı su seviyesindeki düşmeyi 
önlemek, arıtılan suyun depolanmasını sağlamak ve akiferlerin su kapasitesini 
artırmak gibi amaçları vardır (Büyükkamacı, 2013; Yalçınalp vd., 2018).

SAHA ARAŞTIRMASI
İzmir 3 ayrı su havzası üzerine oturmaktadır. Bu havzalar kuzeyden güneye 

sırasıyla Kuzey Ege, Gediz ve Küçük Menderes’tir (Görsel 4). Alansal olarak 
incelendiğinde İzmir ilinin yaklaşık %56’sını Küçük Menderes, %32’sini Kuzey 
Ege ve %12’sini Gediz Havzaları oluşturmaktadır. Küçük Menderes’in yakla-
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şık %95’i, Kuzey Ege’nin yaklaşık %30’u ve Gediz’in yaklaşık %11’i İzmir’de 
bulunmaktadır. Üç havza için 2017 yılında havza koruma eylem planları hazır-
lanmıştır. Bu planlarda havzalarda su kalitesi analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 
Çeşitli biyolojik ve kimyasal değişkenler ele alınarak yapılan su kalitesi analiz-
lerine göre Kuzey Ege Havzası 3. ve 4. sınıf sulardan, Gediz Havzası ve Küçük 
Menderes Havzası ise 4. sınıf sulardan oluşmaktadır. 

Görsel 4: İzmir’in Su Havzaları (Geodata, 2019)

Küçük Menderes Havzası’nın yüzölçümü yaklaşık 702.931 hektar olup, Tür-
kiye yüzölçümünün %0,9’unu kaplamaktadır. Havzada İzmir, Aydın ve Manisa 
illeri yer almaktadır. İllerin havza sınırları içerisinde kalan alanları ve yüzdeleri 
ile havzanın illere göre dağılım yüzdesi Tablo 2’de sunulmuştur. Havzada bulu-
nan 23 ilçenin 1 tanesi Aydın iline, geri kalan 22 ilçe İzmir iline bağlıdır. Küçük 
Menderes Havza Koruma Eylem Planı 2017 verilerine göre havzada bulunan 
yerleşim yerlerinin toplam nüfusu 3.585.149’dur. Arazi kullanımı açısından de-
ğerlendirildiğinde %52’si orman ve yarı doğal alanlardan, %41’i tarımsal alan-
lardan, %1’i su yüzeylerinden ve %6’sı diğer alanlardan oluşmaktadır. Orman ve 
yarı doğal alanlar (ormanlar, maki veya otsu bitki alanları, bitki örtüsü az olan 
alanlar) arazinin yarısından biraz fazlasını kaplamaktadır. Tarımsal alanlar (eki-
lebilir alanlar ve meralar) önemli ölçüde yer tutmaktadır. Yapay tarımsal alanlar 
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(yerleşim yerleri, ulaşım ağları, maden ve inşaat sahaları) %6’lık bir yer kapla-
maktadır. Su yüzeyleri olan göller ve nehirler havzanın %1’ini oluşturmaktadır. 
Islak alan olarak bahsedilen bataklık ve denize yakın su birikintileri ise havza 
alanının çok azında bulunmaktadır.

Tablo 2. Küçük Menderes Havzasında Yer Alan İller ve Havza İçindeki Alanları

Kaynak: Tübitak MAM, 2013

Tablo 3. Küçük Menderes Havzası Arazi Kullanımı

Arazi Dağılımı Alan (ha)

Yapay alanlar 38.230

Tarımsal alanlar 290.06

Orman ve yarı doğal alanlar 366.99

Islak alanlar 8.02

Su yüzeyleri 6.04

Toplam 702.9

Kaynak: Tübitak MAM, 2013
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Görsel 5: Küçük Menderes Havzası Arazi Kullanım Dağılımı

Küçük Menderes Havzası’ndaki yüzey sularını akarsular ve göller oluştur-
maktadır: “Bozdağın batısında kalan Gölcük Gölü, Küçük Menderes Nehri’nin 
taşıdığı alüvyonlarla oluşan Çağal Gölü, Torbalı-Selçuk arasındaki Belevi Gölü 
ve Gebekirse Gölü”. Bu göller dinlenme ve rekreasyon alanı olarak kullanılması-
nın yanında çevresindeki tarım arazilerinin sulanması amacıyla da kullanılmak-
tadır. Sulama ve kullanım için oluşturulmuş göletler de vardır: “Ataköy, Dokuz 
Eylül, Mordoğan ve Ulamış”. Havzanın en önemli akarsuyu havzaya ismini ve-
ren Küçük Menderes Nehri’dir. Nehir, Birgi Çayı, Çevlik Çayı, Fetrek (Vişneli) 
Çayı, Aktaş Deresi, Ceriközkaya Deresi, Değirmendere, Eğridere, Ilıca Deresi, 
Pirinççi Deresi, Rahmanlar Deresi, Uladı Deresi ve Yuvalı Deresi’nden beslen-
mektedir. Küçük Menderes Nehri, bu nehrin kolları olan yüzeysel sular, havza-
daki yeraltı suları, endüstriyel, tarımsal ve kentsel baskılar sebebiyle kirlenmekte 
ve Ege Denizi’ne dökülmektedir. Endüstrinin gelişmiş olduğu Küçük Menderes 
Havzası’nda sanayi kuruluşlarının çoğunda atık su arıtma tesisi yoktur; bazıları-
nın ise atık su arıtma tesisleri olduğu halde çalıştırılmamaktadır. 

Kentleşmenin ortaya çıkardığı sert zeminli yüzeyler doğal su döngüsünü 
olumsuz etkilemekte, yağmur sularının yer altı sularına karışmasını zorlaştırmak-
tadır. Birçok yerleşim yerinin alt yapısı eksik veya hatalı oluşturulduğundan evsel 
atıkların çoğu arıtılmadan deşarj edilmektedir (Baba, 2013). 

Kirleticilerin su kaynakları üzerindeki baskısı “noktasal” ve “yayılı” olarak 
ikiye ayrılabilir. Noktasal kaynaklı baskılar arıtılmamış evsel nitelikli atık sular 
ve endüstriyel atıklardan kaynaklanmaktayken, yayılı kaynaklı baskılar tarımsal 
faaliyetler sonucu oluşan kirlilikten kaynaklanmaktadır. Havzada bulunan en-
düstriyel tesislerden, kentsel alanlardan ve katı atıklardan kaynaklanan nokta-
sal kirlilik yükleri zirai ilaçların, hatalı sulamaların, bilinçsiz gübre kullanımının 
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oluşturmuş olduğu yayılı kirlilik türlerinden daha büyük bir paya sahiptir. Küçük 
Menderes Havzası’na günlük deşarj edilen atık su miktarının toplam değeri yak-
laşık 109 bin m³’tür. Bu miktarın günlük yaklaşık 82.000 m³’ü kentsel nitelikli 
olmakla birlikte yaklaşık 2.500 m³’ü arıtılmamaktadır. Toplam atık su miktarının 
günlük yaklaşık 27.000 m³’lük kısmı endüstriyel nitelikli olmakla birlikte bunun 
yaklaşık 23.000 m³’ü arıtılmamaktadır (ÇŞB, 2017) (Görsel 5-6).

Görsel 6: Küçük Menderes Havzası’na Deşarj Edilen Atık Su Miktarı ve Sektörlere Göre 
Dağılımı

Havza üzerinde yayılı kaynaklı baskılar özellikle suyun kimyasal kalitesini 
etkilemektedir. Yayılı kaynaklı baskılar Küçük Menderes Havzası’nın yüzeysel 
sularında azot (N) ve fosfor (P) birikimine neden olmaktadır. Suda aşırı biriken 
bu kimyasal maddeler suyun kalitesini düşürmekle kalmamakta aynı zamanda 
suda zehir etkisi oluşturmaktadır. Küçük Menderes Havzası’nda yapılan tarımsal 
faaliyetler sonucu oluşan kirlilik yayılı yüklerin %31’ni oluşturmaktadır. Bu du-
rum havzadaki tarımsal faaliyetlerde yoğun olan yapılan yanlış ve bilinçsiz gübre 
kullanımıyla açıklanmaktadır. Hayvancılık, Küçük Menderes Havzası için önem-
li ekonomik faaliyetlerden biridir. Hayvansal gübreler kullanıldıklarında ortama 
azot ve fosfor yayılmaktadır. Ayrıca hayvansal atıklar akarsulara karışabilmekte 
ve kirliliğe neden olmaktadır (TOB, 2017) (Görsel 7). 
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Görsel 7: Menderes Havzası Su Kirlilik Dereceleri ve Deşarj Noktaları (Yazarlar 
Tarafından Üretilmiştir, 2019)

DEĞERLENDİRME
Tatlı su kaynaklarının hızla tükenmesi sorunu tüm şehirleri etkilediği gibi İz-

mir’i de fazlasıyla etkilemektedir. Herhangi bir önlem alınmazsa en fazla 30 yıl 
içinde İzmir ciddi bir su krizi yaşayacaktır. Türkiye, genel olarak su fakiri bir 
ülke olarak düşünülmese de aslında sadece kendi kendine yetecek kadar suya sa-
hiptir. Türkiye’nin su zengini olduğu algısı, su kullanımı ve yönetimi konusunda 
sıkıntılara yol açabilmektedir. Ülkede hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve kentleş-
meden dolayı şehirler milyonlarca nüfus barındıran metropoller haline gelmiştir. 
Bu hızlı kentsel nüfus artışına karşılık kent ve sanayi atık su arıtım oranı son 
derece yetersizdir. Mevcut durumun gelecekte de devam etmesi riski su kalitesi 
üzerindeki baskıyı artırmaktadır. İlave olarak içme suyunun temini ve gıda gü-
venliğinin sağlanması için sulu tarımın teşvik edilmesi, kalite sorunlarına ek ola-
rak su kaynaklarına yönelik baskıyı artırmaktadır. Suların kalitesi ve miktarı ile 
ilgili problemlerin çözülmesi için yeterli altyapı İzmir’de bulunmamaktadır. Bu 
altyapının inşa edilememesinin arkasında yatırım ve finansman bulma güçlüğü 
yatmakta olduğu gibi teknik ve kurumsal güçlükler de yatmaktadır. Türkiye’nin 
her yanında eşit miktarda su bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde ihtiyaç fazlası su 
bulunurken, bazı bölgelerde su yetersizlikleri görülmektedir. Suyun ülke gene-
linde dengesiz dağılımı ve büyükşehirlerde su kullanımına yönelik yüksek talep 
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ilerleyen süreçte suyun daha da kirlenmesine ve tükenmesine sebep olabilecektir. 
Bu yüzden mekânsal planlamada su yönetimi en önemli konu haline getirilmeli-
dir. Mekânsal planlama süreçlerinde su kalitesini arttırmaya yönelik ve su kay-
naklarının azalmasını önlemeye yönelik kararlar alınmalıdır. 

İzmir, su kaynaklarında kirlenme düzeyinin halk sağlığını tehdit eder boyutla-
ra geldiği şehirler arasında yer almaktadır. İzmir’in yeraltı ve yerüstü su kaynak-
ları çeşitli etmenlerle kirletilmekte ve bu durum doğal su döngüsünü bozmakta-
dır. Şehirde mevcut su kaynaklarındaki kirlenme tehlikeli bir boyuttadır. Kirliliğe 
sebep olan kentleşme, sanayileşme ve tarımsal ilaçların fazlaca kullanımı, kirli-
liğin yanında su kaynaklarının kendini temizlemesine engel olmaktadır. Kentsel 
atık su arıtımı ve endüstriyel atık su arıtımı yeterince sağlanmamakta, kirli sular 
en yakındaki su kaynağına deşarj edilmektedir. İzmir havzasındaki su kalitesi 
kullanıma uygun olmamakla birlikte, kentin içme suyunun yaklaşık %70’i havza-
daki su kaynaklarından sağlanmaktadır. Bu durum içme suyu olarak şehirde kul-
lanılan suyun ne derece sağlıklı olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Kirletici 
etmenler havza bazında yayılma göstererek tarımsal verimliliğin düşmesine de 
sebep olmaktadır. Kentleşme sebebiyle oluşan geçirimsiz yüzeyler su döngüsüne 
engel teşkil etmektedir. Yeraltına inemeyen yağmur suları nedeniyle yeraltı su 
kaynakları yeterince beslenememekte ve dolayısıyla azalmaktadır. Tarımsal ilaç-
lar topraktan yeraltı sularına karışarak kirlenmeye sebep olmaktadır. Özellikle 
sanayi alanlarının yer seçiminde verimli tarım toprakları tercih edilmekte, arıtma 
tesislerinden yoksun sanayiler atık sularını direkt olarak akarsulara bırakmakta-
dır. İzmir’in mekânsal planları anlık talebi karşılamaya çalışan bir bakış açısıyla 
değil bütüncül ve sürdürülebilir planlama bakış açısıyla hazırlanmalıdır. İzmir’de 
doğaya yapılan her müdahale bir şekilde akarsu, göl, kuyu gibi su kaynaklarının 
kirlenmesine ve tükenmesine sebep olmaktadır. 

Gelecek 30 yıl içerisinde İzmir’in tatlı su kullanım talebinin çok daha ar-
tacağı öngörülmektedir. Bu sebeple suya “mavi altın” ismi verilmiştir. Mavi 
altın, bazı ülkeler tarafından ticari bir ürüne dönüştürülerek tehlikeli boyutlar-
da su sıkıntısı yaşayan ülkelere karşı kullanabilecek bir araçtır. Bu durumun 
farkında olan pek çok ülke, su kaynaklarının azalmasını önlemek ve su verim-
liliğini artırmak için politikalar geliştirmektedir. Bu politikalar günden güne 
toplumların geleceğini belirleyen temel düzenlemeler haline gelmektedir. Tatlı 
suya ilişkin koruma-kullanma dengesinin kurulması, etkin bir su yönetim sis-
teminin kurulmasına bağlıdır. Su yönetimi, tatlı su kaynaklarının kullanılması, 
korunması ve kirlilikten arındırılması gibi geniş konuları kapsamaktadır. Etkili 
bir su yönetimi için tek çare havza bazında koruma ve gri su altyapılarının 
geliştirilmesidir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yeri doldurulamayan bir yaşam maddesi olan suyun dünya genelinde kirlen-

mesi sorunu Türkiye’de de kendini göstermektedir. Türkiye’nin önemli şehir-
lerinden biri olan İzmir’in havzalarında bulunan su kaynaklarından elde edilen 
sular çok kirlenmiş su olarak adlandırılan 4. sınıf sulardan oluşmaktadır. İzmir’in 
başlıca sorunlarından biri olan su kirliliği bu çalışmada kapsamlı şekilde ince-
lenmiştir. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu İzmir’in yeraltı ve yüzey 
su kaynaklarının çeşitli etmenlerle kirletildiği ve bu durumun su döngüsüne en-
gel olduğu görülmüştür. Atık su tesislerinin yetersizliği ve havzalardaki yerleşim 
bölgelerinde kanalizasyon sistemlerinin bulunmaması sebebiyle yeterli arıtım 
sağlanmamakta, atık sular en yakındaki su kaynağına deşarj edilmektedir. Tarım-
sal sulama ve ilaçlama faaliyetleri bilinçli yapılmamaktadır. Bu sebeple İzmir’de-
ki sular kirlenmekte, suların kalitesi düşmektedir. Kentleşme sebebiyle oluşan 
geçirimsiz yüzeyler doğal su döngüsüne engel teşkil etmektedir. Yeraltı su kay-
nakları yeterince beslenememekte ve azalmaktadır. Tarımsal ilaçlar topraktan ye-
raltı sularına karışarak kirlenmeye sebep olmaktadır. Bunun yanında ülkemizde 
planlama çalışmalarının havza bazında yapılmıyor olması, su yönetimi açısından 
eksik kalınmış bir noktadır. Havza bazında planlanmayan alanlarda kentleşme ile 
su yönetimi birbirinden ayrıştığından bütüncül planlama anlayışı benimseneme-
miştir. Mekânsal planlama, su konusuna uzak kalmıştır. Mekânsal planlamanın su 
yönetimi ile doğrudan ilgilenmemesi, altyapı kurulum eksikliği doğurmuş, bu du-
rum sürdürülebilir kentleşmenin önüne bir engel olarak çıkmıştır. İzmir’de suyun 
kirlenmesine engel olmak, bütüncül ve sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışını 
benimsemek için aşağıda çeşitli çözümler önerilmiştir.

 Su ve Havza Yönetim Birimi Oluşturulması
Su yönetimi faaliyetleri için birden fazla kamu kurumunun yetkili olduğu İz-

mir’de kurumlar arası iş birliği sağlanmalıdır. Su kaynaklarının en etkin şekilde 
yönetilmesi için su ile ilgili kurumların aynı anda hareket etmesi gerekmekte-
dir. Kurumların su ile ilgili yönetim kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
bağlı Su ve Havza Yönetim Birimi adında tek bir kurumda birleştirilmelidir. Bu 
kurum kapsamında hayata geçirilecek projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından finanse edilmelidir. Kurumun yetki ve sorumluluklarının daha kesin 
çizgilerle belirlenmesi, karmaşa yaşanmaması için su kaynakları ile ilgili kanun 
ve yönetmelikler yeniden değerlendirilmelidir. Bu kapsamda su kaynaklarını 
kapsamlı şekilde planlayan, yöneten, su sorunlarını önleyen, yeraltı ve yüzey 
sularını bütüncül olarak ele alan, yeni teknolojilerle uyumlu bir “Su Yasası” 
hazırlanmalıdır. 
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Mekânsal Planlamada Entegre Havza Yönetimi Anlayışının 
Benimsenmesi
Mekânsal planlamada entegre havza yönetimi anlayışının benimsenmesinde 

hedef havza bazında sürdürülebilir su yönetimine geçişin sağlanmasıdır. Hav-
zaların entegre yönetimi, su sistemini oluşturan sınırların idari sınırlar olma-
dığını kabul etmek ve sınır ötesi iş birliğini benimsemeye bağlıdır. İzmir’in 
idari sınırları ile İzmir’i oluşturan havza sınırları örtüşmemektedir. Bu sebeple, 
idari sınırları ele almak yerine havza sınırlarını ele alan mekânsal planlama 
anlayışına geçiş önerilmektedir. İzmir’in 3 farklı havzası bulunmaktadır. Do-
layısıyla İzmir’de 3 ayrı havza planı yapılmalı, diğer mekânsal planlar havza 
planları kararlarına göre şekillenmelidir. Havza planlarının yapım aşamasında 
yetkilendirilen Su ve Havza Yönetim Birimi, diğer tüm ilgili birimlerle beraber 
çalışmalıdır.

Öncelikli İlçelerde Atık Su Arıtma Tesislerinin Kurulması
İzmir’de kentleşme ve sanayileşmenin artmasıyla birlikte mevcut atık su arıt-

ma tesisleri yetersiz gelmeye başlamıştır. Bu sebeple belirlenen öncelikli ilçelere 
atık su arıtma tesisleri kurulmalıdır. Bu öncelikli ilçeler Torbalı, Selçuk, Ödemiş, 
Tire, Karaburun, Kınık, Beydağ ve İzmir’in merkez ilçeleri olmalıdır. Planlanan 
atık su arıtma tesisleri, Su ve Havza Yönetim Birimi tarafından projelendirilmeli 
ve yönetilmelidir. 

Öncelikli İlçelerde Kanalizasyon Sistemlerinin 
Geliştirilmesi
İzmir’de hızlı nüfus artışının yaşandığı yerleşmelerde kanalizasyon sistemleri 

yetersiz durumdadır. İzmir’de su kirliliğinin önemli sebeplerinden biri olan bu 
altyapı sorununun önüne geçilmelidir. Belirlenen öncelikli ilçelerde eksik kana-
lizasyon alt yapısı geliştirilmeli ve onarılmalıdır. Bu öncelikli ilçeler Bayındır, 
Çeşme, Karaburun, Dikili, Kiraz ve İzmir’in merkez ilçeleridir. Geliştirilmesi 
gereken kanalizasyon sistemleri Su ve Havza Yönetim Birimi tarafından proje-
lendirilmeli ve yönetilmelidir. 

Gri Su Kullanımına Yönelik Altyapının Oluşturulması
Gri su kapsamında duş, makine veya lavabolardan gelen kullanılmış sula-

rın arıtılması ve sifon, bahçe sulama, süs havuzu gibi alanlarda kullanılması ile 
%50’ye yakın su tasarrufu sağlanmaktadır. İzmir’deki konutlarda gri su kullanı-
mına yönelik altyapı oluşturularak suyun tekrarlı kullanımına olanak sağlanma-
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lıdır. Bu kapsamda yapılması gereken altyapı çalışmaları Su ve Havza Yönetim 
Birimi tarafından projelendirilmeli ve yönetilmelidir. Gri su altyapıları, kentsel 
özellik gösteren yerleşmelerde kurulmalıdır. 

Yeraltı Su Kaynaklarının Tükenmesini Önlemek İçin 
Arıtılmış Atık Suların Akiferlere Deşarj Edilmesi
Yeraltı su kaynakları, kullanma suyu ve sulama amaçlı çekimlerin yanında 

bilinçsiz yapılan atık su deşarjları sebebiyle kirlenmekte ve tükenmektedir. Ye-
raltı suyunu beslemek için, doğal su döngüsünden ayrı bir döngü oluşturulma-
lıdır. Bu sayede yeraltı su seviyesinin düşmesi önlenebilir ve su kapasitesinin 
artırılması sağlanabilir. Bu yöntem ile İzmir’de yeraltı sularının korunması he-
deflenmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar Su ve Havza Yönetim Birimi tarafın-
dan yürütülmelidir.

Ödemiş ve Menemen İlçelerinde Biyogaz Tesisi Kurulması
Tarımsal faaliyetler esnasında bilinçsizce kullanılan pestisitler yüzey ve ye-

raltı sularını kirletmektedir. Özellikle bu sorunun tespit edildiği Ödemiş ve Me-
nemen ilçelerinde kurulacak olan Biyogaz tesisiyle birlikte işlemden geçen atık 
ve gübreler, organik gübre olarak kullanılabilecektir. Ayrıca elde edilen enerji 
elektrik ya da araç akülerinde kullanılabileceğinden çok yönlü bir kazanç sağla-
nacaktır. Biyogaz tesisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projelendiril-
meli ve yönetilmelidir.

Tarım Faaliyetleri Esnasında Kuyulardan Çekilen Suyun 
Kontrol Altına Alınması
Tarım faaliyetleri yapılırken en önemli nokta suyun kullanılmasıdır. Bu nok-

tada en verimli ve faydalı yöntem damla sulama yöntemi iken fazla maliyetli 
olması sebebiyle pek çok tarım kooperatifi tarafından bu yöntem kullanılma-
maktadır. Çiftçiler, yeraltı su kuyularından gereğinden fazla su çekmekte, bu 
durum kuyulardaki suyun azalmasına sebebiyet vermektedir. Sorunun çözü-
müne yönelik belirlenen öncelikli ilçelerde sulama suyu yatırımları yapılması 
gerekmektedir. Ödemiş, Beydağ, Tire, Kınık, Dikili, Menemen ve Kiraz önce-
likli ilçeler olarak belirlenmiştir. İzmir’de tarım faaliyetleri esnasında kuyu-
lardan çekilen suyun takibi ve denetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
yapılmalıdır.
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Suyu Kirleten Kaynaklar Konusunda İzmirlilerin 
Bilinçlendirilmesi 
Küçük Menderes Havzası’nda yapılan yoğun tarım faaliyetleri esnasında kul-

lanılan aşırı kimyasal ilaç ve gübre, havza için tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca ta-
rımsal sulama amaçlı açılan yeraltı suyu sondaj kuyularından fazla su çekilmesi 
nedeniyle yeraltı su seviyesi giderek düşmektedir. Bu sebeple suyu kirleten kay-
naklar konusunda İzmirliler bilinçlendirilmelidir. 
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İZMİR’İN TURİZM ALANLARI VE TAŞIMA 
KAPASİTESİ

 Süleyman ARICAN, Yunus Emre UYANIK

GİRİŞ 
Dünyanın nüfusu hızla artmakta, sınırlı kaynaklar sınırsızmışçasına tüketil-

mektedir. Turizm, bir yandan çevre kalitesinin devamının sağlanması sorum-
luluğunu üstlenirken diğer yandan büyümeye devam eden bir endüstri olarak 
kaynakların aşırı tüketilmesine ve kaçınılmaz olarak doğal çevrenin hasara 
uğratılmasına neden olabilecek bir potansiyele sahiptir (Gündüz, 2011). Pek 
çok ülkenin gözde sektörü olan turizm, ekonomik ve sosyal olarak büyük fay-
dalar sağlasa da sektörün büyümesinin çevresel açıdan olumsuz etkileri ola-
bilmektedir (Avcı, 2007). Çünkü iyi planlanmayan ve yönetilmeyen turizm, 
doğal kaynakların çok hızlı tükenmesine, dünya üzerinde su, hava, ses, toprak, 
ekolojik ve estetik kirlilik noktasında çevresel tahribata neden olabilmektedir 
(Altanlar ve Kesim, 2011). Turizmin çevre üzerinde oluşturabileceği olum-
suz etkileri baştan engellemek adına, “taşıma kapasitesi” kavramı gündeme 
girmiştir.

Turizmde kültürel, çevresel ve ekonomik etkiler birlikte değerlendirilmeli-
dir. Küreselleşen dünyada sürdürülebilir turizm, bölgesel kalkınmanın önemli 
bir aracı haline gelmiştir. Turizmin sürdürülebilir olması, turizm ile fiziksel ve 
sosyal çevre arasındaki ilişkinin olumlu biçimde kurulması ve yönetilmesi anla-
mına gelmektedir (BM, 2009). Turizm sektörünün gelişimi çevresel kaynaklara 
fazlasıyla bağımlıdır. Turistik faaliyetlerin ve turist sayındaki artışın çevresel so-
nuçları üzerinde özellikle durmak gerekir. 1980 yılından itibaren doğal çevreye 
karşı duyarlılık yükselişe geçmiş, turizmin çevre üzerindeki etkileri tartışılmaya 
başlanmış, sürdürülebilirlik küresel ölçekte ele alınan bir konu haline gelmiştir. 
Sürdürülebilirliğin sağlanması için bir taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve limi-
tin aşılmaması gerekmektedir (Seyhan ve Yılmaz, 2010).
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Turizm, ekonomik, kültürel ve sosyal yönden güçlü bir toplum oluşturmak 
için oldukça etkili araçlardan biridir. Turizm faaliyetlerinin sağladığı ekonomik 
ve toplumsal faydalarla birlikte neden olduğu çevresel zararlar da göz ardı edil-
memelidir. Turizmin çevresel açıdan hassas alanlarda hızlı ve dengesiz büyüme 
göstermesi beslendiği doğal kaynaklar üzerinde yıkıcı etkilere sebep olabilir (Kü-
çükaltan vd., 2015). Bu yüzden turizm, doğal ve kültürel kaynakları tüketmeden 
sürdürmeyi amaçlayan bir yapıya sahip olmalıdır. Turizm faaliyetlerinin bulun-
dukları yere olan etkileri yakından takip edilmelidir. 21 yy.’da herkesin farkında 
olduğu konu, dünyadaki kaynakların sınırlı olduğu ve sınırlı çevresel kaynakların 
tüketilmeden ve kirletilmeden kullanılması gerektiğidir. Bu farkındalık, turizm 
planlaması ile uygulamada karşılık bulmaktadır. Turizm planlaması, sadece tu-
rist sayısını ve turizm altyapısını düzenlemeyi hedeflemez; aynı zamanda doğal 
kaynakların sınırlı olduğunu kabul ederek bu sınırlı kaynakları en sürdürülebilir 
şekilde kullanmayı hedefler (Avcı, 2007). Bu hedefler, taşıma kapasitesi eksenli 
oluşturulan turizm planları ile hayata geçirilebilmektedir. Bir yerde turizm faali-
yetlerinin plansız ilerlemesi, bir süre sonra orada doğal ve kültürel kaynakların 
bozulmasına ve sonuçta orada turizme olan talebin düşmesine neden olacaktır. 
İtalya’nın Venedik kenti, İspanya’nın Calvia kenti ve İngiltere’nin Kuzey Atlan-
tik Okyanusu’ndaki Bermuda kenti, bu sorunu yaşayan, yoğun talep nedeniyle 
doğal ve kültürel çekiciliğini kaybeden yerlere örnek olarak verilebilir (Kozak, 
2014). Benzer bir durumu, Türkiye’nin Ege Bölgesi kıyılarındaki yerleşmeler de 
yaşamaktadır (Gündüz, 2011)

İzmir, Ege Bölgesi’nin çok turist çeken ve dolayısıyla taşıma kapasitesi so-
runları yaşayan şehirlerinden biridir. Örneğin İzmir’in Çeşme İlçesi’nin yaz se-
zonundaki nüfusu, kendi nüfusunun 25 katını geçmektedir. Yüksek turist talebi 
ve ilçede çok yoğunlaşan turizm faaliyeti, bugün ve yakın gelecekte Çeşme’de 
dönüşü olmayan doğal ve kültürel kaynak kayıplarını beraberinde getirebilir. Bu 
çalışmanın amacı, İzmir’in Çeşme ilçesindeki turizm faaliyetlerini taşıma kapasi-
tesi penceresinden incelemek ve tartışmaktır. Araştırmada önce literatür taraması 
yöntemi ile veri toplanmıştır. Ardından Çeşme’de bir hafta süren saha araştırması 
gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması esnasında gözlem, görsel malzeme analizi 
ve odak grup görüşmesi yöntemlerinden yararlanılarak veri toplanmış, ayrıca çe-
şitli kamu kurumları (Çeşme Belediyesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 
ve Çeşmelilerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Kapasite, sözlük anlamıyla “belirli bir şeyin içerebileceği miktar”, Taşıma 

ise “dayanma, karşılama” anlamına gelmektedir. Buna göre Taşıma Kapasitesi, 
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karşılama miktarı ya da dayanma miktarı olarak tanımlanabilir. Dünya Turizm 
Örgütü, turizm taşıma kapasitesini “fiziksel, ekonomik ve sosyal çevrede yıkıma 
sebebiyet vermeyen ve ziyaretçilerinin memnuniyet düzeylerinde kabul edilemez 
bir azalmaya neden olmaksızın bir bölgeyi aynı anda ziyaret edebilecek kişi sayı-
sı” şeklinde tanımlamaktadır (Çuhadar ve Kervankıran, 2015).

Taşıma kapasitesi, gelişmeye sabit ve belirlenebilir bir sınır getirmektedir. Bir 
yeri ziyaret eden, o yerde çevreye ve kültüre zarar vermeden ve turist memnu-
niyetini düşürmeden ağırlanabilecek en yüksek turist sayısı taşıma kapasitesine 
karşılık gelmektedir. Bu sınırın belirlenmesi kolay değildir; sınır, yerin doğasına, 
sunduğu ürünlere, çektiği turist tipine ve turistik yaşam eğrisi dönemine göre 
farklılık gösterebilir (Kozak, 2014). Turizm sektöründe taşıma kapasitesi ile il-
gili ilk yaklaşım, turizm tesisleri için fiziksel kapasite belirlenmesi ile başlamış, 
kültürel ve ekolojik boyut üzerinde durulmamıştır. 1980’lerde turizmin ekonomi, 
kültür, çevre, psikoloji ve toplum üzerindeki etkileri tartışılmaya başlanmıştır. 
Bir yerde aşırı artan turizm faaliyetleri için fiziksel, çevresel, ekonomik, top-
lumsal ve kültürel açıdan ayrı ayrı taşıma kapasiteleri belirlemek gerekmektedir 
(Yüksel ve Hançer, 2004). Martin ve Uysal (1990), taşıma kapasitesine çevre-
sel açıdan yaklaşmış, taşıma kapasitesini doğal çevrede aşırı bozulmaya neden 
olmaksızın ve ziyaretçi tatmininde bir azalmaya yol açmadan ağırlanabilen en 
fazla ziyaretçi sayısı şeklinde yorumlamıştır. Oysa geniş anlamda toplam turizm 
taşıma kapasitesi kavramından söz edebilmek için kavramla ilgili tanımlamaların 
daha kapsamlı olması gerekmektedir.

Mccool ve Lime (2001), sorulması gereken sorunun “çok fazla kişi kaç kişi?” 
yerine “uygun ya da kabul edilebilir durum hangisi?” şeklinde sorulması gerekti-
ğini ifade etmektedir. Mekânsal planlamada ziyaretçi deneyimlerine, kaynakların 
korunmasına ve kabul edilebilir değişikliklerin sınırına odaklanılması gerektiği-
nin altı çizilmiştir. Coccossis ve Mexa (2002), taşıma kapasitesinin bir yönetim 
aracı olduğu ve sayısal değer olmadığı vurgusunu yaptıkları çalışmada kıyı şerit-
lerine, adalara, dağlık, kırsal, tarihi ve koruma alanlarına dikkati çekmişlerdir. Bu 
alanların birbirinden farklı özelliklere sahip olması, taşıma kapasitesi yorumunun 
farklılaşmasına neden olmakta, dolayısıyla rakamsal tespit yerine limitlerin tes-
piti konusunu gündeme getirmektedir. Sosyal taşıma kapasitesi üzerine yapılan 
bazı çalışmalarda izdihamın hem turistler hem de yöre halkı tarafından algılanışı 
üzerinde durulmaktadır. Kalabalıklığın toleransının yerel halk için turistlere göre 
daha düşük olduğu belirtilmektedir. Thomas vd. (2005), Karayipler’de kalabalık 
sendromu bakışından turist taşıma kapasitesini ölçmüş, turizm alanının yaşam 
dönemi ile kalabalık arasındaki ilişki üzerinde durmuştur. Karayipler’in çekicili-
ğinin, potansiyel turistlerin gözünde kalabalık nedeniyle düştüğü belirlenmiştir.
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Taşıma kapasitesinin fiziksel, ekolojik, psikolojik, toplumsal ve ekonomik 
açıdan çeşitlenmesi limit belirlemeyi ve hesabı zorlaştırmaktadır (Arslan, 2003). 
Her taşıma kapasitesi türü, turizmin gelişimi için farklı sınır ve uygulamaları 
gündeme getirmektedir. Aşağıda farklı açılardan taşıma kapasitesinin ne anlama 
geldiği konusu kısaca açıklanmıştır (Çuhadar ve Kervankıran, 2015). 

Fiziksel taşıma kapasitesi: Turizm bölgesinin turizm faaliyetleri karşısında 
dayanabileceği maksimum hassaslık olarak tanımlanabilir. Bu dayanma bölgede-
ki bir plajın, bir tarihi alan ya da tarihi yapının veya yerleşim biriminin aşınma ve 
bozulmaya başlayacağı sınıra karşılık gelir.

Ekolojik taşıma kapasitesi: Çevre üzerinde ekolojik açıdan kabul edileme-
yecek bir zararın oluşmaya başlama sınırı olarak tanımlanabilir. Bölgedeki flora 
ve faunanın kötü etkilenmeye başlama, hava/toprak/su kirliliği oluşma ve eko-
lojik olumsuzlukların bölge için kabul edilebilme sınırına karşılık gelir (Arslan, 
2003; Kuter ve Ünal, 2009). 

Psikolojik taşıma kapasitesi: Turizm bölgelerinde yerli halkın gelen turist-
lere karşı davranışlarının olumsuz olarak değişmeye başlaması, turizm çekim 
alanın kalabalıklaşması ve buna bağlı olarak fiziksel çevrenin bozulmaya başla-
masını algıladıkları ve bundan rahatsızlık duymaya başladıkları sınır olarak ta-
nımlanabilir. Turistlerin bölge için deneyimlerine bağlı olarak beklentileri, algı-
ları veya tutumları zaman içinde değişebilmektedir. Bu nedenle psikolojik taşıma 
kapasitesi sabit değildir.

Toplumsal taşıma kapasitesi: Turizm alanındaki yereli halkın kötü turist 
davranışlarına bağlı olarak onların varlığına karşı gösterdikleri hoşgörü düzeyi 
olarak tanımlanabilir. Turistik gelişmeye karşı yerel halkın toplumsal duyarlılığı 
ve hoşgörü düzeyinin en tepe noktasından sonra toplumsal taşıma kapasitesi aşı-
lır (Sungur, 2012).

Ekonomik taşıma kapasitesi: Turizmin ekonomik fayda ve maliyetlerinin 
olumlu ve olumsuz etkileri arasında sürdürülebilir dengeyi kurma şeklinde ta-
nımlanabilir. Fayda sağlanan en üst noktanın aşılması durumunda zararın başla-
dığı an ekonomik taşıma kapasitesinin aşıldığı zamandır. Mal ve hizmet fiyatla-
rındaki artış, arsa, konut ve kira fiyatlarının yükselmesi, çekim alanına dışarıdan 
gelen işgücü ile yerli işgücü arasındaki rekabet ve bu rekabet sonucu işgücü fiyat-
larında düşüş ve işsizlik oranındaki artış şeklinde kendini gösterebilir. Bu etkiler 
dayanılmaz boyutlara ulaşırsa gerginlik ortaya çıkabilir ve yöre halkı turistlere 
ve turizmcilere karşı öfke duymaya başlayabilir (Yüksel ve Hançer, 2004; Koens 
vd., 2018).
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Taşıma kapasitesi çok hassas bir konudur. Turistik faaliyetlerin çeşidi, turiz-
min büyüme hızı, teknolojik gelişmenin boyutu gibi faktörler taşıma kapasitesi-
ni etkilemektedir. Mekânsal planlama, 1980 yılının ortalarından itibaren turizm 
alanlarında taşıma kapasitesi meselesi ile ilgilenmeye başlamıştır. Mekânsal 
planlamada taşıma kapasitesini etkileyen faktörler şunlardır:

• Doğal çevrenin yapısı ve özelliği,

• Ekonomik gelişim düzeyi,

• Turistik gelişme düzeyi,

• Turistlerin sosyo-ekonomik yapısı,

• Turist ve yöre halkının çevre koruma bilinci düzeyi,

• Turistlerin tatmin düzeyi,

• İşsizlik ve yoksulluk düzeyi, 

• Yerli halkın kalabalığa dayanma düzeyi,

• Mevcut ve dışarıdan gelen yaşam tarzı farkı,

• Yerel yönetim örgütlenmesi.

Turizm alanlarında zaman zaman kısa dönemli ekonomik faydayı artırmak 
için sosyal ve çevresel taşıma kapasitesi aşılabilmektedir. Taşıma kapasitesi belir-
lenirken birçok zorluk ile karşı karşıya kalınmaktadır. Taşıma kapasitesi gerçekte 
kolay ölçülemeyen bir kavramdır çünkü turizm faaliyetlerinin bir yere çok yönlü 
olası etkilerini hesaplamak güçtür. Etki yalnızca ortaya çıktığında bilinmektedir 
ve etkinin şiddeti ve ortaya çıkış nedeni çok farklı sebeplerden olabilmektedir 
(Avcı, 2007).

Turizm planlarında taşıma kapasitesi, bir yerin kaldırabileceği turizm amaçlı 
gelişme düzeyini ifade eder. Net bir sayısal değer belirlemek güç olduğundan 
mekânsal planlarda, doğal çevre üzerinde kabul edilebilir düzeyde değişikliklere 
neden olacak kadar turist sayısı kapasitesi (üst sınır) belirlenmektedir (Mexa ve 
Coccossis, 2004). Taşıma kapasitesi analizi, turistik gelişme ve ziyaretçi limitle-
rini belirlemede kullanılan temel tekniklerden biri olmuştur. Bu teknik, bir yerde 
gerçekleşen turizm etkinliğinin yerel halk üzerinde olumsuz etki yaratmayacak 
şekilde düzenlenmesini sağlamaktadır (Kozak, 2014). Taşıma kapasitesi analizi, 
turizm alanlarının mekânsal gelişiminde ve sürdürülebilir turizm standartlarının 
oluşturulmasında önemli bir bileşen olmuştur. Ancak teorik olarak yapılan taşıma 
kapasitesi analizleri, uygulamaya geçildiğinde her yer kendine özgü farklılıklar 
barındırdığından birçok zorlukla karşılaşmaktadır (Can, 2013).
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Butler (1980), turizm alanları için yaşam döngüsü eğrisi isimli çok önemli bir 
teori ortaya atmıştır (Görsel 1).

Görsel 1: Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Modeli (Butler, 1980) 

Bu modele göre ilk aşama keşfetmedir. Bu aşamada bozulmamış doğal güzel-
lik ve kültürel özellik, bireysel seyahat yapan az sayıda turist tarafından keşfedi-
lir. İkinci aşama, ilgi ve turist sayındaki aşamalı artışla birlikte turistler için özel 
alanların ortaya çıkması ve bir yer için belli bir turizm sezonunun oluşmasıdır. 
Bu aşamada yerel yönetimler bu özel alanın ulaşım altyapısını iyileştirmeye yö-
nelirler. Üçüncü aşamada, doğal çevre üzerinde gerçekleşen fiziksel yapılaşmalar 
nedeniyle yerli halk rahatsızlık duymaya başlar. Bu aşamada özel alanda turist 
sayısı önemli ölçüde artar ve turist sayısı yerli halk sayısını geçer. Dördüncü aşa-
mada, özel alanın ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlanır. Bu yerin ziyaretçi 
sayısını arttırmak için pazarlama ve reklam faaliyetleri geniş boyutlara ulaşır. 
Yerli halkın artan ziyaretçilere ve turistler için yapılan tesislere karşı şikâyeti 
daha da artar. Beşinci aşamada birçok gösterge açısından taşıma kapasitesi aşılır. 
Bu aşamada özel alanda çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlarda ortaya çıkar. 
Trafik sıkışıklığı dayanılmaz boyuta ulaşır. Turizm tesislerinde doluluk oranı 
en üst düzeye çıkar. Özel alandaki doğal ve kültürel değerlerin kısmen tahrip 
edilmesi ve çekiciliğini yitirmesi bu aşamada gerçekleşir. Özel alan artık özel 
olmaktan çıkar, çok iyi bilinen bir yer haline gelir. Altıncı aşamada iki olasılık 
söz konusudur. Birincisi, düşüştür. Bu olasılıkta turistik alan için yapılan iyileş-
tirme yatırımları yetersiz kalır. Gelen turist artık alandan memnun ayrılmamaya 
başlar. Alan, turistler için çekiciliğini kısmen kaybeder. Konaklama ve turizme 
dayalı tesislerin devir işlemleri alanda hız kazanır ve turizm sektörü dışındaki 
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kullanımlar (yurt ve bakım evi gibi) artar. Bu olasılıkta turistik alanın, turistik 
fonksiyonunu kaybetmesi söz konusudur. İkinci olasılık gençleşmedir. Bu ola-
sılıkta yerel yöneticiler özel alanda turizm sektörüne can vermeye çalışır. Daha 
önce kullanılmamış doğal kaynaklar (kaplıcalar, dağlık alanlar vb.) cazip hale 
getirilmeye çalışılır (Güney, 2016).

Sürdürülebilir turizm sistemlerinin etki takibi için taşıma kapasitesi sınırı ge-
reklidir. Taşıma kapasitesi, bir sistemin değişikliği kabul etme ya da içine çekme 
sınırı olarak kullanılmaktadır (Wearing ve Neil, 1999). Taşıma kapasitesi iyi he-
saplanır, etkili şekilde işletilir ve katı bir şekilde denetlenirse turizm alanlarının 
sürdürülebilir gelişimi sağlanabilir (Kozak, 2014). 

SAHA ÇALIŞMASI
İzmir, turizm sektörü açısından Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. Tür-

kiye’de en fazla turist çeken varış noktaları arasında İzmir 4. sırada bulunmakta-
dır (Görsel 2). 

Görsel 2: İllere Göre Gelen Ziyaretçi Sayıları (TÜROFED, 2017) 

İzmir doğal güzellikleri, eşsiz tarihi mekânları, arkeolojik ören yerleri ile 
Ege Bölgesinin en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir 
(GEKA, 2009). Büyükşehir olmanın avantajını yaşayan İzmir’e en fazla 1 saatlik 
mesafede Çeşme, Foça, Urla, Selçuk, Seferihisar, Bergama, Dikili ve Karaburun 
gibi yoğun turist çeken ilçeler bulunmaktadır. Bu ilçelerde en çok kültür ve inanç 
turizmi, deniz ve yat turizmi, termal turizm, ekoturizm, kongre/fuar turizmi ve 
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kırsal turizm çeşitleri görülmektedir (Görsel 3). Butler (1980)’ın turizm alan-
ları yaşam döngüsü modeline göre Çeşme sağlamlaştırma evresindedir. Çeşme, 
ekonomisinin büyük bölümü turizm sektörü kaynaklıdır ve ilçede turizm sektörü 
yatırımları devam etmektedir (Görsel 4).

Görsel 3: İzmir İlçelerinde Turizm Çeşitleri (İZKA, 2015) 
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Görsel 4: İzmir’de Turizm Alanlarının Yaşam Döngüsü Modeline Göre Hangi Evrede 
Olduğunun Gösterimi (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2019)

İzmir’de 3 ilçe, turizm sektörü açısından oldukça öne çıkmaktadır. Herkesçe 
tanınan, yerli/yabancı turistlerin geldiği bu ilçelerde ikinci konut yapılaşmaları 
başlamıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak ilçeler yeni altyapı ve üstyapı yatırımla-
rına sahne olmaktadır. Popüler özellik sergileyen Çeşme ve Selçuk ilçelerinde 
lüks turistik tesis gelişimleri görülmektedir. Selçuk’ta Efes Antik Kenti çok bü-
yük cazibe unsurudur ancak ilçe klişeleşme ve monotonlaşma evresine girmiştir. 
Çeşme ise Alaçatı, plajları, koyları, otel bulma kolaylığı ve yabancıların mülk 
edinme kolaylığı nedeniyle İzmir’in en kapsamlı turizm merkezi durumundadır 
(Görsel 5).

Çeşme, İzmir’e 80 km uzaklıkta, yüz ölçümü 260 km2 olan, 2021 yılı ile 
48.167 kişinin yaşadığı turistik bir yerleşmedir. En önemli tarihi yeri Çeşme Ka-
lesi ve Kervansarayı’dır. İlçe ekonomisi için 6000 yıllık sakız ağaçları büyük 
önem taşımaktadır. Ilıca ve Şifne’de bulunan kaplıcalar ile Ilıca Plajı, Alaçatı’nın 
estetik dokusu, Pırlanta, Altınkum, Alaçatı’daki rüzgâr sörfü tesisleri, ünlü Çeş-
me Kalesi ve müzesi, Ildırı köyündeki Erythai antik kenti, Osmanlı dönemin-
den kalma çeşme ve camiler, deniz ürünleri, yol boyunca misafirlerini karşılayan 
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rüzgâr gülleri Çeşme’nin öne çıkan en önemli turizm arzlarındandır. Çeşme’de 
turizm mevsimi mayıs ayında başlamakta ve 4 ay kadar sürmektedir (İBB, 2021). 

Görsel 5: Kaleden Çeşme’nin Genel Görünümü (Yazarların Arşivinden, 2019)

Mevsimsel turizmin yaşandığı ilçede, turizm sezonunda otellerde ve plajlarda 
yüksek doluluk yaşanmaktadır. İlçede beş yıldızlı ve turizm işletme belgeli 3 tesis 
ve turizm yatırım belgeli 3 tesis olmak üzere toplam 6 tesis bulunmaktadır. Dört 
yıldızlı 3 adet, Üç yıldız 7 adet, iki yıldızlı 11 adet, bir yıldız 1 adet otelin yanı 
sıra, 4 adet pansiyon, 2 adet özel ve 4 adet butik otel bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 
toplam 896 odalı, 1844 yataklı 3 adet tatil köyü de mevcuttur. Çeşme, İzmir’in 
diğer ilçelerinden biraz farklılaşarak turistlerin gecelediği ve uzun tatil yaptığı bir 
yerdir (KTB, 2018). 

2021 yılında Çeşme’yi bir milyonu yerli ve geri kalanı yabancı turist olmak 
üzere toplam 1.231.170 kişi ziyaret etmiştir. Çeşme’ye yerli turistlerin, yabancı 
turistlere göre daha ilgili olduğu görülmektedir. Yerli turistler ortalama 3 gün, 
yabancı turistler ise ortalama 6 gün Çeşme’de konaklamaktadır. Yerli turistler 
özellikle hafta sonları ilçeyi ziyaret ettiklerinden hafta sonları ilçede trafik ve 
kalabalık artmaktadır. Çeşme her geçen yıl turistlerce daha fazla tercih edilir bir 
yer haline gelmektedir. Çeşme’ye gelen turistlerde genellikle çevre bilinci za-
yıf olmakta bu durum yerleşmenin doğal kaynaklarında zaman zaman kirlilik 
görülmesine neden olmaktadır. Türkiye’de kurvaziyer tipi yolcu gemilerinin en 
çok uğradığı ikinci yer Çeşme Limanı’dır. 2017 yılında Çeşme’ye yanaşan 62 
kurvaziyer yolcu gemisinden inen 66.000 turist ilçeyi ziyaret etmiştir. Çeşme Ya-
rımadası’nın güneyi Türkiye’nin az sayıdaki yat güzergâhlarından biridir. Çeşme 
Limanı’nın iskele alanı iki küçük tonajlı geminin birlikte yanaşabileceği büyük-
lüktedir. Yat limanında ise irili ufaklı 150 tekne aynı anda barınabilir (İBB, 2021). 
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Hedefleri arasında Çeşme’ye bir kurvaziyer liman 
yapma fikri yer almaktadır. Bu fikrin Çeşme’ye ekonomik etkisi kadar çevresel 
ve sosyal etkisinin de neler olabileceği iyi hesaplanmalıdır. 
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Çeşme, son yıllarda artan ziyaretçi talebini karşılayabilmek için yeni altyapı 
ve üstyapı yatırımlarına yönelmiştir. Bu doğrultuda bazı doğal kaynak alanla-
rı üzerinde turizm tesisleri ve havaalanı planlanmıştır. Yerli halkın Çeşme’de 
en büyük şikâyeti yaz aylarında aşırı artan trafik, kanalizasyon taşmaları ve 
pis suyun derelere ve denize karışması, çeşitli noktalarda zaman zaman çöp 
dağlarının görülmesi, belli yerlerde duyulan pis koku ve aşırı gürültüdür. Yeni 
yapılan TOKİ konutlarının bazı kısımlarında temiz su altyapı sistemi henüz 
kurulmadığından halk ilkel yöntemlerle artezyen kuyular üzerinden su temin 
etmektedir. Her hafta sonu Urla-Çeşme yönünde trafiğin oluşması, Çeşmeal-
tı’nda otopark yeri bulunamaması, insanların sadece kahvaltı için ilçeye gel-
mesi ve hafta sonları tüm mekânların dolu olması, Ilıca Plajı’nda boş yer bu-
lunamaması bu turizm merkezinde taşıma kapasitesi üst sınırının zorlandığını 
göstermektedir.

Çeşme ve Alaçatı’da otel ve eğlence mekânlarının konut alanları ile bir arada 
olması gürültü kirliliği sorununu beraberinde getirmektedir. Gürültü, sadece yerli 
halkı değil buralara dinlenmeye gelen turistleri de rahatsız etmektedir. Çeşme 
ve Alaçatı’da diğer turistik destinasyonlara göre fiyatların daha yüksek olması, 
yerli ve yabancı turistlere farklı fiyatların uygulanması, çok sayıda ikincil konut 
kullanımı olması ve ikincil konutların yüksek fiyatlara kiralanması diğer şikâyet 
edilen konular arasındadır. Bir başka ifade ile Çeşme ve Alaçatı, yerli sakinler 
için pahalı bir yaşam alanına dönüşmüştür (Alkan, 2015). 

Çeşme-Urla bölgesinde geniş nitelikli doğal koruma alanları, sürdürülebilir 
koruma ve kontrollü kullanım alanları bulunmaktadır (Görsel 6). İzmir-Manisa 
Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Çeşme incelendi-
ğinde, doğal koruma alanlarının bir yapılaşma baskısı altında olduğu görülmek-
tedir. Sit alanlarında, henüz keşfedilmemiş koylarda ve tarım alanlarında düşünü-
len turizm tesisi yatırımları söz konusudur (Görsel 7). Üst ölçekten gelen kararlar, 
Çeşme’ye daha fazla ziyaretçi çekilmek istendiğini göstermektedir. 
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Görsel 6: Çeşme Urla Bölgesi Doğal Koruma Alanları (İzmir İl Kültür Turizm Bölge 
Müdürlüğü, 2018)

 

Görsel 7: İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

DEĞERLENDİRME
Taşıma kapasitesi, dünyada hızla büyüyen turizm sektörünün önemli bir me-

selesi haline gelmiştir. Bugün itibariyle belli turizm bölgelerine ait bir mesele 
olan taşıma kapasitesi, yakın gelecekte hemen her turizm bölgesinin gündemine 
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girecektir. Sürdürebilir politikalarla turizm alanlarında taşıma kapasite limitleri 
belirlenir ve bu limitler iyi gözetilirse, turizm alanlarındaki doğal ve kültürel kay-
naklar üzerindeki olumsuz baskılar ortadan kaldırılabilir.

Türkiye’de turizmin gelişmeye başladığı 1980’li yıllardan itibaren turizm sek-
töründe hızla büyüyen Çeşme’ye yerli ve yabancı turist ilgisi halen artarak devam 
etmektedir. Bir buçuk milyona yaklaşan turist sayısıyla birlikte taşıma kapasitesi 
sınırına yaklaşan Çeşme, ilave yatırımlarla daha fazla turist sayısı hedeflemek-
tedir. Bugün için ciddi bir doğal ve kültürel dejenerasyon görülmese de gidişat 
yakın gelecekte turizmin Çeşme’ye zarar vermeye başlayacağını göstermektedir. 
Doğal çevrenin bozulması, Çeşme’nin uluslararası cazibesini kaybetmesine ve 
sadece hafta sonları günübirlik turistlere hizmet eden bir yere dönüşmesine ne-
den olabilir. Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Çeşme’nin moda 
olmaktan çıkıp, klişe bir tatil beldesine dönüşmesi ihtimali vardır. Bu ihtimalin 
gerçekleşmemesi için ilçenin doğal ve kültürel kaynakları üzerindeki yapılaşma 
baskısı hafifletilmeli, yerleşme içinde görülmeye başlayan trafik, kalabalık, koku 
ve gürültü gibi problemleri ortadan kaldırmaya dönük çözümler üretilmelidir. 
Çeşme Belediyesi, turizm sezonunda hızla artan nüfus karşısında çöp toplama 
gibi temel belediyecilik hizmetlerini sunmada zorlanmaktadır. Yerli turisti Çeş-
me’de tutmanın tek yolu, ikincil konutlar/yazlık evler olmamalıdır. Kendi nüfu-
sunun 25 katı kadar turist ağırlayan Çeşme’de konut fiyatları, konut kiraları ve 
konaklama ücretleri aşırı yükselmiş durumdadır. Çeşme, zenginlere hitap eden 
bir yere dönüşürken, ilçenin yerli sakinleri artan pahalılık karşısında hayatlarını 
aynı yerde sürdürmekte zorlanmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir’in turizm bölgelerinde acilen taşıma kapasitesi limitlerinin tespit edil-

mesi gerekmektedir. Taşıma kapasitesi limit tespitine en gözde turizm bölgele-
ri olan Çeşme ve Selçuk ilçelerinden başlamakta fayda vardır. Bunun yanında 
İzmir’de turizm alanlarının doğal ve kültürel kaynak değerlerini sürdürülebilir 
kılmak adına aşağıda bir dizi öneri sıralanmıştır. 

Alternatif Turizm Olanakları Geliştirme ve Yeni Turizm 
Rotaları Oluşturma
İzmir’in turizm alanlarında taşıma kapasitesini dengelemek ve turizm sezonu-

nu uzatmak için il genelinde yeni alt turizm bölgeleri oluşturulmalıdır. Bergama, 
Selçuk ve Seferihisar’da kültür turizmi; Çeşme, Foça, Urla, Karaburun, Dikili ve 
Güzelbahçe’de günübirlik kıyı turizmi; Menderes, Ödemiş, Çeşme, Karaburun 
ve Urla’da ekoturizm; İzmir kent merkezinde ise kongre turizmi için alt turizm 
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odakları oluşturulabilir. İl genelinde her ilçenin sorunlarını ve potansiyellerini 
ayrı ayrı değerlendiren “Bütünleşik Sürdürülebilir Turizm Planı” hazırlanmasına 
ihtiyaç vardır. Seyahat acenteleri ile anlaşılarak il genelinde günlük ve haftalık 
yeni turizm rotaları oluşturulabilir. Bu rotalar üzerinde yeni konaklama alanları 
Menderes, Selçuk ve Urla’da yer seçebilir. Bu alt turizm bölgelerinin oluşturul-
ması Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca planlanmalıdır.

Karayolu ve Denizyolu Ulaşım Altyapısının Geliştirilmesi
İzmir’de alternatif turizm odaklarının ortaya çıkması için il genelinde kara-

yolu ve denizyolu ulaşım altyapısı geliştirilmelidir. Özellikle Çeşme ve Selçuk 
gibi turizmin yükünü çeken ilçelerin çevresiyle bağlantıları güçlendirilmelidir. 
İzmir-Urla-Çeşme otoyolu üzerindeki bir diğer turizm odağı olan Seferihisar ve 
Karaburun ilçelerinin ulaşım bağlantıları arttırılmalıdır. Selçuk’un trafik yükü-
nün azaltılması için çevresinde yeni İZBAN raylı sistem hatları oluşturulmalıdır. 
Çeşme’de bulunan kurvaziyer limanının Urla-Karaburun arasında bir bölgeye 
taşınması, Çeşme üzerindeki aşırı turist baskısını azaltacağı gibi bu ilçeleri alter-
natif turizm odağı haline getirecektir. İzmir’de kıyı boyunca yeni durak yerleri 
belirlenmeli, İzmir Deniz Otobüsü (İZDO) seferlerinin sayısı artırılmalıdır. 

Bütünleşik Kıyı Planının Hazırlanması ve Kıyı Statüsünün 
Belirlenmesi 
İzmir il bütününde kıyı alanları büyük öneme sahiptir. Turizm gelirlerinin 

yüksek bölümü İzmir’in kıyı bölgelerinden sağlanmaktadır. Sürdürülebilir turizm 
gelişimi için kıyı ve koylarda tahribatı azaltmak amacıyla “İzmir Bütünleşik Kıyı 
Planı” hazırlanmalıdır. Planda, Selçuk ilçesinin kıyı bölgesindeki tarihi noktala-
ra ziyaretçilerin kısıtlı olarak girişine izin verilmelidir. Gümüldür’e hassas eko-
sistem bölgesi statüsü kazandırılmalıdır. Seferihisar ve çevresinde doğal yapısı 
bozulmamış kıyılar ve koylar için yeni koruma statüsü getirilmelidir. Çeşme’de 
özellikle kıyı şeridinde yeni turizm tesislerinin ve işletmelerinin açılması kontrol 
altına alınmalı, bu işe bir kısıtlama getirilmelidir çünkü bölgede hassas ekosistem 
varlığı söz konusudur. Urla ve çevresinde de yeni turizm tesis ve işletmelerinin 
açılması kontrol altına alınarak kısıtlanmalıdır. Foça ve çevresinde doğal ve tarihi 
kaynak değerleri korunmalı, günübirlik rekreatif kullanımlar desteklenmelidir. 
Aliağa bölgesinde sanayi ve liman atıklarının denize karışması engellenmelidir. 

Çeşme’de Akıllı Teknolojik Çözümlerin Uygulanması 
Ayda bir defa uçurulacak dronlar ile yüzde 85’i korunan alan olan Çeşme’de, 

özellikle orman ve tarım alanlarında meydana gelen fiziksel değişimler yakından 
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takip edilmeli, buralarda düzenli ve sık imar denetimi yapılmalıdır. Bu sayede 
belirlenecek taşıma kapasitesi limitlerinin uygulanması kolaylaşabilir. Çeşme ve 
yakın çevresindeki plajlar akıllı şezlong ve şemsiyelerle donatılmalıdır. Şezlong 
üzerinde bulunan sistemle akıllı telefonlarda yapılacak “Akıllı Plajım” uygula-
masıyla hangi plajda hangi şezlonglar dolu-boş, plajlardaki doluluk oranı, kala-
balık plaj ve sakin plaj bilgisi turistlere anlık ulaştırılacaktır. Aynı zamanda plaj 
şemsiyelerinde bulunacak teknoloji destek üniteleri ile turistlerin telefonlarını ve 
bilgisayarlarını plajda rahatlıkla kullanabilmelerine imkân tanınacaktır. Bu ünite 
ayrıca üzerinden turistler ayrıca boğulma, bayılma, fenalaşma gibi önemli sağ-
lık durumları karşısında acil yardım talebinde bulunabileceklerdir. Ayrıca plaj-
ların belli yerlerine yerleştirilecek elektronik tabelalarda plajların doluluk oranı, 
hava sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığı ve rüzgâr hızı gibi anlık sayısal bilgilere yer 
verilecektir.

Çeşme ve çevresinde özellikle yazın kalabalıkta oluşan atık ve çöpün önüne 
geçmek için akıllı çöp uygulamasına geçilmelidir. Yerleştirilecek akıllı çöp ko-
valarında çöpler sıkıştırılarak olması gerekenden 10 kat daha küçük hacime ka-
vuşturulacak ve çöp kovalarındaki doluluk oranları anlık olarak takip edilecektir. 
Doluluk oranı yüzde 95’e ulaşınca uyarı veren çöp kovasındaki çöp boşaltılacak, 
bu sayede yoldan ve zamandan tasarruf edilecektir. Yaz sezonunda özellikle bü-
yük otopark sıkıntısı ve trafik izdihamı olan Çeşme’de bütün otopark alanlarına 
kurulacak sistem ile boş otopark alanı ve trafik sıkışıklığı bilgisi anlık olarak 
ziyaretçilere ulaştırılacaktır. Bu sayede ziyaretçilerin zamandan tasarruf edip iz-
dihamdan kurtulmaları sağlanacaktır. 

Çeşme’de İkincil Konut Alımına ve Mülk Edinimine Sınırlama Getirilmesi

Çeşme’de ikincil konutlar kaynaklı çevresel kirliliğini, yapılaşma/ nüfus yo-
ğunluğunu ve kimlik problemini önlemek için ikincil konut alımına ve mülk edi-
nimine dair sınırlamalar getirilmelidir. Çeşme’de mülk alım ve satımını zorlaştır-
mak için yüksek oranda vergi alma, mülk edinme karşılığında ödenek verme, en 
fazla 5 yıllığına mülk edinme gibi kısıtlayıcı yasalar devreye girmelidir. 

Turizm Kalitesini Artırmaya Yönelik Sosyal ve Teknik 
Altyapının Güçlendirilmesi
Çeşme’de eğlence sektörü ağırlıkta olduğundan ziyaretçilere tiyatro, açık hava 

sineması, kütüphane ve dans merkezi gibi alternatif etkinlik mekanları sunularak 
sosyal donatı çeşitliliğine gidilmelidir. Çeşme’ye olan yoğun ilgiyi dengelemek 
adına çevresindeki alternatif turizm odaklarında sosyal ve teknik altyapı imkan-
ları güçlendirilmelidir.
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İZMİR’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU

Büşra KARA, Ayyüce YETKİN

GİRİŞ
Bu çalışmada, İzmir’in temel sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm sorunu-

nu ortaya çıkaran etmenler ve sorunun gelişme seyri anlatılmaktadır. 

Dünyada kentsel dönüşüm eylemleri ilk olarak 1950’lerde kentlerdeki eski-
miş alanları iyileştirmek ve İkinci Dünya Savaşı’nın fiziksel ve sosyal yaşama 
verdiği zararları gidermek amacıyla başlatılmıştır. ABD, 1970’lerde çeşitli yön-
lerden çöküntüye uğramış ve fiziksel anlamda yıpranmış bölgelerin iyileştirilme-
si ve yeniden canlandırılması amacıyla kentsel dönüşüme başvurmuştur. Kentsel 
dönüşümün amaçları sonraki yıllarda çeşitlenmiş (sağlıklaştırma, suçu önleme, 
konut açığını kapatma, kontrolsüz büyümeyi ve desantralizasyonu kontrol altına 
alma vd.) ve eylemler özel sektörün desteğiyle devam ettirilmiştir (Roberts ve 
Sykes, 2000; Özdemir, 2010). 

Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecini başlatan dinamikler, Batı ülkeleri de-
neyiminden farklılaşmaktadır. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda baş-
layan batılılaşma ve kapitalistleşme eğilimi Osmanlı şehirlerinde nüfus büyü-
mesini ve yapısal dönüşümü tetiklemiştir. Bu eğilim sonraki yıllarda güçle-
nerek devam etmiş, 1950’lerden sonra Türkiye kentlerinde kentsel dönüşüm 
ihtiyacı bir ölçüde ortaya çıkmaya başlamıştır (Görgülü, 2009). 1980’lerde 
Türkiye Cumhuriyeti liberalleşme rüzgarına kapılmış, kentsel dönüşüm kent-
leşme ve planlama politikalarının bir uygulama aracı haline gelmiştir (Sön-
mez, 2006). 

İzmir’de yaşanan kentsel dönüşüm sorununun arka planında yasal, yönetsel, 
siyasi ve çevresel meseleler yatmaktadır. Kentsel dönüşüm “yık-yap” yöntemi 
ile ilerlemekte, bu doğrultuda yüksek yapılaşma hakkına sahip projelerin sayısı 
kentte hızla artmaktadır. İzmir’in birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer 
alması, şehirde riskli yapıları ortadan kaldırmak adına sürekli dönüşüm ihtiyacını 
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beraberinde getirmektedir. İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük metropolü olarak 
anılmaktadır. Ancak şehirde çöküntü ve gecekondu alanlarının fazlalığı İzmir’in 
metropol imajına zarar vermektedir. Çöküntüleşme, gecekondulaşma ve deprem 
riskine bağlı olarak ortaya çıkan kentsel dönüşümler İzmir’in kronik bir meselesi 
olarak karşımızda durmaktadır.

Çalışmanın amacı, İzmir’de kentsel dönüşüm ile ilgili uygulamaya yönelik 
sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin yeni çözüm önerilerinde bulunmak-
tır. Araştırma kapsamında öncelikle literatür taraması yapılmış, kütüphane ve 
web kaynaklarından konuya ilişkin yazılı kaynaklar toplanmış ve incelenmiştir. 
Ardından İzmir’de 1 haftalık bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Saha araş-
tırması esnasında gözlem ve odak grup görüşmesi yöntemlerinden yararlanılarak 
veri toplanmış, ayrıca çeşitli kamu kurumları (Karabağlar Belediyesi, Karşıyaka 
Belediyesi, Örnekköy Dönüşüm ve Tanıtma Merkezi, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi) ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde araştırmanın konusu, amacı, hedefi, yaklaşımı 
ve yöntemi verilmiştir. İkinci bölümde doküman analizi ile elde edilen bilgiler 
doğrultusunda konuya ilişkin kuram ve kavramlar açıklanmıştır. Üçüncü bölüm-
de saha araştırmasından elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölüm-
de araştırma bulguları sunulmuştur. Çalışma değerlendirme ve sonuç bölümüyle 
tamamlanmıştır. 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Kentsel dönüşüm, uzun yıllardır gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin günde-

mini sıkça meşgul eden güncel bir kavramdır. Kent parçalarının zaman içerisinde 
çeşitli nedenlerle değişime ve dönüşüme ihtiyaç duyması ile bu kavram ortaya 
çıkmıştır. Türkiye’de 1999 Marmara depreminden sonra kentsel dönüşüm daha 
sık kullanılan bir kavram haline gelmiştir (Türkün, 2014). Yaşanan bu büyük dep-
rem, 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de imar ve planlama faaliyetlerine ilişkin 
kurumsal ve yasal yapıyı şekillendirmiştir. 

Dönüşüm ihtiyacı, kentsel alanlarda ekonomik ve sosyal sistemlerdeki bozul-
malardan kaynaklanmaktadır. Kentsel alanlarda zamanla ortaya çıkan ekonomik 
gerilemeler, çevre kalitesinde ve sosyal yaşam kalitesindeki düşüşler, yapılaşmış 
mekâna planlı bir müdahaleyi zorunlu kılmaktadır. Yalnızca kentsel problemlerin 
halledilmesinde değil, ekonomik büyüme ve sosyal refah sağlamaya yönelik ge-
liştirilen politikaların sonucu ortaya çıkan yeni talep ve beklentilerin karşılanma-
sında da kentsel dönüşüm uygulamalarına başvurulmaktadır (Rodney ve Clark, 
2000; McGreal vd., 2000).
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Kentsel dönüşüm ilk akla gelen boyutuyla ekonomik bir olaydır. Projelerin 
gerçekleştirilmesi, tüm yıkım ve yapımlar, halkın ihtiyaçlarının karşılanması fi-
nans kaynağı bulunmasına bağlıdır. Kentsel dönüşüm projelerinde iki tür finans-
mandan söz edilebilir. Birincisi, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli yatırım 
finansmanıdır. İkincisi ise, proje ile üretilen taşınmazları satın alacak ve bir ya-
tırım aracı olarak kullanacaklar için gerekli olan finansmandır. Bunlardan birin-
cisi kısa vadeli, ikincisi ise uzun vadeli finansman gereksinimini ortaya çıkar-
maktadır (Gökbulut, 1996). Kısa vadeli kaynaklar, projenin sürdürülebilirliğini 
ve devamlılığını etkilemektedir. Uzun vadeli kaynaklar ise, daha çok bankalar 
veya uluslararası finans kurumları tarafından verilen krediler ile sağlandığından, 
geri ödenmesinde, yüksek faiz oranlarından kaynaklanan sıkıntılar ile karşılaşıl-
maktadır. Kentsel dönüşüm süreci uzun bir zaman dilimini kapsadığından, uzun 
vadeli finansmana olan ihtiyaç, kısa vadeye göre çok daha fazladır. Bugün yerel 
yönetimler, uzun vadeli elde ettiği finans kaynağını, doğrudan kentsel dönüşüm 
projesine yatırmak yerine bu kaynağı özel girişimin yatırım yapmasına imkân 
verecek ortamı oluşturma amaçlı kullanmaktadır (Eren, 2006).

Kentsel Dönüşüme İlişkin Kavramlar ve Tanımlar
Kentsel Dönüşüm (Urban Regeneration): Kentin sorunlu alanlarındaki 

mevcut mekânsal, sosyal ve ekonomik yapının değiştirilmesi, buraların daha sağ-
lıklı ve yaşanabilir yerler haline getirilmesi eylemidir. 

Kentsel Yenileme (Urban Renewal): Zaman içerisinde eskimiş ya da ge-
cekondulaşmış kentsel alanların yenilenmesini, yıkılıp yeniden inşa edilmesini 
konu almaktadır.

Kentsel Sağlıklaştırma (Urban Rehabilitation): Sosyal, kültürel, ekonomik 
ya da fiziksel nedenler sonucunda bir çöküntü süreci yaşayan, genellikle kullanı-
cısı değişmiş olsa da özgün kimliğini kaybetmemiş olan eski kent parçalarında, 
çöküntüleşmeye neden olan unsurları ortadan kaldırmak ya da değiştirmek sure-
tiyle söz konusu alanların tekrar canlandırılmasıdır. Bir kent parçasının fiziksel 
ve işlevsel olarak sağlıklaştırılması, o yerin ekonomik anlamda sağlıklı hale geti-
rilmesi anlamına gelmektedir.

Dünyada Kentsel Dönüşüm 
Kentsel dönüşüm, genel olarak sağlıksız yapılaşmış alanlar, afet ve deprem 

riski taşıyan alanlar, gecekondu ve çöküntü bölgeleri gibi uygulama alanlarını 
kapsar. Kentsel dönüşüm kentsel koruma, kentsel yenileme, kentsel sağlıklaş-
tırma, yeniden geliştirme, yeniden canlandırma, yeniden inşa, yeniden üretim, 
temizleme ve soylulaştırma gibi müdahale biçimleri içermektedir. Dünyada 
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1950’lerde eski alanlar yeniden inşa edilmiş, 1960’larda yeniden canlandırma 
ve ilk sağlıklaştırma girişimleri görülmüştür. 70ler ve 80ler yerinde yenileme, 
yeniden geliştirme ve yerel ölçekli değişim projelerine sahne olmuştur. 90’lar 
bütünleşik iyileştirme yaklaşımları ile birlikte yeniden üretim ve dönüşümde top-
lumun rolünü önemseyen, sosyal dışlanmayı azaltıcı hedefler güden dönüşüm 
projelerinin hayata geçirildiği zamanlardır (Karadağ ve Mirioğlu, 2014). 2000 
sonrası dönemde küreselleşmeyle birlikte gelen yeni yasaların ortaya çıkardığı 
konut, turizm ve ticaret gibi farklı kullanımları bünyesinde barındıran özel amaçlı 
karma dönüşüm uygulamaları öne çıkmıştır (Seydioğulları, 2016).

Bugün dünyada örnek olarak gösterilen kentsel dönüşüm projelerinin halk, 
kamu ve özel sektör iş birliğiyle yapılmış olması, yerel potansiyellerin, kültü-
rün, değerlerin ve yaşam tarzının göz önünde bulundurulması dikkat çekmektedir 
(Eren, 2014). Rio de Janerio Gecekondu Sağlıklaştırma Projesi ve Elephant-Cast-
le Kentsel Dönüşüm Projesi bu kapsamdaki projelere örnek olarak gösterilebilir 
(Çalış vd., 2017).

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm 
2005 yılında çıkarılmış olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi, 

3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu, 5104 sayılı Kuzey An-
kara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu, 644 sayılı 04.07.2011 tarihli Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenile-
nerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 6306 sayılı Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Türkiye’de kentsel 
dönüşüm projelerinin yasal ve yönetsel zeminini oluşturmaktadır (Dinçer vd., 
2012) (Görsel 1).
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Görsel 1: Kentsel Dönüşüm Uygulama Süreci (Dinçer, 2012 verilerinden yararlanılarak 
yazarlar tarafından görselleştirilmiştir)

Görgülü (2009)’ye göre Türkiye’de kentsel dönüşümün geçirdiği değişim 3 
evrede özetlenebilir:

1. Tanışma Dönemi: Kırsal alandan kente göç eden insanlar büyükşehirlerde 
gecekondu inşasına devam etmiştir. Yerel yönetimler bu süreci eyleme geçmeden 
izleyerek geçirmiştir.

2. Öğrenme Dönemi: 1960’larla birlikte gecekondular kentsel mekânı bi-
çimlendiren güçlü bir etkene dönüşmüş, gecekondu sahipleri kenti öğrenmeye 
başlamıştır. Gecekonduda yaşayan bireyler kentte toplumsal yapıyı değiştirmeye 
başlamıştır.

3. Kalıcılık Dönemi: 1980’lerle birlikte yeni bir ekonomik düzene geçilmiş-
tir. Ağır ve sürekli enflasyonun yaşandığı bu dönemde, planlı ekonomiden uzak-
laşılmış, rant ekonomisi öne çıkmış, kent planlarına olan sadakat zayıflamıştır. 
Kırsaldan kente göç eden ve kentte kalıcı hale gelen topluluklar bu dönemde 
kentsel dönüşümün ana dinamiklerden birini oluşturmuştur.
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Türkiye’de zemin yapısı, zemin üzerindeki yapılaşma koşulları can ve mal 
kaybına yol açabilecek riskli alanlar, fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan gelişme 
imkânı kalmamış kısmen terk edilmiş ve altyapı olanakları yetersiz olan çöküntü 
bölgeleri kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmektedir (Çubukçu ve Ünverdi, 
2007). Kentsel dönüşümün ülkede öne çıkan 5 temel amacı kentsel alanların çö-
küntüleşmesini önlemek, sürekli değişen ihtiyaçlara cevap vermek, kentsel re-
fah ve yaşam kalitesini artırmak, kentsel alan kullanım verimliliğini artırmak ve 
kentsel yayılmayı önlemektir (Dinçer vd., 2012) (Görsel 2).

Türkiye’de dönüşüm alanlarına yönelik planlama ve uygulama yaklaşımları 
iki şekilde ele alınabilmektedir. Bunlardan ilki bütüncül yaklaşımdır. Bütün-
cül yaklaşım dönüşümde sosyal, ekonomik, çevresel ve demokratik örgütlen-
me gibi konuları ele almaktadır. Bu düşünceyle birlikte savunulan ve dikkat 
edilen konular yaşam standartlarının arttırılması, farklı sektör oluşumları ve 
istihdamlarla birlikte oluşturulacak yeni mekanlar olarak öne çıkmaktadır. Bü-
tüncül dönüşüm yaklaşımı parçacı dönüşüm uygulamalarının yanında çevresel 
ve toplumsal bir olgu olarak ele alınmaktadır. Yeni ve üst düzey örgütlenme 
yapısını içeren toplumsal değişim ve sosyalleşme sürecidir. Planlama ve uy-
gulama yaklaşımlarının ikincisi ise yerel ortaklık ve katılım yaklaşımıdır. Bu 
yaklaşımla fiziksel, çevresel ve sosyal bakış açılarının yanında yasal, finansal 
ve proje yürütücülerine ilişkin çeşitli faktörler dikkate alınarak kararlar veril-
mektedir. Dönüşümde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu planlama süreci 
tasarımı olgusudur. 
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Görsel 2: Kentsel Dönüşümün Amaçları

Katılımlı bir planlama süreci tasarımında, ihtiyaç ve gerekliliklere göre uygun 
yöntem ve tekniklerin kullanımı söz konusudur. Tasarım süreci hazırlık, planlama 
ve uygulama olarak üç başlıkta ele alınabilir. Planlama ve uygulama süreçlerine 
geçilmeden önce alanın özellikleri ve içsel dinamiklerinin belirlenmesi gereklili-
ği öne çıkmaktadır. Dönüşüm sürecinde söz sahibi olacak gruplarının belirlenme-
si, orada yaşayan halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekiyorsa politik özel-
liklerinin belirlenmesi gibi konuların tespiti hazırlık aşamasında dikkat edilmesi 
gereken konulardır. Planlama aşamasında dönüşümün amacı ve stratejisi belir-
lenir, eylem planları oluşturulur. Uygulama aşamasında ise dönüşüm kararları-
nın uygulanır, tekrar tekrar değerlendirilir ve gerektiği hallerde alınan kararlarda 
değişikliğe gidilir (Ataöv ve Osmay, 2007). İmar hakkı toplulaştırılması ve imar 
hakkı transferi gibi konular uygulama aşamasının konularıdır. 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde sadece fiziksel boyutun göz 
önünde tutulup, ekonomik, yönetsel, finansal özellikle de sosyal boyutun arka 
planda bırakıldığı gözlenmektedir. Bu durum kentsel dönüşümleri hem bir çözüm 
hem de sıkıntılar içeren bir deneyim olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
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SAHA ARAŞTIRMASI

İzmir’de Gecekondu ve Saçaklanma Eğilimi
İzmir’de gecekondular merkez çeperinde bulunmaktadır. Kent, hayata geçi-

rilen kentsel projeler sonucu kırsal çepere doğru saçaklanmaktadır (Görsel 3). 
Metropol kent algısının ortaya çıkışına çarpık kentsel gelişme engel olmaktadır. 
1930’larda başlayan gecekondu hareketleri günümüzde hala devam etmektedir. 

1940 öncesi                1940-1960             1960-1980           1980-1990                 1990 

Görsel 3: İzmir’in Yıllara Göre Kentsel Yayılımı

İzmir’de ilk gecekondu mahalleleri 1930’larda ortaya çıkmıştır. İlk gecekon-
du mahallelerine Yeni İstiklal, Zeytinlik, Basmane, Yeşildere, I. Kadriye, Cum-
huriyet ve Naldöken mahalleleri örnek olarak verilebilir. 1944-1950 arası dö-
nemde Kadifekale, Boğaziçi, Gültepe, Gürçeşme ve Ferahlı gibi toplamda 10 
yeni gecekondu mahallesi oluşmuştur. 1960-1975 yılları arasında İzmir’de gece-
kondulaşma ve bu sorunun alansal yayılımı 1950-1960 yılları arasında görülen 
ilerleyişe göre daha da hız kazanmıştır. 1975-1985 yılları arasında 3. sektörün 
gelişimiyle birlikte istihdam olanakları artmış ve bunun sonucunda İzmir, diğer 
kentlere oranla daha çok iç göç çekmiştir. 1975 sonrasında sanayi aksları doğrul-
tusunda kentin etrafını gecekondular leke gibi kaplamaya başlamıştır. Yoğun göç 
nedeniyle kent merkezinin çeperinde gecekondulaşma ve sonrasında sanayinin 
gelişimiyle devam eden bu soruna çözüm olarak kentsel dönüşüm bir araç olarak 
devreye girmiştir. Bu yolla gecekondu alanlarının dış çeperinde yeni çekim nok-
taları üretilmiş ve yüksek gelir grubu bu noktalara kaydırılmıştır. Kent merkezi-
nin çeperinde kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması ile kent saçaklanmaya 
başlamıştır. Kent merkezi fiziksel olarak dönüşüm sürecine girmiştir. Yoksulluğa 
çözüm üretilmediği için halkın kırsal çeperde gecekondulaşma süreci ve kentte 
saçaklanma eğilimi devam etmiştir (Karadağ ve Mirioğlu, 2014).

İzmir ve Göç
1930’lardan sonra İzmir kent merkezinde yoğunluk artmıştır. Kent gelişimi 

çeperde sınırlı kalırken 1966 Varto (Muş) depreminden sonra özellikle İzmir’e 
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büyük bir göç olmuştur. Bu göç, şehirde yeni yapılanma ve gecekondu alanlarını 
beraberinde getirmiştir. Son 10 yıl içinde ise İzmir beyaz yakalı göçüne maruz 
kalmaktadır. İzmir kent merkezine gelip yerleşen yüksek gelir gurubu kenti ku-
zey-güney yönünde gelişime zorlamaktadır. İzmir’de %80 oranında kentsel dö-
nüşüme ihtiyaç duyulan alan vardır. Bu alanların %65’inde kaçak yapılaşmalar 
söz konusudur. Kentte yaklaşık 313.000 binanın kentsel dönüşüm kapsamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir.2009 tarihli 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Böl-
ge Nazım İmar Planı kapsamında 15 dönüşüm, yenileme ve sağlıklaştırma alanı 
belirlenmiştir (Görsel 4). Bu 15 program alanı kendi içinde etaplandırılmıştır. 
Toplam 2989,4 hektar yer kaplayan bu alanlar içinde toplam 925.803 kişi yaşa-
maktadır. Dönüşüm alanlarında eskimiş dokunun bulunduğu alanlarda ve yüksek 
imar hakkına sahip alanlarda yoğun bir inşaat faaliyeti başlamış durumdadır.

İzmir’in Kentsel Dönüşüm Projeleri
İzmir’de bugün tamamlanan 2 (Kadifekale ve Yeşildere projeleri) ve devam 

eden 7 (Bayraklı, Örnekköy, Ballıkuyu, Ege Mahallesi, Uzundere, Güzeltepe ve 
Aktepe-Emrez projeleri) kentsel dönüşüm projesi bulunmaktadır. 

Görsel 4: İzmir’de Kentsel Dönüşüme Konu Alanlar (Bal, 2008)
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Tablo 1. İzmir’in kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler 

Kaynak: İBB, 2018

İzmir’in kentsel dönüşüm projeleri sosyal, ekonomik, yasal ve fiziksel açı-
dan sınıflandırılmıştır (Tablo 1). İzmir’in kentsel dönüşüm projelerinde mevcut 
nüfus ile nüfus projeksiyonu arasında gözle görülür düzeyde farklılıklar vardır. 
Yine projeler, inşaat yoğunluğu ve üretilen bağımsız birim sayısında ciddi artışlar 
içermektedir. Bu durum bir açıdan dönüşümlerin ekonomik getiriyi önemseye-
rek ortaya çıktığını göstermektedir. Diğer açıdan dönüşümlerde hak sahipleri ile 
uzlaşma sağlanamaması (örneğin Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi) bu 
artışları beraberinde getirdiği anlaşılmaktadır. Kentsel dönüşümler, yüksek gelir 
grubunun İzmir kent merkezine yerleşmesi ve düşük gelir grubunun kent çeper-
lerine ötelenmesi ile sonuçlanmaktadır (Görsel 5-6).
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Görsel 5: İzmir Karabağlar İlçesi Kentsel Dönüşüm Alanı 

 

Görsel 6: Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı

İzmir’de kentsel dönüşüm projelerinde alan seçimleri genel olarak parçacı bir 
yaklaşımla yapılmıştır. Bu durum projelerin kent ile bütünleşmesinde sorunlar 
ortaya çıkarmıştır. İzmir genel olarak dönüşüme ihtiyaç duyan bir kenttir. Şehirde 
kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan tüm alanları belirleyip eş zamanlı çözüme gö-
türecek projeler üretilememektedir çünkü dönüşüme ihtiyaç duyan tüm alanları 
bütüncül olarak projelendirebilecek bir finansal kaynak bulunamamaktadır. İz-
mir, kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle sürekli eleştirilere 
maruz kalan bir kenttir. Bu durum, yerel yönetimlerin finansal fon sıkıntısı içinde 
olmasından ve eş zamanlı olarak hem dönüşüm alanı hem riskli alan ilan edilen 
yerlerde yaşanan yetki karmaşalarından kaynaklanmaktadır (Çınar ve Penpeci-
oğlu, 2018).
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DEĞERLENDİRME 
İzmir’in kentsel dönüşüme ihtiyacı vardır. Kent, göçe bağlı plansız yapılaşma-

lar nedeniyle gecekondularla çevrili vaziyettedir. Kentin gecekondularla birlikte 
anılması, metropol kimliğine zarar vermektedir. Yeni bir kimliğe ihtiyaç duyan 
kent, şu an azman kent modeli şeklinde gelişme göstermektedir. Kent merkezine 
yakın riskli alanlar (Görsel 7), ekonomik kaygılarla yüksek yoğunluklu kentsel 
dönüşümlere sahne olmaktadır. İzmir’deki kentsel dönüşümlerde ekonomik kay-
gılar yerine farklı kültürden insanları bir arada yaşatma, her yaşa ve her statüye 
hitap eden yaşam ve çalışma alanları oluşturma kaygısı güdülmelidir. 

Görsel 7: İzmir’de Deprem Riski Altındaki Alanlar

İzmir’de kentsel dönüşümün finansmanı en büyük sorundur. Yerel yönetimle-
rin uzun vadeli finans kaynağı bulamamaları nedeniyle kentsel dönüşüm süreçle-
rinde yaşanan aksamalar ve yavaş ilerleme sıklıkla eleştirilere konu olmaktadır. 
Yerel yönetimlerin, kentsel dönüşüm projelerini karşılayacak bütçeye sahip ola-
maması ve merkezi yönetimden yeterli finansman desteği alamaması ilerlemeleri 
yavaşlatmaktadır. İzmirliler, bu durumdan şikayetçidir. 
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Tablo 2. İzmir’deki Kentsel Dönüşüm Projelerindeki Projeksiyon Nüfus ve Bağımsız 
Birim Sayıları

Proje Alanı İBB 
Meclis 
Kararı

Bakanlar Kurulu 
Kararı/Resmî 
Gazete Kararı

Alan 
Büyüklüğü

(Ha.)

Mevcut 
Bağımsız 

Birim

Etkilenecek 
Nüfus (Kişi)

Üretilen 
Bağımsız 

Birim

Nüfus 
Projeksiyonu

(Kişi)

Uzundere 14.10.2011 24.07.2012/
09.09.2012

32 1172 4688 3666 13000

Ege 
Mahallesi

16.09.2011 22.02.2013/
13.03.2013

7 809 3236 1221 5500

Bayraklı 10.05.2010 - 60 5813 21984 8000 30000

Gaziemir 14.03.2011 16.07.2012/
05.08.2012

122 5045 20180 8500 32000

Karşıyaka-
Örnekköy

11.07.2011 10.09.2012/
10.10.2012

18 1290 5160 3400 12800

Ballıkuyu 16.09.2011 10.09.2012/
10.10.2012

48 6000 24000 9000 36000

Çiğli-
Güzeltepe

13.04.2015 17.10.2016/
13.11.2016

21 - - - -

TOPLAM 308 20129 79248 34204 130000

İzmir’in kentsel dönüşüm sorununun temelinde alan belirleme ve projelen-
dirme yöntemi yatmaktadır (Tablo 2). Bütüncül bir yaklaşım izlemek yerine par-
çacı bir yaklaşımla ilerleyen İzmir, bu sebeple sorunu bir bütün olarak ortadan 
kaldıramamakta, kısmi çözümler üretmektedir. Uzun vadeli finansman olmadan 
bütüncül kentsel dönüşümlere kalkışmak yerel yönetimlerin gözünü korkutmak-
tadır. Dönüşüm alanı belirlenirken en sorunlu alanlardan başlanmaktadır. Bu du-
rum dönüşüm yapılan alanlar ile yakın çevresinde dönüşüme uğramayan alanlar 
arasında sosyal bir çatışmaya yol açmaktadır. Ekonomik gelir sağlamak için ya-
pılan projelerde hak sahipleri ve yeni gelen kullanıcılar diğer sosyal gruplar ile 
aynı alanda yaşamakta ve kültür farklılıkları ortaya çıkmaktadır. İzmir’de hayata 
geçen kentsel dönüşüm projelerindeki yüksek inşaat yoğunluğu ve bağımsız bi-
rim sayısındaki artış dönüşümlere ekonomik bir gelir kaynağı gözüyle bakıldı-
ğını göstermektedir. Genel olarak İzmir’deki dönüşüm alanları farklı yapılaşma 
koşulları ve farklı sosyal statülü kümelenmeler bütünlük sergileyememektedir. 
Halbuki kentte her alan, dönüşümün sosyal boyutu düşünülerek kendi içsel dina-
miklerine ve kültürüne bağlı olarak dönüştürülmelidir. Aksi taktirde kentte yerin-
den etme ve yoksulluk sorunu ortadan kaldırılamayacaktır. Bu sorunların devam 
etmesi, ileride dönüşüme konu olabilecek yeni alanları beraberinde getirecektir. 
Örneğin Ege Mahallesi Konak İlçesi’nde gerçekleşen dönüşümde, çok yükselen 
ekonomik maliyetler nedeniyle yerli halk aynı yerde barınmakta zorlanmaktadır.
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Kentte sosyal ve ekonomik canlılığın yeniden kazanılması için kentsel dö-
nüşümlere ihtiyaç vardır. Konut kooperatif birliklerinin oluşturulması, kentsel 
dönüşüm projelerini hızlandırabilir ve daha sürdürülebilir hale getirebilir; ayrıca 
aktörler ve paydaşlar arasında sosyal adaletin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Üst 
ve alt ölçekli mekânsal planlar arasında uyumun yakalanması önemlidir. Plan 
hiyerarşisi gözetildiğinde, çevresel koruma ve toplum refahı ortaya çıkmaya 
başlayacaktır.

İzmir’in dönüşüm alanlarında sosyal, ekonomik ve yasal birçok sorun karşı-
mıza çıkmaktadır. Kentteki dönüşümlerde şu an amaç sadece gecekondulardan 
kurtulmak ve insanlara daha kaliteli fiziksel çevreler sunmaktır. Halk bu haliyle 
dahi İzmir’de kentsel dönüşümleri desteklemektedir. Ancak ilerleyen süreçte gü-
dülen amacın yeterli olmadığı anlaşılacak, bu durum yeni sorunları beraberinde 
getirecektir. Tekeli (2010)’ye göre “Yoksulluk, eski elbiseler yerine yeni elbise-
ler vermekle giderilmez”. Kentsel dönüşüm projeleri, yoksulluğa çare değildir. 
Yoksulluğu giderilmeyen bir halk için yeni evler, rahat ve kaliteli mekanlar bir 
süre sonra yeni sorunlar ortaya çıkaracaktır. İzmir’in asıl sorunu kentte artan yok-
sulluk ve sosyo-kültürel çatışmalardır. Kentsel dönüşümler ile hayatını informal 
sektörden kazanan yoksul insanlar, İzmir kent merkezinden uzaklaştırılmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kentsel dönüşümün planlama, tasarım, toplum, ekonomi, çevre, ekoloji, ula-

şım, kentsel altyapı, finans, hukuk, katılım ve organizasyon gibi birden fazla bo-
yutu vardır. İzmir’in dönüşümü için her boyutun ayrı ayrı düşünüldüğü 7 farklı 
çözüm önerisi aşağıda sunulmuştur.

Kentsel dönüşüm projeleri ile yaşam kalitesini yükseltme
İzmir’de dönüşüm alanları yaşam kalitesi yüksek mekanlar üretmeyi hedefle-

melidir. Dönüşüm müdahaleleri, sosyal ayrışmayı azaltan ve yerele özgü kültürel 
değerleri ve kimliği ön plana çıkartan bir özellikte olmalıdır. Kentsel dönüşüm 
alanlarında yaşayacak nüfusun ihtiyacına yönelik yeterli donatı alanları, altyapı 
hizmetleri ve kamusal mekanlar üretilmelidir. Bu süreçte doğal kaynakların ko-
runması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, yörenin sosyal dokusunun ko-
runması, kent siluetinin bozulmaması ve bütün aktörlerin sürece katılımı önem 
arz etmektedir.

Dönüşümler, insanları yaşadıkları ve alıştıkları yerden, komşularından ve 
kültürlerinden koparmadan yapılmalıdır. İnşaat sektörü öncelikli “yık yerine 
yenisini yap” mantığı terkedilmeli, ekonomik kaygılar bir ölçüde bir kenara bı-
rakılmalıdır. Her yere aynı dönüşüm politikasının uygulandığı hazır çözümler 
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değil, yere özgü dinamiklerin kullanıldığı, katılımcı bir dönüşüm politikası iz-
lenmelidir. Tek boyutlu, hazır ve tekdüze uygulamalardan kaçınılmalıdır. Kent-
sel dönüşüm müdahale biçimine bağlı olarak tasfiye sürecinde borçlandırma 
anlayışı çerçevesinde bir süreç yaşanmaması için bölgenin sosyo-ekonomik 
durumuna göre finansal çözümler geliştirilmelidir. Dönüşümle birlikte farklı 
sosyo-kültürel yapıdaki insanların birlikte kullanacakları ortak alan kullanım-
ları desteklenmelidir. Özel sektörün dönüşümde rol alması teşvik edilmeli, bu 
amaçla çeşitli vergi indirimleri ve maliyet azaltılmasına yönelik destek meka-
nizmaları oluşturulmalıdır. 

Kentsel dönüşüm alanlarının üst ölçekli planlarda 
belirlenmesi 
İzmir’de kentsel dönüşümlere ilişkin yasal ve yönetsel düzenlemeler sorun 

ortaya çıktıktan sonra alana yönelik olarak yapılmaktadır. Aslında olması ge-
reken bir sorunla karşılaşmadan önce yasal ve yönetsel önlem alınmasıdır. İz-
mir’de kentsel dönüşüm proje sürecinde hak sahipleri ile anlaşma sağlanamadığı 
takdirde, İzmir Büyükşehir Belediyesi “iskân amaçlı kamulaştırma” yetkisini 
kullanmaktadır. Alana göre belirlenen yasal ve yönetsel müdahalelerle ilerleyen 
dönüşümler kentin bütüncül meseleleri ile ilişkili olmaksızın belli bir bölgedeki 
sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. Kentsel dönüşümler, mekânsal planların önüne 
geçmekte, planlama süreci alt ölçekten üst ölçeğe doğru revizyon planlar şek-
linde ilerlemektedir. Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinde yeni gece-
kondu alanlarının oluşumunu engellemek için kentte gecekondu önleme bölge-
leri belirlenmeli, altyapısı tamamlanmış ucuz ve küçük arsalar insanların kulla-
nımına sunulmalıdır. Gün geçtikçe İzmir merkez nüfusu artmaktadır. İzmir’de 
kırsal dinamikler desteklenerek kırsal alanların kalkınmasına daha fazla önem 
verilmelidir. Kooperatifler, kentsel dönüşüm süreçlerine dahil edilmelidir. Ulusal 
gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesi, kentsel ve kırsal alan koşullarında-
ki farklılıkların dengelenmesi için İzmir’in kırsal alanlarında tarımsal faaliyetin 
devamına ve kırsaldaki eğitim ve sağlık sorunlarının iyileştirilmesine yönelik ka-
rarlar verilmelidir.

Kentsel dönüşüm ile birlikte afet riskini azaltma
Dönüşüm yasaları içerisinde en kapsamlı yetkilere sahip olan yasa, 2012 yı-

lında yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun”dur. Bu yasa kapsamında, üç tip alanda uygulama yapılabil-
mektedir. Bunlar riskli alan, rezerv alan ve riskli yapıdır. Bir yerin riskli alan ilan 
edilme gerekçesi “zemin yapısı” veya “üzerindeki yapılaşma durumu” üzerinden 
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belirlenmektedir. Bu geniş gerekçeler kısmen belirsizlikler içermektedir. Risk-
li alan tespiti yapılırken herhangi bir riskli yapı tespiti yapılmamaktadır. Riskli 
alanlarda riskli yapı tespitleri doğru şekilde yapılmalı ve ona göre bir yer riskli 
alan ilan edilmelidir. Bu sayede risk en aza indirgenebilir ve afet riskine karşı 
daha korunan, yaşanabilir çevreler oluşturulabilir. 

Kentsel Dönüşüm Alanlarında Bütüncül Bir Yaklaşım İzleme
Kentsel dönüşüm projeleri, kent genelindeki mekânsal planlar doğrultusun-

da yapılmalı, parçacı çözümler üretilmemelidir. Kent, dönüşüm projelerine ye-
terli finansman desteği bulmak adına özel bir çaba içine girmelidir. Merkezi 
yönetim, yerel yönetim, özel firmalar ve birçok aktörün dahil olduğu, pek çok 
bileşenin göz önünde tutulduğu, çok aktörlü ve yönetişim temelli bir dönüşüm 
politikası kentte izlenmelidir. Yapılacak müdahaleler, sosyal ayrışmayı azaltır 
ve yerele özgü kültürel değerleri göz önünde bulundurur nitelikte olmalıdır. 
Ayrıca kentin yeni gelişme alanlarına yönelik ihtiyaçları karşılamak ve yeni çö-
küntü alanlarının oluşumunu engellemek amacıyla kamuya ait arsaların güncel 
maliyet hesaplarının yapılmasına ve ucuz altyapılı hazır arsaların üretilmesine 
ihtiyaç vardır.

Konut Kooperatif Birimleri Oluşturmak
2009 yılı onaylı İzmir Kentsel Bölge 1/25.000 Nazım İmar Planı’nda birçok 

yer dönüşüm alanı olarak belirlenmiştir. Ancak bu alanlarda sosyal, fiziksel ve 
yönetsel boyutun dışında ekonomik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Pek çok ak-
tör, bu alanlardan yüksek ekonomik kazanç elde etme beklentisi içine girmiştir. 
Konut kooperatif birimleri yoluyla dönüşümün başlatılması, yüksek ekonomik 
kazanç beklentilerinin önüne geçmede bir çözüm olabilir (Görsel 8). Kurulacak 
konut kooperatif birimleri ile kentsel dönüşüm süreçleri adım adım izlenebilir, 
halkın gerçek ihtiyaçları ön planda tutularak daha bilinçli ve kontrollü bir dönü-
şüm süreci izlenebilir. 
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Görsel 8: İzmir İçin Konut Kooperatif Birimleri Önerisi 

Finans Destek Fonları Bulma 
İzmir Alsancak Limanı’ndan gelecek olan gelir, kentin kentsel dönüşüm pro-

jelerini finanse etmede kullanılabilir. İzmir Alsancak Limanı yapımına 1955 yı-
lında başlanmış, 1959 yılında limanın ilk bölümü tamamlanmıştır. Liman kuru/
sıvı dökme yük, genel kargo, konteyner ve yolcu limanı olarak hizmet vermekte-
dir. İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 
mülkiyetine ait olup, TCDD tarafından işletilmektedir. Hollanda örneğinde, 
Rotterdam Limanı’ndan gelen gelirle yeni şehirler kurulmuştur. Benzer şekilde, 
İzmir’de Alsancak Limanı’ndan gelen gelirle sürdürülebilir kentsel dönüşümler 
kentte hayata geçirilebilir. Kentsel dönüşüm projelerinin ürettiği artı değerin orta 
ve uzun vadede tekrar kamuya dönmesi için finansal mekanizmalar geliştirilebilir. 

Dönüşüm Alanlarında Yeni İstihdam Olanakları Sağlama
Kentsel dönüşüm projeleri, İzmir’in yoksulluk sorununa çeşitli çareler de 

üretmelidir. Bu kapsamda dönüşüm projelerinde konut ağırlıklı yoğun birimler 
üretmek yerine, yere özgü istihdam sağlayacak iş olanakları üzerine özel olarak 
düşünülmelidir (Görsel 9). Bu sayede yerli halk sadece kaliteli bir çevreye ve ya-
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şama kavuşmuş olmayacak, aynı zamanda halkın yeni iş olanaklarıyla bulunduğu 
yerde kalması da sağlanacaktır. Farklı dönüşüm alanlarında standart olmayan is-
tihdam üretme yaklaşımları denenmelidir. Bu yolla kentsel dönüşümlere yönelik 
halk desteği artacak, uzlaşma süreçleri daha hızlı sonuçlanacaktır. Diğer türlü, 
kentsel dönüşüm projelerinde soylulaştırma, yerinden etme ya da yüksek kazanç 
elde etme peşinden koşma gibi problemler yaşanmaya devam edecektir. 

Görsel 9: İzmir’de Yeni İstihdam Olanakları Sağlayan Kentsel Dönüşümler İçin Sektörel 
Çeşitlenme Önerisi 
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İZMİR’İN YÖRESEL ÜRÜNLERİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kezban Nur ÇİÇEK, Hüsne Özlem DİLER

GİRİŞ
Türkiye, yüksek değerli yöresel ürünlerin çeşitliliği açısından dünyada sayı-

lı ülkelerden biridir. Ancak bu potansiyel, ülkede yeterince iyi kullanılamamakta 
ve yüksek ekonomik değere dönüştürülememektedir. Dünyada yöresel ürünlerin 
önemi artmakta, yöresel ürünleri tescilleyerek korumaya ve küresel pazara açma-
ya dönük sistemler geliştirilmektedir. Coğrafi tescille koruma altına alınan yöresel 
ürünler, yerel kaynakları harekete geçiren ve yerli halkın geleneksel bilgi birikimini 
harmanlamayı hedefleyen kırsal kalkınma programlarının en önemli aracı haline 
gelmiştir. Ulusal ve yerel kimliklerin tanıtılmasında ve yaşatılmasında önemli bir 
yeri olan kırsal kalkınma programları, yöresel ürünleri gelecek nesillere sürdürüle-
bilir bir şekilde aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yöresel ürünlere ilgi 
dünya genelinde artmaktadır. Yöre ve orada yetişen ürün arasındaki ilişkiyi anla-
mak için yöresel ürüne kalite katan doğal ve beşeri etmenleri iyi çözümlemek gere-
kir. Yöresel ürünlerin bulunduğu yerde korunarak üretilmesi, sürdürülebilir kalkın-
manın temelini oluşturmaktadır. Türkiye’de halen devam eden köyden kente göç, 
tarımsal üretimde düşük verim ve gizli işsizlik sorununu beraberinde getirmektedir. 
Yöreler, tıbbi ve aromatik varlıklarını, tarımsal ürün çeşitliliğini, ticari ürünlerini, 
kültürel ve tarihi değerlerini korumakta ve yaşatmakta zorlanmaktadır. 

Türkiye’nin üçüncü nüyük şehri olan İzmir’in sahip olduğu büyük tarım 
potansiyeli ve yöresel ürün çeşitliliği, şehirde kırsal kalkınmanın kilidini oluş-
turmaktadır. İzmir’de yöresel ürün yetiştiriciliğinden uzaklaşılması ve modern/
endüstriyel üretimlere odaklanılması şehrin sürdürülebilir kırsal kalkınmasını 
olumsuz etkilemeye başlamıştır. İzmir’de ekolojik dengenin korunması, organik 
tarım faaliyetlerinin yürütülmesi, yöresel ürünlerin pazarlanması ve yaygınlaştı-
rılması için etkili plan ve programların hazırlanmasına ihtiyaç vardır. 
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Bu çalışmanın amacı, İzmir’de yöresel ürünlerin sürdürülebilirliğine yöne-
lik sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin yeni çözüm önerilerinde bulun-
maktır. Araştırmada önce literatür taraması yöntemi ile veri toplanmıştır. Bu ön 
tarama ile İzmir ve ilçeleri için GZFT Analizi yapılmıştır. Ardından İzmir’de bir 
hafta süren saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması esnasında göz-
lem ve odak grup görüşmesi yöntemlerinden yararlanılarak veri toplanmış, ayrıca 
çeşitli kamu kurumları (İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, İzmir Esnaf ve Zanaatkarlar Odaları Birliği, İzmir Tarımsal Kalkın-
ma Kooperatifi) ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde kırsal kalkınma programları, ülkelerin makro ve mikro ekono-

milerinde önemli bir yere sahiptir. Bu programlar sayesinde ülkeler bir yönden 
küresel ekonomilere uyum sağlamayı, diğer yönden ülke içinde bölgesel bütün-
leşme ve uyumu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir (Çelik, 2005). Küreselleşen 
dünyada rekabet gücünü artırmak ve uluslararası saygınlığa kavuşmak isteyen 
ülkeler yöresel üretime özel önem vermektedir. 

Yöre, küreselleşmiş rakipler karşısında yerel gıda sisteminin olanaklarını ve 
avantajlarını ön plana çıkarmaya yarayan, tarımsal kalkınmanın gerçekleştirile-
ceği bölgeye karşılık gelmektedir. Yöre kavramının tarımda edindiği yer, Fran-
sa’nın yaşadığı deneyimle bağlantılıdır (Demirer, 2010). Fransa’da XII. yüzyıl-
dan XVIII. yüzyıla kadar “yer” ve “ yöre” kavramı eş anlamlı sözcükler olarak 
kullanılmıştır. XIII. yüzyılın sonundan itibaren tarımsal niteliklere göre şekil-
lenmiş, bağcılığa yatkın topraklar yöre diye anılmaya başlamıştır. XVI. yüzyılın 
ortalarına doğru “terroir” bu kez, “yöresel lezzet” deyimiyle bütünleşik bir terim 
haline gelmiş ve bilimsel olarak XIX. yüzyılın sonlarına doğru “toprakların isti-
dadı (yeteneği)” kavramını getiren pedoloji (toprak) biliminin ortaya çıkması ile 
kesinlik kazanmıştır. Belli bir coğrafi bölgenin tadını yansıtması, topraktan ge-
len özel tat “terroir” kavramı ile ifade edilmeye başlanmıştır. Rusya’da da belirli 
yerler ekoloji, iklim, toprağın oluşumu ve bileşimi dikkate alınarak “yöre” olarak 
tanımlanmakta, yöre orada elde edilen ürünlerle birlikte anılmaktadır (Tekelioğlu 
ve Demirer, 2008).

Yöre, küreselleşen dünyada rakipler karşısında yerel değerler ve ürünler siste-
minin olanaklarını ve avantajlarını ön plana çıkarmaya yarayan bir tarımsal kal-
kınma stratejisi kavramıdır. Dünyada bir çok yöresel ürün coğrafik adıyla tanım-
lanmaktadır. Yöresel ürünler, bulundukları yerin orijinal doğal koşullarında, beşeri 
sermayenin özgün bilgisine, becerisine, geleneğine ve tecrübesine dayalı olarak 
üretilen yüksek kaliteli gıda ve el işi ürünlerdir. Bursa şeftalisi, Çanakkale sera-
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miği, Malatya kayısısı ve İznik çinisi gibi üretim yerleriyle entegre olan ürünler 
tüketiciler için yerele duyulan güvenden dolayı seçilmekte, yöresel ismin kulla-
nılması ürünün niteliği konusunda tüketiciye güven vermektedir. Yalçın (2013)’a 
göre yöresel ürünlerin ortaya çıkmasında çeşitli değişkenler mevcuttur. Bu değiş-
kenler bağımlı ve bağımsız değişkenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Tablo 1):

Tablo 1. Yöresel Ürünlerin Ortaya Çıkmasında Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler

Bağımlı Değişkenler Bağımsız Değişkenler
• Farklı tarihi geçmişler 
• Farklı çalışma koşulları
• Farklı gelenekler 
• Yaratıcılık
• Farklı yerel, bölgesel ve 
• ulusal kültürler 
• Emek
• Farklı hayat tarzları 
• Merak ve ilgi

• İklim 
• Toprak yapısı 
• Bakı 
• Yükselti 

Kaynak: Yalçın, 2013 

Yöresel ürünlerin farklılık göstermesinde doğal ve ekonomik koşullar, gele-
nekler, görenekler, örf ve adetler etkili olmaktadır. İzlenen tarım politikaları yöre-
lerde yaşayan insanların dünyaya bakış açısını değiştirmiştir. Değişen bakış açı-
sı, yörelerde yeni modern standart davranış kalıpları ortaya çıkarmıştır. Modern 
standart davranış kalıpları, yöreye özgü ürün üretiminin sürdürülmesine izin ver-
memektedir (Yalçın, 2009). Yöresel ürünler, kültürel çeşitlilikten beslenmektedir. 
Bir yöresel ürünü gelecek nesillere sürdürebilir şekilde aktarabilmek için kültürel 
çeşitliliği korumak ve yöresel ürünü coğrafi olarak tescil etirmek gerekmektedir. 

Coğrafi işaretler, yöresel ürünleri piyasaya sürerken ürünün çekiciliğini ve 
ayırt ediciliğini belirlemektedir. Ürünlerin farklılaşması, bölgesel ve gelenek-
sel özelliklerinin ortaya çıkması için coğrafi işaretler kullanılmaktadır. Coşkun 
(2001)’a göre yöresel ürünlerin tanıtılmasında ve tüketicinin gözünde yüksek bir 
kalite standardının oluşmasında coğrafi işaretler etkili bir araçtır.

20.yüzyılda teknolojiye dayalı endüstriyel üretimde görülen dramatik artış, 
dünyada biyolojik çeşitlilik, doğal yaşam ve ekosistem kayıplarına neden olmuş-
tur. Tarımsal üretimde kullanılan yoğun teknoloji, yüksek çevresel maliyeti orta-
ya çıkardığı gibi beslenme alışkanlıklarını da değiştirmiştir. 21. yüzyılda, sağlık-
sız endüstriyel gıda tüketmek istemeyen insanlar sağlıklı yöresel ürün arayışına 
yönelmiştir. 
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Coğrafi işaret, bir malın coğrafik soyunu gösteren bir araçtır. Coğrafi işa-
ret, yöresel bir ürünün potansiyelini açığa çıkarmakta, ürünün tanıtılmasında ve 
pazarlanmasında etkili olmaktadır. İlk olarak Fransa’da kullanılmaya başlanan 
coğrafi işaret, kısa süre içinde diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Dünya Tica-
ret Örgütü’nün ilgilendiği konulardan biri haline geldikten sonra coğrafi işaret, 
uluslararası ticaret hukukunda hararetli tartışmaları beraberinde getirmiştir (Te-
kelioğlu ve Demirer, 2008).

Boran (2017)’a göre coğrafi işaretin, coğrafik kaynak gösterme, geleneksel 
bilgi ve kültürel değerle biçimlenen üretim yöntemini garanti etme, pazarda 
ürünleri ayırt etme, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı destekleme, turizme kat-
kıda bulunma, ürün taklitçiliği ile mücadele etme gibi önemli işlevleri vardır. 
Bir ürün menşe adını aldığında ait olduğu coğrafi bölge dışında üretilememek-
tedir. Çünkü ürün niteliğini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde 
kazanabilmektedir (Boran, 2017). Eskişehir Lületaşı, Çelikhan Tütünü, Ege 
Pamuğu, Aydın İnciri, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini menşe adını almış 
ürünlere örnek olarak verilebilir. Coğrafi işaretli ürünler belirli bir coğrafi yere 
ait doğal hammadde ve beşeri unsurlara dayalı işlemlerden kaynaklanan bir 
niteliğe, kaliteye ve üne sahip olmaktadır. Gaziantep Baklavası, Maraş Burma 
Bileziği, Damal Bebeği, Isparta Halısı ve Siirt Battaniyesi mahreç adı alan coğ-
rafi işaretli yöresel ürünlerdendir.

Kırsal alan, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel nitelikte bir dizi özgün 
oluşumu içeren bir yere karşılık gelmektedir. Kırsal alanlarda kurallar büyük öl-
çüde gelenek, görenek, örf ve adetlere göre biçimlenmektedir. Buralarda teknolo-
jik, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler kentsel alanlara kıyasla daha gecik-
meli olarak gerçekleşmektedir. Türkiye Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2021-
2023)’ne göre nüfusu 20 binden düşük olan yerleşim yerleri kırsal alan olarak 
tanımlanmaktadır. 2014 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ile büyükşehir il sınırları içerisinde yer alan köyler mahalle statüsüne 
kavuşmuştur. OECD’nin tanıma göre kırsal alan, nüfus yoğunluğunun kilometre-
kare başına 150 kişinin altında olduğu yerlerdir.

İlk olarak 1950’li yıllarda kullanılmaya başlanan “kırsal kalkınma” kavramı, 
yıllar içinde ortaya çıkan sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik etmenlere bağlı 
olarak yeniden tanımlanmıştır. 1960’larda “modernizasyon”, 1970’lerde “devlet 
müdahaleleri”, 1980’lerde “serbest pazar” ve 1990’larda “katılım ve yetkilendir-
me” kırsal kalkınmanın içeriğini belirlemiştir (Giray, 2004). Örneğin kırsal kal-
kınma 1980’lerde yoksulluğu hafifletmek, 1990’larda düşük gelirliliği azaltmak 
ve 2000’lerde düşük gelirliliği ortadan kaldırılmak amacıyla kırsal kalkınmadan 
bahsedilmiştir.
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Ekim (2006)’e göre kırsal kalkınma ile kırsal alanda yaşayan, gelir kaynağı 
olarak tarım sektörünü seçen veya kırsal alanlardaki mesleklerle geçimini sağ-
layan birey ve toplulukların yaşam koşullarının üst seviyeye çıkarılması hedef-
lenmektedir. Bunun için kırsalda öncelikli olarak bir ihtiyaç duygusu yaratmak, 
daha sonra bu duygu üzerinde emek sarf etmeleri için bireylere maddi ve manevi 
açıdan tüm destekleri sağlamak gerekmektedir. Kırsal kalkınmayı sağlamak için 
geçmişten günümüze farklı modeller ortaya çıkmıştır:

Örnekköy Modeli: Bu modelde nitelikli olan bir köy seçilir. Bu köyün çevre-
sindeki yerleşmelere uygun hizmetlerin, bu nitelikli köyden götürülmesi amaç-
lanır. Fakat hizmetlerin tek bir köyde toplanmış olması, köydeki ekonomik ve 
sosyal durumu değiştirmekte, hükümeti ön plana çıkarmakta ve yerel halkı arka 
plana itmektedir.

Merkezköy Modeli: Bu modelde köylere ulaştırılamayan hizmetler az bir 
maliyet ile merkez olarak belirlenmiş köyde birleştirilmekte, hizmetler bu mer-
kez köy üzerinden sunulmaktadır.

Köykent Modeli: Bu model üçüncü kalkınma planı ile Merkezköy modelini 
geliştirme amacıyla ortaya çıkmıştır. Köykent modelinin üç önemli amacı vardır: 
“Az sayıda çalışan ve düşük bütçeli yatırım ile kırsal nüfusun ihtiyaçlarını karşı-
lama”, “işsizliği kırsal kesime kaydırarak iş imkanı sağlamak” ve “kaynağa da-
yalı ekonomi ile iş imkanı sağlanıp kırsal kesimi geliştirme ve kent nüfusundaki 
yığılmayı engelleme”.

Çok Yönlü Kırsal Alan Planlama Modeli: Bu modelde kırsal yerleşmeler ken-
dilerine yeten üniteler oluşturmaktadır. Bu üniteler kırsal yerleşmelerin çekicili-
ğini artırmak ve kaynakların en iyi biçimde işletilmesini sağlamak üzere tasarlan-
maktadır. Bu modelde köykent modelinin farklılıklarını gidermek ve yeterli ünite 
durumuna getirmek amaçlanmaktadır.

Dünyada kırsal kalkınmayı amaçlayan PHARE, SAPARD, ISPA ve LEADER 
gibi programların geliştirildiği görülmektedir. Bu programların ortak amacı yö-
redeki kurumsal kapasiteyi artırma ve kırsal ekonomiyi güçlendirmedir. Kırsal 
kalkınma programları sayesinde ekonomik faaliyetler çeşitlendirilmekte, kırsal 
örgütlenme sağlanmakta, köy yerleşmeleri yenilenmekte, kırsal miras korunmak-
ta ve kırsal altyapı yenilenmektedir. Kırsal kalkınma programlarını en çok Bul-
garistan, Romanya, Çekoslovakya, Arnavutluk, Estonya, Fransa, Polonya, ABD 
(Nebraska), Litvanya ve Slovenya’nın uyguladığı görülmektedir. 

Türkiye’de en rahat uygulanacak kırsal kalkınma programlarının başında LE-
ADER gelmektedir. Bu bir sürdürülebilir kalkınma programıdır. Programın teme-
linde yerel katılım ortaklıklarını teşvik etmek yatmaktadır. LEADER yeniliklere 
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açık, tabandan tabana doğru işleyen, sahayı esas alan ve yerel/mahalli idareler 
tarafından yönlendirilen bir programdır. Program, kırsal alandaki değerleri ve 
potansiyelleri belirlemeyi ve bulunduğu alanda problemleri çözmeyi hedefle-
mektedir. Kırsal alanların varlığını devam ettirmesi, rekabetçi bir yapıya kavuş-
turulması, sürdürülebilirliğin sağlanması, yerel dinamiklerin ortaya konması ve 
istihdamın artırılması konuları programda önemsenmektedir (Sevilmiş, 2016). 

Avrupa Birliği, kırsal kalkınmayı sağlamak ve kırsal alanların önemini artır-
mak için 1991-1999 yılları arasında LEADER programını başlatmıştır (Dinçer, 
2007). Türkiye, IPARD’ın ikinci dönem programında, “202-Yerel Kırsal Kal-
kınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması” tedbiri boyutunda, Avru-
pa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma Politikasının uygulanması 
için LEADER programına dahil olmuştur. Bu kapsamda yöresel ürün çeşitliliği 
ve potansiyeli yüksek olan Çorum-Çankırı, Erzurum, Bingöl-Muş, Yozgat, Or-
du-Giresun, Sivas-Erzincan, Rize-Bayburt-Gümüşhane, Şanlıurfa-Bilecik ve Di-
yarbakır-Batman-Siirt yörelerinde kırsal kalkınma projeleri pilot olarak hayata 
geçirilmiştir (Görsel 1). 

Görsel 1: Türkiye’de LEADER Yaklaşımının Uygulandığı İller (2004-2020) (TKDK, 2022)

Kırsal alanlarda yerel katılım ortaklıklarını teşvik etmek dendiğinde akla ko-
operatifçilik gelmektedir. Kooperatifçilik, birbiriyle ilişkili ihtiyaçlar ve eşitlik 
prensipleri doğrultusunda insanların her koşulda ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla kurulmuş bir yerel örgütlenme biçimidir. Etkin örgütlenme modellerinden 
biri olan kooperatifçilik, dağınık olan üreticileri tek bir çatı altında toplamakta 
ve haklarını korumaktadır. Türkiye’de kooperatiflere yönelik sadece finansal an-
lamda destek çalışmaları yapılmakta, kamu hizmetleri sunumu, elverişli ortam 
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oluşturma, bilinçlendirme ve araştırma faaliyetleri anlamında destekler sunulma-
maktadır. İngiltere’de kooperatifçilik, çalışanların haklarını koruma ve savun-
ma amaçlı ortaya çıkmıştır. Fransa’da kooperatifçilik ekonomik anlamda denge 
oluşturmak amaçlı ortaya çıkmıştır. Almanya’da 19. yüzyılın yarısında meydana 
gelen krizler ile baş etmek amacıyla kooperatifçilik ortaya çıkmıştır. Rusya’da 
ise kooperatifçilik anlayışı sosyalist düzene geçildikten sonra toprak mülkiyeti ve 
işletmelerin haklarını korumak amacıyla ortaya çıkmıştır.

SAHA ARAŞTIRMASI
Küreselleşen dünyada ülkeler arası rekabet hız kazanmıştır. Uluslararası reka-

bet sürecinde “yer”in kendine özgü değerlerini ortaya çıkarmak önemli bir konu 
haline gelmiştir. İzmir’in de kendine özgü yerel değerleri vardır. Fakat şehirde 
endüstrileşme sürecinin artması ve çiftçilerin artık marka değeri yüksek ürünle-
ri tercih etmesi, yöresel ürünlerin değer kaybetmesine neden olmuş ve yöresel 
ürünleri yok olma tehlikesiyle baş başa bırakmıştır. Yerel kalkınma fikirlerinin 
İzmir’de geliştirilmesi ve yörenin kendi potansiyelini daha iyi kullanması gerek-
mektedir. Saha araştırmasında aşağıdaki sorulara bir yanıt aranmıştır:

• İzmir’in kırsal alanlarında ekonomik potansiyeli en yüksek yöreye özgü 
ürünler nelerdir?

• İzmir’de kırsal kalkınma programı hayata geçirilirse yöreye özgü ürünlerin 
sosyo-ekonomik getirisi neler olabilir?

• İzmir’in yöresel ürünlerine yönelik tehditler nelerdir?

İzmir’in kırsal alanlarında ekonomik potansiyeli en yüksek yöreye özgü 
ürünler Çeşme Anasonu, Urla Enginarı, Tire Sübye İçeceği, Bergama Çam 
Fıstığı ve Kemalpaşa Üzümü şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca el işi mesleği 
olarak Bergama’da Dokumacılık ve Kemalpaşa’da Nazar Boncuğu ön plana 
çıkmaktadır. Yöreye özgü bu ürünlerin varlığından 45-65+ yaş arası bireyler 
daha çok haberdardır. Sıralanan yöresel ürünlerin bazıları artık üretilmemek-
tedir. Yeterli destek olmadığı için yörede ürün çeşitliliği giderek azalmaktadır. 
Yöresel ürün üreten çiftçi sayısı şehirde 400 kişiyi geçmemektedir. Yöresel 
ürünle meşgul olan çiftçi sayısı günden güne azalmaktadır (Görsel 2 ve Görsel 
3). İnsanlar, getiri değeri fazla, girdi-çıktı maliyeti düşük, kar oranı yüksek 
ürünlere yönelmektedir. 
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Görsel 2: İzmir’de Kırsal Nüfus Değişimi (TÜİK, 2018)

Görsel 3: İzmir’de Kırsal ve Kentsel Nüfusun Karşılaştırılması (TÜİK, 2018)

İzmir’de destek ve teşviklerin yöresel ürünlerden çok diğer tarım ürünlerine 
verildiği görülmektedir. Şehirde önemli kırsal örgütlenme biçimi Kooperatifçi-
liktir. Tire Kooperatifi, şehirde iyi örgütlenen kooperatiflerden biriyken Bayındır 
Kooperatifi zayıf örgütlenen kooperatiflerden biridir. Seferihisar Kooperatifinde, 
kadın girişimciler ön plandadır. İzmir’de “sivil kooperatifleşme” adı altında ça-
lışmalar yapılmaktadır ancak şehirdeki kooperatiflerin tanıtımı ve pazarlama ağı 
güçlü değildir. 
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Tablo 2. İzmir’in Yöresel Elişi Ürünleri 

Geleneksel Sanat Sanat Hakkında Bilgi Hangi Yörede

Sim-Sırma Sanatı Çok ince olmayan kumaşlara ve deri 
üzerine işlenir.

Bayraklı

Sepetçilik Yiyecek ve eşya taşımak için yapılan 
saplı ve sapsız kaplara sepet, yapım 
bilgisine sahip kişilere ise sepetçi 
denilmektedir. Sepetler yörelerine ve 
kullanım alanlarına göre sele, meyve 
sepeti, küfe ve toka gibi farklı isimler 
almaktadır.

Bergama

Semercilik Beygir, katır, eşek gibi hayvanların 
sırtına yük bağlamak bazen de binmek 
için kullanılan, ağaç bir iskeletin 
sazla doldurulmuş “yatak” tan oluşan 
üstlüğüdür. 

Beydağ

Saraçlık Çeki veya binek hayvanlarının koşum 
takımlarının, araç ve gereçlerinin deri 
malzeme kullanılarak yapım, tamir ve 
süslenmesi işidir. 

Kiraz, Bergama, Tire, 
Menderes

Halı-Kilim Dokumacılığı Halıdan farklı teknikle dokunan ve 
kendine has desen özellikleri taşıyan 
kilim dokumacılığı Türk dokuma 
sanatında önemli bir yere sahiptir.

Bergama, Çiğli

Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir, 2019

İzmir’de yereldeki potansiyeli açığa çıkarma yönünde bir kırsal kalkınma 
stratejisi izlenmeye başlanmıştır (Tablo 2). Yöresel ürünler için destek çalışma-
ları yapılmaktadır. Fakat çiftçiler, girdi maliyeti ilk ürün veriminde düşük olduğu 
düşüncesiyle destekleri kabul etmeme yönünde bir eğilim içindedir. Ayrıca şe-
hirdeki yöresel ürünler için coğrafi işaret, markalaşma ve yeni pazar arayışı artık 
zorunlu hale gelmiştir (Görsel 4). İzmir Menemen’de kurulmuş olan Ege Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü, kaybolmaya yüz tutan veya coğrafi işaretlemeye uygun 
ürünlere dair araştırmalar yürütmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 3. İzmir Yöresel Ürünler Tam Liste 

Yöresel Ürün Ürün Hakkında Bilgi Hangi 
Yörede

İzmir Karaburun Kıl Keçisi Süt verimi yüksek, yavrulama oranı yüksek, 
hastalıklara dayanıklıdır.

Karaburun
Çeşme
Urla

Karaburun Nergisi Kokusu farklı, dünyadaki çıkış noktasıdır. Karaburun
Urla

Çeşme Anasonu Dünyadaki en önemli yetişme noktasıdır. Çeşme
Urla Enginarı Dünyadaki ilk yetiştirilen yerdir ve buradan 

yayılmıştır. En önemli üretim alanıdır.
Çeşme
Urla
Seferihisar
Karaburun
Menderes

Karaburun Hurması(Zeytin) İri etli ve lezzetlidir. Karaburun
Bornova Kınalı Bamya Küçük ve kınalıdır. Bornova
Çeşme Kavunu Kokulu ve dayanıklıdır. Çeşme 

Urla
Karaburun

Çeşme Sakızı Çalı formunda olmasına rağmen bu bölge iklimi 
ve toprak özelliklerinden dolayı ağaç formuna 
yakın büyüklüktedir.

Çeşme

Sübye (Kavun 
Çekirdeğinden)

Kavun çekirdeği bir yıl kadar bekletilip sonra 
fermantasyon işlemine tabi tutulur ve şeker ile 
kaynatılır.

Ödemiş

Gümüldür Mandalini Kokusu, çekirdek yapısı, erkenci olması, soğuğa 
dayanıklıdır.

Menderes
Seferihisar

Emir Alem Çileği Erkencidir, çok kokuludur ve soğuğa 
dayanıklıdır.

Menemen
 

Ödemiş Yayla Ayşe Kadın 
Fasulyesi

Küçük olmasına rağmen lezzetli olup, çalı 
fasulyesidir ve pişme süresi kısadır.

Ödemiş

Buca Razaki Dayanıklı, sap bağlantısı güçlü ve iridir. Buca
Karaburun Sultaniye Çok şekerli olup, şarap yapımında ve sofralarda 

yemelik kullanıma uygundur.
Karaburun
Çeşme 
Urla

Bayındır Yoncası Ürün tamamen tükenmiş olup, yem değeri ve 
verimliliği yüksektir.

Bayındır

Falaka Patlıcanı Ürün tamamen tükenmiş olup, verimliliği en 
fazla olan sebze türüdür.

Bayındır

Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir, 2019
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Görsel 4: İzmir Coğrafi İşaretler, Mahreç İşareti ve Menşe Adı (Yazarlar Tarafından 
Üretilmiştir, 2019)

İzmir’de genç nüfus yöresel ürünlerle uğraşmak istememekte, kent merkezine 
göç etmektedir. Ayrıca şehrin kırsal alanlarında tarım sektörünün yerini turizm 
sektörüne bırakması verimli tarım toprağı kayıplarına neden olmaktadır. Örneğin 
Çeşme’de Çeşme Kavununu yetiştirmeye elverişli tarım arazilerinin büyülüğü 
azalmıştır. Çeşme Kavunu, yöresel bir üründür ve bu ürünle ilgili coğrafi işa-
retleme için başvuru yapılmıştır. Foça ilçesinde başlatılan “Slow Food” girişimi 
Türkiye’de ilktir ve bir çok yönden dikkat çekicidir. Bu girişim markalaşma ve 
kırsal kalkınma ilişkisine iyi bir örnektir. 

Tire’de bir çok yöresel elişi mesleği kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu meslek-
lerin başında yorgancılık ve urgancılık gelmektedir. Bergama’da bulunan çam 
fıstığının üretimi, nedeni bilinemeyen ağaçlarda oluşan bir hastalık sebebiyle 
yavaşlamıştır. Devlet desteği ile çam fıstığı üretimi artırılmaya çalışılmaktadır. 
Bergama’da ayrıca yöreye özgü elişi mesleği olarak parşömenle dokumacılık ya-
pılmaktadır. Bu yöresel ürünlerin korunması ve yaşatılması İzmir’de etkin bir 
kırsal kalkınma programının geliştirimesine ve kurumlar arası etkili bir eşgüdüm 
sağlanmasına bağlıdır. 

DEĞERLENDİRME
Yöre, küreselleşmiş dünyada yerel değerlerin ve olanakların ortaya çıkardığı 

avantajların, kırsal kalkınma stratejileri doğrultusunda kullanıldığı yerdir. Kırsal 
kalkınmanın önemi, 1960’lı yıllardan sonra kırdan kente göçün artması ile bera-
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ber ortaya çıkmıştır. Kırsal kalkınma politikaları zaman içinde çeşitli değişim-
lere uğramıştır. Fakat her politika tek başına değerlendirildiğinde tam başarıya 
ulaşamadığı söylenebilir. Küreselleşme çağında kırsal kalkınma arayışı ülkeler 
arasında rekabeti körüklemiştir. 

Türkiye’de 2005-2011 yılları arasında kırsal alanlarda yaşanan hızlı nüfus ka-
yıpları, ülkenin Avrupa Birliği’ne ait LEADER politikasını benimsemeye yön-
lendirmiştir. Türkiye’nin pek çok ilinde uygulanmaya başlayan bu politika ül-
kenin izlediği kırsal kalkınma programları ile tam anlamıyla entegre olamamış, 
destekler yetersiz kalmış ve uygulama süreçlerinde sorunlar ortaya çıkmıştır. İz-
lenen kırsal kalkınma programı ile ülkede yörelerin gizli potansiyellerini ortaya 
çıkarmak, yereldeki kaynakları değerlendirmek ve gömülü bilgiyi açığa çıkar-
mak hedeflenmiştir (Görsel 5). Coğrafi işaret tescili gibi belirli önemli ilerleme-
ler yaşansa da, ulusal kırsal kalkınma programı ile Avrupa Birliği’nin LEADER 
politikası arasındaki uyuşmazlık sürecin iyi ve sürdürülebilir şekilde yönetileme-
mesine neden olmuştur. Türkiye, yıllar içinde farklı modeller deneyerek kırsal 
kalkınmayı gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu modeller kendi içinde dönüşüme uğ-
rayarak birbirlerini geliştiren ve eksikliklerini kapatan modellere dönüşmüştür. 
Ancak hükümet her denediği modelde, tüm köylerdeki sorunlara müdahale etmek 
yerine sadece seçilen pilot köylere müdahale etmiştir. Kırsal kalkınma modelleri, 
planlama süreçlerindeki yönetişim eksikliği nedeniyle ya başarılı olamamış ya da 
yarım kalmıştır.
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Görsel 5: İzmir İlçeleri Kırsal Alanda Gelişmişlik Düzeyleri (DPT, 2004)

İzmir, Ege Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri olup ülkenin üçüncü bü-
yük şehridir. Şehirde lojistik, sanayi ve hizmetler sektörlerinde büyük gelişmeler 
yaşanırken, kırsal alanlarda bir geri kalma ve potansiyelini kullanamama durumu 
ortaya çıkmıştır. Merkezden kalkınmaya odaklanan şehirde yerelden kalkınma 
sağlanamamış ve iç göç hareketleri sonucunda kentsel nüfus oranlarında hızlı bir 
artış olmuştur.
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Görsel 6: İzmir Kent-Kır Oranlarının Karşılaştırılması (TÜİK, 2018)

Tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olduğu İzmir’de kırsaldaki gerileme, yöresel 
ürün çeşitliliğinde azalmaya neden olmuştur. İnsanlar, yöreye özgü ürün yetişti-
riciliğini bir ölçüde terkederek sanayi bölgelerinde çekici, pazarlaması kolay ve 
ekonomik getirisi fazla olan ürün üretimine yönelmiştir (Görsel 6). Bu kayma 
sonucu kırsal nüfusta azalma, kentte yığılma ve kentsel işsizlik oranında artış 
görülmüştür. Modern üretim sistemlerinin gelişmesi İzmir kırsallarını tehdit eden 
bir hal almıştır. Yerli halk, yöresel ürünlerden uzaklaşmış, geleneksel bilgi biriki-
mi kaybolma riski ile karşı karşıya kalmıştır.
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Görsel 7: İzmir’de Yöresel Ürünler ve Özel İlişki Ağları (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 
2019)

İzmir’in küçük ve orta ölçekli işletmeleri(KOBİ), yöresel ürünlerin korun-
masında ve yaşatılmasında kilit rol oynamaktadır. Yüksek bir potansiyele sahip 
bu işletmeler yöresel ürünlerin markalaşması sürecinde aktif görev almaktadır 
(Görsel 7). 
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Görsel 8: İzmir Organik ve İyi Tarım Uygulamaları (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 
2019)

İzmir’de geleneksel ticari bilgi birikimine sahip meslekler, sağlık alanında 
kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler, yöreye has yetişen tarımsal ürünler havzalar 
bazında farklılık göstermektedir (Görsel 8). Gediz- Bakırçay Havzası, geleneksel 
ticari bilgi birikimine sahip mesleklere ve yöreye has yetişen tarımsal ürünlere; 
Yarımada Havzası, tıbbi ve aromatik bitkiler ve yöreye has yetişen tarımsal ürün-
lere; Küçük Menderes Havzası, tıbbi ve aromatik bitkilere, geleneksel ticari bilgi 
birikimine sahip mesleklere ve yöreye has yetişen tarımsal ürünlere ev sahipliği 
yapmaktadır. Bergama tarihinin merkezi olan Gediz-Bakırçay Havzası’nda gele-
neksel ticari bilgi birikimine sahip meslekler, uygulanamayan koruma politika-
ları, örgütlenme eksikliği, sürdürülebilirliğin önemsenmemesi, gençlerin yöreyi 
terketmesi gibi nedenlerle kaybolmaya yüz tutmuştur. Küçük Menderes Havza-
sı’nda Karaburun yöresel ürün bakımından en zengin potansiyele sahip ilçedir. 
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Fakat yöresel ürün üreticilerinin yeterli desteği alamaması onları farklı ürün üre-
timine itmiştir. İzmir’de yöresel ürün üretiminin giderek azalmasına neden olan 
etmenler şunlardır:

• Kırın sosyal, ekonomik ve mekânsal çekiciliğini kaybetmesi,

• Tarımda yaşanan makineleşme ve modern üretim sistemi kurulumuna bağ-
lı olarak çiftçi istihdam oranının azalması,

• Sanayi ve hizmet sektöründeki yığılmalara bağlı olarak kentin çekici hale 
gelmesi,

• Kooperatifleşmenin etkin işletilememesi,

• Kırsal kalkınma programlarında yöresel farklılıkların yeterince dikkate 
alınmaması,

• Kırsal kalkınma modellerinin birbirleriyle entegre olamaması,

• Koruma politikalarının hayata geçirilmemesi, yerelde örgütlenmenin ve 
yönetişimin yeterince önemsenmemesi,

• Ulusal ihtiyaçlar ile Avrupa Birliği güdümlü kırsal kalkınma programları 
arasındaki uyuşmazlık sorunu.
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Görsel 9: İzmir’de Baskın Odaklar (İZKA, 2019)

İzmir, yöresel ürünler bakımından potansiyeli yüksek ve kendini ortaya çıkar-
mada başarılı olabilecek bir şehir konumundadır (Görsel 9). Ancak ülkede kent-
kır ilişkilerinin dengeli ve sağlıklı kurulmamış olması, izlenen kırsal kalkınma 
politikalarında eksiklerin olması, süreçlerin doğru yönetilememesi ve yöre kavra-
mının bir ölçüde göz ardı edilmesi İzmir’de yöresel ürünlerin ve yerel değerlerin 
kaybolma tehlikesini beraberinde getirmiştir. Bu gidişatı tersine çevirmek için 
yöresel ürünlere özel AR-GE merkezleri kurmak, kırsalda kurumsal kapasiteyi 
artırmak, kırsalda yerinde istihdamı özendirmek, ilgili kurumlar arasında örgüt-
lenme ve işbirlikleri temin etmek, yöresel ürünlerin tanıtımına, pazarlamasına ve 
markalaştırmaya özel önem vermek, yöresel üreticileri daha da bilinçlendirmek, 
yerel katılımı ve yönetişimi desteklemek, kırsalda beşeri ve sosyal sermayeyi 
güçlendirmek, kırsalda fiziki altyapıyı güçlendirmek, çevreci organik ve iyi tarım 
uygulamalarını yaygınlatırmak, kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek gerekmektedir. 
Böylece İzmir’de yöresel potansiyel açığa çıkarılabilecektir (Görsel 10). 
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Görsel 10: İzmir’de Yöresel Ürünlerin Sürdürülebilirliği Noktasında Yapılması 
Gerekenler (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2019)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada İzmir’in kırsal kalkınmasında yöresel ürünlerin önemi ve sür-

dürülebilirliği tartışılmıştır. İzmir’de yöresel ürünleri korumanın ve yaşatmanın 
yolu kırsal alanlarda AR-GE merkezleri kurmaktan, kırsal kurumsal kapasitesi-
yi artırmaktan, kırsalda kooperatif modelinde etkin örgütlenmeden geçmektedir. 
Kırsalda gereksinim duyulan bilgiye hızlı erişim için kırsal kalkınma programı 
çerçevesinde geliştirilen projeler arasında güçlü entegrasyon sağlanmalı, ulaşım 
ve teknik altyapı projelerle bağlantılı olarak bütünleştirici bir yaklaşımla iyileş-
tirilmelidir. Bu süreçte bilinçli üreticiler yetiştirmek ve yerel katılımı artırmak 
yöresel ürün üretiminde verimliliği artıracaktır. İzmir kırsallarını, çok çeşitli iş 
olanakları ile kadınlar ve genç nüfus için her anlamda çekici hale getirmek gerek-
mektedir. Ayrıca yöresel ürünlerin tanıtımı, pazarlaması ve markalaşması konu-
suna özel olarak eğilmekte fayda vardır. 

İzmir’de kırsal ekonomi çeşitlendirilmeli ve yöresel potansiyel açığa çıka-
rılmalıdır. Bu sayede kırsaldaki beşeri ve sosyal sermaye için yöresel ürün üre-
timi ek gelir kaynağı olmaktan çıkıp birincil gelir kaynağına dönüşebilir. Yöre-
sel ürünler, küreselleşen dünyada rekabet edebilirliğin önemli bir aracı haline 
gelmiştir. Bu anlamda potansiyeli yüksek yöresel ürün çeşitliliğine sahip İzmir, 
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Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artıracak en önemli şehirlerin başında 
gelmektedir. Bunun için şehirde yöresel ürünlerin korunması, tanıtılması ve gele-
cek nüfuslara sürdürülebilir bir biçimde aktarılması şarttır. 
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İZMİR’DE DESANTRALİZASYON SÜRECİ VE 
TARİHİ KENT MERKEZİNE OLAN ETKİLERİ

Ayşenur GÜL, Günnur ÇELİK

GİRİŞ 
Yüzyıllardır var olan kentlerde her zaman kamusal, ticari, idari faaliyetlerin 

odaklandığı bir alan olmuştur. Bu alanlar kentin en erişilebilir, en canlı ve en 
gözde yerleri olan kent merkezleridir. Her kentin imajını oluşturan toplumsal, 
ekonomik ve fiziksel olarak onu yansıtan öğeler kent merkezlerinde yoğun ola-
rak toplanmaktadır. Aynı zamanda kent merkezleri kentlerin tarihi ve kültürel 
mirasının da en çok bulunduğu yerlerden biridir (Koyuncu ve Aydın, 2016). Bu 
bağlamda pek çok kentte bir tarihsel merkez mevcutken buna ek olarak günün 
koşullarına uygun yeni bir modern merkez ya da alt merkezler oluşturulmakta-
dır. Oluşan bu yeni merkezlerin cazibesiyle günün gereklerine cevap veremeyen 
tarihsel kent merkezleri çoğunlukla unutulmakta, terk edilmekte ve çöküntüleş-
me sürecine girmektedir. Ülke ve dünya genelinde yaşanan hızlı kentleşme, tek-
nolojideki ilerlemelerle birlikte kent merkezlerinde bulunan bazı fonksiyonlar 
geleneksel kent merkezi dışına taşınmaya başlamıştır. Bu durum da kent mer-
kezlerinin merkeziliklerini kaybetmesine yol açmış ve desantralizasyon süreçleri 
başlamıştır (Thorns, 2004’ten akt. Kılıç ve Aydoğan, 2006). Modern merkezler 
nüfusu, ekonomik ve ticari fonksiyonları kendilerine çekerken tarihi kent mer-
kezleri desantralize olmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu durumla karşı karşıya 
kalan pek çok kent bulunmakta ve bu durumun yarattığı fiziksel, sosyal ve eko-
nomik problemler sonucunda bu alanlar yenileme, dönüşüm, koruma, yeniden 
canlandırma gibi uygulamalarla tekrar kazanılmaya çalışılmaktadır. İzmir’de de 
tarihi bir merkez bulunmakta ve yeni oluşan alt merkezlerin çekiciliği karşısında 
bu merkez unutulmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, kentlerde yoğun olarak tarihi ve kültürel mirasın birik-
tiği alanlar olan tarihi kent merkezlerin yaşadığı terk edilme, çöküntüleşme, geri 
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planda kalma ve bunlara bağlı olarak alanın ruhunu ve kimliğini kaybetmesi gibi 
problemlerin ortaya konulmasıdır. Ardından bu problemleri oluşturan yeni cazibe 
merkezleri, kentin çeperlere yayılması gibi nedenler tartışılmış, alanın fiziksel, 
sosyal, ekonomik açıdan canlandırılmasına ve güçlendirilmesine yönelik çözüm 
önerileri geliştirilmiştir. 

Bu çalışma yapılırken internet ve kütüphane üzerinden doküman analizi ve li-
teratür taraması yapılmış, sorunun varlığını ortaya koymak üzere yapılan bilimsel 
çalışmalar incelenmiştir. İzmir kentine yapılan teknik gezide İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Merkez Kent Uygulama İmar Planı Şube Müdürlüğü ve İzmir Ta-
rih Proje Merkezi’ne gidilerek uzman kişilerle görüşmeler yapılmış ve doküman 
elde edilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ndeki 
akademisyenler ile görüşmeler yapılmış ve bilgi alınmıştır. Sorun bağlamında 
seçilen örnek alanda gözlem, fotoğraflama ve yerel halkla görüşmeler yapılmıştır. 

Çalışmanın giriş bölümünde genel anlamda hangi sorun üzerinde durulduğu 
tarif edilmiş, çalışmanın amacı ve yöntemi ortaya konmuştur. İkinci bölümde se-
çilen sorun kavramsal olarak ele alınmış, bu sorunu oluşturan farklı nedenler ve 
çözüm yolları tartışılmıştır. Üçüncü bölüm olan saha araştırması kısmında soru-
nun İzmir kenti özelinde ne zaman ve niçin ortaya çıktığı, nerede yoğunlaştığı 
belirlenmiş, konuyla ilgili yapılan araştırmalar ortaya koyulmuştur. Dördüncü 
bölümde sahada yapılan araştırmalara ilişkin değerlendirmelere yer verilmiş ve 
sonuç bölümünde seçilen sorunun çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Desantralizasyon, ulaşım imkânlarının artması, teknolojinin gelişmesiyle 

kentlerin tek merkeze bağlı kalmayıp alt merkezlere açılması sürecidir (Kayga-
lak, 2006). Tarihi kent merkezi, geçmişte yaşamış toplumların sosyo-ekonomik 
yapısını, yaşam biçimlerini, mimari anlayışlarını yansıtan öğelerin bulunduğu, 
kentlerin çekirdeğini oluşturan, geçmişten izler barındıran ve genelde kentlerin 
ilk kuruldukları yerlerdir (Erdoğan, Atabeyoğlu, 2016; Koçan, 2012). Çöküntü 
bölgesi, kent içinde daha çok alt gelirlilerin yaşadığı ya da tamamen terk edilmiş, 
fiziksel ve sosyal kalitenin düşük olduğu, suç oranlarının ve çevre kirliliğinin 
yüksek olduğu alanlardır (Şen, 2012). Kentsel kimlik, kentin doğal, coğrafi, sos-
yal, ekonomik yapısı, kültür ve miras birikimi, ona özgü olan ve diğer kentlerle 
farklılığını ortaya koyan öğelerdir (Lynch, 1960). 

Kent merkezleri kentlerin kamusal, idari ve ticari olarak odak noktaları ve ken-
tin kimliğini, kültürel ve tarihi mirasını barındıran alanlardır. Kentlerde yaşamış 
tüm milletlerin bir izinin bulunması, kentin sahip olduğu her şeyin bir örneğini 
içerisinde barındırması bu alanların önemini ortaya koymaktadır. Kent merkezle-
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rindeki alanlar erişilebilirliğin iyi olduğu ve çeşitli faaliyetlerin bir arada bulun-
duğu ve yüzyıllar içerisinde var olmuş olan kentlerin tüm toplumsal sınıflarını bir 
araya getirmiş, yaşamın kentin diğer alanlarındakinden daha canlı olduğu, kentin 
tarihsel gelişiminde oluşan tüm kültürel birikimi barındıran kentin en gözde me-
kanlarıdır (Koyuncu ve Aydın, 2016). Bu nitelikteki alanlar literatürde tarihsel ya 
da geleneksel kent merkezi olarak adlandırılmaktadır. 

Kentler henüz bu kadar gelişmemişken kent merkezlerindeki kamusal alanlar 
insanların kullanmak zorunda olduğu yerlerdi. Çünkü günümüzdeki gibi kent dı-
şında var olan farklı çekim merkezleri ve bu merkezlere kolay erişim imkânları 
bulunmamaktaydı (Çetin Zeybek, 2012). Yaşanan bazı gelişmeler ve değişmelerle 
birlikte kentin odağı olan geleneksel merkezler yavaş yavaş bazı fonksiyonların 
çıkmaya başladığı, insanların ve üretim fonksiyonlarının tercih etmediği, desant-
ralizasyonun yaşandığı alanlar haline gelmeye başlamıştır. Dünya genelinde 19. 
yüzyılda yaşanan sanayi devrimi ve hızlı kentleşmeyle birlikte tarihi kent mer-
kezleri öncelikle yoğun göç almış ardından önemini yitirmiştir (Çetin Zeybek, 
2012). Sanayi devrimiyle birlikte tarımsal üretimden sanayiye geçilmiş, eski ya-
şam düzeninde ve sosyal hayatta değişiklikler olmuştur. Sanayi devrimi öncesin-
de yaya odaklı, küçük ölçekli, üzerinde mekânsal ve fonksiyonel farklılaşmanın 
bulunmadığı, basit kentler varken sanayi sonrasında mesafeler azalmış, mekânda 
fonksiyonel farklılaşmalar olmuş, yeni ticaret yolları ve daha karmaşık bir kent 
yapısı ortaya çıkmıştır. Tarımsal üretimin önemini yitirmesi ve yeni iş olanakla-
rının kentlerde oluşmasının ardından kentler yoğun göç akımına uğramıştır. Göç 
eden kişiler iş merkezlerine yakınlık, erişimin kolay olması gibi sebeplerle kent 
merkezlerinde yığılmışlardır. Bu durum sonradan Avrupa’da konut sunumunda 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle sefalet mahalleri, slumlar, işçi mahalleleri gibi kav-
ramların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buharlı tren, tramvay gibi yeni 
ulaşım araçlarının ortaya çıkması ve demiryolunun gelişmesiyle birlikte kentler 
belirlenmiş sınırlarının dışına açılmaya başlamıştır (Alkan Meşhur, 2016).

Ardından 1950’li yıllarda yaşanan tarımda makineleşmeyle birlikte kırsal 
alanda işgücü fazlası oluşmuş ve bu işgücü kentlere göç ederek yeni arayışlar içe-
risine girmiştir. Türkiye’de de benzer dönem yaşanmış, bu dönemde kentlerde bu 
kadar nüfusu karşılayacak konut stoğu bulunmadığı için gecekondular oluşmaya 
başlamıştır. Bu dönemde tarihi kent merkezleri fiziksel, ekonomik ve toplumsal 
değişimlere uğramış, düşük gelirli insanların ve çoğunlukla kiracıların oturduğu 
bakımsız alanlara dönüşmüştür. 1980’lere kadar tek merkezli olan kentlerde pek 
çok işletme buralarda yer seçerken bu yıllardan sonra kentler çok merkezli ola-
rak gelişme göstermeye başlamış ve bu işletmeler de yeni oluşan merkezlerde 
yer seçmeye başlamışlardır. Yeni oluşan bu alanlar geleneksel merkezden daha 
çok bilinen ve tanınan yerler haline gelmiştir (Muller, 1981’den akt. Şen, 2012). 
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Londra’da Docklands, Paris’te La Defense yeni kent merkezleri olarak gelişmiş-
tir (Özatağan ve Güvenç, 2013). Bu gelişmelerin ardından dünyada yaşanma-
ya başlanan küreselleşmeyle birlikte kentler dışarı açılmış, kent çevresinde kent 
merkeziyle yarışacak ölçütte yeni cazibe merkezleri oluşmuştur. Geleneksel kent 
merkezinde var olan altyapı unsurları ve yaşam çevreleri insanların yeni ihtiyaç-
larını karşılamamaya başlamış ve üst ve orta gelir grubu bu alanlardan ayrılmaya 
başlamıştır (Çetin, 2012). Ardından kentler çeperlere doğru bir gelişme göster-
meye başlamış ve kent mekânında gelir düzeyine göre yer seçimleri oluşmuştur. 
Üst ve orta gelir grubu kent merkezinden ayrılarak bu alanları alt gelir grubuna 
bırakmıştır. Kent çeperlerinde banliyöler görülürken kent merkezlerinde de çö-
küntüleşme süreci başlamıştır. Çöküntüleşme sürecinin yaşandığı bölgeler fizik-
sel yıpranma, kalitesiz yaşam standartları, sosyal olarak dışlanmışlığın yaşandığı 
ve insanlardan arınmış alanlar olarak ifade edilebilir. Genellikle dışarıdan gelen 
göçmenlerin ya da kentin farklı bölgelerinde tutunamayan düşük gelirli kişilerin 
yaşadığı alanlar olarak tarihi kent merkezleri dünyada ve Türkiye’de çöküntüleş-
menin en fazla görüldüğü alanlardır (Şen, 2012). 

Kent merkezlerinin ticari ve sosyal aktiviteler bağlamında eski önemini yitir-
mesine neden olan bir unsur olarak karşımıza alışveriş merkezleri çıkmaktadır. 
İlk olarak 1900’lü yıllarda Amerika ve Avrupa’da ortaya çıkan bu merkezler ge-
leneksel alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye başlamıştır (Zukin, 1998’den akt. 
Uzun ve Gül, 2017). Günümüzdeki anlamlarıyla alışveriş merkezleri ise 1950’li 
yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Önceleri yalnızca banliyölerde, burada bu-
lunan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kurulmuş ardından tü-
ketim alışkanlıklarının değişimiyle kentlerin iç kısımlarında da yer almaya baş-
lamıştır (Eral, 2015). Türkiye’de de 1990’lı yıllarda alışveriş merkezleri ortaya 
çıkmıştır. Alışveriş merkezleri içlerinde yalnızca ticari aktiviteleri, mağazaları 
barındırmaktan öte insanlara sosyalleşebilecekleri, çeşitli faaliyetler içinde ola-
bilecekleri mekânlar sunmayı hedeflemişlerdir (Gruen, 1973’ten akt. Uzun ve 
Gül, 2017). Alışveriş merkezlerinin bu hedefleri doğrultusunda vatandaşların 
alışveriş, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını kent merkezlerinden karşılama eğilimleri 
değişmiştir (Karpat, 2009). Alışveriş merkezlerinin sunduğu otopark, temizlik, 
kampanyalar, konforlu alanlar, düzen, iklimsel koruma gibi özellikleri sunama-
yan geleneksel kent merkezleri vatandaşlar tarafından tercih edilmeyen mekânlar 
haline gelmiş ve kent merkezindeki ticari faaliyetler bu durumdan etkilenmiştir. 

Kente yeni ve büyük ölçekte kent parçalarının eklemlenmesi geleneksel kent 
merkezlerinin unutulmasına, desantralize olmasına neden olan faktörlerden biri-
dir. Şehirler, yeni oluşan prestijli konut alanları kent merkezinden uzaklaştıkça 
düşen arsa fiyatları, ulaşım ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi nedenler-
le yayılma göstermektedirler. Trafiği azaltma amacıyla açılan yeni yollar uzun 
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vadede hem trafiği arttırmakta hem de kente eklemlenen yeni parçaların kent 
merkezinden uzakta yer tutmasına neden olmakta; bu alanlarda devasa alışveriş 
merkezleri, kampüsler, hastaneler gibi fonksiyonlar bulunmaktadır (Koyuncu ve 
Aydın, 2016). Yapılan prestijli konut projeleri kent merkezinden üst gelir grubu-
nu koparırken toplu konut projeleri de orta gelir grubunu koparmış, kent merkezi 
alt gelir grubuna sahip kişilerin yaşadığı alanlar haline gelmiştir. 

Günümüzde kent merkezleri birincil çekim merkezi olma konumlarını koru-
yamamaktadırlar. Kentlerin çeperlerde yayılmasıyla birlikte toplam kent nüfusu 
artmasına rağmen kentsel alan sınırları içerisinde kalan yerleşimlerin nüfusunda 
azalmalar gözlenmektedir (Özarslan, 2003). Kent merkezlerinin sağladığı ola-
naklar zamanla buralardaki emlak fiyatlarında artışa neden olmakta, kentsel arsa-
dan elde edilecek kazanç değeri öne çıkmakta ve kent merkezleri yalnızca yüksek 
gelir grubunun faydalanabileceği alanlar haline dönüşmekte ya da tam tersi bir 
süreç izleyerek güvenlik seviyesinin çok düşük olduğu çöküntü alanlarına dönüş-
mektedir (Karpat, 2009). Geleneksel ve tarihi kent merkezlerinde genelde ikinci 
gruptaki gibi bir oluşum gözlenmektedir. Tarihi doku yoğunluğunun bulunduğu 
bu alanları koruma amacıyla kentsel dönüşüm veya yenileşme projeleri yapıl-
makta ancak bu projeler mekânın sahip olduğu sosyal ve kültürel özellikleri göz 
ardı ederek yeni mekânsal düzenlemeler içermekte ve dolayısıyla kentlerin tarihi 
birikimlerini kaybetmelerine yol açmaktadır. Bu uygulamalarda bazen eskinin 
özellikleri silinerek kent merkezlerinin özgünlüğünü kaybetmesine neden olun-
maktadır. Bu alanların sahip oldukları yerel ve geleneksel özellikler özgünlük 
ve kimlik açısından her daim önde tutulması gereken öğelerdir. Çünkü kentlerin 
yüzyıllar boyunca oluşmuş tüm kültürel ve tarihi verilerini barındırmaları açısın-
dan kent kimliğine önemli bir katkıda bulunmaktadırlar (Çetin, 2011). 

Kent merkezlerinin merkeziliklerini kaybetmelerinde önemli olan bir diğer 
etmen de ekonomik faaliyet alanlarının ve üretim fonksiyonlarının yer seçim 
davranışlarıdır. Dünyada 1970’lerden itibaren sanayi alanında büyük değişimler 
yaşanmış, fordist üretimden esnek üretime geçilmiş ve bu sırada teknoloji geliş-
miştir. Küreselleşmeyle birlikte hizmet sektöründe de önemli değişimler yaşan-
mış, yeni hizmetler ortaya çıkmıştır. Teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte me-
safeler azalmış, yüz yüze görüşme gerekliliği ortadan kalkmış ve bununla beraber 
çeperlerdeki kira oranlarının düşük olmasıyla da merkezden uzaklaşmaya başlan-
mıştır (Kaygalak, 2006). Montreal, Sidney, Kopenhag, Paris gibi kentlerde üst 
düzey hizmet fonksiyonlarının kent merkezinden çeperlere doğru yer değiştirdiği 
görülmektedir. Hizmetlerin yer değiştirmesi nedeniyle kent merkezinin çöküşe 
uğrayacağına yönelik tahminlerde bulunulmakta, Orange Country ve Silikon Va-
disi’nde çeperlerde oluşan yeni merkezlerle yarışamayan kent merkezlerinin kü-
çülme eğiliminde oldukları ortaya koyulmaktadır. Shanghai ve Guangzou ise yı-
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ğılmanın kent merkezinde gerçekleştiği kentlerdendir. Bu kentleri örnek göstere-
rek hizmetlerin ve iş sektörünün metropoliten alanda yığıldığını çünkü yüz yüze 
olmanın ve stratejik konumun önemli olduğunu savunan görüşler de mevcuttur 
(Özatağan ve Güvenç, 2013). Yeni hizmetlere yönelik altyapı yetersizliğinin bu-
lunduğu geleneksel kent merkezlerinde gayrimenkul değerlerinin yüksek olması, 
gelişen teknolojik imkânlarla birlikte hızla artan bir güç kaybı görülmektedir. Bu 
duruma bağlı olarak kent merkezlerinin tamamen çöküntüleşme sürecine gireceği 
ya da kent merkezlerinden çıkan işlevlerin yerine yeni ve üst düzey işlevlerin ge-
lerek geleneksel kent merkezlerinin canlanmasına yol açacağı yönünde iki görüş 
bulunmaktadır (Eral, 2015). 

Tarihi Kent Merkezlerine Yönelik Dünyada ve Türkiye’de 
Yapılan Uygulamalar
Dünyada pek çok tarihi kent merkezi çeşitli nedenlerle merkeziliğini kay-

betmekte ya da çöküntüleşme sürecine girmektedir. İtalya’nın Bologna kentin-
de yaşanan birtakım tahribatlar ve halkın bilinçli olmaması sebebiyle tarihi kent 
merkezi eskime sürecine girmiş ve koruma amaçlı plan yapmıştır. Alanda resto-
rasyon, koruma, yenileme uygulamaları yapılmıştır. Bologna’da yalnız fiziksel 
değil sosyal korumayı da göz önünde bulundurarak bütünleşik bir plan yapılmış-
tır (Hatami, 2013). Barselona kent merkezine baktığımızda fiziksel açıdan yıp-
ranmış yapılar yıkılarak bu konutlarda yaşayanlar için yönetim tarafından yeni 
konutlar yapılmıştır. Bazı yapılar yıkılarak insanların nefes alabileceği alanlar 
oluşturulmuştur. Kentsel tasarım projesinde meydan eklenmiştir. Öğrenci yurtla-
rı, yaşlılar evi, toplum merkezleri, kütüphaneler ve sağlık merkezleri gibi sosyal 
donatı alanları oluşturulmuştur. Otopark sorunu yeraltı otoparkı yapılarak çözül-
müştür. Alt gelir ve üst gelir grubunun bir arada yaşayabilmesi için “toplumsal 
rehabilitasyon merkezi” kurulmuştur. Barselona’da uygulanan bir diğer dönüşüm 
projesi ise 22@ Urban Lab Projesi’dir. Projede amaç Barselona’nın teknolojik 
altyapısını geliştirerek kent yaşamına ve ekonomisine katkıda bulunmaktır (De-
mirtaş ve Esgin, 2006). 

Malaga İspanya’nın ekonomik ve finansal merkezlerinden biri konumunda-
dır. Kentteki agro-turizm faaliyetleriyle gelirini yükseltmek isteyenler kentin 
çevresindeki gecekondu alanlarını ve kenar mahalleleri oluşturdular. Yerel yet-
kililerin desteği olmadan kontrolsüz bir kentsel büyüme ortaya çıkmıştır. Bun-
larla birlikte tarihi kent merkezi de bozulmaya ve marjinalleşmeye başlamıştır. 
Bu gelişmelerin ardından kent çekiciliğini yitirmiş ve bir müdahaleye gereksinim 
duyulmuştur. Desantralizasyon süreçleriyle birlikte kent merkezi yalnızca nüfu-
su değil aynı zamanda merkezilik fonksiyonlarını da kaybetmiştir. 1995 yılında 



İzmir’de Desantralizasyon Süreci ve Tarihi Kent Merkezine Olan Etkileri

151

“Iniciativa Urbana Arrabales-Carreteria” adlı bir projeyle tarihi kent merkezinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Projenin ana hedefi daha iyi 
kentsel hizmetler sunmak ve turizmin kalitesini arttırmaktır. Tarihi merkez suç 
unsurlarının da bulunduğu bir alan konumunda olduğu için bu tür sorunlara ön-
celik verilmiştir. Turistlere hizmet vermek amacıyla yüzlerce kişi eğitilmiştir. Sü-
reçte 75 adet yeni iş alanı yaratılmıştır. Sosyal hizmetlerin kalitesi arttırılmış ve 
yeni bir ofise taşınmıştır. Yapılan fiziksel dönüşümlerle birlikte tarihi merkezin 
görünümü büyük ölçüde değiştirilmiştir. Bu fiziksel yenilemeler aynı zamanda 
sosyal ve ekonomik uygulamalarla da entegre edilmiştir. Alanda yer alan küçük 
işletmelere ve özel girişime teşvikler sağlanmıştır (Ertan ve Eğercioğlu, 2016). 
Prag’da tarihi kent merkezi bir şehir müzesi olarak düzenlenmiş, yayalaştırılmış 
cadde ve sokaklarıyla müze deneyimi süreklilik halinde yaşatılmıştır (Kocalar, 
2018). 

Geleneksel Türk mimarisini ve geçmişini yansıtan Safranbolu Evleri bu za-
mana kadar çeşitli kararlarla korunmuş, restore edilmiş ve orijinal haliyle kal-
mayı başarmıştır. Bu değer kullanılarak ekonomiye katkı sağlanmaktadır (Hata-
mi, 2013). Ankara Hamamönü’nde uygulanan projelerle bölgede yeni ticari ve 
sosyo-kültürel alanların yer alması sağlanmış, çeşitli işlevlendirmeler yapılmış, 
çevrenin temizliği ve düzenlemeleri yapılmış, bu sayede ziyaretçi sayısında artış 
görülmüş ve ticari yapı canlanmıştır (Kurtar ve Somuncu, 2013). Kayseri tari-
hi kent merkezinde yayalaştırma uygulamaları izlenmiş ve kentli bu alana daha 
çok gelmeye başlamıştır. Böylece tarihi kent merkezi cazibe merkezi olmuştur. 
Fiziksel durumu kötü fakat ayakta kalmayı başaran yapılar restore edilmiş ve 
yeni işlevler kazandırılmıştır. Tarihi doku bu yöntemlerle ön plana çıkarılarak ve 
halkın bu alanı kullanması sağlanarak yaşatılmaya çalışılmaktadır (Erdoğan ve 
Atabeyoğlu, 2016).

SAHA ARAŞTIRMASI
İzmir özelinde seçilen sorun kavramsal ve kuramsal çerçeve bölümünde ele 

alınan görüşler çerçevesinde araştırılmıştır. Sorunun kaynakları ve nerelerde 
oluştuğu ortaya koyulmuştur. 

İzmir’de Desantralizasyon Süreci ve Tarihi Kent Merkezi
Çalışmada genel olarak İzmir Metropoliten Alanı seçilmiş, özelde ise Gele-

neksel Kent Merkezi’ne yoğunlaşılmıştır.

15 ve 16. yüzyılda durağan bir yapı sergileyen İzmir 16. yüzyılın sonlarına 
doğru limanın da etkisiyle yabancı yatırımcılar tarafından öne çıkan bir yer haline 
gelmiştir. Özellikle Levantenlerin kurduğu firmaların İzmir’i merkez seçmesiyle 
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kent daha da önemli bir nitelik kazanmıştır. 17. yüzyılda kentteki kozmopolit 
yapıdaki çeşitlilik de artmış ve buna bağlı olarak ticaret de gelişmiştir. Ticaretin 
gelişmesiyle birlikte geleneksel çarşıya ek olarak yeni bir ticaret merkezi olan 
Frenk Sokağı ortaya çıkmıştır (İBB, 2015). 

Bu gelişmeyle birlikte Kemeraltı geleneksel ticaretin sürdüğü, Frenk Sokağı ise 
ithal malların satıldığı canlı bir ticaret merkezi olmuştur (Tekeli, 2015) (Görsel 1).

Görsel 1: Geleneksel Ticaret Merkezi ve Yeni Oluşan Frenk Sokağı (Çetinhara ve 
Ünverdi, 2018’den yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

19. yüzyılda devletin modernleşme çabalarıyla birlikte kentin yüzü de değiş-
miş hanların yerini oteller almış, devlet daireleri, yeni eğitim kurumları oluşmuş 
ve belediye kurulmuştur. Aynı yüzyılda Konak-Pasaport arasına liman yapılma-
sıyla birlikte Merkezi İş Alanı yeni bir dinamik kazanmış ve Kordon oluşmuştur. 
Bununla birlikte kentin eğlence mekânları, oteller bu bölgede toplanmıştır. 

19. yüzyılın sonlarına doğru demiryolunun yapılması ve erişimin kolaylaş-
masıyla birlikte kentin zengin tüccarları Buca, Bornova ve Karşıyaka’da büyük 
malikâneler yaptırmış ve buralarda yaşamaya başlamıştır (Görsel 2). Böylelikle 
İzmir’de ilk banliyöleşmeler başlamıştır (Çetin, 2012).
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Görsel 2: 19. Yüzyılda Yapılan Demiryolları (Kaygalak, 2016’dan yararlanılarak yazarlar 
tarafından hazırlanmıştır)

1922 yılında çıkan yangını kent için bir dönüm noktası olarak nitelendirmek 
mümkündür. Bu yangından önce kozmopolit bir yapıya sahip, modernleşme ça-
bası içerisinde olan ve ticaret açısından oldukça canlı olan kent yangından son 
derece olumsuz etkilenmiştir. Kentin ileri gelenlerinin ve zenginlerinin oturduğu 
alanlar tamamen yanmıştır. Yangından sonra kentin nüfusu neredeyse yarı yarıya 
inmiştir (Oban, 2006).

Ardından yaşanan hızlı kentleşmeyle birlikte en çok göç alan yerlerden biri 
olan İzmir’de yeterli konut stoku bulunmadığı için kent çeperinde gecekondu ku-
şaklarının oluşumu gözlenmiştir. Sonrasında Görsel 3’te görüldüğü gibi 1970’ler-
de kente hâkim olan iki katlı konut yapısı yıkılarak yerine yüksek katlı yapılar 
yapılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte özellikle kıyı boyundaki binaların da 
yıkılması ve yerlerine 8 katlı bitişik nizam konutların yapılmasıyla denizden ge-
len rüzgârın kentin iç kısımlarına girmesi engellenmiş ve geleneksel merkezin 
kıyıyla bağlantısı da koparılmıştır.

 

Görsel 3: Kordon Boyu 19. Yüzyıl ve Günümüz (Beyru, 2011’den yararlanılarak yazarlar 
tarafından hazırlanmıştır)
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Yine aynı yıllarda geleneksel merkezde yaşayan zenginler bu alanı terk etme-
ye başlamış, bununla birlikte alan çöküntüleşme sürecine girmiştir. Geleneksel 
kent merkezi içerisinde büyük bir alanı kaplayan ayakkabıcıların Işıkkent’e taşın-
masıyla birlikte burada yaşayan üreticilerin konutları da boşalmış ve çöküntüleş-
me süreci hızlanmıştır. 1995’lerden sonra görülmeye başlanan alışveriş merkez-
leri de geleneksel merkezden alışveriş yapma eğilimini değiştirmiştir. Alandaki 
ruhsatlı işyeri sayısı da yarı yarıya düşmüştür. Aynı zamanda ortaya çıkan toplu 
konut projeleriyle birlikte orta gelirli kişiler de kent merkezini terk etme eğilimi 
göstermiştir. Tüm bunlar sonucunda geleneksel merkez düşük gelirli kişilere hi-
tap eden, çöküntüleşmenin görüldüğü bir alan haline gelmiştir (Karpat, 2009).

Görsel 4’te görüldüğü gibi İzmir Tarihi Kent Merkezinin büyük bir bölümü 3. 
Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit alanıdır. Agora, Roma Yolu, Stadyum, Tiyatro 
gibi 1. Derece Arkeolojik Sit alanlarını da barındırmaktadır. Alanda 1470 adet 
tescilli bina bulunmaktadır (İBB, 2015).

Görsel 4: Geleneksel Kent Merkezinde Bulunan Sit Alanları (Tekeli, 2015’ten 
yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)
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Tarihi merkezde geleneksel yapılar ve modern yapılar bir arada bulunmak-
tadır. Bu durum geleneksel yapılar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 
Özellikle Tarihi Agora’nın kuzeyinde bulunan katlı otopark görsel olarak Ago-
ra’nın algılanmasını zorlaştırmaktadır. Çarşı içerisinde bulunan tarihi yapılar ise 
tenteler ve tabelalar gibi öğeler nedeniyle algılanamamaktadır. Bu yapıların pek 
çoğu dükkânlar tarafından depo olarak kullanılmakta ve eskime süreçleri hızlan-
maktadır. Çarşıdaki ve Eşrefpaşa Caddesi’nin doğusunda yer alan tekstilcilerin 
bulunduğu bölgedeki en önemli sorunlardan biri de yalnızca ticari faaliyetlerin 
yer almasına bağlı olarak gece kullanımının bulunmaması ve güvenlik problem-
lerinin oluşmasıdır (Görsel 5).

Görsel 5: Geleneksel Kent Merkezinde Bulunan Bölgelerin Nitelikleri (Tekeli, 2015’ten 
yararlanılarak yazarlar ta-rafından hazırlanmıştır).

İzmir’de yaşanan gelişmeyi anlamak üzere kentin metropoliten alanı 3 halka-
ya ayrılmıştır (Görsel 6). 
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Görsel 6: İzmir Metropoliten Alanının Gelişme Dinamiklerine Göre Gruplandırılması 
(Özatağan ve Eraydın, 2013’ten yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Bu halkalardan ilkini kentin merkezi olan Konak oluşturmaktadır. İlk halkada 
büyümenin durduğu hatta gerilediği gözlenmektedir. İkinci halkayı ise Bayraklı, 
Buca, Bornova, Balçova, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Karabağlar, 
Narlıdere ilçeleri oluşturmaktadır. Bu halkadaki ilçeler kentin hızlı büyüyen böl-
geleridir. Üçüncü halka ise Aliağa, Menemen, Kınık, Dikili, Bergama, Seferi-
hisar, Kemalpaşa, Urla, Menderes, Torbalı, Karaburun, Bayındır, Selçuk, Tire, 
Kiraz, Foça, Ödemiş ve Baydağ ilçelerinden oluşmaktadır. Bu halka henüz ikinci 
halka kadar hızlı bir büyüme göstermemekte ancak yapılan yatırımlar ve bağlan-
tılarla ikinci halkadaki büyümenin bu halkaya sıçraması gözlenmektedir. Kent-
leşmenin ve kırsal alanlardan gelen göçün arttığı 1950’li yıllar ve bunu takiben 
1960 ve 1970’lerde İzmir’de nüfus artışı en çok birinci halkada görülmektedir. 
Bu yıllar İzmir’de gecekondulaşmanın ve aynı zamanda mevcut kentsel dokunun 
yıkılarak yerine yüksek katlı yapıların yapılmaya başlandığı bir dönemdir. Ser-
best bölgeler, organize sanayi bölgeleri ve üniversite kampüsleri gibi alanların 
devlet tarafından hazine arazilerine yapılmak istenmesi ve bu arazilerin ikinci 
halkada yoğunluk göstermesi nedeniyle ikinci halka büyüme göstermiştir. Bu 
halkada gözlenen büyümeyle birlikte tek merkezli olan kent çok merkezli ol-
maya doğru ilerlemiştir. Kente bu tür büyük kent parçalarının eklemlenmesi de 
merkezden kopmayı kolaylaştırmış ve ikinci halkanın gelişmesi de etkilenmiştir 
(Özelçi ve Çifçi, 2018).

Halkalara göre nüfuslar incelendiğinde birinci halka olan Konak’ta sürekli 
bir gerileme yaşanırken diğer halkaların nüfuslarında artış olmaktadır (Görsel 7).
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Görsel 7: İzmir Metropoliten Alanındaki Halkaların Yıllara Göre Nüfus Değişimi 
(Özatağan ve Eraydın, 2013’ten yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Görsel 8’deki gibi Konak’ı merkez alan 5 km yarıçapında bir çember çizildi-
ğinde 2000 yılında bu alan içerisinde İzmir nüfusunun 1/3’ü yaşamaktayken şu 
an 1/5’i yaşamaktadır (Güvenç, 2014’ten akt. Tekeli, 2015). Bu durum nüfusun 
kent merkezinden koptuğunu ortaya koymaktadır. Nüfusun kent merkezi dışına 
çıkmasına neden olan unsurlardan biri yeni yapılan toplu konut projeleri ve pres-
tijli konut projeleri olarak değerlendirilmektedir.

Görsel 9’da ifade edildiği gibi Konak ve çevresinde oluşan geleneksel kent 
merkezi önce kuzeyinde oluşan modern merkez Alsancak’ın gerisinde kalmış, ar-
dından Bayraklı’da yeni bir kent merkezi oluşmaya başlamıştır. Süreç içerisinde 
kent merkezinde bulunan işlevler bu alanlara doğru yer değiştirmeye başlamış ve 
kent merkezinin unutulması süreci hızlanmıştır. 
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Görsel 8: Konak Merkezli 5 Km’lik Yarıçaplı Alan (Güvenç, 2014’ten akt. Tekeli, 2015’ten 
yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Görsel 9: Kent Merkezinin Yer Değiştirmesi Süreci (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 
2019)
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Yabancı firmaların yer seçimi yaptığı ilçeler incelendiğinde ilk sırayı Gaziemir 
almakla birlikte Konak bu sıralama içerisinde yer almamaktadır. Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası’na kayıtlı firmalar incelendiğinde 1980’lerde firmaların %60’tan faz-
lası birinci halka olan Konak’ta, %10,3’ü ise Bornova’da yer seçmiştir. 1990’lara 
gelince Bornova, Karabağlar, Çiğli yüzdelik dilimlerde artış gösterirken Konak 
%38,2’ye gerilemiştir (Görsel 10). Araştırmalara göre firmalar yer olarak Ko-
nak’ı tercih etmemeye başlamıştır. Geleneksel kent merkezi firmalar tarafından 
bir çekim merkezi olarak görülmemekte ve İzmir’in çok merkezli gelişim göster-
diği görülmektedir (Özatağan ve Eraydın, 2013). 

Görsel 10: Yabancı Firmaların Tercih Ettiği İlçeler (EGİAD, 2017’den yararlanılarak 
yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Geleneksel kent merkezinin diğer kentsel bölgelere göre geri planda kalması-
na bir neden olarak da üniversite alanları düşünülmektedir. İçerisinde üniversite 
alanı bulunduran ilçeler daha canlı, yaşanan mekânlar haline gelmekte ve sosyal, 
kültürel ve ticari aktiviteler bakımından öne çıkmaktadır. Buna örnek olarak Bor-
nova verilebilir. Merkezde büyük ölçekte bir kampüsün bulunması sebebiyle çev-
re kullanımlar buna göre şekillenmiş, günün her saati canlı, güvenlik sorununun 
bulunmadığı bir mekân kurgusu oluşmuştur.

Üniversite ve alışveriş merkezleri kentin gelişimini büyük ölçüde etkileyen 
etmenler arasındadır. Kentte genel olarak üniversiteler Çiğli, Bornova, Buca, Ka-
rabağlar ve Balçova’da bulunmaktadır. Buna bağlı olarak bu ilçelerde canlılık ve 
nüfus artışı görülmekteyken kent merkezi bu yapının dışında kalmaktadır. Gele-
neksel kent merkezi yüzyıllardır ticaret açısından öne çıkmış bir alandır. Ancak 
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1990’lı yıllarda ortaya çıkan alışveriş merkezleri dünyada olduğu gibi İzmir’de 
de kişilerin alışveriş alışkanlıklarında değişimler olmasına neden olmuş ve kent 
merkezlerindeki ticareti faaliyetleri kendilerine çekerek bu alanların olumsuz et-
kilenmelerine neden olmuşlardır. İzmir’de toplamda 20 adet alışveriş merkezi 
bulunmakta ve yenileri de yapılmaktadır. Bu alışveriş merkezleri büyük çaplı, iç-
lerinde yalnızca alışveriş değil sosyal faaliyet ortamları da barındıran mekânlar-
dır. Geleneksel kent merkezi bu imkânları sağlayamamakta ve buradan alışveriş 
yapan insanları kaybetmektedir.

Çiğli’de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 1990 yılında kurulmuş, ardından 
1990’lı yılların başında Egekent ve Evka toplu konutları yapılmıştır. 2010 yılında 
ise Kâtip Çelebi Üniversitesi burada yer seçmiştir (Görsel 11).

Görsel 11: Çiğli Alt Merkezi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

Karşıyaka’da güvenlikli siteler ilk olarak 1990’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. İl-
çedeki ticaret ve hizmet bölgesi çeşitli fonksiyonları kendine çekmektedir (Gör-
sel 12).
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Görsel 12: Karşıyaka Alt Merkezi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

2004 yılında Adliye Binası’nın Konak’tan Bayraklı’ya taşınmasıyla bölge 
hareketlilik kazanmıştır. Körfez kenarına 2014 yılında yüksek katlı yapılar ya-
pılmaya başlanmıştır. Ardından alanın Yeni Kent Merkezi olması kararı verilmiş 
ve buna yönelik çalışmalar başlamıştır. Günümüzde iş merkezlerinin yer seçimi 
yaptığı bir alan haline gelmiştir (Görsel 13).

Buca tarihi yapıların bulunduğu bir merkeze sahiptir. 1990’larda Buca Orga-
nize Sanayi Bölgesi ve 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmasıyla 
birlikte ilçe nüfus almaya başlamıştır (Görsel 14).
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Görsel 13: Bayraklı Alt Merkezi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştı, 2019r)

Görsel 14: Buca Alt Merkezi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)



İzmir’de Desantralizasyon Süreci ve Tarihi Kent Merkezine Olan Etkileri

163

Bornova ilk olarak 19. yüzyılda Levantenlerin yazlık köşklerini burada yap-
malarıyla öne çıkmıştır. 1955 yılında Ege Üniversitesi’nin kurulması, sanayi 
alanlarını barındırması, otogarın taşınması, alışveriş merkezlerinin burada yer 
seçmesiyle önemli bir merkez olarak öne çıkmıştır (Görsel 15).

Görsel 15: Bornova Alt Merkezi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)
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Balçova Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesini barındırmaktadır. 
Alışveriş merkezleri açısından çok tercih edilen bir bölge olması, metro hattının 
Balçova’ya kadar uzatılacak olması gibi sebeplerle öne çıkmaktadır (Görsel 16).

Görsel 16: Balçova Alt Merkezi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

DEĞERLENDİRME
İzmir’de tarihi kent merkezinin önemini kaybetmesi, merkezden çeperle-

re doğru nüfus ve istihdamda görülen desantralizasyon buna bağlı olarak kent 
merkezinde yaşanan kimlik kaybı, yatırım, altyapı eksikliği konuları saha araş-
tırması bölümünde tartışılmıştır. İzmir geleneksel kent merkezi çevresinde olu-
şan alt merkezlerin çekiciliği karşısında geri planda kalmıştır. Kent merkezinin 
sıkışık ve yoğun yapısı gayrimenkul ve firma yatırımları açısından gerekli ih-
tiyaçları karşılayamamakta bu durum da bu fonksiyonların alt merkezlerde yer 
seçmesine neden olmaktadır. Alt merkezler alışveriş merkezleri, yerli ve yaban-
cı firma yatırımları, iş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, üniversite alanla-
rı, toplu konut alanları, prestijli konut bölgeleri gibi fonksiyonlarla nüfusu ve 
kentsel faaliyetleri kendine çekmektedir. Özellikle Bornova, Balçova, Buca, 
Karşıyaka, Çiğli ilçeleri yüksek düzeyde konut, iş merkezi, alışveriş merkezi 
yatırımlarıyla gelişme açısından öne çıkmaktadır. Narlıdere ve Güzelbahçe ise 
kıyı boyunca gelişen müstakil konutlarla öne çıkmakta ve nüfus çekmektedir. 
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Bir alt kademede ise Menemen, Aliağa, Kemalpaşa, Torbalı sanayi, firma ve 
konut yatırımları nedeniyle giderek artan bir gelişme göstermektedir. Çevresin-
de modern şekilde gelişen alt merkezlere karşın İzmir geleneksel kent merkezi 
kendi kaderine terk edilmiş, yatırımların ve nitelikli nüfusun yer seçmediği bir 
alan haline gelmiştir.

Kent merkezi tarihi mirası barındırması, İzmir’in uzun geçmişine tanıklık 
etmesi gibi nedenlerle önem verilmesi gereken bir alandır. Kentin kıyıyla olan 
ilişkisi açısından önemli bir konuma sahip, yurtdışına açılan bir kapı olan lima-
nın da yakınında yer almaktadır. Ancak İzmir’de ve dünyada yaşanan gelişme-
lerden bu ilişki olumsuz etkilenmiştir. 19. yüzyılda Konak – Pasaport arasına 
liman inşa edilmesiyle zaten Levantın yıldızı olarak anılan kent dışarıya daha 
fazla açılma imkânı bulmuş, geleneksel çarşısı da ticaretin en canlı olduğu yer 
haline gelmiştir. Ancak günümüzde bu özelliklerini koruyamayan kent mer-
kezi çöküntüleşme sürecine girmiş durumdadır. 1922 yılında yaşanan yangın 
alandaki ticari hayatı etkilemiş, yangından sonra yapılan planlar kentin mevcut 
yapılaşma düzenini büyük oranda değiştirmiştir. Ardından yaşanan yoğun kent-
sel göçle birlikte bu alan kendini toparlayamamış ve gecekondular tarafından 
mekân olarak seçilmiştir. 

Alanda yoğun tarihi ve kültürel miras bulunması sebebiyle kentsel ve arkeo-
lojik sit alanı olarak ilan edilmiş ancak yapılan planlar bu dokuyu göz ardı ede-
rek tarihsel alanların tahrip olmasına neden olmuştur. Alanda yapılan uyumsuz 
yapılar da tarihsel merkez açısından bir sorun oluşturmaktadır. Tarihi yapıların 
çevresiyle uyum içerisinde olmaması algılanabilirliklerini de olumsuz yönde et-
kilemektedir. Buna ek olarak tarihi merkezde yalnızca alt gelir grubundan va-
tandaşların yaşaması ve yapıların kendilerine uygun işlevlerle kullanılmaması 
gibi sebeplerle fiziksel eskime süreçleri de hızlanmaktadır. Pek çok yerde terk 
edilmiş ve işlevlendirilmemiş olan yapıların varlığına rastlanmakta ve bu yapılar 
hem çevresel kirliliğe hem de güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. Kemeraltı 
Çarşısı ve çevresinde görülen bir diğer sorunsa gece ve gündüz nüfusu arasın-
daki farktır. Gündüz ticari işlevler dolayısıyla yoğun nüfusa sahip olan alanda 
gece nüfusu çok az miktarda bulunmaktadır. Bu durum alanın güvenlik açısından 
problemli olmasına neden olmaktadır. 

Dünya genelinde kayıp sürecine girmiş olan tarihi kent merkezlerinde canlan-
dırma, dönüşüm, yenileme, koruma gibi uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygu-
lamalardan bazısı tarihi dokunun ve kimliğin yaşamasını sağlarken bazısı da bu 
dokuyu tamamen hiçe sayarak bu mekânların soylulaştırma sürecine girmesine 
neden olmaktadır. İzmir tarihi kent merkezi de barındırdığı tüm sorunlar bağla-
mında üzerinde bu tür uygulamaların düşünüleceği bir yer haline gelmiştir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma kapsamında İzmir’de “Desantralizasyon süreci ile kent merkezinin 

unutulması ve geleneksel kimliğini kaybetmesi” sorunu tespit edilmiş ve bu so-
runu çözmeye yönelik bir mekânsal strateji planı hazırlanmıştır. Mekânsal strateji 
planının alanı İzmir’de desantralizasyon süreci ile kent merkezinin unutulması 
ve geleneksel kimliğini kaybetmesi problemini ortadan kaldırmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda sorunun çözümüne yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur. 

Kent merkezinin çekiciliğinin ve canlılığının arttırılması 
Bu önerinin gerçekleştirilmesi için öncelikle kent merkezi ve çevresinde bu-

lunan çöküntü alanları düzenlenecektir. Çöküntü alanlarının düzenlenmesine 
yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı olarak kurulan Kentsel ve Sosyal Bütünlük Sağlama Birimi görev alacak-
tır. Çöküntü alanların düzenlenmesi ve hem fiziksel hem de sosyal olarak kent 
yaşamına kazandırılması üzere yapılacak çalışmaların finansmanı İzmir Büyük-
şehir Belediyesi kentsel dönüşüm bütçesinden sağlanacaktır. Projeye 2019 yılı 
itibarıyla başlanacak, çöküntü alanları etap etap 20 yıl içerisinde düzenlenecektir. 
Yapılan düzenlemelerle birlikte tarihi kent merkezi ve çevresinde âtıl durumda 
kalan binaların konut olarak kullanımı sağlanacak ve bu sayede oluşan güvenlik 
sorunu çözülmüş olacaktır.

Kemeraltı Çarşısı’na Görsel 17’deki gibi yeni bir üst örtü tasarımı getirilecek, 
bu şekilde tarihi yapıların algılanabilirlikleri arttırılacak ve değişen iklim koşul-
larına yönelik önlemler alınacaktır. İzmir Tarih Projesi Birimi ve TARKEM ta-
rafından hazırlanan yarışmayla üst örtü tasarımı belirlenecektir. Bununla birlikte 
Kemeraltı esnafına temizlik, turistlerle iletişim, tüketici hakları üzerine eğitimler 
verilecek ve esnaftan alınan aidatlarla çarşının alışveriş merkezlerinin sunduğu 
imkânları sunması sağlanacaktır. 
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Görsel 17: Kemeraltı Üst Örtü Örneği (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Verimli Kıyı Kullanım Biri-
mi tarafından Körfez’in temizliği sağlanacak, oluşturulan Kıyı Denetleme Birim-
leriyle bu sürecin devamlılığı sağlanacaktır. Kıyı boyunda çeşitli restoran, kafe, 
tiyatro, sanatsal ve kültürel faaliyet alanları oluşturulacaktır (Görsel 18).
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Görsel 18: Kordon Düzenlemesi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

Projenin finansmanı kıyıda sunulacak bisiklet, deniz bisikleti gibi faaliyet-
lerden elde edilecek gelirlerden ve işletme gelirlerinden sağlanacak ve 2024-
2029 yılları arasında tamamlanacaktır. Oluşturulan sosyal ve kültürel faaliyet 
alanlarının da desteğiyle yeni üniversite alanlarının kent merkezinde yer seçmesi 
sağlanacaktır, bu sayede kent merkezinin canlılığı artacaktır. Büyükşehir Beledi-
yesi’ne bağlı olarak kurulan Kent Merkezinin Çekiciliğini Arttırma Birimi tara-
fından kent merkezinden çıkarılan ve kentin işleyişinde sorunlara yol açan bazı 
fonksiyonlar yerine idari binalar, kamu birimleri gibi kullanımlar getirilecektir. 
Bunun için kent merkezi bu fonksiyonların ihtiyaç duyacağı altyapıyla donatıla-
caktır. Projenin finansmanı belediye bütçesinden temin edilecektir. 

Ayrıca kent merkezi içerisindeki kamusal alan miktarını arttırmaya ve planla-
rın daha kolay gerçekleştirilmesine yönelik olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ve Konak Belediyesi tarafından kent merkezi içerisindeki alanlarda mülkiyet ka-
musallaştırmaları yapılacaktır. Tescilli binaların bulunduğu parsellerin kamusal-
laştırılma işlemleri ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Kamusallaştırma işlemleri bölge-
de plan yapılmadan önce mevcut arsa değerleri üzerinden yapılacaktır. Bu şekilde 
rant oluşumunun önüne geçilmesi ve mevcut kaynakların verimli kullanılması, 
bazı kesimlerin bu durumdan yarar sağlamasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
Projenin finansmanı öncelikle Kemeraltı ve çevresindeki esnafla anlaşıp alışve-
riş merkezlerinin olanaklarını sunmaya yönelik 1 yıl süreyle alınan aidatlarla bu 
çevrenin düzenlemesi sürecinden sonra devam eden aidatlardan sağlanacaktır. 



İzmir’de Desantralizasyon Süreci ve Tarihi Kent Merkezine Olan Etkileri

169

Ardından ilk etap kamusallaştırma projeleri sonrasında esnaftan yalnızca alışve-
riş merkezi olanaklarını sunmaya yönelik daha düşük düzeyde aidatlar alınacak-
tır. İlk etap kamusallaştırmanın gelirleriyle diğer etaplar düzenlenecektir. Proje 
2019’da başlayıp 2030’da bitecektir. 

Kent merkezi içerisinde yeşil alan miktarı arttırılacak, sinema, tiyatro, kent 
müzesi, sergi salonları, operalar, kafeler, eğitim birimleri, atölyeler, eğlence alan-
ları oluşturularak halkın tüm kesimi tarafından günün her saatinde kullanılması 
sağlanacaktır (Görsel 19).

Görsel 19: Kent Merkezi Dinlenme Alanları Örnek Çalışması (Yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır, 2019)

Kentsel yayılmanın önlenmesi
Metropoliten alan çevresinde hızla gelişmekte olan Aliağa, Kemalpaşa, Tor-

balı ilçelerinde yaşanan kentleşme süreçlerini kontrol altına almak üzere bu 
alanlara toplu taşıma seferlerinin sıklığı arttırılarak çalışmak için giden kişilerin 
alt merkezlerden bu noktalara ulaşımı kolaylaşacaktır. Böylelikle yeni gelişme 
alanlarının oluşmasının önüne geçilecektir. Yeni gelişme alanlarının oluşmasının 
önüne geçilmesi ile de yerleşimlerin çevresinde bulunan tarım ve orman alanları 
üzerinde yapılaşma baskısının oluşması önlenecektir. Toplu ulaşım seferlerinin 
sıklığının düzenlenmesi Eshot Genel Müdürlüğü ve İZBAN A.Ş. tarafından ya-
pılacaktır. İlçelerdeki yeni gelişme alanlarının denetlenmesi üzerine ise İzmir’de 
Arsa Spekülasyonunun Önlenmesi ve Denetimi Ajansı kurulacaktır. 
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Görsel 20’de görülen ve kentsel aktivite alanı içerisinde kalan sanayi alanları 
kaldırılarak farklı arazi kullanım kararları getirilecektir. Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nca oluşturulan Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile 
Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hak-
kında Yönetmelik kapsamında 1.,2.,3. Sanayi siteleri 2023-2027 yılları arasında 
Kemalpaşa’daki Lojistik Köy’e taşınacaktır. Böylece kentsel aktivite alanı içe-
risinde kalan sanayi alanlarının yerine konut ve ticaret alanları düzenlenecektir. 
Yeni sanayi alanları kentsel aktivite alanının dışında ancak kentin yakın çeperin-
de yer alacaktır. Bu alanlarda çalışanlara yönelik en yakın alt merkezde konut 
ihtiyacı sağlanacaktır. 

Görsel 20: Kent Merkezi İçerisinde Kalan ve Taşınması Önerilen Sanayi Alanı (Yazarlar 
tarafından hazırlanmıştır, 2019)

Alışveriş merkezleri Görsel 21’deki gibi sayı olarak kısıtlanacak ve çevre-
lerinde oluşan gelişme alanlarının kontrollü şekilde büyümeleri sağlanacaktır. 
Mevcut alışveriş merkezlerinden yalnızca en çok tercih edilenler bırakılacak, geri 
kalan ve çok tercih edilmeyen alışveriş merkezleri kapatılıp farklı işlevlendirme-
ler yapılacaktır. Alışveriş merkezlerinin yer seçimlerine ilişkin şartların belirlen-
diği bir yönetmelik hazırlanacaktır.
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Görsel 21: Metropoliten Alanda Devamlılığı Sağlanacak Olan Alışveriş Merkezleri ve 
Mevcut Durumdaki Sayıları (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

Kent merkeziyle etkileşimli alt merkezlerin oluşturulması
Buca ve kent merkezi arasında erişilebilirliğin arttırılması amacıyla Dokuz 

Eylül Üniversitesi kampüsünü de kapsayacak şekilde metro hattı yapılacaktır 
(Görsel 22). Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatı-
rımları Dairesi Başkanlığı Raylı Sistem Şube Müdürlüğü tarafından 2026-2030 
yılları arasında yapılacak ve projenin 1 milyar 30 milyon TL’lik finansmanı bele-
diyenin ulaşım bütçesinden sağlanacaktır. Bu şekilde Buca’da bulunan öğrenci-
leri kent merkezine kolaylıkla ulaşım sağlayabileceklerdir. 
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Görsel 22: Dokuz Eylül Üniversitesi Metro Durağı Tasarımı (Yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır, 2019)

Çiğli ile kent merkezi arasındaki erişilebilirliği arttırmak üzere İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 
vapur iskelesi yapılacaktır (Görsel 23). 2020-2022 yılları arasında yapılacak olan 
projenin bütçesi ise 1 milyon TL olacaktır.

Görsel 23: Çiğli Vapur İskelesi Tasarımı (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)
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Bayraklı’nın güçlü bir alt merkez olarak gelişmesi ve kent merkezi üzerinde 
oluşabilecek baskıyı azaltması adına alanda kentin ekonomisine yön verecek fir-
malara, iş merkezlerine yer verilecektir. Smyrna Höyüğü ve çevresinin düzenlen-
mesiyle tarihi kent merkeziyle ilişkili bir alan oluşturulacaktır.

Kent merkezi içerisinde ve çevresinde ulaşım 
düzenlemelerinin yapılması
Basmane Tren Garı’ndan başlayarak kent merkezine giden ve burada da Al-

tınyol, Agora, Stadyum, Tiyatro, Kadifekale, Kemeraltı’nı birleştiren tarihi aksın 
oluşturulmasıyla alanın ziyaretçiler tarafından daha kolay gezilmesi sağlanacak-
tır (Görsel 24).

Görsel 24: Öneri Tarihi Aks (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)
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Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planla-
ma Şube Müdürlüğü tarafından 2022-2025 yılları arasında yapılacaktır. Projenin 
maliyeti 2.5 milyon TL olacaktır. Mevcut İzban hattının Bergama ve Selçuk’a 
kadar uzatılmasıyla burada bulunan tarihi alanlara kolay erişim imkânları sağla-
nacaktır. Projenin maliyeti 250 milyon TL olacak ve 2025-2030 yılları arasında 
tamamlanacaktır.

Gelişme konut alanlarının sürdürülebilir şekilde 
kurgulanması
Öncelikle kentsel alan içerisindeki konut stoğu erimeden yeni konut proje-

lerinin yapılmasını önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ha-
zırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde gelişme konut alanlarının yal-
nızca mevcut konut stoğu bittiği takdirde yapılmasına yönelik yeni bir madde 
çıkarılacaktır. İzmir’de Arsa Spekülasyonunun Önlenmesi ve Denetimi Ajansı 
tarafından sürecin takibi yapılacaktır. Aynı zamanda gelişme konut alanlarında 
alt gelir gruplarına yönelik düzenlemelerin de yapılmasını sağlamak için özel 
şirketler aracılığıyla yapılacak olan projelerde yapılacak konut sayısının %30’u 
kadar konutun da alt gelir gruplarına yönelik olarak yapılması amacıyla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yaşam Alanlarında Sosyal Bütünlük Sağla-
ma Yasası çıkarılacaktır.

İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin turistik potansiyelinin 
geliştirilmesi
2025-2030 yılları arasında kent merkezinde bulunan tarihi alanların algıla-

nabilirliklerinin arttırılması adına İzmir Tarih Projesi birimi, İzmir 1 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından bu tarihi alanla-
rın yalnızca yapı bazlı değil alansal olarak korunması sağlanacak, buna yönelik 
çevre düzenlemeleri yapılacaktır (Görsel 25).
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Görsel 25: Kent Merkezinde Oluşturulacak Sosyal ve Kültürel Alanlar (Yazarlar 
tarafından hazırlanmıştır, 2019)

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik uya-
rınca taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, bakımı, korunması, restorasyonu 
için sağlanan yardım fonundan yararlanılarak finansman sağlanacaktır. Ar-
dından tarihi kent merkezinin Unesco Dünya Mirası Listesi’ne alınması üzere 
kent merkezindeki çevre temizliği, düzenlemesi, korunması gerekli yapıların 
bakımı, onarımı, restorasyonu, yenilemesi yapıldıktan sonra İzmir tarihi kent 
merkezinin Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için öncelikle Konak Be-
lediyesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuracak, ardından bakanlık 
Unesco Dünya Miras Merkezi’ne başvuracaktır. Gelen ziyaretçilerin alanda 
konaklamalarını sağlamak üzere Basmane semtinde bulunan Oteller Bölgesi 
konaklama için uygun hale getirilecek ve her düzeyden vatandaşın kalabileceği 
mekânlar yaratılacaktır. 
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İZMİR’DE KENT VE KIYI İLİŞKİSİNİN 
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GİRİŞ
Bu çalışmada, geçmişten bugüne sadece ekonomik açıdan değil toplumsal 

faaliyetler açısından da çekim merkezi olan kıyının kent ile ilişkisinin nasıl kur-
gulanması gerektiği sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmada kıyı ile kent arasın-
daki kurgu ve bu kurgunun kente etkisi, kıyı kentinin planlanmasında nelere dik-
kat edilmesi gerektiği, kıyı bandının tasarımında başarılı örneklerin incelenerek 
tasarımda hangi unsurların dikkate alınması gerektiği tartışılmaktadır.

Kıyı alanları, zengin doğal kaynak potansiyeli ve biyoçeşitlilik barındıran, 
topluma önemli ekonomik fırsatlar sunan, gelişme baskısı altında olan duyarlı 
alanlardır. Tarih boyunca toplumların yerleştiği ve uygarlıkların geliştiği, ülke-
lerarası kültürel ve ekonomik temas alanları olan kıyı alanları, günümüzde kıyı-
laşma eğiliminin de etkisiyle kentsel kullanımlar, enerji terminalleri, sanayiler, 
ikinci konut, tersaneler, rekreasyon alanları, turizm, deniz ulaşımı ve ticareti, ba-
lıkçılık vb. faaliyetlerin yer seçmek için yarıştığı, dünya tarihinin önemli kayıt-
lar tutan sahneleri ve merkezleri olmuşlardır. Bu eğilimler sonucunda kıyılarda 
birbiri ile uyumlu olmayan yapılaşma biçimine, kıyılara özgü doğal kaynakların 
tahribine ve ekolojik dengenin bozulmasına sebep olan plansız gelişme artmakta, 
sosyal, ekonomik ve mekânsal sorunlara sebep olmaktadır (Anonim, 2014). Kıyı 
alanları, sundukları birçok ekonomik, estetik, coğrafik, doğal fırsatlar bakımın-
dan tarihteki ilk çağlardan beri topluluklar için çok önemli yerleşim alanları ol-
dukları için dünya tarihinde değerli kayıtlar tutan merkezleri oluşturmuşlardır. Bu 
açıdan genelde ülkelerdeki iç bölgelere göre daha fazla yerleşim alanı ve kalıntısı 
tarihsel, doğal, arkeolojik ya da kentsel sit alanları neticesinde turizm alanında 
çekim alanları olmuşlardır (Bostanoğlu, 1993).
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Kıyı kenti suyun kenarında bulunmanın ötesinde, suyu kullanma biçimiyle, 
onu kent yaşamına entegre etmekle ilgili bir kavramdır. Bu sebeple ‘kentin kı-
yısı’, kentin ve suyun özellikleriyle ilişkilerine dayalı olarak oluşan, çoğunlukla 
kentin bir parçası olarak şekillenmiş ve biçimlenmiş, müdahale edilmiş, kentin 
devamı olarak algılanarak kentle bütünleşen bir mekandır (Kılıç vd., 2014). De-
niz-kara etkileşiminin en yüksek seviyede olduğu kıyı alanları, çağımızın hızlı 
nüfus artışı ve ekonomik olarak gelişmeyi en üst amaç sayan yaşam biçimi ile 
bilinçsiz bir kıyı kullanımına sahne olmaktadır. Kıyıların rekreasyon ve turizm 
amaçlı kullanımı, doğal ortamın ekolojik dengesini ve su ürünleri potansiyelini 
olumsuz yönde etkilemektedir (Sağlık vd., 2012). Kent kıyıları kendilerini ifade 
edebildikleri, özelliklerini, kimliklerini, karakterlerini yansıttıkları alanlardır. Bu 
durum sürekli birlikteliğin gerçekleştiği kıyı alanlarında, bazen suyla bütünlük 
oluşturan suya dayalı kentsel kullanımlar öne çıkarken, bazen de suyla ilişkisi 
olmayan kullanımlar yer almaktadır (Kılıç vd., 2014).

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla, deniz ve kıyı alanlarına olan toplumsal ta-
lepler de farklılaşmakta ve kıyı alanları nüfus baskısına maruz kalmaktadır. Kıyı 
alanlarındaki ekolojik dengenin bozulmasının en önemli nedeni nüfus, kısacası 
insandır. Kıyı bölgelerinde barınan nüfus ve ortaya çıkan sorunlar, uluslararası 
ve ulusal kamuoyunu gelecek açısından endişelendirmektedir. Dünya nüfusunun 
üçte ikisi yaşamını kıyı bölgelerinde sürdürmekte, farklı bir değerlendirmeye 
göre yeryüzündeki nüfusun beşte üçü kıyıdan itibaren ilk 60 km’lik karasal böl-
gede yaşamını sürdürmektedir (Agenda 21, 1992’den akt., Başer vd., 2011). 

Bu çalışmanın amacı; İzmir’de deniz ve kara ilişkisinin sağlıksız kurulmasının 
nedenlerini irdelemek ve gelecekteki durumu hakkında yeni öneriler geliştirmek-
tir. Çalışmada kullanılan yaklaşım ve yöntemler şu şekildedir; saha araştırması 
öncesinde İzmir’in topluma, ekonomiye ve çevreye ciddi zararlar veren, çözül-
mesi gereken sorunları araştırılmış ve elde edilen bulgular neticesinde İzmir’in 
deniz-kara etkileşiminin zayıflığı sorunu ele alınmıştır. Bu sorun üzerine detaylı 
literatür taraması yapılarak konu ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır. Sonrasında 15 
Ekim 2018-21 Ekim 2018 tarihleri arasında bir saha araştırması yapılmıştır. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım 
Plan Şube Müdürlüğü’nde İmar ve Şehircilik Daire Başkanı ve Şehir Plancısı 
ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Şehir Plancısının yönlendirmesi üzerine 
İzmir Kent Arşivi’ne gidilerek görsel malzeme ve dokümanlar elde edilmiş ve 
görsel malzeme analizi yöntemi ile bilgi sağlanmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde problemin önemine yönelik saptamalarda bulunul-
muştur. Kuramsal ve kavramsal çerçeve bölümünde ise tespit edilen problemin 
ortaya çıkış nedenleri ve doğurduğu sonuçlar dünyada ve Türkiye’de irdelenmiş-
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tir. Saha araştırmasında ise problemin tespiti için İzmir’de yapılan çalışmalardan 
elde edilen verilerin analizi ve bu analizlerin sentezlenmesinden oluşan veriler 
sunulmuştur. Değerlendirmeler kısmında genel bir gözden geçirilme yapılarak 
toplanan veriler, saha araştırmasında gözlenen sorunlar ve potansiyeller yorum-
lanmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında ise tespit edilen sorunlara yönelik çözüm-
lere ve bu çözümlerin İzmir’e kazandırdıklarına yer verilmiştir.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Deniz ve kara iki farklı yaşam ortamını temsil etmektedir. Her bir ortam için 

farklı yaşam türleri gelişmiştir, her bir yaşam türü, farklı özellikte bir kaynak 
oluşturmaktadır. Öte yandan deniz ve kara ortamları farklı türlerde ulaşım tür-
lerinin ve teknolojilerinin gelişmesine olanak vermektedir. Ayrıca her iki ortam-
da mülkiyetin kurumsallaşma şekli farklı olarak gelişme durumundadır. Karada 
toprağın parçalara bölünerek belli kişilere ya da tüzel kişilere has sahiplik belir-
lenebilmekte ve kurumsallaştırılabilmektedir. Oysa denizde belli bir yeri kişiye 
özgü olarak tanımlama fırsatı bulunamayınca deniz ancak toplu mülkiyete konu 
olmaktadır. İşte farklı özellikteki bu iki ortamın yan yana bulunması durumunda 
kıyı bir ‘arakesit’ olarak ortaya çıkmaktadır. Denizde ve kıyılarda ortak mülkiye-
tin varlığının söz konusu olabilmesi için karadan her kişinin denize ulaşabilme-
sinin sağlanması gerekmektedir. Bu da kıyı çizgisi çevresindeki bir bandın, özel 
mülkiyete konu olamayacağını ve devamlı olarak tüm kamuya açık kalması ge-
rekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Tekeli, 2009). Bu gereklilik günümüzde “algıla-
nabilirlik” kavramıyla açıklanmaktadır. Denizin algılanabilirliği kıyı-kara ilişkisi 
için önemli bir faktördür. Deniz algılanmadığında kıyıyla bütünleşmeyen ve yaya 
erişiminin sağlanamadığı plansız kıyı gelişimi kaçınılmaz olmaktadır. Kıyıdaki 
algılanabilirliğin zayıf olmasının nedenlerinden biri de kentlerdeki ulaşım ağının, 
kıyıya paralel kurgulanmasıyla eşik oluşturmasıdır. Özellikle kent merkezlerinde 
kalan kıyı alanlarının kentin iç kısmıyla bütünleşik kurgulanmasında kıyılarda-
ki rekreasyon alanları da bir etkendir. Kıyı bandından geçen karayolları kara ve 
deniz ekosistemleri arasında bölünmeye sebep olmaktadır. Bu durum rekreasyon 
faaliyetlerinin çeşitliliğini sınırlandırmaktadır. Sahil şeritlerindeki rekreasyon 
alanları kıyıların kullanımını artırmaktadır. Bir yerin rekreasyon alanı potansiyeli 
o yere ulaşılabildiği ölçüde nitelik kazanır. Ayrıca iklim değeri ve peyzaj değeri 
de rekreasyon potansiyelini etkileyen kavramlardır. Kıyı alanları hava, toprak, 
su, bitki, hayvan ve insanın birbiriyle ilişkide oldukları dinamik yapıya sahiptir 
(Şimşek, 2009). 

Bütün çevre sorunlarında olduğu gibi, kıyı alanlarının içinde bulunduğu duru-
mun en büyük sebeplerinden birisi de sanayi devrimidir. Dünya genelinde sanayi 
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ile birlikte fabrika atıklarının, limanların ve gemicilik sektörünün gelişmesiyle 
kıyıların bilinçsiz kullanımı ve tahribatı ortaya çıkmıştır. Konut, turizm, sanayi, 
ulaştırma ve ticaret alanlarındaki etkinlikler buralarda yoğunlaşmıştır. Arttırıla-
mayan, üretilemeyen bir doğal öğe olduğu bilinen kıyıların, sosyal faaliyetler 
için vazgeçilmez bir öneme sahip olması kıyıları ve kullanımından kaynaklanan 
birtakım sorunları sürekli gündeme getirmektedir (Duru, 2003). Türkiye’nin sa-
nayileşme süreci büyük ölçüde kıyı kentlerinde gerçekleşmiştir. Bu sürecin be-
raberinde getirdiği kentleşme ve mekânsal yayılma, kıyıların kirlenmesine ve 
estetik değerinin azalmasına, ekosistemin bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca 
1981 yılında Turizmi Teşvik Kanunu’yla, Türkiye’de kitle turizmi artmış bu da 
kıyı alanlarında su kirliliği, alt yapı ve atık sorunlarını beraberinde getirmiştir 
(Gedikli, 2011).

Kıyıda kentleşmenin artmasıyla deniz ticareti gelişmekte ve böylece ulusla-
rarası düzeyde ülkeler ve adalar, ülke genelinde ise kentler birbirleriyle etkileş-
mektedir. Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra doğurduğu olumsuz sonuçlar da bu-
lunmaktadır. Kıyı alanlarındaki kentleşme baskısı sonucunda, kıyı şeridi yakınla-
rındaki konut ihtiyacının artmasıyla yapılaşma kat adedi bakımından arttırılmış, 
kıyı paralelinde betonlaşma gözlenmiştir. Ancak bu yanlış çözümleme ile artan 
nüfusun sonucunda altyapı sorunları ve kıyı ile karanın ilişkisinin yapılaşma ne-
ticesinde kopmaya başlaması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Böylece kıyı alanla-
rının kamu yararı çerçevesinde dolgu alanlarına dönüşüm süreci başlamıştır. Dol-
gu alanlarıyla yoğun aşınma, sahillerin bilinçli bir şekilde derinleştirilmesi gibi 
yapılan yapay müdahaleler sonucunda kıyı çizgisinin çekilmesiyle su baskınları 
meydana gelmektedir. Ekosistemin bozulmasıyla birlikte oluşan bu sorunlar ken-
ti savunmasız bırakmaktadır. Kentsel planlamada kent, kıyı ve su kavramlarının 
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmemesi, sürdürülebilir ve nitelikli bir plan-
lama prensibine aykırıdır (Kılıç vd., 2014).

Bir başka bakış açısıyla mevcut uygulamaların doğru olduğu düşüncesi ve 
yerel yönetimlerin bu konudaki ısrarcı davranışları kıyıların bütüncül olarak 
kurgulanamayışının nedenlerindendir. Kıyı yerleşmelerinin denizden kopuk ya-
şamasına sebep olan sahile set gibi örülen, kıyı şeridine paralel ve yüksek katlı 
yapılaşmanın sahilin arka sokaklarında denizin hiçbir şekilde hissedilmeyişine 
sebep olması, suyun algılanabilirliğindeki zayıflık, sıcak yaz günlerinde yansıtıcı 
yüzeylerin fazla oluşu, denize yaya erişiminin çeşitli nedenlerden kısıtlanması 
denizle kara ilişkisini zayıflatan etkenlerdir.

Devletin tasarruf ve hükümlerinde bulunan kıyı alanlarıyla ilgili çok sayıda 
yasal düzenleme ve kanun bulunmaktadır. Ancak kıyı alanlarında farklı kurumsal 
yapıların denetim ve planlama yapması sebebiyle denetim etkinliği azalmaktadır. 
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Bunun sonucunda kıyılardaki mevzuata aykırı aktiviteler devam etmektedir. Kıyı 
alanlarındaki bu kanunsuz uygulamalar aynı zamanda kıyıdaki doğal yapıyı da 
bozan faaliyetlerdir. Bu sebeple planlama yetkisinin tek bir çatı altında toplanıp 
bu alanlarda uzmanlaşmış kurumlara bırakılması gerekmektedir. Kıyı alanlarıyla 
ilgili düzenleme ve kanunlar yapılırken alanın niteliği ve hangi işlevlere uygun 
olduğunun tespiti, yasaların devamlılığının sağlanması açısından önemlidir. Kıyı 
alanlarının bütün öncelikleri ve özellikleri tespit edilmeden yapılan düzenleme 
ve kanunlar devamlı itirazlara konu olmaktadır. Ayrıca kıyı alanlarındaki ekosis-
temi bozan faaliyetlerin sayısının hangi alanlarda yoğunlaştığı ve sebepleri ilgili 
kuruluşlar tarafından tespiti yapılarak, kıyı tahribinin önlenmesi gerekmektedir 
(Kurt, 2006).

Kavramsal olarak kıyı; deniz, akarsu, göl gibi her türlü doğal su kitlesini 
çevreleyen toprak çeşidi ya da denizin en alçak çizgisiyle kara arasındaki temas 
bölgesi şeklinde tanımlanmaktadır. Kıyılarda ‘merkezi idare’ denetimi valilik-
lerce ‘yerel idare’ denetimi ise belediyelerce yapılmaktadır. İl ve ilçe belediye 
sınırlarının içerisindeki kıyı alanlarında belediyeler, dışındaki kıyı alanlarında ise 
Valilikler yetkilidir (Önal ve Nuray, 1997).

Kıyı, Anayasa’nın 43. maddesi gereğince, herkesin serbest ve eşit kullanımı-
na açık olan ve kamu yararına kullanımı zorunlu olan bir alandır. Bu durum, 
anayasal ilke çerçevesinde kıyıların kullanımındaki kamu yararı gerek mülkiyet 
şekli gerekse yapılaşmayla ilgili kısıtlamalar ile sağlanmaktadır. Daha farklı bir 
söyleyişle, kıyılar devletin hükmü altındadır ve tapuda tescile konu olmayan bir 
durumdadır (Kılıç vd., 2014). Görsel 1’de görüldüğü gibi kıyının devamı niteli-
ğinde olan sahil şeritleri Kıyı Kanunu kapsamına alınmış ve sahil şeritlerinde de 
yapılaşmaya önemli sınırlamalar getirilmiştir (Bilgin, 2022).
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Görsel 1: Kıyı Kanunu Yapılaşma Koşulları (Gedikli, 2011)

Temel Kavramlar
Kıyı Çizgisi: “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışın-

da, suyun kara-ya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi”, Kıyı Kenar 
Çizgisi: “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara 
yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, 
bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını”, Kıyı: “Kıyı çizgisi ile kıyı kenar 
çizgisi arasındaki alanı” ifade eder (Kılıçöz, 2009).

Sahil Şeridi: “Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en 
az 100 metre genişliğindeki alanı”, Sahil Şeridinin Birinci Bölümü: “Sahil şe-
ridinin tümü ile sadece açık alanlar olarak düzenlenen; yeşil alan, çocuk bahçesi, 
gezinti alanları, dinlenme ve yönetmelikte tanımlanan rekreaktif alanlardan ve 
yaya yollarından oluşan, kıyı kenar çizgisinden itibaren, kara yönünde yatay ola-
rak 50 metre genişliğinde belirlenen bölümü”, Sahil Şeridinin İkinci Bölümü: 
“Sahil şeridinin birinci bölümünden sonra, kara yönünde yatay olarak en az 50 
metre genişliğinde olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece kanunun 8. mad-
desinde ve bu yönetmelikte tanımlanan toplumun yararlanmasına açık günübirlik 
turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesislerinin yer 
aldığı bölümü” ifade eder (Çelik, 2015).
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SAHA ARAŞTIRMASI
Doğal kıyı varlığıyla uluslararası konumda önemli stratejik konuma sahip 

olan Türkiye, kıyı yerleşmelerinin sayısı ve yoğunluğu açısından ayrıcalıklı bir 
konuma sahiptir ve ülke nüfusunun yarısından fazlası kıyı alanlarında yaşamını 
sürdürmektedir (Çakır, 2010). Bu nüfus baskısının kıyı alanlarına etkisi iki şekil-
de incelenebilir; birincisi kıyı alanları, artan insan nüfusu için duyulan gereksi-
nimlerin karşılanmasının yarattığı baskılar nedeniyle bir bozulma süreci içinde-
dir. İkincisi ise, kıyı bölgelerinde yaşayanların çevrelerine verdikleri zarar ya da 
doğa üzerinde uyguladıkları baskıdır (Duru, 2003). 

1980 sonrası süreçte ülke politikalarında önceliğin karayolları ulaşım ağına 
verilmesinin ardından kıyıların karayollarıyla çevrelenmesi öngörülmüştür. Bu 
süreç deniz kirliliği; günden güne kaybedilen yeşil alan ve temiz hava, estetik 
olmayan niteliksiz, doğadan kopuk konutlar gibi sorunları beraberinde getirmiş-
tir. Bu durum şehrin dışında, toprağa yakın konut talebinin artmasına neden ol-
muştur. Böylece ikincil konut yerleşimleri oluşmaya başlamıştır. Oluşan ikincil 
konut bölgeleri 1990’lı yıllarda belli bir doygunluğa ulaşmış, kıyı hattı boyunca 
kentleşme sorunları görülmeye başlanmıştır (Akyol vd., 1999). Kıyıların çevre-
sel sorunları bu şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır ve etkileri günümüzde hala 
devam etmektedir.

Türkiye’de kıyı alanlarına yönelik ayrı bir yönetim şekli oluşturulmamış, bu 
alanlardaki kullanımların planlama, planları onaylama ve görüş bildirme görev 
ve yetkileri birtakım kurumlar arasında dağılmıştır. Planlama konusunda fark-
lı kanunların farklı kurumlara yetki vermesi, kurumlar arasında anlaşmazlıklara 
yol açmakta ve bu durum planlama çalışmalarını aksatmakta, plansız kullanım 
alanlarının oluşmasına yol açmaktadır. Planlama yetkisi yanında, kıyı alanları-
nın kullanımı hususunda da kurumlar arası yetki anlaşmazlıkları yaşanmaktadır 
(Anonim, 2006).

Türkiye’de kıyı kullanımına yönelik düzenlemeler 1970li yıllarda başlamıştır. 
Ancak bu düzenlemeler dâhilinde mevzuat ve kanunların uygulanma aşaması da 
göz önüne alındığında geç kalınmış bir müdahale olduğu söylenebilir. Kıyı mü-
dahalelerine bakıldığında ise kamu yararının gözetilmesi kavramının kıyıya pa-
ralel kurgulanmış yüksek dereceli yolların hayata geçirilebilmesi amacıyla dolgu 
yöntemine başvuran yapay kıyı bandını rekreasyon alanları adı altında oturma 
elemanları ve bisiklet yollarından ibaret bir alan olarak kabul eden bir zihniyet 
ile karşılaşılmaktadır. Karayollarını cazip hale getiren bu uygulamaların, kamu 
yararı bir hizmet olarak gösterilip sözde rekreasyon alanlarına yaya erişimini sağ-
lamak için de üst geçitlerin kullanılmasına kadar uzanan bir estetik kaybına yol 
açtığı apaçık bir gerçektir.
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Bir ‘kıyı kenti’ olan İzmir’in kıyılarının, merkezle ilişkisini irdelemek ama-
cıyla çalışma alanı olarak İzmir Merkez Kent İç Körfezi Bölgesi ve çevresi seçil-
miştir (Görsel 2). İzmir’in toplam kıyı şeridi uzunluğu 629 km’dir. Merkez kent 
(Konak, Bayraklı, Balçova, Karşıyaka) bölgesinin kıyı uzunluğu ise 41 km’dir 
(URL 1).

Görsel 2: Çalışma Alanı Genel Görünüşü (Uydu görüntüsü, 2018)

Çalışma alanı, İzmir’in merkezi iş alanları ve yapılı çevrenin önündeki kıyı 
alanlarını kapsamaktadır. İç körfez bölgesinde kıyıların %81’inde, rekreatif 
amaçla oluşturulmuş dolgu alanları ile liman tesisleri, balıkçı barınağı, vapur is-
keleleri, yat limanı, iskeleler, askeri tersane ve vb. kıyı dolguları ve yapıları yer 
almaktadır (Anonim, 2006).

Kıyı boyunca, sahil yolu ile kentsel yerleşmeden ayrılan rekreatif amaçlı kul-
lanılan dolgu alanları üzerinde sosyal donatı alanları, kültürel ve sportif tesisler, 
vapur iskeleleri, yat limanları, balıkçı barınakları, rıhtımlar ve yat çekek yerleri, 
liman ve liman arkası merkez dönüşüm alanları, liman bağlantıları ve demiryolu 
yer almaktadır. 

İzmir’in tarihçesine bakıldığında 19. yüzyıla kadar İzmir’in klimatik özellik-
lerine göre denize sık aralıklarla açılan uzun sokaklar, denize cephesi dar yapı 
adaları, insan ölçeğine uygun 2-3 katlı yapılardan oluşan bir yerleşim bulunmak-
taydı. Kıyı boyunca yaya erişimine uygun tasarım ve deniz kara ilişkisinin sağ-
landığı bir tasarım söz konusuydu. İzmir kıyılarına ilk müdahale ‘rıhtım projesi’ 
ile başlamıştır. Rıhtım yapımıyla hava koridorları uzun yapı adaları ile kapanmış 
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ve kentin klimatik özelliği tamamen kaybedilmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısının 
sonlarına doğru İzmir, artık iç kesimlerine imbat rüzgarını alamayan bir kent ola-
rak yaşamaya mahkûm edilmiştir. 1867 İmtiyaz Şartnamesinin imzalanmasıyla 
rıhtım yapımı onaylanmış, denize paralel ve cephesi denize geniş yapı adaları 
oluşturularak, kıyıdan daha fazla yararlanmak amaçlanmıştır (Atay, 1998; Sözlü 
görüşme, 2018a).

İzmir körfezinde sorun tespitine yönelik gözlemler ve araştırmalar yapıldığın-
da, deniz ve kara ilişkisinin zayıf olmasına neden olan etmenler tespit edilmiştir. 
Bu etmenler beş başlıkta incelenebilir.

Kıyıya yaya erişiminin kısıtlanmış olması
İzmir’de kıyı alanlarına olan erişim yaya öncelikli olarak kurgulanmamış-

tır. Bunun en büyük göstergesi körfezi saran ulaşım ağlarıdır. Alsancak Kordon 
Yolu’nun yasal olarak yapılamayacağı ortada iken, dolgu yapılmış bu işlemlere 
1997’de başlanmıştır. Kordon Yolu Projesi, İzmir-Çeşme Otoyolu; İkiztepe-Ko-
nak-Alsancak-Halkapınar şehir içi geçişi olarak 2x3 izli hızlı bir trafik yolu ola-
rak önerilmiş ve projeye o dönemde başlanmıştır. Fakat 1998’de mahkeme ka-
rarıyla, Konak’tan başlayıp Alsancak Limanı’na kadar uzanan bölüm “Tarihi Sit 
Alanı’’ ilan edilmiş ve bu bölgedeki uygulamalar durdurulmuştur (Güven, 2000; 
Sözlü görüşme, 2018b). Projenin durdurulmasının ardından yapılan dolgu alan-
ları rekreasyon alanlarına dönüştürülmüştür. Ancak Konak-Alsancak Limanı’na 
kadar olan bölümün haricinde, İzmir körfezinin neredeyse tamamı ulaşım ağları 
ile sarılmış durumdadır (Görsel 3).

Görsel 3: Bayraklı Sahil Yolu (Uydu görüntüsü, 2018)
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Denizin algılanabilirliğindeki zayıflık
1920li yıllarda İzmir’in Kordon civarındaki planlarına bakıldığında insan öl-

çeğinde ve yayanın kıyıya erişimini kolaylaştıran bir kurgu görülmektedir (Gör-
sel 4). Kıyıya dik açılan dar sokaklar, kentin nefes almasını sağlayan imbat rüz-
garlarının kentin en iç kısmına kadar ulaşabilmesini sağlamaktadır.

Günümüzde İzmir’de kıyı alanlarının bir kısmında deniz algısı düşük sevi-
yededir. İzmir kıyılarını set gibi ören, 8-10 katlı ve bitişik düzendeki yapılaşma, 
kıyıların bir arka sokaklarında dahi gezinirken denizin yok gibi hissedilmesine 
neden olmaktadır. Alsancak’ta önceden denizin 10 metre gerisinde sıralanan iki 
katlı evlerin yerini son zamanlarda, 8-10 katlı beton yığınları almıştır (Görsel 5). 
Saha araştırmasında da bahsedildiği üzere bu durumun en büyük olumsuz yanı 
ise, sıcak yaz günlerinde, İzmir’e büyük ferahlatıcı etkisi olan imbat rüzgârının 
kesilmesi olmuştur.

Görsel 4: 1922 yılında İzmir, Kıyıya Dik Açılan Sokaklar (Atay, 1998)
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Görsel 5: Gündoğdu Meydanı Genel Görünüşü (Uydu görüntüsü, 2018)

Rekreasyon alanlarının niteliksizliği ve yetersizliği
Ülkemiz kentlerinde kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarına bakıldığında, 

yeşil alanlarımızın yetersizliği ön plana çıkmaktadır. İzmir’de kişi başına 5,13 m² 
yeşil alan düşerken bu sayı Ankara’da 18, İstanbul’da 6.4 m²’dir (URL 3). Buna 
karşın, Amerika’da kent düzeyinde açık-yeşil alan normu, genelde kent yoğun-
luğu 250 kişi/ha (10 kişi için 400 m²) olması koşuluyla kişi başına 40 m² kabul 
edilmektedir (Gül vd., 2001). 

İzmir kentinde hâkim olan bitişik düzen yapılaşma karakteri, kıyı alanlarını 
kentten koparmakla birlikte, deniz tarafından gelen hava sirkülasyonunun daha 
iç bölgelere ulaşmasını engellemektedir. Bu durum aktif yeşil alan eksikliğiyle 
beraber düşünüldüğünde İzmir kentini soluk almakta güçlük çeken bir hale ge-
tirmiştir (Özalp, 2006). İzmir kıyı alanlarına bakıldığında sahil kıyılarında genel 
olarak rekreasyon alanlarının niteliksiz, bakımsız ve yetersiz olduğu gözlemlen-
miştir. Rekreasyon alanlarının birçoğunda peyzaj düzenlemesindeki eksiklikler 
göze çarpmaktadır (Görsel 6 ve Görsel 7).
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Görsel 6: Karşıyaka Kıyı Rekreasyon Alanı (Yazarların kişisel arşivinden, 2018)

Görsel 7: Güzelyalı Kıyı Bandı (Yazarların kişisel arşivinden, 2018)

Kıyı bandına yapılan dinlenme alanlarındaki oturma ve aydınlatma eleman-
larındaki yetersizlik rekreasyon alanlarının niteliksiz kalmasına neden olmuştur 
(Görsel 8). Kıyı bandı boyunca çoğunlukla bisiklet yolları sürekli olarak kur-
gulanmış ancak belediye bisiklet kiralama istasyonlarından bisiklet almak için 
belirlenen şartların yerine getirilmesindeki zorluk, bisiklet kullanımını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Tüm bu olumsuz durumların karşısında son yıllarda kıyı 
bandının düzenlenmesine yönelik projelerin olumlu yönleri göz ardı edilmeme-
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lidir. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İzmir-Deniz 
Projesi, bu yöndeki en iyi örneklerdendir. Henüz tamamı hayata geçirilmiş olma-
sa da uygulanan etapların başarılı olduğu görülmektedir.

Görsel 8: Güzelyalı Sahili (Yazarların kişisel arşivinden, 2018)

Kıyı alanlarındaki tarihi dokunun kaybedilmesi
İzmir’de kalan tek tarihi kıyı alanı, Cumhuriyet Meydanı ile eski Gümrük De-

poları arasında kalan Pasaport Meydanı’dır. Bunun dışında kalan tüm kıyı ban-
dına dolgu uygulamaları yapılmıştır. Ancak Pasaport Meydanı geçmiş yıllarda 
herkesin oturup vakit geçirebileceği, dinlenebileceği bir sosyal yaşam alanı iken 
günümüzde bu kimliğini yitirmiştir (Görsel 9 ve Görsel 10).
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Görsel 9: Pasaport Meydanı, 1980- Pasaport Meydanı, 2018 (URL 2)

Eski İzmir kıyı bandı, 19. yüzyıla kadar kıyıya açılan uzun sokakları, insan 
ölçeğine uygun denize dar yapı adalarıyla ve 2-3 katlı İzmir’e özgü tarihi yapı-
larıyla bir kültür barındırıyordu. Ancak kıyı bandına yapılan dolgu alanlarıyla bu 
kültür Görsel 11’de görüldüğü üzere, 8-10 katlı beton yığınlarının arkasında yok 
edilmeye mahkûm edilmiştir.

Görsel 10: Cumhuriyet Meydanı,1930- Cumhuriyet Meydanı, 2018 (URL 2)
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Görsel 11: Kordon Kıyı Bandı, 1940- Kordon Kıyı Bandı, 2018 (URL 2)

Körfezdeki çevre ve görüntü kirliliği
İzmir kıyı şeridinde genel olarak kirlilik ve bakımsızlık gözlemlenmiştir. Bu 

durum balıkçıların oluşturduğu kirlilikten, kıyı alanlarına dökülen inşaat atıkla-
rı ve hafriyatlardan, özellikle rekreasyon alanlarının vatandaşlar tarafından bi-
linçsiz kullanımından ve sanayi atıklarından dolayı oluşmaktadır. Sanayi alan-
larından gelen atıklar denizin berraklığını bozmakta ve deniz ekosistemine zarar 
vermektedir. Ayrıca rekreasyon alanlarındaki katı atıkların ve kıyı alanlarını ya-
şam alanı haline getiren insanların eşyalarının oluşturduğu görüntü kirliliği de 
kıyı-kara ilişkisini olumsuz etkilemektedir (Görsel 12).
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Görsel 12: Körfez Kirliliği (Yazarların kişisel arşivinden, 2018)

DEĞERLENDİRME
İzmir kentine bakıldığında iç körfeze sahip bir liman kenti olarak ön plana 

çıktığı görülmektedir. Fakat İzmir iç körfez potansiyelini yeterince kullanama-
makta, kıyılarını karayla bütüncül bir şekilde ilişkilendirememektedir. Kıyı ve 
kara iki farklı yaşam ortamını temsil etmektedir. Her ortam için farklı yaşam 
türleri gelişmiştir. Her bir yaşam türü, farklı özellikte bir kaynak oluşturmak-
tadır (Tekeli, 2017). Fakat İzmir’de kıyı ve karanın birbiriyle ilişkisi göz ardı 
edilmiştir. Kıyı ve kara ilişkisinin sağlıksız kurulmasındaki sebeplerinden biri, 
ulaşım ağlarının kıyıya erişimi engellemesidir. Bu sorun İzmir merkezinin pek 
çok noktasında yayaların kıyıya kolay bir şekilde erişimini kısıtlamakta hatta 
bazı noktalarda kıyıya erişim üst geçitlerle sağlanmaktadır. Bu durum deniz al-
gısını da önemli ölçüde zayıflatmaktadır. Bir diğer sorun ise, kıyı bandındaki 
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yapılaşmanın bitişik nizamda ve yüksek katlı olmasıdır. Yapılaşma düzeninin 
bu şekilde olması, denizle karayı net bir şekilde birbirinden ayırmakta ve deniz-
den gelen hava koridorunu kesmektedir. Sıcak yaz aylarında İzmir’e ferahlatıcı 
etkisi büyük olan imbat rüzgârı da bu şekilde kesilmekte ve kentin iç kısımla-
rına ulaşamamaktadır. İzmir genelinde yeşil alan varlığına bakıldığında yeşil 
alanlarda önemli ölçüde eksiklik göze çarpmaktadır. Bu da kentin nefes alma-
sını zorlaştırmaktadır. Kıyı bandındaki yeşil alanlar ve rekreasyon alanları ise 
kent geneline göre daha iyi durumdadır. Ancak kıyı bandındaki yeşil alanlar 
bakımsız, işlevsiz ve niteliksiz bırakılmıştır. Yeşil alan ve parklardaki oturma 
ve aydınlatma elemanlarındaki eksiklikler, peyzaj düzenlemelerindeki zayıflık, 
kıyı alanlarındaki yeşil alanların kullanımını azaltmakta doğal olarak kıyı-kara 
ilişkisi bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. İç körfezdeki sanayilerin 
atıklarından kaynaklanan kirlilik de kıyı kullanımını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Deniz suyunun berraklığının azalması ve kirlenmesiyle deniz ekosistemi 
büyük ölçüde zarar görmektedir. Bu durum İzmir’in tabii güzelliklerini günden 
güne yitirmesine sebep olmaktadır.

Kıyı kenti suyun kenarında bulunmanın ötesinde, suyu kullanma biçimiy-
le, onu kent yaşamına entegre etmekle ilgili bir kavramdır. Bu sebeple ‘kentin 
kıyısı’, kentin ve suyun özellikleriyle ilişkilerine dayalı olarak oluşan, çoğun-
lukla kentin bir parçası olarak şekillenmiş ve biçimlenmiş, müdahale edilmiş, 
kentin devamı olarak algılanarak kentle bütünleşen bir mekân olması gerekirken 
İzmir’de bu algının zayıf olduğu görülmektedir. İzmir tarihine bakıldığında bir 
kıyı kültürünün varlığından söz etmek mümkündür. Cumhuriyet dönemine ka-
dar kıyılarda 2-3 katlı, insan ölçeğine uygun ve tarihi dokuya sahip yapılaşma 
ön plandadır. Günümüzde var olan, özellikle dolgu alanlarının üzerindeki kıyıya 
paralel uzanan bitişik nizamdaki yapılaşma düzeni, bu tarihi dokuya ait yapıların 
âtıl alanlarda kalmasına sebep olmuştur. 

İzmir’in kıyı kara ilişkisini olumsuz yönde etkileyen yapı nizamının ayrık 
kurgulanması ve özellikle kıyı bandındaki yapıların kat adedinin azaltılmasına 
yönelik öneriler; algılanabilirlik sorununu çözümleyecek olup İzmir’i geçmişte 
olduğu gibi dar ve insan ölçeğine uygun şekilde tasarlanmış, denize dik açılan 
sokaklarına kavuşturacaktır. Denizin varlığının arka sokaklardan da hissedilme-
sini sağlayacak vistalar, kente estetik bir görünüm kazandıracaktır. Aynı zamanda 
vistalar İzmir’in nefes almasını sağlayacak yeşil kuşaklarla birlikte kurgulanacak 
ve bu sayede İzmir; denizi daha iyi algılayabilecek ve estetik bir görünüme ka-
vuşacaktır. Âtıl alanlarda, terk edilmiş İzmir’e özgü tarihi değer niteliği taşıyan 
yapılar tescillenerek koruma altına alınacaktır. Bu yapıların işlevlerine yönelik 
kararlar alt ölçek planlarında belirtilecektir. 
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Kıyı ile karanın arasında eşik niteliği taşıyan karayolları ağından kaynakla-
nan algılanabilirlikteki zayıflık, alternatif ulaşım akslarının kıyıdan iç kesime 
taşınmasıyla çözümlenmiştir. Ulaşım deseninin değişmesiyle ve yapı nizamının 
düzenlenmesiyle birlikte kıyıya dar cepheli yapı adaları oluşturulmuştur. Yeşil 
kuşaklarla desteklenen bu koridorlar sayesinde kent nefes alacak, algılanabilir-
likteki eksiklikler giderilecektir.

Kıyı yönetimine ilişkin problemlerin giderilmesine yönelik getirilen birim ve 
kurumlarla birlikte katılım, müzakere yöntemlerinin uygulandığı sürdürülebilir 
çalışmalar ortaya konulacak ve alınan kararların uygulanma sürecindeki denetimi 
sağlanacaktır.

Kentin mevcuttaki yeşil alanlarındaki ve rekreasyon alanlarındaki yetersiz-
liklerinin giderilmesi ve bütüncül bir sistem oluşturan yeşil kurgusu ile birlikte, 
denizden karaya dik yeşil akslar oluşturulması kentin nefes almasını sağlayacak; 
yaşanabilir, sosyal etkinlikler yönüyle de zenginleştirilmiş bir kent hayata geçi-
rilmiş olacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir 41 km’lik iç körfez potansiyeline sahip bir kent olmasına rağmen kı-

yı-kara ilişkisini sağlıklı kuramamış, karadan kopuk ve parçacıl bir kıyı gelişimi 
göstermiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik öneri ve müdahaleleri kapsayan bir 
Mekânsal Strateji Planı hazırlanmıştır. Mekânsal Strateji Planının amacı; kıyıda, 
öncelik ilkesi ve taşıma kapasitesi göz önüne alınarak, kıyılardan yararlanmada 
eşitlik ve kamu yararı çerçevesinde, körfezdeki ulaşım sistemlerinin kıyıya erişi-
mi kısıtlamayacak, kıyı-kara ilişkisini sürdürecek şekilde planlanması, kentlilerin 
sosyo-kültürel etkinlik ve dinlenme mekânı olarak rekreatif kıyı düzenlemelerine 
odaklı, kentsel yaşamın bir parçası olarak kıyıların, kent kimliğine katkı yapa-
cak şekilde düzenlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen çözüm paketleri 
aşağıda sunulmuştur.

Kıyı Bandında Yapı Nizamının ve Yapılaşma Koşullarının 
Değişmesi
İzmir kıyı bandında hâkim olan bitişik nizam ve yüksek katlı yapılaşmanın ye-

rine denizden gelen hava akımını kentin daha iç kesimlerine ulaştıracak ve denizin 
algılanabilirliğini artırmak için yapılaşma düzeni daha düşük yoğunlukta ve ayrık 
nizam olarak değiştirilecektir. Bu bağlamda ÖPA 3 kapsamında, kıyı bandındaki 
bitişik nizam ve yüksek katlı tüm yapılarda denizden gelen imbat rüzgarını kes-
mesi ve hava akımını kentin iç noktalarına aktaramaması nedeniyle yapılaşma 
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koşulları değiştirilerek yapı adalarının boyu kısaltılacaktır. Yapılan müdahaleler, 
finansal açıdan emlak vergisinden elde edilen kaynaklar ile gerçekleştirilecektir. 
Emlak vergisinin %5’lik kısmı bu müdahaleler için kaynak oluşturacaktır.

Sahil Şeridindeki Ulaşım Deseninin Değişmesi
Kıyıya “tam erişim” ilkesi doğrultusunda sahil şeridindeki ulaşım sistemi 

yaya erişiminin kısıtlandığı noktalarda alternatif yollarla sağlanacaktır. Bu doğ-
rultuda ilk etapta güneyde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın kuzeyde ise Cemal 
Gürsel Caddesi’nin; kıyıya erişimi engellemesi nedeniyle, ÖPA 1a noktasında 
bulunan 2x3 izli Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan sağlanan hizmet, bir arka so-
kağındaki ÖPA 1b noktasında bulunan Mithatpaşa ve İnönü Caddelerinden, ÖPA 
1c noktasında bulunan Cemal Gürses Caddesi’nden sağlanan hizmet ise, ÖPA 1d 
noktasında bulunan Caher Dudayev Bulvarı’ndan başlayan yeni bir alternatif yol 
ile sağlanacaktır. İkinci etap olarak ÖPA 1e noktasında bulunan Anadolu Cad-
desi’nden sağlanan hizmet, ÖPA 1f noktasında bulunan Sakarya Caddesi’nden 
başlayan yeni bir alternatif yol ile sağlanacaktır. Üçüncü etap olarak denize pa-
ralel uzanan ulaşım sistemlerinin yerine denize dik açılan dar sokaklarla birlikte 
kurgulanan, ÖPA 2 kapsamında “Vistalar” oluşturulacaktır (Görsel 13).

Görsel 13: Sahil Şeridindeki Ulaşım Deseninin Değişmesi (Yazarların kişisel arşivinden, 
2018)
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İzmir’de Deniz-Kara Bağlantısını Sağlayacak Rekreasyon 
Alanlarının Oluşturulması
Kıyı bandındaki rekreasyon alanlarının niteliği ve işlevi sağlıklaştırılarak ken-

te kazandırılacaktır. Bunun yanı sıra rekreasyon alanlarının sahil şeridi boyunca 
devamlılığı sağlanacak ve kent içindeki diğer yeşil alanlarla birlikte bütüncül bir 
sistemle kurgulanacaktır. Sahil şeridindeki rekreasyon alanlarından öncelikli ola-
rak ilk etapta Karşıyaka Sahil Parkı’nın niteliği ve işlevi sağlıklaştırılacak ve Ke-
mal Paşa, Fazıl Bey gibi önemli caddelerin ağaçlandırılarak iç kısımlardaki diğer 
yeşil alanlarla da bağlantısı sağlanacaktır. İkinci etapta ise, Güzelyalı Sahili’nden 
başlayıp Konak Meydanı’na, Konak Meydanı’ndan da Alsancak Limanı’na kadar 
uzanan bölgedeki rekreasyon alanları yeniden düzenlenerek kıyı bandında bütün-
cül bir yeşil sistem kurgulanacaktır.

Kentin Nefes Almasını Sağlayan Yeşil Kuşakların 
Oluşturulması
Kentin hava akımını kuvvetlendirmek ve kent içindeki yeşil alan eksiklerini 

gidermek amacıyla; kıyı bandındaki rekreasyon alanlarından kent içindeki yeşil 
alanlara doğru uzanan yeşil kuşaklar oluşturulacaktır. Bu yeşil kuşaklar sayesin-
de kentin iç kesimlerine kadar ulaşan imbat rüzgârı ile beraber körfezdeki hava 
akışı sağlanmış olacaktır. Kıyı- kara ilişkisi açısından da yaya yolları, bisiklet 
yolları ile desteklenen bu kuşaklar kıyı kullanımını artıracak ve kara ile ilişkisinin 
güçlenmesini sağlayacaktır. Kenti bir sistem olarak saracak olan yeşil kuşaklar, 
İzmir’in yeşil alanlardaki eksikliklerinin de giderilmesine katkı sağlayacaktır. 
Yapılan müdahaleler Kıyı Alanları Yönetim Fonu’ndan alınan desteklerle hayata 
geçirilecektir.

Kıyı Alanlarının Korunmasının ve Denetiminin Sağlanması
İzmir’de kıyı alanlarının korunması ve kontrolü için ilk etapta “Kıyı Koruma 

ve Kontrol Daire Başkanlığı” adı altında yeni bir kurum geliştirilecek ve devamın-
da ise bu kurumun alt müdürlükleri olarak “Deniz Hizmetleri Müdürlüğü”, “Kıyı 
Atık Yönetimi Müdürlüğü” ve “Kıyı Çevre Koruma Müdürlüğü” kurulacaktır. 
İkinci etapta kurulan müdürlüklerin görev dağılımı yapılacaktır. Deniz Hizmetle-
ri Müdürlüğü’nün görevleri; başkanlığın deniz kirliliğine dair görevlerinin yerine 
getirilmesini sağlamak, denizdeki kaynağı belirlenemeyen katı atıkları toplamak, 
başkanlığın etki alanı içerisinde kalan liman, deniz ve sahillerdeki kirliliğin se-
beplerini araştırmak, bu kirliliğin giderilebilmesi için plan ve projeler geliştir-
mek, başkanlığın etki alanı dahilindeki alanlarda deniz kirliliğine yol açma riski 
taşıyan gemi ve deniz araçlarının denetimini sağlamaktır. Atık Yönetimi Müdür-
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lüğü’nün görevleri; katı atık yönetim planı yapmak veya yaptırmak, kıyılarda 
oluşan katı atıkların kaynakta toplanmasını sağlamak, depolama sahası birimleri 
oluşturmak ve depolama birimlerine gelen atıkların yeniden değerlendirilmesini 
sağlamak, kıyı alanlarının temizlenmesi ve her türlü kirliliğin giderilmesi hizmet-
lerini yapmak, yaptırmak ve kontrolünü sağlamak olacaktır. Kıyı Çevre Koruma 
Müdürlüğü’nün görevleri; kıyıların korunması ve geliştirilmesi konusunda plan, 
proje, inceleme etüt çalışmaları yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak; 
körfezdeki hava kalitesinin ölçümünü yapmak, ölçüm sonuçlarını yayınlamak ve 
gerektiğinde hava kalitesini iyileştirmek, sanayi ve liman işletmelerinden kay-
naklanan deniz kirliliğini önlemek, çevreye zarar vermeyecek şekilde kontrolünü 
sağlamak olacaktır.

Körfez Yasası 
İç körfez potansiyeline sahip olan İzmir’in körfez ve yakın çevresinde tarih-

sel ve kültürel değerini ve doğal güzelliğini, kamu faydası göz önünde bulundu-
rularak korunması ve geliştirilmesini amaçlayan, bu doğrultuda nüfus yoğunlu-
ğunu artırabilecek yapılanmaları sınırlandıran imar mevzuatını içeren bir yasa 
düzenlenecektir. Kıyı alanlarına yığılan rantın önüne geçmek için büyük öneme 
sahip olan bu yasa ile kıyı ekosisteminin korunmasının öncelik haline gelmesi 
sağlanacaktır. 
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İZMİR’DE EVSEL ATIK YÖNETİMİ

Betül GÜNEŞ, Elif ADAMOĞLU

GİRİŞ
Çevre, dünyada ülkelerin vazgeçemedikleri öncelikli konulardan birini oluş-

turmaktadır. Bu konuya yaklaşım, dünyamızdaki kaynakların tükenebilir oluşu 
ve sürdürülebilir ekonomik bir büyüme sağlayabilme anlayışı çerçevesinde şe-
killenmektedir. Küresel iklim değişiklikleri, karbon salınımı, kentleşme ve plan-
sız sanayileşme ve kimyasal maddelerin kullanımı yanında atıklar da çevreyi 
olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. Tüketici ve 
üretici kaynaklı oluşabilen atıkların toplanması, depolanması ve bertarafı büyük 
sorunlara yol açabilmektedir (Şentürk, vd., 2015). Dünyada çevreyi korumaya 
yönelik çalışmalar, atıkların azaltılması ve geri dönüşümü ön plana çıkan sorun-
lar arasında yer almaktadır (Öktem, 2016).

Atık türlerinin önemli bir bölümünü oluşturan evsel atıkların yönetimi ele alın-
ması gereken önemli bir konudur. Artan şehirleşme oranı evsel atıkların miktarında 
ve türünde artışa neden olmuş, bu kontrol edilmesi zor olan bir problem yaratmıştır. 
Tüm dünyada bu sorunun yaşanmaya başlamasıyla birlikte konuya yönelik farklı 
çözümler getirilmiş ve bazı ülkeler bu problemi ortadan kaldırmayı başarmıştır.

Gelişmiş ülkelerin atığa ekonomik bir kaynak olarak bakmaya başlamıştır. 
Ancak, bilinç eksikliği ve uyum sorunu gibi nedenlerden dolayı atık konusu ül-
kemizde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye Çevre Sorunları 
ve Öncelikleri Değerlendirme Raporuna göre atık 21 ilde birinci öncelikli sorun 
olmakla birlikte ülke genelinde atık problemi yaşanmaktadır. İzmir atıkların bi-
rinci öncelikli sorun olduğu iller arasındadır. Günlük 5000 tona ulaşan evsel atık, 
karşı karşıya kalınan ve çözüm getirilmesi gereken önemli bir konudur. İzmir 4.5 
milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük üçüncü ili konumundadır. Artan 
nüfus ve tüketim alışkanlıklarının yanında üretilen atık miktarı da artmakta ve 
günümüze konu olmaya devam etmektedir. 
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Çalışmanın amacı İzmir’de evsel atıkların dönüşümü, depolanması, bertara-
fı gibi yönetimsel sorunları ortaya koymak ve nedenlerini tespit etmektir. Evsel 
atığın ortaya çıkışı ile başlayıp bertaraf edilene kadar olan sorunlar ele alınarak 
nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen nedenler sonunda mekânsal 
bir strateji geliştirmek ve sorunların çözümüne odaklı tasarım yapmak çalışmanın 
amaçlarından bir tanesidir.

Saha araştırması 15-20 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma ala-
nında anket, gözlem, fotoğraflama, doküman analizi, görsel malzeme analizi, 
saha araştırması, CBS uygulamaları ve sözlü görüşme yöntemi kullanılarak veri-
ler toplanmıştır. Bu bağlamda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, İzmir İl Atık ve 
Koordinasyon Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, İzmir Çevre Mühendisleri 
Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Dairesi Başkanlığı, İzmir Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü, kurumları ile görüşülerek çalışma konusu ile ilgili bilgiler 
alınmıştır. İzmir merkezde çöp deponi alanına yakın oturan insanlarla görüşme-
ler yapılmıştır. Başta İl Atık ve Koordinasyon Müdürü olmak üzere ilde faaliyet 
gösteren kamu kurumlarında görev yapan idari ve teknik personeller, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve il sakinleri ile sözlü görüşmeler yapılmıştır.

Çalışmanın giriş bölümünde araştırmanın amacı, yöntemi ve problem tes-
pitine ilişkin bilgiler verilmiştir. Kuramsal ve kavramsal çerçeve bölümünde 
dünyadaki durum ve bazı ülkelerin uygulamalarına ve evsel atık yönetimi için 
önemli kavramlara değinilmiştir. Devamında saha araştırması bölümünde, İz-
mir’de sorunun mevcut durumu, toplanan veriler, grafik, harita ve sözlü görüş-
melere yer verilmiştir. Bir sonraki bölümde, bu veriler değerlendirilerek soru-
nun ortaya çıkış süreci neden-sonuç ilişkileri ile ortaya koyulmuştur. Sonuç bö-
lümünde ise, evsel atıkların oluşturduğu sorunlara çözüm önerileri getirilmeye 
çalışılmıştır.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Atıkların insanlar tarafından sorun olarak algılanmaya başlaması üç aşamada 

ele alınabilir. Başta her türlü insan faaliyetiyle oluşan atıklara ‘gözden uzak ol-
sun’ anlayışıyla davranılmış; atıklar sorumsuzca basit anlamda insan çevresinden 
uzaklaştırılmıştır. Nüfus arttıkça tüketimler artmaya başlamış ve buna bağlı atık-
ların miktarında artışlar meydana gelmiştir. Artan atık miktarı bir takım çevre ve 
sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bununla beraber toplumlar 
atığı çevre ve sağlık konusu içerisinde değerlendirmeye başlamıştır. Günümüzde 
gelinen nokta ise; kent yönetiminin başlıca sorumlulukları üstlenmeye başlaması, 
atık üretim konusunda tüketici ve üreticilerin daha bilinçli olması ve sürdürülebi-
lir bir yaklaşımla atıkları daha çok dönüştürüp depolama alanlarına daha az atık 
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göndermeye çalışılması amaçlanmaktadır. Geçmişe bakıldığında her dönemde 
birtakım sorunlar ortaya çıkaran atık, günümüzde bir kaynak olarak görülmeye 
başlanmıştır. Toplumlar sorunlara çözüm ürettikçe atığın dönüştürülebilir oldu-
ğunu ve ekonomik bir değere sahip olduğunu fark etmiştir (Palabıyık, 2001).

Dünya ülkelerinin gelir durumu ve atık üretimi karşılaştırılması yapıldığında; 
düşük gelirli ülkelerde üretilen atık miktarı, yüksek gelirli ülkelere göre daha 
azdır. Bunun sebebi düşük gelirli ülkelerde tüketimin daha az olması ve atıkların 
yeniden kullanımının sağlanmasıdır. Ülkelerin gelir durumuna göre oluşan atık 
oranı Görsel 1’de görülmektedir (Dünya Bankası, 2012).

Görsel 1: Ülkelerin Gelir Durumuna Göre Oluşan Atık Oranı (Dünya Bankası, 2012)

Günümüzde ülkeler atık yönetiminde başarıya ulaşmak için farklı atık yönetim 
hiyerarşileri geliştirmiştir. Atık yönetim hiyerarşileri birbirlerine benzemektedir 
ve yukarıdan aşağı sıralaması genelde şu şekildedir; atıkların geri kazanımı, atık 
miktarının azaltılması ve atıkların ekonomiye kazandırılıp, çevreye zarar verme-
yecek şekilde bertaraf edilmesidir. Bilinçli toplumlarda her aşamada atık değer-
lendirilirken bilinçli olmayan toplumlarda ise daha çok depolama yapılmaktadır. 
Avrupa ülkelerinin atık yönetimi Görsel 2’deki ‘hedeflenen atık hiyerarşisine’ 
daha yakındır. Bu nedenle atık ekonomiye daha çok kazandırılmakta ve çevreye 
olan zararları en aza indirilmektedir. Türkiye’de ise geleneksel atık hiyerarşisi 
uygulandığı için atıklar daha çok depolanmakta ve ekonomiye kazandırılmamak-
tadır. Bundan dolayı atığın çevreye ve insan sağlığına zararı kaçınılmaz olmuştur 
(Tok vd., 2014). 
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Görsel 2: Atık Hiyerarşileri (Öktem, 2016)

Görsel 3’e bakıldığında Avrupa ülkelerinden başta Almanya olmak üzere 
Avusturya, Belçika ve İsviçre’nin atığın büyük bir bölümünü geri dönüştürüp 
ekonomiye kazandırdığı anlaşılmaktadır. Türkiye ise atıkların sadece %1’ini dö-
nüştürmektedir. Avrupa ülkelerinin atık yönetim sistemlerine bakıldığında asıl 
hedeflerinin atığı daha çok dönüştürüp depolama alanlarına daha az miktarda atık 
göndermek olduğu görülmektedir. Evsel atık yönetimi konusunda başarılı model 
oluşturmuş ülkeler incelenmiştir. Başarılı olan ülkeler genellikle ‘atığın kadar 
öde’ ilkesini benimsemişlerdir. Çalışma alanı olan İzmir ili için bu modellerin 
uygunluğu tartışılmıştır. 

Görsel 3: AB Üye Ülkeleri Atık Dönüşüm Oranları (Bruyninckx, 2014)
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Almanya atıkların %64’ünü dönüştüren ve evsel atık yönetimi konusunda 
en başarılı olan ülkedir. Almanya ‘Konteyner Sistemi’ kullanarak haftada bir 
gün atıkları tartıp toplayarak miktarına göre vergilendirme yapmaktadır. Katı 
atık vergilendirme sistemi, insanların daha çok tasarruf etmelerini ve daha az 
atık üretmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda dönüştürülen ambalajlar için 
ters satış otomatları ile yeniden kullanım gerçekleşmektedir (Şentürk vd., 
2015).

İsviçre’de ise tüketiciler idarenin belirlediği atık torbalarından satın almakta-
dırlar. Atıklar kaynağında ayrıştırılarak toplanmakta ve torbalar kaldırım kenar-
larına bırakılmaktadır. Toplayıcılar tarafından, dönüştürülebilir atık torbasında 
dönüşüme tabi olmayan atık bulunduğunda cezai yaptırım uygulanmaktadır. Katı 
atık vergilendirme sistemi İsviçre’de de geçerlidir fakat atıkların torbalarla kal-
dırım kenarına bırakılması çoğu zaman hayvanlar tarafından dağıtılmasına sebep 
olmaktadır. 

Belçika’da cam konteyner ve konteyner park sistemi vardır. Atık yönetimin-
den belediyeler, dönüşümden ise ‘Fost Plus’ kuruluşu görevlidir. Belçika’da in-
sanlar daha çok yeniden kullanıma teşvik edilmektedir. Yeniden kullanım arttıkça 
atık oranı düşmekte ve atık yönetiminin daha başarılı olmasını sağlamaktadır. 
Konteyner sistemi, torba sistemine göre tekrar kullanılabilir ve çöplerin dağılma-
sına engel olduğu için daha faydalıdır. Konteyner sistemini sağlamak ilk aşamada 
maliyetlidir.

Evsel atık yönetimi konusunda başarılı olan ülkelere bakıldığında; vergilen-
dirme, kaynağında ayrıştırma, yeniden kullanımı ve geri dönüşüm konusunda di-
siplin sağladıkları görülmektedir.

Atık yönetiminde sadece idareler sorumlu değildir. Yasal düzenlemelerle, özel 
sektörün ve halkın katılımı da sağlanmıştır (Görsel 4). Evsel katı atıklardan ener-
ji üretilip gündelik hayatta kullanılması atık yönetimi konusunda gelinen güzel 
noktalardan biridir (Tok vd., 2014; Fouladbazou, 2017; Şentürk vd., 2015).
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Görsel 4: Türkiye’de Atık Mevzuat Tarihçesi (Öztürk, 2010)

Türkiye’nin atık yönetimi ile ilgili mevzuat düzenlemelerine bakıldığında 
diğer ülkelere göre geç kalındığı anlaşılmaktadır. Türkiye evsel atık yönetimin-
de ise çevre temizlik vergisi konusunda evsel atıkların miktarını göz ardı ederek 
vergilendirme yapmaktadır. Ayrıca, diğer ülkelerde olduğu gibi atığın kayna-
ğında ayrıştırılması söz konusu değildir. Türkiye’de daha çok sahada ayıklama 
sistemi yaygındır. Atık yönetim sistemi bu şekilde olunca insanların atık kulla-
nımını azaltmaları konusunda teşvik edilmeleri zor bir durum olmaktadır. Fakat 
2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aşamalı olarak ‘Sıfır Atık 
Projesi’ başlatılmıştır. Projede insanların toplu olarak bulunduğu alanlara (kamu 
kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, havaalanı vb.) biriktirme ekipman-
ları bırakılarak atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması 
hedeflenmektedir. Sıfır atık projesinde konutlar temel alınarak yapılan bir ça-
lışma olmadığı için evsel atık yönetimi konusunda yeterli bir sistem değildir 
(ÇŞB, 2017).

Türkiye’de evsel atıklar ilçe belediyeleri tarafından toplanıp Büyükşehir 
Belediyesi tarafından bertaraf edilmektedir. Evsel atıkların dönüşümü sağlan-
mamakta, atıklar daha çok düzenli depolama alanlarına bırakılmaktadır. Örnek 
olarak verilen ülkelerin atık sistemleri incelendiğinde konteyner sisteminin ma-
liyetli olduğu görülmektedir. Konteyner sistemi müstakil evlerin bulunduğu az 
katlı yapılaşmaların olduğu bölgelerde kullanıldığında daha çok verim alınan 
bir sistemdir.

Tablo 1’e bakıldığında belediyeler atıkların büyük bir çoğunluğunu fark-
lı sistemlerle bertaraf etmekte ve geri kazanım tesislerine çok az miktarda atık 
göndermektedir.
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Tablo 1. Belediye Atık İstatistikleri 

Kaynak: TÜİK, 2017

Türkiye’de yaşayan insanların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de dü-
zensiz depolama alanlarıdır. Gelişmemiş illerde bu sorun daha fazla yaşanmak-
tadır. Düzensiz depolama sahaları sadece insanları etkileyen bir durum değildir, 
çevreye ve birçok hayvan türüne de zarar vermektedir. Düzensiz depolanan atık-
ların suları yeraltı sularına karıştığı için yakın çevrede yaşayan insanların ve hay-
vanların yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır (TÜİK, 2017).

Dünyada atık yönetimi konusunda her ne kadar başarılı sistemlere sahip ül-
keler olsa da bu sistemler başka bir ülkede uygulandığında herhangi bir fayda 
görülmeyebilir. Teknolojinin bu derece ilerlemiş olmasına rağmen evsel atık yö-
netimi konusunda daha akıllı sistemlerin geliştirilememiş olması eksik olunan 
bir noktadır. Fabrikalarda ileri teknoloji kullanılarak, üretilen ambalajların ken-
di kendine doğal ortamda çözünüyor olabilmeleri gerekir. Çünkü evsel atıkların 
üretiminin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Üretim ve tüketim sonucunda 
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oluşan atıkların dezavantajlarının belli bir sistem ile ortadan kaldırılması ve in-
sanların evsel atık yönetimine katkılarının sağlanması gerekmektedir. Dünyada-
ki bütün toplumların bilinç seviyesi aynı olmadığından herkese hitap edecek ve 
teşvik edecek bir alt yapı sistemi kurulmalıdır. Özellikle evsel atığı kaynağında 
ayrıştırmak çoğu insana zor gelebilir. Günümüzde ileri teknoloji kullanılarak ev-
sel atık için gerekli altyapı sağlanabilir. 

Evsel atık; evde günlük ihtiyaçlarımız sonucunda oluşan, tekrar kullanımı 
sağlanamayan, içinde dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri bulun-
duran atıklardır. Evsel atıklar; mutfak atıkları, park ve bahçe kaynaklı atıklar, 
ambalaj, kâğıt, mukavva, plastik, metal, kozmetik ürünlerdir (Şenol, 2017; Sa-
raç, 2015).

Evsel atık yönetimi; evsel atığın, üreticiler, tüketiciler ve idareciler tarafın-
dan oluşumunu azaltmak, mümkün olduğunca yok etmek, geri dönüştürülerek 
yeniden kullanımını sağlamak, güvenli bir şekilde bertaraf etmek, bertarafı ile 
enerji üretmek, çevreye olan olumsuz etkilerini yok etmek aşamalarını içeren 
bir sistemdir. Evsel atık yönetimi, çalışma bütününde atıkların ortadan kaldırıl-
masından çok geri dönüşümünü sağlayan ve atıkların ekonomiye kazandırılması 
gerektiğini düşünen bir yönetim olarak ele alınmıştır (Şenol, 2017). Evsel katı 
atıkların toplanıp, sadece temizlenerek defalarca kullanımının sağlanması “Ye-
niden Kullanım” olarak tanımlanmaktadır. Geri dönüşüm; atıkların fiziksel ve 
kimyasal işlemlerden geçilerek ikincil bir maddenin oluşunu sağlamaktır (Fou-
ladbazou, 2017).

Düzenli depolama; atıkların, uygun bir arazide, mevcutta var olan ya da kazı-
larak oluşturulan boşluklara düzenli tabakalar şeklinde doldurulup sıkıştırılarak 
üstünün örtülmesi ile depolanan işleme denir. Vahşi depolama; atıkların, daha 
çok gelişmemiş bölge herhangi bir plan ve proje yapılmadan yerleşime uzak boş 
arazilere bırakılmasıdır (Şenol, 2017). Bertaraf; yeniden kullanımı ve dönüşümü 
sağlanamayan atıkların farklı yöntemlerle ortadan kaldırılmasıdır (Öktem, 2016).

SAHA ARAŞTIRMASI
Evsel atık yönetim sorunu çerçevesinde İzmir İl bütünü temel alınarak ça-

lışma yapılmıştır. Yüzölçümü 12 bin km2 olan İzmir İlinin 30 ilçesi vardır. 
İzmir İlinin nüfusu 2017 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre yaklaşık 4,5 
milyondur (TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü, 2017). Çalışma alanı Görsel 5’te 
görülmektedir.
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Görsel 5: İzmir İli Çalışma Alanı (İzmir Kent Rehberi, Google Earth, 2018)

Türkiye’nin üçüncü büyük ili olan İzmir günlük ortalama 4500-5000 ton çöp 
üretmektir. Türkiye çevre sorunları raporuna göre İzmir İlinin 1. öncelikli sorunu 
atık olarak görülmektedir (Görsel 6).

Görsel 6: İzmir Öncelikli Çevre Sorunu (ÇŞB, 2018)

Görsel 7’de İzmir İlinde meydana gelen katı atıkların türleri ve oranları göste-
rilmiştir. 2008-2013 yılları arasındaki verilerin ortalaması alınarak yapılan hesa-
ba göre en fazla oluşan atık türü %56,40 oranında evsel atıklardır (ÇŞİM, 2018).
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Görsel 7: İzmir Atık Türleri (Çevre durum raporundaki 2008-2013 verilerinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır)

2016 yılında yapılan belediye atık istatistiklerine göre ülkede kişi başı 1,17 
kg, İzmir’de ise kişi başı günlük 1,32 kg oranında çöp üretilmektedir. Bu oran 
diğer ülkelerden daha düşük olmasına karşın geri dönüşüm yapılmadığı ve atık-
tan ekonomik kazanç tam olarak sağlanamadığı için atık konusunda sorun yaşan-
maktadır (Görsel 8).

Görsel 8: Kişi Başı Meydana Gelen, Günlük Ortalama Atık Miktarı (TÜİK, 2017)
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2014 yılında İzmir Karşıyaka’da “Çöpünü Hor Görürsen, Geleceğini Zor Gö-
rürsün” başlığı altında 415 kişi ile anket yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre İzmir 
İlindeki en önemli çevre problemi %33,7 oranında çöp/çevre temizliğidir (Görsel 
9) (Tok vd., 2014).

Görsel 9: İzmir Karşıyaka’da Yapılan Anket Sonuçları (Tok vd., 2014)

İzmir İlinin ilçe nüfusları Görsel 10’da verilmiştir. Nüfus ile Belediye Atık 
İstatistikleri, 2016’daki İzmir İli ilçe atık oranlarına bakıldığı zaman nüfus ve atık 
oranlarının tamamen doğru orantılı olduğu söylenilemez. İnsan sayısı arttıkça 
oluşacak atık miktarının da orantılı olarak artacağı düşünülebilir. Ancak atık mik-
tarını belirlemede başka ektenler de vardır. Gelir seviyesi, bilinçlilik seviyesi ve 
benzeri durumlarda atık oluşum miktarına etki etmektedir. İzmir İlinde en fazla 
evsel atık Konak Bayraklı ilçelerinde oluşmaktadır. 
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Görsel 10: İzmir İlçe Nüfusları 

İzmir’in evsel atıkları 2 tanesi düzenli olmak üzere toplamda 7 bölgede depo-
lanmaktadır (Görsel 11). Harmandalı Düzenli Depolama Alanına 21 ilçeden atık 
getirilmektedir. Bergama Düzenli Depolama Sahasına ise Bergama ve Dikili il-
çelerinden gelmektedir. Ödemiş, Beydağ, Karaburun, Kınık, Kemalpaşa, Tire ve 
Kiraz ilçeleri evsel atıklarını düzensiz depolamaktadır. İzmir’de mevcut durumda 
4 adet transfer rampası ve 8 adet transfer istasyonu bulunmaktadır. Transfer Ram-
paları Dikili, Selçuklu ve Torbalı ilçelerinde yer almaktadır. Transfer istasyonları 
ise Urla, Buca, Konak, Menderes, Menemen ve Ödemiş ilçelerinde bulunmakta-
dır (ÇŞİM, 2018).
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Görsel 11: İzmir Çöp Depolama Alanları, Transfer Noktaları ve İstasyonları

Düzensiz Depolama Sahaları: İzmir’de atıkların %3’ü düzensiz depolan-
maktadır. Düzensiz depolama alanlarına günlük 445 ton atık bırakılmaktadır. 
İzmir’de Kemalpaşa, Kınık, Ödemiş, Tire, Karaburun, Kiraz ve Beydağ ilçeleri 
atıklarını kontrolsüz biçimde bertaraf etmektedir (Görsel 12 ve Görsel 13).

 

Görsel 12: Kiraz, Karaburun Düzensiz Depolama Alanı
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Görsel 13: İzmir Harmandalı Düzenli Depolama Sahası (Google Earth,2018; Atık 
Yönetmeliği)

Düzensiz depolama alanları yeraltı sularının kirliliğine neden olmaktadır. 
İzmir sakinleri tarafından belediyelere sürekli şikâyet edilmektedir. Bu durum 
tarım ve hayvancılık ile uğraşan insanları endişelendirmektedir. Karaburun’da 
atıkların kontrolsüzce bırakıldığı alan manzara alanlarından biridir ve ilçenin es-
tetik görüntüsünü bozmaktadır (Görsel 14).

 

Görsel 14: Harmandalı Çöp Depolama Alanı (Kavaklı, 2011)

Harmandalı (Çiğli) Katı Atık Düzenli Depolama Sahası: İzmir İli Çiğli 
İlçesindedir. Atık depolama tesisi 90 hektarlık bir alanı kaplamaktadır (ÇŞİM, 
2018). Harmandalı Depolama Tesisi 1992 yılından beri hizmet vermektedir ve 
çöp depolama kapasitesini doldurmuştur. Yerleşim yerine yakın olması birçok 
tehlikeye neden olabilir. Harmandalı çöp alanı halk tarafından sürekli olarak be-
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lediyeye şikâyet edilmektedir. Şikâyetlerin başında kötü koku, atık kamyonları-
nın gürültüsü ve estetik olmayan görüntü gelmektedir (Kavaklı, 2011). 

İzmir’de önemli bir diğer sorun çöp toplayıcılarıdır. Çöp toplayıcıları geri dö-
nüşüm yaparken sadece hurda piyasasında mali değeri yüksek maddeleri alıp geri 
kalanı bir hiç olarak saymaktadırlar. Bu insanların olduğu yerde maksimum geri 
dönüşümden söz edilemez. Çünkü bu insanların olduğu yerde evsel atık kon-
teynerlerinde ambalaj atığı bulunmaktadır ve ambalaj atık kumbaraları tahrip 
edilmiş, kullanılamaz durumdadır. Ayrıca bu insanlar hurda piyasasını bir çete 
organizasyonu haline getirip şehirleri parsellemekte ve kendi bölgelerini belirle-
mektedirler. Çete kavgaları yaşandığı ve geri dönüşüm şirketlerinin kumbaraları-
nı boşaltmaya gelen firma elemanlarını darp ettikleri bilgisi edinilmiştir. Bunun 
yanında sağlık açısından yaptıkları iş tehlikelidir (Tok vd., 2014). Çöp toplayıcı-
ları piyasa talebinden kaynaklı ortaya çıkmışlardır. Geri dönüşüm firmaları çöp 
toplayıcıları ile yasal olmayan yollardan iş yapmaktadır. Çöp toplayıcılarının sağ-
lık güvencesi vb. durumlar göz ardı edilmektedir. İzmir Bergama düzenli depola-
ma sahası Görsel 15’te görülmektedir.

Görsel 15: İzmir Bergama Düzenli Depolama Sahası (Google Earth, 2018)

Bergama Katı Atık Düzenli Depolama Sahası: Bergama ilçesindeki Düzenli 
Depolama Alanı 90 bin m2 alan üzerine kurulmuştur. Düzenli depolama tesisine 
Bergama ve Dikili ilçelerinden atık gelmektedir. Düzenli depolama sahasına atık 
kabulüne 2011 yılında başlanmış ve 20 yıl kadar kullanılması planlanmıştır. Yeni 
yapılmış bir tesis olmasına rağmen kapasite sorunu yaşamaktadır (ÇŞİM, 2018).
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İzmir atık yoğunluğu haritası Görsel 16’da verilmiştir. Evsel atığın en fazla 
Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Bornova, Buca gibi merkezi olan ilçelerden çıkmak-
tadır. Evsel atığın en az oluştuğu ilçeler ise Konak, Dikili, Tire, Bayındır, Selçuk, 
Seferihisar, Urla, Karaburun, Kınık gibi nüfusu daha az olan ilçelerdir. Çeşme ve 
Seferihisar gibi bazı ilçelerin turizmden kaynaklı yaz ve kış aylarında atıkların 
büyük oranda farklı olması nedeni ile sadece kış aylarında oluşan atık temel alı-
narak çalışma yapılmıştır (ÇŞİM, 2016).

Görsel 16: Atık Yoğunluğu Haritası (İzmir İli ÇŞİM, 2016)

İzmir İlinde evsel atıkların yönetilmesi, toplanması ve bertaraf edilmesi ile 
ilgili ayrıntılar Görsel 17’de görülmektedir. İlçe belediyeleri evsel atıkların top-
lanmasından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu atıkların bertaraf edilmesinden 
sorumludur. Haritada ilçe belediyelerinden toplanan evsel atıkların transfer yol-
ları, transfer noktaları ve bertaraf edildikleri alanlar gösterilmiştir. Evsel atıkların 
transfer yollarına bakıldığında özellikle Harmandalı Çöp Depolama Alanına ya-
kın yerleşmelerin gürültü kirliliğine maruz kaldığı anlaşılmaktadır.



İzmir’de Evsel Atık Yönetimi

219

Görsel 17: Evsel Atık Yönetimi (Atık Yönetim Yönetmeliği, 2015; Atık Koordinasyon 
Müdürlüğü, 2018)

 

Tablo 2’de İzmir İlindeki atık yönetim sistemine ilişkin SWOT analizi 
sunulmuştur.

Tablo 2. SWOT Analizi
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İzmir İli evsel atık SWOT analizine bakıldığında iyi bir atık yönetiminin 
sağlanması için öncelikle düzensiz (vahşi) depolama yerine düzenli depolama 
yapılması gerekmektedir. Düzenli depolama alanlarına getirilen atıklardan ener-
ji kazanımı sağlanmalıdır. Çevreye duyarlı bir halkın olması iyi planlanmış bir 
evsel atık yönetimi ile istenilen başarının elde edilmesi için iyi bir fırsattır. Yeni 
geri dönüşüm tesisleri yapılarak atıkların dönüşümü sağlanabilir. Atık yönetimini 
sadece belediye sağlamaya çalışmakta ve kurumlararası iş birliği sağlanmamak-
tadır. (Kavaklı, 2011).

DEĞERLENDİRME
Sanayi devriminden sonra artan nüfus oranı üretim ve tüketim miktarında ar-

tışlar meydana getirmiştir. Tüketim ve üretimin artması ise atık miktarında ar-
tışlara sebep olmaktadır. İyi planlanmamış bir atık yönetiminden kaynaklanan 
atığın, çevreye ve insanlara verdiği zararlar günümüzde halen devam etmektedir.

Türkiye’de atık 21 ilin öncelikli sorunu halindedir. Planlanmamış bir atık yö-
netim sistemi sonucunda atıklar daha çok depolama alanlarında depolanmakta ve 
az bir miktarda atık dönüştürülmektedir. Atık yönetimi sorununun nedenini anla-
yabilmek için kuramsal ve kavramsal çerçevede verilen örnek ülkelere bakıldı-
ğında, Türkiye ve diğer ülkelerin mevzuatları benzerlik göstermektedir. Sorunun 
asıl sebebi, Türkiye’de mevzuata uygunluk denetleme çalışmaları ve yasalara 
uyulmaması halinde cezai yaptırımların bulunmamasıdır. Atık yönetimi konusun-
da en başarılı olan ülke atığın en az üretildiği ülkedir ve bu daha çok mevzuatla 
sağlanabilecek bir durumdur. Atığın üretiminin azaltılması için çoğu ülkede ‘atı-
ğın kadar öde’ ilkesi uygulanmaktadır. Almanya’da atığın kadar öde ilkesi; hane 
halkının ürettiği atığın tartılması ve miktara göre vergilendirme yapılması şeklin-
dedir ve bu sistem insanları atık azaltmaya teşvik eden bir sistemdir. İzmir’de ise 
ilçe bazında oluşan atığı kişi sayısına bölüp su faturası üzerinden vergilendirmesi 
sağlandığı için insanları atık üretim azaltmasına teşvik etmemektedir. 

Türkiye’nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir’de günlük kişi başı 3.2 kg atık 
meydana gelmekte ve İstanbul ve Ankara’da üretilen atık miktarını geçmektedir. 
İzmir’de üretilen bu atık türleri içinde en fazla meydana gelen atık türü ise evsel 
atıklardır. Bu nedenle İzmir’de konut bazlı çalışmaların, özellikle de ev hanım-
larının atık yönetimine katkılarını sağlamak için bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir. Bilinçlendirme çalışmasında atığın oluşumunu önleme, 
yeniden kullanım, kaynağında ayrıştırma, geri dönüşüm ve bertarafı konusunda 
bilgilendirmeler yapılmalıdır.

İzmir İli geleneksel atık hiyerarşine uyum sağlayan iller arasındadır. Gele-
neksel atık hiyerarşisinin hedeflenen atık hiyerarşisinden farkı atıkların bertarafı 



İzmir’de Evsel Atık Yönetimi

221

aşamasının bulunmasıdır. İzmir’de yapılan çalışmalara bakıldığında atık hiyerar-
şisinde daha çok bertaraf aşaması önemsenmekte ve günlük üretilen atıkları daha 
çok depolamaktadır. Atık oluşumunu önleme, oluşan atıkların geri dönüşümünü 
sağlama gibi çalışmalar az sayıda bulunmaktadır. İzmir’de daha çok düzenli de-
polama alanları için yer seçimi çalışmaları yapılmaktadır. Oysaki atığın oluşumu-
nu önleme çalışmaları yapılırsa depolama alanları için yer arayışlarına da gerek 
kalmayacaktır. 

Başarılı atık yönetim sistemlerine bakıldığında yerel yönetim ve özel kuruluş-
ların iş birliği içerisinde çalıştıklarını, atık yönetiminde sadece yöneticiler değil 
üreticiler ve tüketicilerin de katılımı sağlanmaktadır. İzmir atık yönetim sistemini 
sadece yerel yönetimler sağlamaya çalışmakta ve atık konusunda herhangi bir 
özel kuruluş bulunmamaktadır. İzmir’de başarılı bir evsel atık yönetimi için özel 
bir şirketin kurulması gerekir. İzmir evsel atık yönetimi sorununun en büyük ne-
denlerinden biri halkı atık yönetimine dâhil edecek bir mevzuatın olmamasıdır. 
Üreticilerin atık yönetim sistemine katılımı; mevzuat, bilinçlendirme ve eğitim 
çalışmaları ile sağlanabilir.

Atık yönetiminde en başarılı ülkelerden olan Almanya’da mevzuatla halkın 
atıklarını kaynağında ayrı toplaması sağlanmaktadır. Fakat İzmir’de atığın kayna-
ğında ayrıştırılması söz konusu değildir. Atıklar sahada ayrıştırılmaktadır. İzmir 
ilin de evsel atıklar kaynağında geri dönüşüme tabi olan ve geri dönüşüme tabi 
olmayan atıklar şeklinde ayrı toplanması gerekmektedir. Atık toplama sistemleri 
incelendiğinde İzmir için torba sistemi yerine konteynır daha sağlıklı bir sistem 
olacağı düşünülmektedir. Atıklar torbada toplanıp yol kenarına bırakıldığında 
hayvanlar tarafından dağıtılabilir ve çevreye kötü koku yaydığı için konteyner 
sistemi daha kullanışlıdır. İlk aşamada akıllı konteyner sistemi maliyetli olabilir 
ama daha uzun ömürlüdür. 

Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı düzenli depolama tesisi 1992 yılında 
açılmış ve 10 yıllık bir proje olarak düşünülmüş olmasına rağmen günümüzde 
hala atık kabulü yapılmaktadır. Harmandalı düzenli depolama tesisine İzmir’in 
21 ilçesinden atığın getirilmesi ulaşım maliyetini arttırmakta ve atık yönetim 
süresini uzatmaktadır. Harmandalı düzenli depolama sahası ve yeni yerleşim 
alanı iç içe geçmiş durumdadır. Bu alanda yaşayan insanlar depolama sahasın-
dan kötü etkilenmektedirler. İlçelerde bulunan vahşi depolama alanları da etra-
fa kötü koku yaymakta, kötü bir görüntü oluşturmakta, çevreye ve hayvanlara 
ciddi zararlar vermektedir. İzmir’de yapılacak ilk çalışmalar arasında düzensiz 
depolama alanlarını ve harmandalı düzenli depolama alanının kaldırılması ve 
iyileştirme çalışmalarının yapılmasıdır. İzmir’de günlük meydana gelen evsel 
atık yüksek bir miktarda olmasına rağmen atığın enerjiye dönüşümü sağlan-
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mamakta bacalar ile enerjiye dönüşebilecek metan gazı havaya salınmaktadır. 
Harmandalı ve Bergama düzenli depolama tesislerinde meydana gelen metan 
gazından yüksek miktarda enerji elde edilip birçok konutun elektrik ve aydın-
latma ihtiyacı karşılanabilir.

İzmir’de atıktan kaynaklı meydana gelen diğer bir sorun ise çöp toplayıcıları-
nın herhangi bir sağlık önlemi almadan geri dönüşüme tabi olan atıkları sokaktaki 
çöplerden ayrıştırarak fabrikalara götürüp cirolarını kazanmalarıdır. Çöp toplayı-
cıları geri dönüşüm fabrikaları ve belediye için bir avantajdır ama bu kurumlar 
tarafından herhangi bir sağlık güvencesi sağlanmamaktadır. Çöp toplayıcılarına 
herhangi yeni bir iş imkânı sunulmadan işlerine engel olmaya çalışılırsa, işsiz 
kalmaları ve suç işlemelerine sebep olunur. Bu nedenle çöp toplayıcıları için ev-
sel atık mekanizması içerisinde gerekli eğitim, sağlık ve sosyal güvenlikleri sağ-
lanarak iş imkânı verilmelidir. 

İstenilen atık yönetim sistemi sağlanana kadar atıkların geçici depolanacağı 
yeni düzenli depolama alanları belirlenmeli ve sistem başarı ile uygulanma-
ya başladığında yeni kurulan depolama alanlarının kaldırılması gerekmekte-
dir. Bu sistem uygulamada başarılı olursa İzmir bir geri dönüşüm tesisi haline 
gelecektir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir de akıllı atık sistemi oluşturulması gerekir. Akıllı atık sistemi ile her 

yıl meydana gelen yüksek miktardaki atıklar ekonomiye kazandırılmalıdır. Akıllı 
atık yönetim sistemi ile maliyet en aza indirilerek ekonomiye yüksek derece-
de katkı sağlanacaktır. İzmir için düşünülen akıllı atık yönetim sistemi hakkında 
halk bilgilendirilmelidir. İzmir’de yaşayan insanların duyarlılık seviyesi yüksek 
olduğu için istenilen seviyeye gelinmesi daha kolay olabilir. Atık yönetim siste-
mini yüksek teknoloji ile çözümlemek için pilot bölgeler seçilip insanların ey-
lemlerini en aza indirecek ve maliyeti azaltacak sistemlerin kurulması gerekir. 
Uygulanacak olan sistem yapıyı ve yer altını kapsayan bir sistem olduğu için 
İzmir’de yenilenme bölgeleri, kentsel dönüşüm alanları ve yeni gelişim bölgele-
rine ihtiyaç olacaktır. 

İzmir’de evsel atık yönetim problemi bulunmaktadır. Bu problemin çözümü 
için bir mekânsal strateji planı hazırlanmıştır (Görsel 18). Mekânsal strateji pla-
nının amacı İzmir evsel atık yönetim sorununu ortadan kaldırmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda 6 adet çözüm önerisi sunulmuştur.
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Görsel 18: Mekânsal Strateji Planı (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Çözüm Önerisi 1 
Meydana Gelen Evsel Katı Atık Miktarını Azaltmak: Atık Yönetim yönetme-

liğine; Belediyelerin ‘Hane halkının oluşturduğu atığın miktarına göre katı atık 
vergilendirmesi yapması zorunludur’ maddesi ve ‘Ambalajlı ürünlerin satışının 
azaltılması zorunludur’ maddesinin eklenmesi ile atık yönetim hiyerarşisinin ilk 
ve en önemli aşaması olan ‘Atığın Önlenmesi’ sağlanacaktır. İzmir halkının atık 
yönetimi konusunda bilinç düzeyinin arttırılması ve eğitilmesi çalışmaları için 
Bosch ev aletleri ve Karşıyaka belediyesi ortaklığında pilot bölge olarak seçilen 
Karşıyaka ilçesinde bir ‘yeşil kutu’ parkının kurulması ile öğrencilerin eskiyen 
ürünleri tamir ederek, ürünlerin yeniden kullanımını sağlayıp halkı yeniden kul-
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lanıma teşvik edecektir. İzmir halkına bilinçlendirme çalışmaları için ÇEVKO 
ve TÜKÇEV çalışmalar yapacaktır. Böylece İzmir evsel atık yönetim konusunda 
diğer illere örnek bir il olacaktır.

Ortak kullanım alanlarına ve kentin tamamına Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yeniden kullanım amaçlı ürünler için ters otomatlar yerleştirilecektir.

Çözüm Önerisi 2
Evsel Katı Atığın Geri Dönüşümünün Sağlanması: Atık yönetim yönetmeli-

ğine; ‘Atığın meydana geldiği bütün alanlarda geri dönüşüme tabi olan ve geri 
dönüşüme tabi olmayan atıkların kaynağında ayrı toplanması zorunludur aksi 
takdirde cezai yaptırım uygulanacaktır’ maddesi eklenecektir. Atığın kaynağında 
ayrı toplanması üzere Bakanlık tarafından atık toplama ekipmanlarının oluştu-
rulması, bu ekipmanların temizlik işleri müdürlüğü tarafından yerleştirilmesi ve 
belirli tarihlerde atıkların tartılarak toplanması sağlanacaktır. Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından geri dönüşüm için ters otomatlar yerleştirilecektir. Kâğıt, metal, 
plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan otomatlar, 
atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehir içi ulaşım sistemlerinde öde-
me aracı olarak kullanılan kredi olarak yüklenmesi sağlanacaktır. Elektronik ara 
yüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine 
sahip olacak, metal ya da kâğıt atığı ayırt edebilecek otomat, farklı bir atık ko-
nulduğunda kabul etmeyecektir. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, sensörler 
tarafından algılanacaktır.

Atık firmaları tarafından, bünyesindeki çöp toplayıcılarına gerekli donanımı 
sağlandıktan sonra lisanslandırılıp iş imkânları sağlanmalıdır. Belediye ve özel 
şirketler ortaklığı ile İzmir’in gelecek nüfus/atık korelasyonu belirlenerek Urla, 
Torbalı, Narlıdere, Menemen, Kemalpaşa Ödemiş ve Bergama ilçelerine geri dö-
nüşüm tesisleri yapılacaktır. Geri dönüşüm tesislerinin ilk 5 yılından sonraki ka-
rının %40’ı belediyenin payına geçecektir.

Mutfak atıklarının site ve toplu konut alanlarında yöneticiler tarafından belir-
lenen çalışanlara gerekli eğitim verildikten sonra kompostlaştırılması ve kendi 
yaşadıkları alanlarda üretilen gübreyi kullanmaları sağlanacaktır.

Çözüm Önerisi 3
Atık Yönetim Sisteminde Yüksek Teknolojiyi Kullanarak Akıllı Yeşil Yeraltı Sis-

temi Oluşturmak: Kentsel dönüşüm alanlarında, yenilenecek olan kentsel alan-
larda ve yeni gelişim bölgelerinde pilot bölgeler belirlenerek pnömatik yeraltı 
sistemi oluşturulacaktır. Sistem pilot bölgelerde denendikten sonra bu alanlarda 
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pnömatik sistemin yapılması zorunlu hale gelecektir. Pnömatik sistemleri ilk ola-
rak İzmir saha araştırmasında belirtilen atığın en çok oluştuğu ilçelerde, Konak, 
Bayraklı, Balçova, Bornova, Gaziemir, Buca ilçelerinde uygulanması planlan-
maktadır. Pnömatik sistemle İzmir’de gelecekte evsel atıklar daha az uğraş ile 
kısa sürede ayrı toplanıp dönüştürülecektir. Böylece atık yönetim sistemi tama-
men teknolojik yeraltı sistemi ile sağlanacak ve insanların atıkları kaynağında 
ayrı toplaması gibi bir sorunu olmayacaktır. Sistem bilgisayar üzerinden kontrol 
edilebilir ve istendiğinde genişletilebilir bir sistem olacaktır.

Çözüm Önerisi 4
Akıllı Evsel Katı Atık Yönetim Sistemi Oluşturmak: Belediyeleri destek amaçlı 

Akıllı Evsel Katı Atık Yönetim Şirketi kurulacaktır. Bu şirket öncelikle İzmir 
İlinde akıllı atık toplama sistemini kuracaktır. Atık toplama için akıllı metal kon-
teyner sistemi kullanılacaktır. Konteynerlere yerleştirilen sensörler sayesinde 
konteynerin doluluk oranları, sıcaklık, koku, konum gibi verileri kablosuz ile-
tişim teknoloji sistemleri ile ana merkeze bildirilecektir. Geliştirilen yazılımlar 
sayesinde hangi konteynerin ne zaman toplanması gerektiği, bu konteynerleri 
toplamak için kaç kamyonun çalışması gerektiği ve en önemlisi bu kamyonların 
hangi rotaları izlemesi gerektiği günlük olarak belirlenecektir. Konteynerlerden 
alınan atıklar türüne göre geri dönüşüm tesisi, biokütle tesisi ve yeniden kullanım 
parkına ulaştırılacaktır. Böylece hem atık toplama maliyetlerinde hem de daha 
önemlisi CO2 emisyonu verilerinde çok büyük iyileştirmeler yapılacaktır. 

Akıllı atık sistemi sayesinde ana merkezden konteynerlerin durumu kontrol 
edilebilecektir. Merkez günlük raporları oluşturulabilecektir. Yüksek teknoloji ile 
sistemi ile konteynere giden en kısa mesafeli güzergâh belirlenecektir. Kontey-
nerden alınan atık miktarları günlük, haftalık, aylık olarak kaydedilecektir, kapa-
sitesi daha büyük ve az sayıda konteyner kullanılacaktır. Dört atık toplama aracı 
yerine bir tane yeterli olacaktır. Araç sayısı azaldığı için trafikteki arar sayısı ve 
maliyet azalacak. Daha kolay denetlenebilir bir sistem olacaktır. İşçi sağlığı ve gü-
venliği sağlanacaktır. Atık yönetim sistemine ergonomi ve hız kazandırılacaktır.

Çözüm Önerisi 5
Atığın Hammadde Olarak Kullanılması ile Ekonomiye Kazandırılması: Atık-

lardan elektrik enerjisi elde edebilmek için Ödemiş ve Bergama ilçelerine bio-
kütle tesisi kurulacaktır. Kurulan tesisler belediye ve özel şirketler ortaklığında 
olacaktır. Biokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, 
yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden 
atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Bu 
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nedenle tesisler organik atıkların ve tarımsal işlemlerin fazla olduğu yani ham-
maddeye yakın olduğu ilçelerde kurulacaktır. Üretilen enerji İzmir’in enerji ih-
tiyacının büyük kısmını karşılayacaktır. Kurulan enerji üretim tesisleri ulaşım 
maliyetini en aza indirecek alanlarda kurulacaktır. Enerji üretim tesislerinin geliri 
ilk beş yıl yatırımcının bütçesinde olacaktır. Sonraki 5 yılda %50 oranında bele-
diye ortaklığında olacaktır.

Çözüm Önerisi 6
Meydana Gelen Atıkları Çevreye ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeyecek Şekil-

de Bertaraf Edilmesi: Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yaşam için Harman-
dalı düzenli depolama tesisi kaldırılacaktır ve rehabilite edilecektir. İlçelerdeki 
vahşi depolama alanları kaldırılarak çöplerin yol kenarına ve boş arazilere dö-
külmesi yasaklanıp vahşi depolama alanları sağlamlaştırılacaktır. İzmir’de akıllı 
atık yönetim sistemi sağlanana kadar atıkların geçici bir süreliğine depolanacağı 
5 yıllık düzenli depolama tesisleri kurulacaktır. Bu tesisler Ödemiş, Torbalı Me-
nemen, Narlıdere, Bergama ilçelerinde kurulacaktır. Tesislerin yer seçimi ulaşım 
maliyetini en aza indirgeyecek şekilde belirlenmiştir. Beş yılın sonunda evsel 
atık yönetim sistemi başarıyla sağlandıktan sonra bu alanlarında kaldırılması ile 
İzmir İlinde artık hiçbir atık depolanmayacak ve İzmir İli bir geri dönüşüm tesisi 
haline gelecektir. 

Ele alınan evsel atık yönetim sorununa dair önerilen plan, politika ve projeler 
hayata geçtiğinde İzmir’de; 

Evsel atıktan kaynaklanan hava kirliliği ve çevre kirliliği ortadan kalkacak 
böylece insanların ve hayvanların daha sağlıklı yaşamaları sağlanacaktır. Dü-
zensiz depolamanın yapıldığı ilçelerin çöp alanları iyileştirilerek daha yeşil bir 
çevre oluşturulacaktır. Harmandalı düzenli depolama sahasının kaldırması ve 
rehabilitasyonu sonucunda Çiğli İlçesinin yerleşim alanı sınırı büyüyecektir. Ev-
sel atıkların enerjiye dönüşmesi ile ekonomik anlamda güç kazanacak ve birçok 
insanın istihdamı sağlanacaktır. Yer altına alınacak atık sistemi ile İzmir’de çöp 
konteynerleri ve çöp depolama alanları için kentsel alanlar kullanılmak zorunda 
kalınmayacaktır. Atıkların depolanmasının ortadan kaldırılması ile atık sularının 
yeraltı sularına karışması söz konusu olmayacaktır. Az sayıdaki toplama aracı ile 
trafik akışının engellenmesi ortadan kalkacaktır. İzmir’de çöp konteynerlerinden 
kaynaklanan görüntü kirliliği ortadan kalkacak ve daha modern bir görünüm ka-
zanacaktır. Atıklar dönüştürülerek daha fazla yeşil enerji elde edilecektir. Yeral-
tında kurulacak olan pnömatik evsel atık sistemi ile insan gücü en aza indirilecek-
tir. İzmir’de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yaşam sağlanarak atık yönetiminde 
lider bir il olacaktır.
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İZMİR’DE SUÇ ÜRETEN VE SUÇA BAĞLI 
OLARAK CAZİBESİNİ KAYBEDEN MEKANLAR

Büşra BÜYÜKCENGİZ, Fadime BOZDEMİR

GİRİŞ
Suç geçmişten bugüne kadar gelmiş ve önümüzdeki yıllarda da olması muh-

temel olan bir olgudur. Toplumda yaşayan kişilerin uyuşmazlıkları, sosyal, de-
mografik, ekonomik yapısındaki problemler insanları suça sürüklemiştir. Aynı 
zamanda artan nüfus ve aktif mekân kullanımı kentleri suç için ideal bir mekân 
haline getirmiştir (Arpa, 2015).

Dünyada yaşanan nüfus artışına bağlı olarak yaşam şartları değişmekte bu-
nunla birlikte yeni sorunlar ve ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan 
işsizlik, sosyo-ekonomik yetersizlik, toplumsal şiddet ve terörizm daha fazla 
dikkat çekmeye başlamıştır (Kaypak, 2016). Dünyadaki suç oranlarına bakıldığı 
zaman 1960’lı yıllardan sonra suç oranlarında bir artış gözlenmiştir. 1990 yılının 
başında bu oran en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 1990 yılının sonlarında ise artış 
yerini durağanlığa bırakmıştır. Günümüzde ise gelişmiş ülkelerde, Ortadoğu ül-
kelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde modernleşme ile suç oranları artmaktadır 
(Kızmaz, 2013).

Türkiye’de ise 1927 yılından bu yana hızlı bir nüfus artışı yaşanmaktadır. 
Özellikle 1950 yılından sonra kentsel alanlara hızlı bir göç gerçekleşmiştir (De-
mir ve Çabuk, 2010). Türkiye’de suçun kentsel alanlarda daha çok olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun en önemli sebebi nüfus artışı, kentleşme hızı, işsizlik oranı, göç 
gibi olayların kentsel alanlarda daha çok görülmesidir. Bununla birlikte kentsel 
alanlarda suç hissedilmeye başlamış ve insanlar üzerinde suç korkusu oluştur-
muştur. Aynı zamanda suç ve suç korkusunun en önemli sonuçları; kentlilerin 
kendilerini güvensiz hissetmeleri, yaşam kalitesi düşük kent oluşumu ve kentler-
deki belli alanların kullanılmaz hale gelmesidir (Ataç, 2007).



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

230

İzmir 1980’li yıllarda kırdan kente göç ve sanayileşme hareketinin etkisiy-
le metropoliten bir kent haline gelmiştir (Gelekçi, 2015). Bu hareketlilik so-
nucu nüfus artışları yaşanmıştır. Yaşanan bu nüfus artışları sonucunda kentte 
çeşitli sorunlar meydan gelmiş ve farklı toplumların bir araya gelmesiyle suç 
olgusu artmıştır. İzmir’de suçun oluşmasında hem fiziki faktörler hem beşerî 
faktörler etkilidir. Kentleşme, sosyo-ekonomik durum, göç, aile yapısı, eği-
tim durumu, çevre koşulları İzmir üzerinde suça etki eden beşerî faktörlerdir. 
İzmir kentinde kent merkezinden çepere doğru bir suç artışı görülmektedir. 
İzmir’de merkeze daha yakın olan ilçelerde suç oranı daha fazladır (Akça, 
2014). 

Bu çalışmanın amacı suç ve suç korkusuna neden olan etkenleri tespit ederek 
insan ve mekân üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Aynı zamanda suçun mekân 
ve insan üzerindeki etkilerini ve bunları azaltmaya yönelik eylem planlarının 
oluşturulması da çalışmada hedeflenmektedir.

Çalışmada literatür taraması, çeşitli gazete haberleri, saha araştırmaları, mev-
cut bölgede fotoğraflama ve yetkili kişilerle sözlü görüşmeler yapılarak gerekli 
veriler elde edilmiştir. İzmir saha araştırması için gözlem, röportaj, görsel mal-
zeme ve doküman analizi yapılmıştır. Doküman analizinde 17/10/2018 tarihinde 
Bayraklı İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gidilerek Bayraklı İlçe-
sinin dijital verileri alınmıştır. Daha sonra Çiçek ve Çay Mahallesi muhtarları ile 
görüşme yapılmıştır. İlçede yaşayanlarla (10 kişi) sözlü görüşmeler yapılmıştır. 
Alan çalışmasında elde edilen veriler saha araştırmasında kullanılmıştır. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlileri ile görüşüp mekân 
ve suç hakkında bilgi edinilmiştir. Eski dönemlere ait tez arşivinden taramalar 
yapılmıştır.

Çalışmanın birinci bölümünde; İzmir’de suç üreten ve suça bağlı olarak ca-
zibesini kaybeden mekânlar sorunu için analizler yapılmıştır. Bu doğrultuda 
amaç ve hedefler belirlenerek gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşülerek analiz-
ler yapılmıştır. İkinci bölümde; suçun tanımı, nedenleri, suçun farklı disiplinler-
le etkileşimi, suçun mekân ve insan üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Dünya ve 
Türkiye’de suç kavramı üzerinde yapılan çalışmalar ve örnekler incelenmiştir. 
Üçüncü bölümde; çalışma alanı olan İzmir ve Bayraklı’nın mevcut durum ana-
lizleri yapılmıştır. Bu alanın neden seçildiği hakkında bilgiler verilerek; görsel 
analiz çalışmaları yapılmıştır. Dördüncü bölümde; elde edilen veriler ışığında suç 
üreten ve suça bağlı olarak cazibesini kaybeden mekânlar sorununun İzmir üze-
rinde etkileri değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde; seçilen soruna yönelik çözüm 
paketleri ortaya konulmuştur.
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KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Bir eylem kitlesel bilincin güçlü ve belirlenmiş yaşayış biçimlerine saldırıda 

bulunduğunda suçtur ve bir eylemin suç olmasını onun nesnel özelliklerinden zi-
yade toplumun ona getirdiği yargılar belirler. Öyleyse suç büyük oranda göreceli 
ve sosyal bir kavramdır (Utku, 2000). Geçmişten günümüze bakıldığında güven-
lik sorunu hep var olmuştur. Bu yüzden kentler tarih boyunca suçla anılmıştır. 
Kentlerin suç işlemeye ortam oluşturduğu iddiaları da oldukça eskilere dayan-
maktadır. Bu iddialar günümüzde de devam etmektedir. Zamanla kentleşme oranı 
artmış bununla birlikte artan nüfus, konut yetersizliği, işsizlik gibi problemler 
güvenlik sorununun ve suç kavramının kentte yer almaya başlamasına neden ol-
muştur (Arpa, 2015; Karasu, 2012). 

Suç: Göç, işsizlik ve gecekondulaşma gibi nedenlerden dolayı yapılan bir 
eylemin toplumun güçlü ve belirlenmiş yaşayış biçimlerine saldırıda bulunması-
dır (Utku, 2000).

Suç Korkusu: İnsanların bireysel güvenliğini tehlikede hissetmesi sonucun-
da duyduğu korku ve güvensizlik hissidir. Suç korkusu kişilerde saldırıya uğra-
ma, gasp edilme ya da bir başka kişiye yapılan bir suça tanık olması ile ortaya 
çıkmaktadır (Ataç, 2007).

Kentsel Güvenlik: Kentte yaşayan kişilerin, kentsel hayatına dair ihtiyaçla-
rını karşılarken ve kişisel ilişkilerini gerçekleştirirken yerine getirilmesini bekle-
dikleri güvenlik istemidir (Kaypak, 2016).

Güvenli Kent: İnsanların yaşamını kolaylaştıran ve temel ihtiyaçlarını gide-
rebileceği, kenti istediği saatte psikolojik bir baskı hissetmeden kullanabilmesini 
sağlayacak şekilde tasarlanan kentlerdir (Aksoy, 2011).

Çöküntü Alanları: Düşük kaliteli evler, kalabalık, sosyal anlamda yetersiz ve 
anormal davranışların baskın olduğu alanlardır (Karasu, 2012). 

Kentleşme: Kentlerin alan, nüfus, sayı ve ekonomik parametreler yönünden 
büyümesi olarak tanımlanmaktadır (Kaypak, 2016).

Suçun birçok nedeni olsa da suça neden olan kaynaklar değişse de değişmeyen 
tek gerçek artan suçların insanlar üzerinde korkuya neden olduğudur. İnsanlarda 
suç korkusu azalmadıkça ve insanların kente karşı güveni artmadığı sürece, ken-
tin gelişmesi yavaşlayacak ve kentin günlük işleyişi aksayacaktır (Karasu, 2012).

Diğer yandan artan suç ve şiddeti tamamıyla kentsel yaşamla bağdaştırmak 
da doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Suç; sosyal, ekonomik ve toplumsal birçok 
problemin iç içe geçtiği alışılmışın dışında bir durumdur. (Arpa, 2015). Türki-
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ye’de kentleşme ile kentin güvensizliğinde suç ve şiddetin oluşumunda belirleyi-
ci olan içsel ve dışsal faktörler Görsel 1’de sunulmuştur.

Görsel 1: Türkiye’de Kentleşme ile Kentin Güvensizliğinde Suç ve Şiddetin Oluşumunda 
Belirleyici Olan İçsel ve Dışsal Faktörler (Aksoy, 2011)

   

Suçun Farklı Disiplinler ile İlişkisi 
Suç olgusu; yalnızca kriminolojik açıdan değil, sosyolojik, hukuki, psikolo-

jik ve mekânsal olarak birçok disiplin altında irdelenmektedir. Hızlı ve sağlıksız 
kentleşme; işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, gecekondu ve çöküntü alanları 
gibi toplumsal davranışların suç kavramı ve güvenlikle ilişkisi ayrıntılı bir biçim-
de ele alınmıştır (Arpa, 2015).

Güvenlik geçmiş yıllardan beri insanlığın üzerinde durduğu ve çeşitli çözüm 
yolları geliştirdiği en temel kavramların başında gelir. İnsanların güvenlik ihti-
yacı kent güvenliği kavramının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle 
güvenli kent kavramı, her zaman medeniyetin bir kriteri olmuştur. Bunun yanı 
sıra güvenli kent kavramının ortaya çıkmasında kentleşmenin de etkisi vardır. 
Kentleşme, insanlar üzerinde her zaman olumlu izlenimler oluşturmamaktadır. 
Kentleşme sürecinde aile, din gibi toplumu bir arada tutan bağlarda çözülmeler 
yaşanabilmektedir (Gökulu, 2010). 

Kentleşme ve suç arasındaki ilişkinin önemli boyutlarından birisi de göçtür 
(İçli, 1993). Göç hem göç alan yerleri hem de göç eden kişileri etkilemektedir. Bu 
etki sonucu göç eden insanlar bazı sorunlardan dolayı suça başvurmaktadır. Gelir 
dağılımındaki adaletsizlik, göç edilen yere adapte olamama ve farklı kültürdeki 
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insanların bir arada yaşaması toplumsal yapıyı bozmaktadır. Toplumsal yapının 
bozulması sonucunda sosyal kontrol mekanizması sarsılmaktadır. Bu da göç edi-
len yerdeki suç oranlarını artırmakta dolayısıyla bu yerlerde suçtan doğrudan et-
kilenmektedir (Delice ve Yaşar, 2014). 

Suç ve kent arasındaki ilişkinin diğer önemli bir boyutu ise gecekondu ve 
çöküntü alanlarıdır. Çöküntü alanları kent yaşamının en önemli ve değişmeyen 
sorunudur. Çöküntü alanlarında uyuşturucu kullanımı ve satışı, kumar, intihar, 
topluma uyumsuzluk ve illegal her türlü iş günlük hayatın bir parçasıdır (Ka-
rasu, 2012). Çöküntü alanlarında yaşanan olayların altında yatan nedenler ara-
sında; adaletsiz gelir dağılımı, göç edenlerin dışlanmışlığı, göçmenlerin iş bul-
makta zorlanmaları ve insanların kentlerin değişen yapısına uyum sağlamakta 
zorlanmaları sayılmaktadır. Herhangi bir nedenle kente göç edenlerin barınma 
ihtiyacını karşıladığı gecekondu alanlarının suç ile ilişkisi ortaya koyulurken çö-
küntü alanları kadar kesin sonuçlar çıkarmak zordur. Çünkü büyükşehirlerde yer 
alan gecekondu alanları suçun temel nedeni olarak gösterilmemektedir. Fakat bu 
alanların suça ve suçlulara uygun bir ortam oluşturduğunu söylemek mümkündür 
(Gökulu, 2010).

Toplumun en küçük yapısı olan aile içinde bir şiddet sarmalı ortamında yeti-
şen gençler insanlar tarafından dışlandığını düşünmektedir. Bu duygu da gençleri 
suça itmekte ve suç işlemeyi bir savunma olarak görmelerine neden olmaktadır 
(Akıner, 2010; İçli, 1993).

Sosyal süreç ve mekân birbirlerini etkilemektedir. Çünkü mekân sosyal ola-
rak inşa edilmektedir ve sosyal ilişkiler mekâna kazınmıştır. Aynı zamanda suç, 
sosyal bir olgu olduğu kadar mekânsal bir olgudur. Mekânsal olarak bakıldığında 
genel olarak terk edilmiş alanların suçun yoğun olarak işlendiği alanlar olduğu 
görülmektedir. Terkedilmiş alanlar, suçlunun rahat hareket edebileceği suç işle-
meyi kolaylaştıran mekânlardır (Yılmaz, 2006). Terk edilme durumundan dolayı 
insanların kullanımının az olduğu bu mekânların güvensizlik hissini uyandıran 
mekânlar olduğu görülmektedir. Suç üreten alanlar; kalabalığın sürekli hareke-
tin olduğu alanlardır. Bu tür alanlarda uyuşturucu kullanımı ve şiddet yaygındır. 
Suçu çeken alanlar ise; suç oluşumuna fırsat veren alanlardır. Daha çok ticari 
merkezlerde görülen bu suç içerisinde kapkaç ve gaspçılık bulunmaktadır. Suçun 
oluşumunu kolaylaştıran alanlara gelindiğinde ise bu tür alanlar suçlunun fırsatı-
nı bulduğu anda suçu gerçekleştirdiği alanlardır (Ünsal, 2015).

Kentsel alanlarda yaşanan trafik yoğunluğu, ulaşım zorlukları, işsizlik, geçim 
sıkıntısı, ekonomik bunalımlar gibi birçok sorun kişinin psikolojisinde olumsuz 
etkiler yapmakta, bu durum şiddet eğilimini ve suç oranını arttırmaktadır. Suç ile 
birlikte suç korkusu da kendini göstermektedir. Suça karşı duyulan korku; kişinin 
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her an bir suçla karşı karşıya geleceği endişesine kapılmasıdır. Suçun varlığı ve 
suç oranlarının yüksekliği suça karşı duyulan korkunun esas nedenleridir. Suç 
oranının fazla olması bir süre sonra suçun önüne geçerek toplumda huzursuzluk 
ve endişe oluşturmaktadır. Suça karşı duyulan bu korku kentlerin günlük yaşa-
mının bir parçası olmaya başlamıştır. Suç korkusu kentsel yaşamı zorlaştırmakta, 
bireyin kentsel yaşam alanını sınırlandırmaktadır. Aynı zamanda suça karşı du-
yulan korku yüzünden insanlar kendilerini kentten geri çekmekte bu da kentlerde 
ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gerilemeye neden olmaktadır. Tüm bunlar 
kentsel gelişmeyi olumsuz yönde etkilemekte ve kentin yaşam kalitesini de dü-
şürmektedir. Suça karşı duyulan korku, suçu ortadan kaldıracak eğitim, sağlık ve 
istihdam alanında yapılacak yatırımlar için ayrılacak kaynakların suçu önleme-
de kullanılmasına neden olmaktadır (Karasu, 2012). Suça karşı duyulan korku 
yüzünden suç polisiye önlemlerle durdurulmaya çalışılmakta, köklü ve yapısal 
tedbirler için gereken kaynaklar hiçbir zaman yeterli düzeyde sağlanamamaktadır 
(Aksoy, 2007).

Literatürdeki çalışmalara bakıldığı zaman genel olarak suçun sebepleri üzeri-
ne yapılan araştırmaların olduğu ancak sonuçları üzerine fazla yoğunlaşılmadığı 
görülmektedir. Oysaki suçun sebebi kadar sonucu üzerine de düşünülmesi gerek-
mektedir. Suç arttıkça güven hissi azalır ve insanların birbirleri ile olan ilişkile-
ri kopmaya başlar. Sadece kendi içerisinde yaşamaya çalışan, herkese şüpheyle 
yaklaşan bir insan modeli ortaya çıkar (Arpa, 2015).

Suçun önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda toplumsal dayanışma, komşu 
ve mahalle birlikleri ve yurttaşların aktif katılımı birer suç önleme mekanizma-
sı olarak nitelendirilmektedir (Karasu, 2012). Ancak günümüzde insanların suçu 
önleme mekanizmasından kaçarak, suçtan nasıl korunabiliriz düşüncesiyle hare-
ket edildiği için site yaşantıları gibi farklı farklı çözüm yolları ortaya çıkmaktadır. 
Başka çözüm yolları olarak arabayı site içine ya da kapalı otoparklara bırakma, 
pencere ve kapıların daima kilitlenmesi, daha sağlam ve yüksek çitlerin oluştu-
rulması gibi tedbirler günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Tüm bu yaşa-
nanlar kentsel yaşam kalitesini düşürmekte, toplumda huzursuzluk ve gerginlik 
oluşturmaktadır (Kaypak, 2016).

Suçu önlemeye yönelik mekânsal çözümler üretilmektedir. Suç ve suç kor-
kusuna yönelik yapılan bazı düzenlemeler vardır. Bunlara savunulabilir mekân, 
mekân dizin analiz, çevresel tasarım yoluyla suçun önlenmesi örnek olarak veri-
lebilir. Savunulabilir mekân analizinin amacı suç ve mekân ilişkisine dayanmak-
tadır. Çevrenin suçu oluşturması ya da önlemesi yönünde bir savunması vardır. 
Mekân dizin analizinin amacı suç ve mekânı ilişkilendirerek, suçu önlemeye yö-
nelik çalışmaları araştırmaktadır. Çevresel tasarım yoluyla suçun önlenmesinde 
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ise suçu belirlerken cezalandırma sisteminin aynı zamanda suçun oluştuğu çev-
reyi de ele alarak değerlendirme yapmasını öne sürmektedir. Bu düşüncesinin 
temelinde suç fırsatlarını azaltmaya yönelik çevresel tasarım yolları bulunmak-
tadır. Günümüzde bu düşünce tasarımcıları ve plancıları yönlendirecek şekilde 
dönüştürülmüştür (Arpa, 2015).

Sosyal düzensizlik kuramının amacı; suçun fazla olduğu alanların tespit edil-
mesi ve suçluların sosyo-ekonomik durumunun, fiziksel şartlarının belirlenme-
sidir. Fakat bu kuramda, farklı suç bölgeleri arasındaki etkileşim önemsenme-
miştir. Mekânsal davranış kuramının amacı ise; suça yönelik coğrafi profillerin 
çıkartılarak, suçlunun bulunmasını kolaylaştırmaktır. Yapılan analizlerde; eği-
tim, işsizlik, mülkiyet, yaş, cinsiyet, arazi kullanımı, suç türü, suçlu sayısı gibi 
birçok veri kullanılarak harita ve grafikler oluşturulmaktadır. Suçlunun mekân-
sal davranışı kuramında, suçlunun veya şüphelinin sahip olduğu yerler; bilinen 
ve aktivite mekân olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bilinen mekân; suçlunun 
yaşadığı yere ait zihin haritasıdır. Kişisel gözlemlere, arkadaş tavsiyelerine, 
ya da benzeri bilgi kaynaklarına dayanan bir haritadır. Bilinen mekân içinde, 
aktivite mekânda yer alır ve suçlunun barındığı, çalıştığı, eğlendiği, alışveriş 
yaptığı günlük aktivitelerini geçirdiği yerleri kapsamaktadır. Bir diğer yaklaşım 
ise sıcak noktalardır. Sıcak noktalar; belirli düzeydeki suçların belirli dönem-
lerde yoğunlaştığı hassas alanlar veya mekânlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
kuramda suçların yer ve zaman değişimlerinin incelenmesini amaçlanmaktadır 
(Yılmaz, 2006).

SAHA ARAŞTIRMASI
Türkiye’de şahsa karşı suç olaylarına bakıldığı zaman, erkekler tarafından 

daha sık suç işlendiği görülmektedir. Kadınların şahsa karşı suç işleme oranları 
ise şiddet, tecavüz gibi olaylara tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de geç-
miş yıllarda yapılan araştırmalar (1987, 1992, 1995 gibi) kırsal kesimde şahsa 
karşı suç işleme oranının kentlere göre daha az olduğunu ortaya koymaktadır. 
Suç olaylarına sosyo-ekonomik açıdan bakıldığı zaman kalabalık ve düşük gelir 
seviyesine sahip ailelerde daha çok olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyleri de 
ilkokul mezunu olarak belirlenmiştir. Özellikle uyuşturucuya ilişkin suçlarda aile 
yapısı ve arkadaş çevresinin varlığının suçu tetiklemesi söz konusudur. Bununla 
birlikte göçün de suç üzerinde etkisi vardır. Türkiye’de kente uyum sorunları, iş-
sizlik gibi durumlar suçun meydana gelmesini tetiklemektedir (İçli, 1993; Eryal-
çın ve Duyan, 2016). Dünya’da 12 ülke arasında cinayet oranları sıralandığında 
ABD en fazla, Türkiye 2.sırada yer almaktadır (Görsel 2).
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Görsel 2: Dünyadaki Bazı Ülkelerin Cinayet Oranları (TÜİK, 2017)

Dünya’da 12 ülke arasında gece yalnız yürürken güvende hissetme oranla-
rı sıralandığında İsviçre ilk sırada yer almaktadır. Türkiye ise 11. sırada yerini 
almıştır. Aylık ekonomi dergisi CNBC-e Business’ın yapmış olduğu sıralamada 
İzmir, Türkiye suç oranı sıralamasında 16. sırada yer almaktadır (Görsel 3).

Görsel 3: Dünyadaki Bazı Ülkelerde Gece Yalnız Yürürken Güvende Hissetme Yüzdeleri 
(TÜİK, 2017)

İzmir’de uyuşturucu bağımlığı oranı 2010 yılından sonra artış göstermiştir 
(Görsel 4).
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Görsel 4: İzmir’de Uyuşturucu Bağımlılığının Yıllara Göre Oranları (TÜİK, 2017)

İzmir’de 2005 yılından sonra sürekli olarak hükümlü ve tutuklu sayısında artış 
görülmüştür (Görsel 5).

Görsel 5: İzmir’de Hükümlü Sayısını Yıllara Göre Oranı (TÜİK, 2017)

Aynı zamanda İzmir Kalkınma Ajansının yaptığı anket çalışması sonuçlarına 
bakıldığı zaman Görsel 9’da 10 yıl sonra nasıl bir İzmir istiyorsunuz?’ sorusuna 
‘Sosyal sorunlarını çözmüş güvenli kent İzmir’ cevabı en yüksek cevap ile ilk 
sırada yerini almıştır (Görsel 6).



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

238

Görsel 6: 10 Yıl Sonra Nasıl Bir İzmir İstiyorsunuz Sorusunun Anket Sonucu (İZKA, 
2013)

İzmir’de suç alanları irdelendiğinde sosyo-ekonomik düzeyin yetersizliği, ge-
cekondu ve çöküntü alanları, göç gibi etkilerin suçu etkilediği ortaya çıkmıştır. 
Bunlar Görsel 7’de açıklanmıştır.

Görsel 7: İzmir’de Sosyo-Ekonomik Düzey ile Suç Bölgeleri (Hancı vd.,1996; 
güncelleştirilip yazarlar tarafından hazırlanmıştır)
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İzmir’de sosyo-ekonomik düzeye göre bölgeler üçe ayrılmıştır. Düşük sos-
yo-ekonomik düzeyde olan bölgeler: Şemikler bölgesi, Yamanlar bölgesi, Bay-
raklı-Gümüşpala bölgesi, Kadifekale-Eşrefpaşa bölgesi, Karabağlar bölgesidir. 
Orta sosyo-ekonomik düzeyde olan bölgeler: Çiğli bölgesi, Basmane bölgesi, 
Buca bölgesi, Narlıdere bölgesi, Güzelbahçe bölgesidir. İyi sosyo-ekonomik dü-
zeyde olan bölgeler: Konak bölgesi, Karşıyaka bölgesi, Bornova bölgesi, Güzel-
yalı-Balçova bölgesidir (Görsel 8).

Görsel 8: Çalışma Alanından Fotoğraflar (Yazarların kişisel arşivinden, 2018)

Görsel 7’deki Cennetçeşme, Şerafettin, Özgür, Ali Fuat Erden, Umut, Li-
montepe, Kibar, Günaltay, Bahriye Üçok, Salih Omurtak, Yunus Emre, İhsan 
Alyanak, Abdi İpekçi, Peker, Aydın, Ali Fuat Cebesoy, Barış, Selvili, Uzundere 
alanları göç ile gelmiş insanların oluşturduğu gecekondu alanları olarak değer-
lendirilmektedir. Bu bölgelerde düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip insanların 
yaşadığı tespit edilmiştir (Bal, 2008). 

Çalışma alanında yapılan anketler Bayraklı ilçesinde bulunan Gümüşpala, Al-
paslan, Çay, Cengizhan, Erenler, Onur mahallelerinin halk tarafından gecekondu 
ve suç mahalleleri olarak bilindiğini ortaya koymaktadır (Tablo 1).
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Tablo 1. Çalışma Alanında Yapılan Sözlü Görüşme Soruları

ANKET SORULARI CEVAPLAR
1)Bayraklı’da suç deyince aklınıza neresi 
geliyor?

Alpaslan Mahallesi, Cengizhan mahallesi, 
Erenler mahallesi, Çay Mahallesi

2)Hangi suçlar daha fazla ve çevreyi nasıl 
etkiliyor?

Silahlı kavgalar, Uyuşturucu, Hırsızlık, Şiddet, 
Kamu ve Özel Mülkiyete Zarar

3)Sizce suçu neler etkiliyor? Eğitim eksikliği, Gecekondu Mahalleleri, 
İşsizlik, Duyarsızlık

4) Genel olarak Bayraklı’dan ne kadar 
memnunsunuz?

Memleketim olduğu için memnunum, Hiç 
memnunum değilim zorunlu olduğum için 
kalıyorum, Az memnunum, Memnun değilim

5) Suçu azaltmak için neler yapılabilir? Eğitim verilebilir (Gençlerin bilinçlendirilmesi 
gerekiyor)

DEĞERLENDİRME
Türkiye’de suç olgusu genellikle psikolojik ve sosyal açıdan ele alınmış, 

mekânsal boyutu göz ardı edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de kent ve suç kav-
ramlarının birlikte ele alındığı kaynakların eksik olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte kent ve suç olgusu büyük bir problem olmasına rağmen çözüm yolunda 
eksik ve geride kalındığı ortadadır. 

İzmir ve suç kavramına baktığımız zaman suçun genellikle sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük, gecekondu alanlarının fazla ve göç alan bölgelerde olduğu gö-
rülmektedir. Aynı zamanda İzmir ne kadar yaşanabilir bir kent olarak düşünülse 
de yapılan anket sonuçları İzmir’in daha güvenli ve yaşanabilir bir kent olması 
isteği üzerine sonuçları ortaya koymuştur. Suç insanın olduğu her yerde var olan 
bir olgudur. İzmir heterojen yapısının da etkisiyle ülkemizde suçun en yüksek 
olduğu kentler arasındadır. Farklı kültürdeki insanların bir arada yaşıyor olması, 
ekonomik açıdan üst alt gelir gruplarının oluşması, işsizlik ve eğitim düzeyi su-
çun nedenleri arasında sayılmaktadır.

İzmir’de oluşan suç bölgelerinden bir kısmı zamanında göç almış, dışlanmış 
ve daha sonraları suçlu mahalle damgası vurulan bölgelerdir. Bu bölgelerde yok-
sulluğun ve gecekondulaşmanın getirdiği bir sosyal problem de söz konusudur. 
Aynı zamanda bu bölgeler sosyal dışlanmışlığa maruz kalmışlardır. Bu durum da 
o bölgelerde yaşayan insanları suça teşvik etmektedir. Çünkü suçlular, suç işle-
meyi bir savunma olarak görmektedir. Dolayısıyla, suç bölgelerinin oluşmasında 
birden çok faktörün etkisi olduğu söylenebilir.
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İzmir’de suçun artmasına bir diğer etken de kentleşme oranı ve küreselleşme-
dir. Kentleşme sonucu insanlarda yabancılaşma, yalnızlaşma ve aile bağlarında 
zayıflama gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ailenin ekonomik yetersizliği, aile 
bağlarının zayıflaması suçu doğurmaktadır. Bu durum, toplumun en küçük birimi 
olan aileden başlayarak suçun yayılmasına neden olmaktadır. Çocuk suçlu sayı-
ları artmakta, suçlu çocuklar eğitimlerini bırakmakta ya da hiç başlamamaktadır. 
Aynı zamanda suçlu çocuk ve gençler kendi gibi suçlu arkadaş çevresi edinmek-
tedir. Bu durum böyle devam ettikçe başa çıkılamaz bir hal almaya başlamaktadır. 

İzmir’de günümüz şartlarında para kazanmanın zorluğu da insanları suça sü-
rüklemektedir. İnsanları dolandırarak para kazanmanın kolay olması ve İzmir 
gibi büyük kentlerde suçtan kurtulmanın kolay olması gibi nedenlerden dolayı 
suç örgütleri artmaktadır. 

Suça sebep olan etkenler İzmir’de incelendiğinde bir diğer sorun da suçun 
mekânsal etkilerinin ve sebeplerinin göz ardı edilmesidir. İzmir gecekondu yapı-
larının çoğunlukla olduğu bir yerleşimdir. Gecekondu alanları İzmir’de güvensiz 
alanlar olarak değerlendirilmektedir. Daha doğrusu bu alanlar suç adacıkları ola-
rak hafızalarda yer etmiştir. Bu alanlara giren insanlar mekânsal etkiler nedeniyle 
kendilerini güvensiz hissetmekte bir an önce o alanı terk etmek için uğraşmakta-
dırlar. Bu nedenle suçu engellemek için aslında tasarımcı, plancı gibi aktörlerin 
de çözüme dahil edilmesi gerekmektedir.

Türkiye ve İzmir’de genel olarak değerlendirildiğinde suçu önlemek için 
toplum, asayiş, plancı, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları iş birliği gerek-
mektedir. Aynı zamanda suçu önlemek için sadece psikolojik, sosyolojik açıdan 
değerlendirmelerin, bilimsel çözümlerin yanı sıra mekânsal olarak da değerlen-
dirmelerin yapılması gerekmektedir. Mekânsal tasarım kriterlerinin uygulamaya 
geçirilerek, mekânın suç üzerindeki etkileri ortadan kaldırılabilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Suç ve mekân arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Boş, yıpranmış ve 

düzensiz yapıların, yetersiz aydınlatma ve yeşil alanların varlığı, karmaşık yol 
ağlarının bulunduğu bölgeler suçun oluşmasına uygun ortamlar hazırlamaktadır. 
Bu alanların oluşması sonucunda ise mekânsal ayrışma ve sosyal dışlanmalar 
gün yüzüne çıkmaktadır. Dışlanma sonucu da suçlu kişiler suçu bir savunma ola-
rak görüp suç işlemeye başlamaktadır. Özellikle nüfus yoğunluğunun ve nüfus 
artışının fazla olduğu kentlerde suç oranları artmaktadır. Kentlerdeki bu yoğun-
luk suçtan kurtulmayı kolaylaştırdığı için suça teşvik etmektedir. Aynı zamanda 
sosyo-ekonomik durumla işlenen suç çeşitleri arasında doğrudan bir bağlantı söz 
konusudur. Sosyo-ekonomik düzeyi üst ve orta durumda olan alanlarda hırsızlık, 
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gasp ve dolandırıcılık gibi mala karşı işlenen suçlar mevcuttur. Sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük olan alanlarda ise cinayet, yaralama ve kavga gibi şahsa karşı işle-
nen suçlar göze çarpmaktadır. 

İzmir’de suç üreten ve suça bağlı olarak cazibesini kaybeden mekânlar soru-
nuna yönelik geliştirilen çözüm önerileri aşağıda açıklanmaktadır. 

Sosyal Yapıdaki Ayrışmalar Engellenecektir
İzmir’de, sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu ve göç olgusunun baskın 

olduğu gecekondu yerleşmelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek ve böl-
gede yaşayan insanlara daha sağlıklı ve adaletli yaşama hakkı sağlanacaktır. 
Proje fiziki, sosyal, ekonomik, çevresel boyutlarıyla ele alınması ve yere özgü 
dönüşüm modellerinin uygulanmasıyla gerçekleşecektir. Aynı zamanda yoksul 
ya da çöküntü alanları için; daha yaşanabilir alanlar düzenleyerek, sosyal iliş-
kilerin güçlenmesi sağlanacaktır. Çevresel faktörlerin olumsuz etkisini azaltan 
müzakere yaklaşımıyla Mahalle Eylem Planları hazırlanacaktır. Mahalle Eylem 
Planları, mahalle halkı ile belediyelerin ortak hedeflerini belirleyerek, geleceğin 
planlanmasında ortak karar vermesini sağlamaktadır. Mahalle Eylem Planlarıyla 
suçlu alanların çözümüne yönelik etaplamalar yapılarak, yerel ölçekte kurgulan-
ması, farklı aktörlerin katılımı sağlanacaktır. Öncelikli olarak araştırma sürecinde 
mahalleler belirlenerek, mahalle kapasiteleri ve mahalleli profilleri çıkarılacaktır. 
Daha sonra katılım sürecinde mahalleliler ile buluşmalar gerçekleştirip; sorun, 
potansiyel beklentiler analiz edilecektir. Bu eylem planları doğrultusunda yere 
özgü kentsel dönüşüm projeleri hazırlanacaktır. Bu kentsel dönüşüm projesi 15 
program alanından oluşmaktadır ve 95 mahalleyi kapsamaktadır. Dönüşüm ger-
çekleşecek ilçeler Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca, Gaziemir, Bornova’dır. Mer-
kez ilçenin güneyinde yer alan (Cennetçeşme, Bahri Üçok, Ali Fuat Cebesoy) 
dönüşüm programı 7 etaplamadan oluşmaktadır. Bu kentsel dönüşüm projesinde 
kamu destekli düşük faizli krediler ve iyileştirme fonları finansman yöntemleri 
olarak değerlendirilecektir. Belediye ve özel sektör birlikte kentsel dönüşüm pro-
jelerini tasarlayacaktır. 

Suçlu bölgeleri ve gecekondu bölgelerinde Yamanlar, Onur, Kadifekale ma-
halleleri gibi damgalanmaya neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması, sosyal 
ayrışmanın engellenmesi için belediye hizmetleri ve sivil toplum kuruluşları ile 
toplum yapısının düzenlenmesi sağlanacaktır. Suç işlemiş olan bireylerin semi-
ner, eğitim ve kurslarla beraber kişisel gelişimleri için destek verilecektir. Eğitim-
de geride kalmış çocukların eğitime devam etmeleri sağlanacak, meslek edinme 
kursları verilecektir. Ayrıca Konak Belediyesi, Bayraklı Belediyesi’nin kadınlar 
için el sanatları, aşçılık ve takı tasarımı gibi sosyal faaliyetler düzenleyen kültür 
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evleri kurulacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından 
proje finansmanı karşılanacaktır. Bu kültür evleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından denetlenecektir. 

Suç Önlemek İçin Kamu Kurumları ve Halk ile İş Birliği 
Yapılacaktır
Kent merkezinde ve ilçelerinde güvenlik hizmetlerinin ve polis toplum iliş-

kilerinin geliştirilmesi için toplum destekli polislik uygulanacaktır. Toplum des-
tekli polislik ile suçla mücadeleye ve güvenlik politikalarının uygulanmasına 
toplumun katılımı ve desteği sağlanacaktır. Öncelikle toplumsal ihtiyaçların ve 
isteklerin karşılanması toplum destekli polisliğin amaçlarından biridir. Toplum 
destekli polislik faaliyetlerinde; bilgilendirme toplantıları ve çalışmaları, birey-
sel irtibat çalışmaları, sosyal etkinlikler ve yardım hizmetleri yapılacaktır. Bilgi-
lendirme toplantıları mahalleler arası yapılacak, vatandaşlar yaşadıkları olumsuz 
durumları rahatlıkla anlatıp çözüm bulabileceklerdir. Amaç güvenlik problem-
lerinin anında tespit edilip çözüm üretilmesini sağlamaktır. Bu toplantılar ayda 
iki kez belediyeler tarafından organize edilecektir. Bilgilendirme çalışmalarında 
ise vatandaşların değişik yöntemler (seminer, broşür) ile suç ve suçtan korunma 
yolları ile bilinç düzeyleri artırılacaktır. Amaç bireylerin ve toplumun suçu önle-
mek konusunda daha aktif hale gelmelerini sağlamaktır. Toplum Destekli Polislik 
uygulamasıyla ilde Kent Güvenlik Danışma Kurulu ilçelerde İlçe Güvenlik Da-
nışma Kurulu kurulacaktır. Bu kurulun amacı güvenlik konusunda yerelde analiz-
ler yaparak hizmet vererek, toplumun bu sürece katılmasını sağlamaktır. Toplum 
Destekli Polislik uygulaması Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Kent 
Güvenlik Danışma Kurul toplantılarına; Belediye yöneticileri, Emniyet amirleri, 
İlçe Güvenlik Danışma Kurulu katılacaktır. Bu kurul toplantıları ayda bir kez 
yapılacaktır. 

Kayıp Mekânları Ortadan Kaldırmak İçin Fiziksel Tedbirler 
ve Çevresel Düzenlemeler Yapılacaktır
Kayıp mekânı ortadan kaldırmak için doğal erişim kontrolü, doğal göze-

tim, fiziksel tedbirler uygulanacaktır. Doğal erişim kontrolündeki amaç alanı 
kullanan kullanıcılar dışında yabancı insanların erişimini kısıtlamak için fizik-
sel tasarım yolunu kullanmaktır. Suç bölgelerinde suçu engellemek için aydın-
latması yetersiz cadde ve sokakların, harabe binaların, ıssız ve güvensiz boş 
alanların güvenli hale gelmesi sağlanacaktır. Doğal gözetimle ise kullanıcılara 
çevreyi görme imkânı sağlayarak, yabancı insanların gözlenmesini sağlamak 
amaçlanmaktadır. Bu da aydınlatma, peyzaj tasarımı gibi kriterlerle sağlana-
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caktır. Fiziksel ve işlevsel çeşitlilik, alanın canlanmasına neden olan bir fak-
tördür. Fiziksel ve işlevsel çeşitlilik alanın farklı insanlar tarafından kullanı-
mını artırır. Kullanıcı yoğunluğunun artması aynı zamanda o mekânın güvenli 
hissedilmesini sağlayan bir etkendir. Aynı zamanda ticaret alanlarının varlığı 
ve toplu taşıma araçlarının yakınlığı gibi unsurlar da bölgede güvenlik hissini 
artırmaktadır. Bu nedenle kayıp mekânda karma kullanım ile fiziksel ve işlev-
sel çeşitlilik sağlanarak sosyal denetleme artırılacaktır. Bu uygulamaları kent 
plancıları, tasarımcılar iş birliği içinde yapmaları gerekmektedir. Yukarıda bah-
sedilen kriterler İzmir genelinde uygulanacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Kalkınma Ajansları tarafın-
dan gerçekleştirilecektir.

Kırsal Kesimde, Sosyo-Ekonomik Düzeyde Az Gelişmiş 
Bölgelerde ve Suç Bölgelerinde Ekonomik Kalkınmayı 
Artırmak
Karabağlar, Bayraklı, Kadifekale-Eşrefpaşa bölgesi, Yamanlar bölgesinde 

organik tarım kursu ve kırsal kalkınma kursları verilecektir. Bu sayede organik 
tarım ve kırsal kalkınma kursları ile yereldeki kaynakların kullanımı arttırılarak 
yerel ekonomi canlandırılacaktır. Bu kurslar ekonominin güçlenmesine ve yeni 
istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, toplumun 
organik tarım üretimindeki tecrübelerini gençlere aktarmasına fırsat vererek daha 
güçlü bir toplum oluşturulacaktır. Bu kurslar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ola-
caktır. Halk eğitim merkezleri tarafından verilecektir. Kurslardaki eğitim prog-
ramları Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Tarım Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği tarafından finanse edilip, düzenlenecektir.

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ilçelerde üretimi yapılan özel mahsulle-
rin, tütün, zeytin-zeytinyağı, üzüm pamuk ve incir üretiminde niteliğin üretim 
miktarı ile birlikte geliştirilip arttırılması için ilçeler arası bir aks oluşturulup iliş-
kiler ağı kurulacak ve rekabet gücünün avantajları ile kırsal kalkınma sağlanacak-
tır. Tarımın canlanması için geçimlik üretimden doğrudan pazara açılan üretime 
geçiş sağlanmalıdır. Karabağlar’da yerel kalkınmaya katkı sağlayacak eko pazar 
kurulacaktır. Bu eko pazar Balçova ve Karşıyaka’daki pazarla iş birliği içinde 
olacaktır. Bu eko pazarda organik ürünlerin kullanımının, üretiminin ve bilincinin 
artırılması hedeflenmektedir. Bu eko pazara gelmek isteyenler için İzmir Büyük-
şehir Belediyesi tarafından, Karabağlar’a yakın ilçelere servis imkânı sağlanarak 
eko pazara erişim kolaylaşacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar İlçe 
Belediyesi, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği 
(ETO) iş birliğinde bu üretim ağı, denetlenip desteklenecektir.
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Tarihi Alanlarda Çöküntü Oluşumu ve Tarihi Eser 
Kaçakçılığı Engellenecektir
Karabağlar, Çiğli, Bornova, Güzelbahçe ilçelerindeki tarihi alanlarda herhan-

gi bir kaçakçılık durumuna karşı tedbirler alınacaktır. Tarihi eserlerin satıldığı ve 
kaçırılmasını kolaylaştıran kişi ve yerler halk yardımı ile tespit edilip gereken en 
ağır cezalar uygulanacaktır. Kaçakçılığı kolaylaştıran kıyı bandı denetimi ve liman 
güvenliği artırılacaktır. Bu denetim Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihi alan-
lar ve kıyı bandı için projeler hazırlanacaktır. Tarihi alanların korunması için halka 
ayda bir defa bilgilendirici eğitimler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilecektir.

Kent İçi Çöküntü Alanlarının Oluşumu Engellenecektir
Çöküntü alanlarının yerel zenginliklerini, kimlik ve potansiyellerini kullanı-

larak, fiziksel yıpranmayı azaltarak, kentsel altyapı hizmetleri artırılarak iyileş-
tirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe 
Belediyeleri tarafından yapılacaktır. Çöküntü alanlarında daha sonra kent içinde 
sosyal kontrolün fazla olduğu mekânlar oluşturulacaktır. Yani oluşturulan alanlar 
kayıp mekân oluşumunu en aza indirecek, çıkmaz sokakların olmadığı, aydınlat-
manın yeterli olduğu, yeterli yeşil alanlar ve sosyo-kültürel yapıların bulunduğu 
tasarımlar yapılacaktır. Yenilenen çöküntü alanlarının emniyet güçleri tarafından 
ayda bir defa denetimi yapılacaktır. Böylece insanların alışkanlıklarına devam 
etmemesi için bir caydırıcı politika oluşturulmuş olacaktır.

Rekreasyon Faaliyetlerle ve Suça Karşı Bilinçlendirilme ile 
Suç Önlenecektir
Çocukların suç olaylarına karışmasına neden olan etkiler için rekreasyonel 

spor etkinlikleri düzenlenecektir. Bu etkinlikler çocukların değişik ortamlara ka-
tılarak sosyalleşmelerine de katkı sağlayabilecektir. Rekreasyon faaliyetlerine 
çocukların dahil edilmeleri ile boş zamanlarını sokakta geçirmeleri engellene-
cektir. Böylece suça karışmalarına neden olabilecek ortamlardan uzak kalmaları 
sağlanabilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından organize edilerek, spor müsabakaları ilçe ve il bazında düzenlenecektir.

Suçun yoğun olduğu bölgelerde, boş arsa ve arazilerde gönüllü kişi ve ku-
ruluşlar tarafından çevre temizliği ve düzenlemesi yapılacaktır. Bu etkinlik ile 
suç işlemeyi kolaylaştırıcı etkenler ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu etkinlik 
ayda bir defa emniyet güçleri, sivil toplum örgütleri ve belediye iş birliği ile 
düzenlenecektir.
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İZMİR’DE KENT İÇİ ULAŞIMDA ENTEGRE 
TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KURULMASI

Elif ÖZDEMİR, Fatma BARAN

GİRİŞ
Ulaşım insanlık var olduğu sürece zaruri bir ihtiyaç olacaktır. Tarih boyunca 

insanoğlu bir yerden başka bir yere erişebilmek için çeşitli ulaşım yöntemleri kul-
lanmıştır. Ulaşımın yanlış planlanması ve yönetilmesi, insanların günlük yaşan-
tılarını önemli derecede olumsuz etkileyebilecek sonuçları ortaya çıkarmaktadır. 
Özellikle günümüzde metropol şehirlerdeki hızlı nüfus artışı ile birlikte kent içi 
ulaşım altyapısı yetersiz kalmakta, toplu taşıma sistemlerinin bu sürece entegre 
olamaması nedeniyle özel araç kullanımına bir eğilim olmaktadır. Bu durum da 
kent içi trafiğin sıkışmasına neden olmaktadır. 

Son zamanlarda kentlerdeki nüfusun büyük oranda artışı ve bu artışın neden 
olduğu ulaşım problemleri, yaşanabilir ve sürdürülebilir kent oluşumunda ciddi 
sorunlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla, “Kentsel ulaşımın iyileştirilmesi için han-
gi politika ve stratejiler uygulanmalıdır? Tüm kesime hitap edebilecek bir top-
lu ulaşım sistemi nasıl olmalıdır? Neden toplu taşıma tercih edilmelidir? Toplu 
taşıma araçlarının taşıma kapasitesi ve türleri neye göre belirlenmelidir, toplu 
taşımaya yönlendirmek, teşvik etmek için ne tür politikalar izlenmelidir?” soru-
larına türlü yollardan çözüm yöntemleri aranmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 
ve Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşımın bu denli karmaşık bir yapı haline 
gelmesindeki en önemli nedenlerden biri toplu taşıma ve toplu taşımada enteg-
rasyona gereken önemin verilmemesidir. Bu nedenle, özellikle Türkiye’de ulaşım 
şehirlerin en büyük sorunlarının başında gelmektedir. 

Ulaşımın problemli bir yapı haline dönüşmesine neden olan diğer bir etken 
ise yapılan proje ve yatırımların; yeni yollar yapmak, yol genişliğini arttırmak, 
kavşaklar eklemek gibi yöntemler ile sınırlı kalması ve toplu taşımaya öncelik 
verilmemesidir. Bu bağlamda, toplu taşımanın entegrasyonu üzerinde durulmadı-
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ğı sürece hem dünyada hem de Türkiye’de önemli sorunların yaşanmaya devam 
edeceği açıktır. Nüfusu hızla artan şehirler arasından İzmir ele alındığında ulaşım 
konusunda ihtiyacın tam anlamıyla karşılanamadığı aşikardır. Toplu taşımada son 
zamanlarda alınan kararlarla birlikte ve yapılan değişikliklerle de görülmektedir 
ki, hem özel araç kullanıcıları sıkıntıya girmiş hem de toplu taşıma kullanıcıları-
nın memnuniyet oranı ciddi şekilde azalmıştır. 

Bu çalışmada amaç; İzmir’de var olan kentsel ulaşımı detaylı bir şekilde ana-
liz edip yapılan görüşmeler ve analizler ışığında mevcut toplu taşıma sistemi en-
tegrasyonundan aktif kullanıcıların memnun olup olmadığı, verilen kararların ve 
tramvay hattı oluşturulurken ve sonrasında yapılan değişikliklerin trafik seyrini, 
toplu taşımayı ve dolayısıyla kullanıcıları ne yönde etkilediğini ortaya koymaktır. 
Bu değerlendirme sonucunda mevcutta var olan ve uygulanacak olan planlarda 
ve kararlarda, daha sonrasında izlenecek olan politikalarda ulaşım, özellikle toplu 
taşıma entegrasyonu bir bütün olarak ele alınarak kurgulanması ve toplu taşımayı 
sürdürülebilir ve erişilebilir kılacak politikaların kullanıcı odaklı yaklaşımlarla 
yapılması ve bireysel araç kullanımını azaltacak, toplu taşıma kullanımını arttıra-
cak bir ulaşım planının hazırlanması hedeflenmektedir.

Bu araştırmada kullanılan yaklaşım ve yöntemler şu şekildedir; öncelikli ola-
rak literatür taraması yapılarak kütüphane ve internetten konuya ilişkin makale, 
tez ve kitaplar tespit edilmiş, teknik gezi öncesi konu ayrıntılı bir şekilde araştı-
rılmıştır. Ardından, 15.10.2018-19.10.2018 tarihleri arasında İzmir’e teknik gezi 
kapsamında gidilmiş ve bu gezi sırasında gözlem, hedeflenen kullanıcı grubu 
ile derinlemesine görüşme, deneyimleme yöntemlerinden faydalanılmış, çeşitli 
kamu kurumları gezilerek bilgiler toplanmıştır. Yararlanılan kamu kuruluşları ve 
izlenen yöntem şu şekildedir; Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinde Şehir plan-
cıları ile görüşülüp İzmir kenti ve ulaşımda karşılaşılan sorunlar ve politikalar 
hakkında bilgi edinilmiştir. Daha sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesinde, 
Ulaşım Genel Müdürü, harita teknikerleri ve İmar ve Şehircilik Dairesi’ndeki 
şehir plancıları ile görüşülüp gerekli doküman ve görseller edinilmiştir. İzmir 
Ticaret Odası Şehircilik ve İnşaat birimi ile gerekli görüşmeler yapılıp İzmir’deki 
ulaşım ve toplu taşıma üzerine hazırlanmış raporlar incelenmiştir. Ayrıca ESHOT 
(Elektrik Su Hava gazı Otobüs ve Troleybüs) Genel Müdürlüğü şubesi, İZBAN 
(İzmir Banliyö Taşımacılığı Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü şubesine gidilmiş 
ve güzergâhlar hakkında bilgi elde edilmiştir.

Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde İzmir kentindeki 
ulaşım sisteminden, toplu taşımadaki entegrasyon probleminin İzmir’e etkilerin-
den bahsedilmiş, bu problemlerin ortaya çıkış nedenleri ve doğurduğu sonuçlar 
incelenmiş, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ortaya koyulmuştur. İkinci 
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aşaması olan Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve bölümünde ise, toplu taşıma ve 
entegrasyonun önemi, kentin gelişimi üzerindeki etkisi, karşılaşılan sorunlar ve 
çözümler ele alınmıştır. Saha Araştırması bölümünde, gerekli analizler yapıla-
rak İzmir’de bu sorunun yaşandığına dair görsel veriler, doküman analizleri ve 
hedeflenen kullanıcı grubu ile yapılan görüşmeler doğrultusunda incelenmiştir. 
Değerlendirme bölümünde, kuramsal ve kavramsal çerçevede ele alınan konular 
saha araştırması kapsamında değerlendirilmiş, bu değerlendirme ışığında İzmir 
özelinde saptanan 4 bulgu ortaya koyulmuştur. Sonuç ve Öneriler bölümünde ise, 
İzmir’de toplu taşıma türlerinin entegre olamaması ve yarattığı trafik sorununa 
yönelik mekânsal strateji planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda 10 adet çö-
züm paketi önerilmiştir.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Nüfusun artması ve kentlerin büyümesi ile kent içinde bazı ihtiyaçlar ortaya 

çıkmıştır ve bu ihtiyaçlar listesinde ilk sırada ulaşım yer almaktadır. Günümüz 
kentlerinde insanlar iş, eğitim ve sosyal aktiviteler gibi gereksinimlerini yerine 
getirmek için kent içinde hareket etme gereksinimi duyar. Modern ve hızlı ulaşım 
sistemleri ile birlikte bu hareket ağı artmakta ve farklılaşmaktadır. 

Tarih boyunca ilk yerleşimler su kenarlarına kurulmuş ve zamanla kentlere 
dönüşmüşlerdir. Kurulu kentler ulaşım ağlarının gelişimi ile şekillenmiştir. De-
miryolları ile otoyolların kesişim noktalarında ve bu akslar doğrultusunda geli-
şimlerini sürdürmüşlerdir. Raylı sistemlerin gelişimi ana arterler boyunca gerçek-
leşmiştir. Çevre yolları ise kent içindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 
planlanmıştır.

Ulaşımda yaşanan gelişmeler insan hayatına sosyo-ekonomik yararlar sağla-
makla birlikte ekolojik bağlamda da olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Yanlış 
arazi kullanım kararları ve trafik sıkışıklığı ile kent içi ulaşım verimsizleşmekte, 
yaşam kalitesini ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. Ulaşımın insan hayatına sağ-
ladığı yararlar ve olumsuz etkileri dengeleyebilmek için “sürdürülebilir ulaşım” 
anlayışı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kent içi ulaşım; İnsan sağlığını ve ekolo-
jik dengeyi gözeterek, nesiller arası eşitliği bozmadan bireyin ve toplumun temel 
ihtiyaçlarına cevap veren; sürekliliği olan, farklı ulaşım modlarını birlikte suna-
bilen, ekonomik haraketliliği destekleyen ve düşük maliyetli; enerji tüketimi ve 
Co2 salınımı daha düşük, sürdürülebilir kent içi ulaşım bağlamında yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanan sistemler bütünüdür (Knoflacher, 2011).

Sürdürülebilirlik bağlamında günümüzde ulaşım sistemi, doğal yaşam pren-
sipleriyle çatışmaktadır. Bu planlama sisteminin ölçeği otomobile dönüşmüş ve 
ne yazık ki insan ölçeğinde gelişmemektedir. Yeni gelişen mekânsal yapılar oto-
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mobile uygun biçimde gelişmiştir fakat otomobil sürdürülebilir bir ulaşım türü 
değildir. Bireysel araç kullanımı, trafik tıkanıkları ve kazalar gibi sistemdeki so-
runların yanında, çevre kirliliği, gürültü ve komşulukların ayrışması gibi ulaşım 
sisteminin içinde kalmayan etkilere de neden olmaktadır. Tüm bunlar sürdürüle-
meyen bir sistemin etkileridir (Knoflacher, 2011).

Görsel 1’de görüldüğü üzere dünya genelinde Türkiye, 1000 kişi başına 144 
araç ile 93. sırada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise İzmir, 1000 kişi başına 
164 araç ile 3. sırada yer almaktadır. İzmir’de 1000 kişi başına düşen araç sayısı 
otomobillerin kapladığı alan ve oluşturduğu fiziksel sorunlar göz önünde bulun-
durulduğunda sürdürülebilirlik açısından ciddi sorunlar oluşturacak bir değerdir. 
Özel araç sayısı değerlendirilirken aracın kapladığı alan, taşıdığı yolcu sayısı ve 
oluşturduğu çevresel kirlilik de değerlendirilmelidir. 

Görsel 1: Dünya Genelinde Ülkelere Göre 1000 Kişi Başına Düşen Araç Sayısı- Türkiye 
ve İzmir Özeli (Dünya Bankası Dünya Geliştirme Göstergeleri (2011) verilerinden 

yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir)

Bunu bir örnek üzerinde değerlendirmek gerekirse; özel araç kullanımı ile 
(her otomobilde 2 yolcu olduğu düşünüldüğünde) 48 yolcu taşınırken, otobüs ile 
aynı örneklem grubun iki katı taşınabilmektedir. Raylı sistemlere bakıldığında 
Görseldeki diğer ulaşım türlerine kıyasla daha fazla yolcu taşıma kapasitesine 
sahip olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım sistemi bağ-
lamında düşünüldüğünde; daha az yer kaplayıp daha fazla yolcu taşıma olanağı 
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sunan toplu taşıma türleri ile çevreye verilen zarar özel araca kıyasla en aza indi-
rilmektedir (Görsel 2).

Özel araç kullanımı insanların tercih ettiği ve vazgeçmek istemediği bir tutum 
olmasına rağmen sürdürülebilirliğe olumsuz etki etmektedir. Bu sebeple ulaşım 
planlaması yapılırken bireysel tercihler değil planlama davranışının gerçekliğini 
temel alan değerler sistemi göz önüne alınmalıdır. Bu bağlamda ulaşım sistemle-
ri oluşturulurken sürdürülebilir ve yaşanabilir çevre oluşturmak hedeflenmeli ve 
öncelik sıralaması yaya, bisiklet, toplu taşıma ve bireysel araç kullanımı olarak 
yapılmalıdır.

Görsel 2: Kişi Sayılarına Göre Araçların Kapladığı Alanlar (İnfraworks360 ve Photoshop 
programları kullanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir)

Toplu taşıma sistemi, bireysel ulaşım ve ana toplu taşıma sistemiyle birlikte 
kentlerde ulaşımı sağlayan etkin bir kombinasyon niteliğindedir. Bu ulaşım çeşidi 
yolcuların gidecekleri yere özel araç kullanmadan, önceden belirlenmiş uygun 
ücretlerle gidebilme hizmeti sunmakta, böylece trafiğin aksamamasını, insanların 
istediği yere gidebilmesini ve kente ve çevreye daha az zarar verilmesini sağla-
maktadır (Ağın, 2015).
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Toplu taşıma sisteminde birden fazla yolcu taşınmakla birlikte enerji tasarrufu 
da yapılmaktadır. Genel olarak raylı sistemler ve otobüs kullanılsa da toplu taşı-
macılık havayolları, deniz ulaşımı ve dolmuşları da kapsamaktadır. “Entegre top-
lu ulaşım” genel olarak kullanıcılar için kapıdan kapıya (kesintisiz) toplu ulaşım 
hizmetlerinin sağlanması olarak tanımlanır (Luk ve Olszewski, 2003).

NEA-Ulaşım Araştırma ve Eğitim Kurumu toplu taşımada entegrasyon kav-
ramının daha geniş bir tanımını şu şekilde yapmaktadır: “Toplu ulaşım sistemi 
öğelerinin (ücretlendirme, altyapı, hat ağı, pazarlama ve bilgilendirme vb.) farklı 
türler ve yönetimler arasında yakın bir etkileşime girmesi ile hizmet kalitesinin 
artırılmasıdır” (ARR, 2008). Bireysel araç kullanımı da kesintisiz bir ulaşım tü-
rüdür. Bu nedenle toplu taşım uygulamaları kentlerde bireysel araç kullanımını 
minimize edecek biçimde planlanacaksa; yeni oluşturulacak sistemin tekrar kapı-
dan kapıya erişimi sağlayacak nitelikte planlanması gerekmektedir. Dolayısıyla 
toplu taşıma sistemleri zamanla türler arasındaki transferleri kolaylaştıracak bi-
çimde tasarlanmaktadır. Bu düşünceden hareketle “toplu taşımada entegrasyonun 
amacı” modlar arası yolcu sayısını arttırarak toplu ulaşımı daha cazip bir hale 
getiren sürekliliği sağlayan, bütüncül bir sistem olarak da ifade edilebilir (ARR, 
2008).

Tam olarak oturmamış ulaşım sisteminde farklı toplu taşım araçları her ne ka-
dar rakip gibi dursa da iyi planlanmış ulaşım sistemlerinde entegrasyonu sağlan-
mış toplu taşım araçları birbirinin destekler niteliktedir. Bu düşünceler ışığında 
entegre toplu taşıma, sistemin güvenilirliğini, erişilebilirliğini, seyahat kalitesini 
artıracak ve bireysel araca kıyasla daha fazla tercih edilmesini sağlayacak bir 
uygulamalar bütünüdür. Entegrasyon, toplu taşıma sisteminde sadece konfor ve 
güvenilirliğin sağlanması ile mümkün değildir. Seyahat ve aktarma sürelerinin 
düşürülmesi, ücret ödeme sistemlerinin iyileştirilmesi de entegrasyonun dolayı-
sıyla toplu taşımanın verimliliğini artıracaktır. Bu bağlamda yönetici ve kullanıcı 
katılımının göz önünde tutulduğu birden fazla entegrasyon içimi ortaya çıkmak-
tadır. Söz edilen entegre türleri aşağıda açıklanmıştır.

Fiziksel Entegrasyon 
Türler arası aktarma noktalarının erişilebilirliği ve yakınlığı toplu taşıma 

sistemlerinin verimini önemli seviyede artırmaktadır. Fiziki entegrasyon yal-
nızca modlar arası fiziksel ilişkiyi göstermez ayrıca aktarma istasyonlarının ve 
durak çevresi ulaşım türlerinin bağlantılarını da gösterir. Her yolculuğun yürü-
yerek başlayıp yine yürüyerek bittiği düşünülürse, yürümenin de toplu taşıma 
entegrasyonuna dahil edilmesi gereken bir ulaşım modu olduğu ortaya çıkar 
(Deveci, 2015)
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Modlar arası aktarmaların geliştirilmesi; aktarma kolaylığı sağlayan merdi-
venler, yürüme yolları ve yürüme mesafelerinin kısaltılmasıyla mümkün olmak-
tadır. Aktarma sürelerinin 5-10 dakikayı aşması ile toplu ulaşım zamanla daha az 
tercih elden bir ulaşım türü olmaktadır (Scott, 2000).

Hat Ağı Entegrasyonu 
İyi planlanmış entegre bir toplu taşıma sisteminin ana araçlarından bir diğeri 

ağ entegrasyonudur. Ağ entegrasyonu bölgesel toplu taşıma ağları ile uzun me-
safeli toplu taşıma ağları arasındaki bağlantı ile ifade edilebilir. Hat ağı enteg-
rasyonun da önemli noktalardan birisi de hat ağı planıdır. Bu tanımla birlikte 
düşünülecek olursa raylı ve lastik tekerlekli toplu taşım sistemleri birbirini bes-
leyecek biçimde entegre edilmeli, modlar arası rekabet oluşturulmamalıdır (Luk 
ve Olszewski, 2003).

Ücret (Bilet) Entegrasyonu –Tek bilet Kavramı
Tek bir bilet ile tüm toplu taşım türlerinde, modlar arası aktarmaların kolay-

lıkla yapılması sağlanmaktadır. Bilet entegrasyonu ile farklı modlar arasında ak-
tarma yapan yolcuların her toplu taşım türü için tekrar bilet alınmasının önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir (NEA, 2003).

Bilgilendirme Entegrasyonu 
Bu entegrasyon türü ile yolculara güncel sefer ve hat planlarının ulaştırılması 

amaçlanmaktadır. Kolay anlaşılır, zaman kaybettirmeyen, kapsayıcı bilgilendir-
menin en önemli unsuru ise, aktarma noktalarında bulunan durak ve istasyonlar-
dır. Özellikle yaşlı ve engelli bireylerin kolaylıkla bilgi edinebilmeleri önemli bir 
husustur.

Deveci’nin (2015) belirttiği gibi, geçmiş yıllarda toplu taşımanın sürdürülebi-
lir, bütüncül çok modlu ve entegrasyonu sağlanmış bir şebeke olarak planlandı-
ğında, parçacıl ulaşım sistemine kıyasla çok daha başarılı olduğunu gösteren çok 
sayıda örnek uygulamalar yapılmıştır. Kısa vadeli talepleri karşılamak yerine, 
daha kapsamlı planlanmış entegre hat ağları oluşturmak ve kullanıcılara daha 
geniş bir ulaşım sistemi sunmak gerekmektedir.

SAHA ARAŞTIRMASI
İzmir konumu ve sahip olduğu potansiyelleri ile sürekli göç almasıyla günü-

müzde nüfus bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük şehridir. İzmir’de nüfusun 
artmasıyla doğru orantılı olarak ulaşım ihtiyacı artış göstermiştir. Bu ihtiyaca yö-
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nelik uygulanan politikaların yanlış yönetilmesi sonucu toplu taşımanın cazibesi-
ni kaybetmesi ile bireysel araca yönelim olmuştur. 

İzmir özelinde yapılan araştırmalar, literatür taraması, saha çalışması kapsa-
mında yapılan görüşmeler, toplanan veriler, mekâna ait gözlemler, örneklem grup 
(25 kişiden oluşan örneklem grupta 5 öğrenci, 10 işçi ve 10 memur bulunmakta-
dır ve aynı örneklem grubunda 11 kişi özel araca sahiptir) ile yapılan sözlü görüş-
meler ile İzmir’deki toplu taşım türleri arasındaki entegrasyon sorunu analizler 
ile ortaya koyulmuştur. Kentsel toplu taşıma ihtiyacını ve türler arası entegrasyon 
bağlantısını irdelemek amacıyla toplu taşımaların yoğunlaştığı, eksik kaldığı ve 
entegre olamadığı bölgeler özelindeki bağlantılar incelenmiştir.

Kent genelinde bir entegrasyon sorunu yaşanmakta fakat yoğunluğun ve do-
layısı ile kullanıcı potansiyelinin fazla olduğu 4 müdahale alanı belirlenmiştir. 
Kent içi hareketliliğin yoğun olduğu belirlenen ilçelerin birbirleri ile bağlantıları, 
toplu taşım türleri arasındaki entegrasyon sorununun önemli oranda görülmesi 
sebebi ile Öncelikli Müdahale Alanı olarak (M1) Konak-Buca bölgesi seçilmiştir 
(Görsel 3).

Görsel 3: Müdahale Alanları (M) (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır)
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Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre Türkiye’de or-
talama 7 kişiye 1 otomobil düşmekte iken İzmir’de her 5 kişiden birine bir araç 
düşmektedir. İzmir kentinin taşıt hacmi ve yol kapasitesi göz önüne alındığında 
bu oran ciddi problemler doğurmaktadır. İzmir’de özel araç sahipliliği ile birlikte 
düşünüldüğünde toplu taşıma sorunu yeni oluşmuş bir durum değildir. 

Görsel 4’te görüldüğü gibi İzmir’deki özel araç sayısı her yıl artış göstermekte 
fakat 2017 yılından 2018’e geçişte bu artışın daha fazla olduğu görülmektedir. 
Arz talep ilişkisinin yanlış yönetilmesi bireysel araç kullanımının artış gösterme-
sine neden olmuştur. Bu artış sonucunda trafik yoğunluğunun artmasıyla ulaşım-
da geçirilen süre uzamakta ve seyahat kalitesi düşmektedir.

Görsel 4: İzmir İlinde Yıllara Göre Özel Araç Sayısı (TÜİK 2011-2015-2017-2018 motorlu 
kara taşıtları verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Yapılan hane halkı araştırması sonuçlarına göre İzmir’de bir gün içerisinde 
5.883.387 yolculuk yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan yolculukların ulaşım türleri-
ne göre dağılımına bakıldığında genel dağılımda özel aracın, toplu taşım türleri 
arasındaki dağılımda ise lastikli araç kullanımının en üst noktada olduğu görül-
mektedir. Özel araç kullanımının toplu taşımadaki tüm modların toplamına yakın 
bir değerde olması İzmir’de toplu taşıma yerine özel aracın tercih edildiğini gös-
termektedir (Görsel 5).
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Görsel 5: İzmir Genelindeki Türel Seçim Oranlarına Göre Tercih Edilen Ulaşım Türleri 
(İzmir Ulaşım Ana Planı sonuç raporu verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır)

Amacına göre yolculuklar arasında en fazla yolculuk ev-iş arasında yapılmak-
tadır. Bu yolculuk türünde ise en fazla özel araç kullanımı tercih edilmektedir 
(Görsel 6). Bu doğrultuda, hareketliliğin en fazla olduğu ev-iş uçlu yolculuklarda 
özel aracın tercih edildiği ve toplu taşıma kullanımının düşük bir orana sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Toplu taşımadaki değerin düşük olmasının sebepleri; ha-
reketliliğin fazla olduğu bölgeler arasındaki kopuk hatlar, türler arası entegrasyo-
nun sağlanamaması, trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu zaman dilimlerinde 
toplu taşımanın yetersiz kalmasıdır.

Görsel 7’de de görüldüğü üzere 06:00-09:00 ile 17:00-20:00 saat aralıklarında 
hareketliliğin yüksek olmasıyla trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu yoğunluğu 
karşılamada toplu taşıma yetersiz kalmakta ve yoğunluğun büyük bir kısmını 
oluşturan özel araçlar trafik sıkışıklığına sebep olmaktadır. Özellikle iş ve okul 
başlangıç-bitiş saatlerinde oluşan bu yoğunluğun nedeni ev ve iş uçlu yolculukla-
rın temelde özel araç kullanımı ile gerçekleştirilmesidir.
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Görsel 6: Yolcu Hareketlerinin Amaçlarına Ve Araç Türlerine Göre Dağılımı (İzmir Ulaşım 
Ana Planı Sonuç Raporu verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Görsel 7: İzmir Geneli Saatlere Göre Trafik Yoğunluğu Oranları (İzmir Ulaşım Ana 
Planı Bilgi Notu Saha Araştırmaları Bilgilendirme verilerinden yararlanılarak yazarlar 

tarafından hazırlanmıştır)

Alan çalışması verilerine göre toplu taşıma türlerinin kullanım sıralaması 
%79.7 ile otobüs 1. Sırada, %19 ile raylı sistemler 2. Sırada, %1.3 ile deniz 
ulaşım araçları 3. Sıradadır. Yapılan gözlemler ve çıkarımlar sonucunda; toplu 
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taşımada en fazla tercih edilen otobüs hatlarında, raylı sistemler ile yarışmaması 
adına güzergah değişikliği, sefer iptali, hat kaldırılması gibi uygulamalar so-
nucunda özel araca talep artmıştır. Modlar arası entegrasyonun sağlanamaması 
sonucunda özel araç yoğunluğu artmış ve bu da ciddi bir trafik sorunu doğur-
muştur (Görsel 8).

Görsel 8: Toplu Taşıma Yolcu Sayılarının Dağılımının Karşılaştırılması (İzmir Ulaşım Ana 
Planı Sonuç Raporu verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Toplu taşım türlerini kullanımda durağa yürüme, durakta bekleme, yolculuk 
ve varış noktasına yürüme değerleri karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda durakta bek-
leme süresinin en fazla olduğu otobüs yolculuklarında yolculuk süresinin kısa 
olmasına rağmen durakta bekleme, durağa yürüme ve varış noktasına yürüme 
sürelerinin yüksek olması türler arası aktarma kalitesinin düşmesine sebep ol-
maktadır. Görsel 9’da görüldüğü üzere tüm modlarda durağa yürüme ve durakta 
bekleme süreleri kaliteli aktarma süresini (5 dk) aşmaktadır. Bu değerlerin yük-
sek olması ile seyahat kalitesi düşmekte ve toplu taşıma cazibesini kaybetmekte-
dir (Görsel 9).
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Görsel 9: İzmir Geneli Türlerine Göre Yolculuk Süreleri (İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi 
Notu Saha Araştırmaları Bilgilendirme verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır)

Türler arası aktarmalardaki geçiş değerlerini gösteren grafikte aktarmalı 
yolculuklarda durakta bekleme süresinin fazla olması türler arası entegrasyon 
sorununu ortaya koymaktadır. Aktarma yapılırken duraktan durağa yürüme 
süresinin fazla olması da toplu taşım türlerinin sürekliliğinin ve bağlantısının 
olmadığını göstermektedir (Görsel 10). Toplu taşımalar için gerekli olan trans-
fer merkez-noktaları yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda otopark alanları bir 
noktada ve merkezde toplanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte bu otopark-
ların birçoğu cep otoparklar şeklindedir ve diğer noktalarda otopark yetersiz-
liği yaşandığı görülmektedir. Bununla birlikte toplu taşıma kullanımına teşvik 
edecek, transfer merkezleri ile entegre olmuş bir otopark konumlandırılması 
da mevcut değildir. Bu durumda kent merkezinde trafik sıkışıklığına neden 
olmaktadır. Bisiklet istasyonları her ne kadar sık konumlandırılmış olsalar da 
kent genelinde sadece sahil bandında yer almaktadır ve ihtiyacı karşılayacak 
yeterlilikte değildir.
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Görsel 10: Aktarmalı ve Aktarmasız Yolculuk Süreleri (İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi 
Notu Saha Araştırmaları Bilgilendirme verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır)

 
Araç sahipliği dikkate alındığında ise, merkezi alandaki bölgelerde araç sahipliği 
diğer alanlara göre daha az olmasına rağmen iyi planlanmamış bir ulaşım planı 
sonucu merkezde trafik sıkışıklıkları ve merkeze özel araçla girme isteği gibi 
sorunlar oluşmaktadır. Bu durum da insanların toplu taşıma yerine özel aracı kul-
lanmayı tercih ettiklerini göstermektedir (Görsel 11).

Görsel 11: İzmir İlçelere Göre Araç Sahipliği Oranları (TÜİK 2015 motorlu kara taşıtları 
verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)
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Görsel 12: Sentez Haritası (İzmir Ulaşım Ana Planı ‘Nüfus yoğunluğu-Çalışılan/
Yaşanılan ilçeler-Çekim merkezleri’ verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır)

Görsel 12’te görüldüğü gibi çalışanların yaşadığı ilçe olarak Konak en yoğun 
ilçe iken çalıştıkları ilçelere bakıldığında en yoğun ilçe Buca’dır. Bu durum ha-
reketliliği de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla çalışan hareketliliği ulaşıma 
etki eden önemli bir unsurdur. Buna rağmen çeper ilçeler (Buca, Karabağlar) ve 
merkez ilçe arasındaki ulaşım çok güçlü değildir. Merkez ilçelerde aktif olan top-
lu taşım türleri hareketliliğin fazla olduğu çeperlerde bütünleştirilememiştir. Bu 
durum kullanıcıların özel aracı tercih etmelerine neden olmaktadır. Çalışan-yaşa-
nılan bölgelere, nüfus yoğunluğu ve çekim merkezlerine bakıldığında belirlenen 
öncelikli planlama alanlarında sürekli bir hareketlilik söz konusudur. Fakat bu 
ihtiyaca sağlıklı cevap verebilen bir entegrasyon söz konusu değildir. Çekim mer-
kezlerine bakıldığında ise erişimi ancak birkaç aktarma ile mümkün olabilmek-
tedir. Bazı çekim merkezlerine (örneğin otogar) gidebilen sadece bir otobüs hattı 
bulunmasından dolayı erişimi zordur. Bu durum da kullanıcıların toplu taşımadan 
uzaklaşmasına neden olmaktadır.

İzmir toplu taşıma sistemine 2018’de dahil olan tramvay güzergahı sadece 
sahil alanında devam etmekte ve Halkapınar durağından sonra kentin iç kısım-
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larına uğramamaktadır. Ayrıca tramvayın yapım aşamasında kent içindeki yeşil 
alan ve yollar daraltılarak hat oluşturulmuştur. Bu durum zaten dar olan yolları 
daha çok daraltmış ve trafik sıkışıklığına neden olmuştur. Aynı zamanda tram-
vay hattının trafiğin içinde ilerlemesinden kaynaklanan vakit kaybı da ulaşımı 
olumsuz etkilemektedir. Trafikte oluşabilecek bir kitlenme veya olumsuzluk du-
rumunda tramvaya da yansımaktadır. Aynı zamanda metro ve tramvayı besleye-
cek olan otobüs hatları düzenlenirken raylı sistemlere entegre edilememesinden 
kaynaklı kopukluklar ortaya çıkmış ve aktarma yapmak için yürünmesi gereken 
mesafe artmıştır (Görsel 13). Aynı zamanda kullanıcılar aynı mesafelere daha 
fazla aktarma yaparak gitmek zorunda kaldıklarından dolayı yolculuk süreleri 
uzamıştır (Görsel 14 ve Görsel 15). Bu durum da kullanıcıları toplu taşımadan 
uzaklaştıran diğer bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplu taşımayı tercih 
etmeyen kullanıcılar özel araçlara yönelmekte, bu durum da kentin mevcut dar 
yollarında trafik sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Problem yaratan 
akslar arasında; Yeşildere, Altınyol, Yeşillik caddesi, Fevzipaşa bulvarı, Mustafa 
Kemal Sahil Bulvarı (Konak), Ankara asfaltı (Bornova) bulunmaktadır (Güney, 
2017). Bu alanlardaki trafik sorunu hem talep fazlalığından hem de yolcuların 
toplu taşıma yerine daha az yolcu taşımakta olan özel araçları tercih etmelerinden 
kaynaklanmaktadır.

Görsel 13: İzmir İli Toplu Taşıma Güzergâh Haritası (ARCGIS programı kullanılarak 
yazarlar tarafından hazırlanmıştır)
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Görsel 14: İzmir/Konak/Mersinli Mahallesi tramvay hattı

Görsel 15: İzmir Hilal metro aktarma noktası

DEĞERLENDİRME
Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu yapımına ağırlık verilir 

iken 1950 yılından itibaren yerini karayolları yapımına bırakmıştır ve bu durum 
uzun yıllar devam etmiştir. Ancak sonraları anlaşılmıştır ki, ulaşımda uzun vadeli 
çözümler isteniyor ise çözüm karayoluna yatırım yapmak değil, toplu taşımaya, 
özellikle demiryoluna yatırım yapmaktan geçmektedir. Şimdiye kadar görülmüş-
tür ki karayoluna yapılan yatırımlar her zaman daha çok talep, daha çok araç ve 
dolayısı ile daha çok trafik sorunu olarak geri dönmüştür. İzmir’de kentsel ulaşı-
ma yönelik SWOT analizi Görsel 16’da sunulmuştur.
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Görsel 16: İzmir Kentsel Ulaşım SWOT Analizi (Saha araştırması sırasında yapılan 
analizler ve elde edilen veriler ile yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Toplu taşımaya gereken önemin verilmemesi ve entegrasyon problemi her ne 
kadar Türkiye genelini kapsayan bir sorun olsa da İzmir’in üç büyük şehirden biri 
olduğu ve nüfusunun hızla arttığı göz önüne alındığında bu problemin daha bü-
yük boyutlara gelmeden müdahale edilmesi ve çözülmesi gerektiği görülmekte-
dir. Yapılan anketlerde edinilen bilgilere ve saha çalışmasında yapılan gözlemlere 
göre İzmir kentindeki toplu taşımadaki sefer, bağlantı, fiyat, konfor ve aktarma 
sorunu insanların toplu taşımayı tercih etmemesine neden olmaktadır. Raylı sis-
temlerde gelişme aşamasında olan kentte raylı sistemleri besleyecek, destekleye-
cek hatların yetersiz olması, aktarma ve bekleme sürelerinin fazla olması, talebin 
yoğun olduğu alanlarla gerekli seferlerin eklenmemesi kullanıcıları zor duruma 
sokmaktadır. Ayrıca toplu taşıma sistemi düzenlenirken aktif kullanıcıların dik-
kate alınması ve onların istekleri doğrultusunda politikaların geliştirilmesi gerek-
mektedir. Kullanıcının isteğine hitap etmeyen bir toplu taşıma ömrünü sağlıklı 
devam ettiremez. 

Kuramsal arka plan bölümünde yapılan tartışmalar ve saha araştırması kapsa-
mında yapılan değerlendirmeler ışığında aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

1. Özel Araca Teşvik 
Ortaya çıkan trafik sorunlarını yol genişletme, katlı kavşak uygulamaları ile 

çözme çabaları trafik yükünü azaltmak yerine özel araçlara yer açarak zamanla 
trafik yükünün artmasına neden olmaktadır.
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2. Yönetim Yaklaşımı
Ulaşımda verilen kararların planlama anlayışına uygun olarak bütüncül, so-

runa yönelik değil, sorunun sebebine yönelik çözüm arayışları içinde üretilmesi 
gerekmektedir. Ulaşımın bir şehrin omurgasını oluşturduğunu düşünürsek ulaşım 
planlaması tüm paydaşlar düşünülerek, planlama etik ve anlayışına uygun ola-
rak hazırlanmalı ve öncelikli tutulmalıdır. İzmir’de yönetim yaklaşımının, alınan 
kararların planlama anlayışı güdülmeden alınması sonucunda kısa vadede sorun 
çözen fakat sorunun kaynağına değil görünen yüzüne tampon uygulayıp, ana se-
bepleri görmezden gelen bir planlama anlayışına sahip olması, ikinci tercih duru-
muna düşen bir toplu taşıma ve ulaşım kapasitesinin üzerinde olan bir özel araç 
sahipliliğini de beraberinde getirmektedir.

3. Toplu Taşımanın Entegrasyon Sorunu
İzmir’deki entegrasyon sorununun ana sebepleri arasında planlı gelişmemiş 

tramvay hattı ve buna bağlı olarak kaldırılan otobüs hatlarının yarattığı eksiklik; 
dolayısıyla farklı toplu taşıma sistemleri arsındaki bağlantının kurgulanamaması 
sorunu vardır. Yoğunluğu hafifletecek potansiyele sahip olan raylı sistemlerin çe-
perle entegre olamaması ve otobüslerin bu noktada yetersiz kalması ise bir başka 
ulaşım entegrasyonu sorunudur.

4. Aktarma Alanları 
Mevcuttaki aktarma istasyonlarının ihtiyaca cevap vermemesi, insanların 

uzun süre aktarma beklemeleri, aktarma istasyonlarının kalitesinin düşük olması 
ve aktarma yapabilmek için toplu taşıma ağı içinden çıkmak zorunda bırakılması 
ve modlar arası entegrasyonun ancak bu şekilde sağlanabilmesi toplu taşımanın 
cazibesini kaybetmesine sebep olmaktadır.

Hat ağı, ücretlendirme, bilgilendirme entegrasyonu, sağlıklı ve şartların sağ-
landığı aktarma merkezleri, özel araç kullanımını caydırıcı politikalar, otopark, 
park et- devam et sistemleri, iyileştirilmeye gidilen yönetmelikler ve planlama 
etiğini gözeten yönetimsel uygulamalar ile İzmir’in sahip olduğu toplu taşı-
ma potansiyeli, entegre ve sürdürülebilir ulaşım şartlarını sağlayacak konuma 
gelecektir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
İzmir’de toplu taşıma türlerinin entegre olamaması ve yarattığı trafik soru-

nu çözümüne dair önerilen düzenlemeler yapıldığında, yeni politikalar gelişti-
rildiğinde ve bu projeler hayata geçirildiğinde; toplu taşımanın cazibesi artacak, 
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ulaşımda kullanımı önemli oranda artış gösterecek ve insanlar toplu taşımaya 
yönelecektir. Toplu taşımada erişilebilirlik artacak, sürdürülebilir proje ve poli-
tikalar sayesinde İzmir zamanın değişimine ayak uydurabilecektir. Toplu taşıma 
dezavantajlı grupları gözeten ve günlük hayatlarında kolaylık sağlayıcı bir sis-
tem anlayışı ile sürdürülecektir. Aynı zamanda daha çevreci yöntemler uygula-
nacağından hava kirliliği en aza indirilmiş olacaktır. Hızla artan nüfusun ulaşım 
ihtiyacını zorlanmadan kaldırabilen bir İzmir ortaya çıkacaktır. Doğru yer se-
çim kararları ile makroform daha düzenli ve planlı gelişecektir. Kent merkezinde 
önemli oranda trafik rahatlaması sağlanacak ve erişim artacaktır. Araç yoğunlu-
ğunun azaltılması ile yaya erişim ve hareketleri kolaylaşacak ve yaşam kalitesi 
atacaktır. İzmir’de toplu taşıma türlerinin entegrasyon sorununu ortadan kaldıra-
bilmek amacıyla önerilen çözümler aşağıda sunulmuştur.

Raylı sistem hatlarının uzatılması
Toplu taşıma sistemlerinin, raylı ulaşım türleri başta olmak üzere nüfus yo-

ğunluğu fazla olan yerleşmeler, çekim merkezleri ve MİA akslarına da erişecek 
ve kapsayacak şekilde hatların geliştirilmesi sağlanacaktır. Erişim talepleri ana-
lizlerini dikkate alarak yeni kent merkezi, Bayraklı, Bornova, Otogar, Çamdibi, 
Alsancak, Karabağlar, Buca, Dokuz Eylül Üniversitesi gibi bir ring etüt edilecek-
tir. 1.etap-Seferlerinin yoğunlaştığı ve raylı sistem g1üzergahlarının uygulanması 
yapılana kadar yol profilinin uygun olduğu güzergahlarda yüksek kapasiteli oto-
büsler ile sık servis aralıkları uygulanacaktır

2.etap- Raylı sistem hatlarının kullanıma açılması.

Kısa Vade; Metro: F.Altay Metro Hattı- Narlıdere Uzatması, M1-Evka 3-Bor-
nova Uzatması. 

Orta Vade; M2-Buca Hattı, M3 Üçyol-Eski İzmir Hattı, M4 Halkapınar-Kar-
şıyaka Kuzey Hattı, M5 Halkapınar-Kemalpaşa Hattı.

Ulaştırma bakanlığının sağlayacağı fon ile TCDD ve yerel yönetimlerin iş 
birliği doğrultusunda bu süreç yönetilip (2 sene sonra tamamen yerel yönetimlere 
bırakılarak) TCDD tarafından yapılacaktır.

Türler arası hat ağı entegrasyonunun sağlanması
Hat ağı ile toplu taşıma araçları günün belirli saatlerinde yolcu yoğunluğunun 

arttığı bölgelerde özellikle yoğunluğun arttığı saatlerde (Hafta içi 07.00-10.00, 
16.00-20.00 arası) yüksek kapasiteli araçlarla beslenerek, modlar arası rekabet 
oluşumu önlenecek ve aktarmalı yolculukların yaygınlaşması için farklı topu ta-
şım türleri arasında entegrasyon sağlanacaktır. Koç holdingin finanse ettiği bu 
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proje ESHOT (Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs) tarafından yönetile-
cek ve Otokar Otomotiv Sanayi A.Ş tarafından yapılacaktır.

Sinyalizasyon sistemi ile önceliğin toplu taşımaya 
verilmesi
Toplu taşıma türlerinde hareket yoğunluğunun fazla olduğu alanlar ve MİA 

akslarını takip eden güzergahlarda öncelikli sinyalizasyon sistemi ve şerit yöne-
timi uygulanarak önceliğin toplu taşımaya verilmesi ile toplu taşımada seyahat 
kalitesi arttırılacaktır. Trafik hacmi ve yol genişlikleri dikkate alınarak toplu ta-
şımaya ayrılan şeritler oluşturulacaktır. (Yakınlıklar dikkate alınarak bölgeleme 
oluşturulmuştur.)

1.Bölge: Turgut Özal Bulvarı-Altuğ Karaburun Cad./Girne Bulvarı

2.Bölge: Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad./Gediz-Ankara Cad./Manas Bulvarı/Kâ-
mil Tunca Bulvarı-Kemalpaşa- Şehitler Cad.

3.Bölge: Eşrefpaşa -Eski İzmir Cad.-Akçay Cad./Yeşillik-Menderes Cad./Ga-
ziler-Kemalpaşa Cad. (Otogar)/İnönü- Erdal Yaklav Cad.-Dostluk Bulvarı/Saim 
Çıkrıkçı Cad.-Ali Rıza Avni Bulvarı

4.Bölge: Mithatpaşa Cad. (Balçova-Güzelbahçe)

Avrupa Birliğinin yenilikçi çözümler kapsamında finansmanını sağladığı, 
TİDE (Transport Innovation Deployment for Europe) ve yerel yönetimlerin iş 
birliği ile yönetilen bu proje yerel bir şirket olan Asya Trafik Sinyalizasyon Şir-
keti tarafından yapılacaktır.

Türler arası geçişi kolaylaştıracak Ana Transfer 
Merkezlerinin Kurulması
Transfer merkezleri günlük hareketliliğin fazla olduğu alanlar ve çekim mer-

kezleri etrafında konumlandırılıp, fiziki standartları ve donanımları evrensel ta-
sarım ilkeleri doğrultusunda akıllı ulaşım sistemine uygun hale getirilerek modlar 
arası geçiş hızlı, konforlu ve güvenli mekanlar ile sağlanacaktır. Bu yer seçim ka-
rarları alınırken; işletmelerin yer seçimi, ticari alanların organizasyonu, mekânsal 
planlama ve tarife koordinasyonu dikkate alınarak yapılacak ve transfer merkez-
lerinde aktarma merkezi otoparkı, durak ve istasyon çevresinde otopark, bisiklet 
parkı, bisiklet yolu ve bisim istasyonları yer alacak, böylelikle modlar arası ak-
tarmalar cazip hale getirilecektir. Öneri Ana Transfer Merkezleri: Otogar ATM, 
Konak ATM, Halkapınar ATM, Şirinyer ATM olarak dört ana bölgeden oluşmak-
tadır. Ulaştırma Bakanlığının sağladığı fon ile birlikte yerel ve bölgesel idarelerin 
yönetimiyle Gama Holding tarafından gerçekleştirilecektir.
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Kent merkezine özel araç girişlerinin sınırlandırılması
Araç girişinin sınırlandırılmasıyla merkezi alanlarda park yerlerinin azaltıl-

ması, otopark alanlarının toplu taşıma sistemleri ile bütünleştirilmesi ile toplu 
taşıma kullanımının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Kent merkezinde otopark sa-
yısı sınırlı tutulup kent çeperinde gerekli alanlarda otoparklar akıllı otopark bü-
tünleşmesi (P&R) yapılarak; Kent merkezinde kısa sürede yüksek ücretlendirme, 
kent çeperinde ise uzun sürede düşük ücretlendirme ile kent merkezine özel araç 
girişini kısıtlanacak. Otopark yönetmeliğine yapılan ekleme ve düzenlemeler 
ile otopark yer seçim kararlarını, ücretlendirmelerini ve park and ride sistemini 
denetleyen İZPARK biriminin oluşturulması öngörülmüştür. Yerel yönetimlerin 
vergilerden ve otopark ücretlerinden sağladığı fon ile park and ride sisteminin 
daha etik ve sistematik yönetilebilmesi için idaresini yerel yönetimlerin sağladığı 
sistem İZPARK (İzmir Otopark Birimi) tarafından uygulanacaktır. 

Farklı ulaşım modları arasında akıllı bilet sisteminin 
uygulanması
Toplu taşımada ücret entegrasyonu sağlanarak modlar arasında tek bilet kul-

lanımı ile aktarma sağlanacak, bunun yanında kredi kartları veya uygulamalar 
ile ödeme sağlanabilecek ve düşük fiyata daha kaliteli bir ulaşım sağlanacaktır. 
Finansmanını MasterCard’ın sağlayacağı tek bilet uygulaması yerel yönetimin 
kontrolünde MasterCard ve yerel yönetim iş birliği ile yapılacaktır.

Toplu taşıma ve yaya için ayrılan yolların oluşturulması
Yolculuk süresini azaltmak ve serbest/rahat bir trafik akışını sağlamak ama-

cıyla yaya ve toplu taşımaya ayrılmış yollar oluşturulacaktır. Belirli yollarda 
levhalandırma ve sinyalizasyon uygulaması yapılarak Woonerf sistemi uygula-
nacaktır. İşçiler cad.-1244/1 sokak, Şehit Nevres Bulvarı-Dr. Refik Saydam Bul-
varı, Anafartalar Cad.

Kent bütününe yayılmış bisiklet yollarının oluşturulması
Kent bütününde bisiklet yolları oluşturulup, toplu taşım türleri ile entegrasyo-

nu sağlanarak bisiklet kullanımına teşvik edilecektir. Şerit yönetimi kapsamında 
toplu taşımaya ayrılan yollarla kentin iç kesimlerine bisiklet yollarını uzatılacak 
ve kıyı alanındaki bisiklet yolu ile bütünleştirilecektir. Toplu taşım türlerinde bi-
siklet bagajları oluşturularak standart haline getirilecektir. WIR Türkiye’nin İzmir 
Metabolik Bisiklet Ağı Projesi kapsamında FABRİCations’ın sağladığı ‘Yaratıcı 
Endüstriler Fonu’ ile yerel paydaşlar (kamu kurumları, sivil toplum kuruluşla-
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rı, merkez ve ilçe belediyeleri) ve FABRİCations’ın iş birliğinde yönetilecek ve 
SND Yol-İnşaat Şirketi tarafından yapılacaktır.

Sürdürülebilir toplu taşım türlerinin yaygınlaştırılması
Toplu taşımada sürdürülebilir ulaşım politikası izlenerek enerji verimliliği ve 

ekonomik dengenin gözetilmesi sağlanacaktır. Yakıt tasarruflu, çevreci yakıt tür-
lerinin kullanıldığı elektrikli/hibrit araçları toplu taşımada yaygınlaştırılacaktır. 
Ufuk 2020 programının desteklediği, Sürdürülebilir Şehir içi Ulaşım Planlaması 
programı kapsamında CIVITAS SUMPs-Up (Europen Programme For Accelera-
ting the Take up of Sustainable Urban Mobility Plans)’ın finanse edeceği proje 
Yerel yönetim ve CIVITAS SUMPs-Up’ın iş birliği ile yönetilecek ve Totoya 
Otomotiv Şirketi tarafından yapılacaktır.

Entegre Toplu Taşıma Ana Planının Oluşturulması
Belediyelerce hazırlanan Ulaşım Ana Planı ile uyumlu olarak Entegre Toplu 

Taşıma Ana Planı hazırlanması zorunlu tutulacaktır.

Görsel 17: Toplu Taşıma Entegrasyonu Organizasyon Şeması (Yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır).
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İZMİR’DE İKİNCİ KONUT ALANLARI

Fatmanur KARABULUT, Rahime UZ

 

GİRİŞ
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayi gelişimi ile birlikte yoğun çalışmanın 

getirmiş olduğu yorgunluk hissi insanlarda dinlenme ihtiyacı doğurmuştur. Bu-
nunla birlikte yılın belirli günlerinde genellikle yaz aylarında kıyı turizmine ve 
kırsal alanlarda rekreasyonel etkinliklere yönelim artış göstermiştir. Bu durumda 
herkesin kıyı ile yakın olma isteği de artmıştır. Bu istekler kıyı kenarlarında para-
lel yapılaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Korça, 1989). Bu yapıların 
kullanımı ya otel ya da ikinci konut (yazlık) şeklindedir. İkinci konutların geli-
şimi, kıyıya yakın olan kırsal alanların hızla kentsel arazilere dönüşme baskısını 
beraberinde getirmiştir. Ulaşım olanaklarının öncelikli olarak kıyı kenarlarına 
götürülerek kıyıda toprak sahibi olmanın özendirilmesi, sadece turizmle ekono-
mik gelişmenin sağlandığı düşüncesi kıyıya yönelik istekleri doğurmuştur. Bu 
yönelim genellikle ikinci konut sayılarında artışa neden olmuştur. Ancak ikinci 
konutlar ülke ekonomisinden pay almasına rağmen ülke ekonomisine katkıda bu-
lunmayan ölü yatırımlar olarak nitelendirilebilir.

İkinci konutların asıl artışı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülse de aslın-
da bu tarihten (1950) önce de ikinci konut kullanımına rastlanmaktadır. Roma 
döneminde zengin Romalılar Como gölü ve Tiber nehri yakınlarında villalara 
sahiptiler. 17. ve 18.yy’larda varlıklı Amsterdam sakinleri, kış aylarını kentte ge-
çirirken yaz aylarını ise Vecht nehri kıyılarında geçiriyorlardı (Emekli, 2014). 
ABD’ de 1905 yıllarında pazar gününün tatil edilmesiyle yeni dinlenme ortamları 
oluşmaya başlanmıştır. Bu dönemlerde ulaşım olanakları gelişmemiş olduğun-
dan ve tatil sürelerinin günümüzdeki kadar uzun olmaması nedeniyle yaşadıkları 
yerlere yakın mekanlar tatil için seçilmiştir. Bu dönem öncesinde dünyada ikinci 
konutların genel olarak zenginler ve soylular tarafından inşa edilip kullanıldığını 
söyleyebiliriz (Emekli, 2014). Ancak günümüzde tatil yapmak lüks olmaktan çı-
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karak ihtiyaç haline gelmiştir.1974 yılında Londra’da yapılmış olan ikinci konut 
sempozyumunda Amerika ve Avrupa’daki ikinci konutların mekân seçiminin üç 
önemli kritere bağlı olduğunun üstünde durulmuştur. Bunlar; büyük şehirlerin 
merkezlerine kolaylıkla erişim sağlayabilecek kırsal alanlar, kıyı kenarları ve ya-
kın çevresi, dikkat çekici ve güzel manzaraya sahip yüksekte kalan alanlardır 
(Anonim, 2002).

Türkiye uluslararası turizmde son yirmi yılda diğer ülke ortalamalarına göre 
hızlı büyüme gösteren ülkedir. Turizmin hızlı gelişme göstermesi maalesef ki 
büyük oranda betonlaşmaya sebep olmuştur. Önemli turistik beldelerimiz artık 
doğal güzelliklerin ve yeşilliklerin olduğu alanlar olma özelliğini kaybetmiştir. 
1970’li yılların başında İspanya’nın Costa Brava yöresi buranın en gözde turizm 
merkeziydi. Buraya gelen turistlerin çoğu tatil yapmak için gelirlerdi. Bu böl-
gede bugün sahiller 25-30 katlı gökdelenlerle doldurulmuştur. (Anonim 2002). 
Türkiye’de Alanya, Kuşadası gibi turistik bölgelerimiz de ne yazık ki bu duruma 
gelme yolunda ilerlemektedir. Ancak Türkiye’de kıyıların betonlaşmasındaki tek 
neden turizm değildir. Ege ve Akdeniz kıyıları havadan 2000 km denizden 4000 
km’lik sahil şeridine sahiptir. Bu şerit üzerinde 100 civarında belediye yerleşke-
leri mevcut bulunmaktadır. Bu 100 yerleşim alanı yaklaşık 28.151 hektardır. Bu 
yerleşmelerin %54’ü kentsel alan, %31’i ikinci konuttur. Yalnızca %14’lük kısım 
turizm alanına aittir (Görsel 1).

Görsel 1: Ege ve Akdeniz Kıyılarının Arazi Kullanımı (%) (Anonim, 2002)

Türkiye’de ikinci konutların tehdit oluşturmaya başladığı şehirlerden birisi 
de İzmir’dir. İlk planlı konut yerleşkeleri 1950’li yıllarda İzmir-Çeşme kıyı böl-
gelerinde ve çevre bölgelerdeki kırsalında görülmeye başlansa da bu konuda asıl 
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büyüme 1960’lı yıllardan sonra olmuştur. 1980’li yıllarda uygulamaya konulan 
planlama çalışmaları ve ekonomik politikalar sonucunda Türkiye’nin kıyıları 
ekolojik ve ekonomik anlamda tehditle karşı karşıyadır ve bu alanlar âtıl durum-
da olan ikinci konutlarla dolmuştur. İkinci konut kullanımının araziye olan talebi, 
arsa ve bina fiyatlarını arttırmaktadır. Bu aynı zamanda yerel halkın oturması için 
gerekli olan konutların fiyatlarını yükseltmektedir. Bu artış da yerleşik nüfusun 
konut pazarından çıkarılmasına sebep olmuştur. Diğer bir sorun da yaz ve kış 
nüfusu arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Kıyı yörelerinde yaz nüfusu, 
kış nüfusunun 4-5 katına çıkmaktadır. Hediyelik eşya, sarraf, otel vb. işletme 
sahiplerinin pek çoğu yöre dışından gelen girişimcilerdir. Satılan malların büyük 
çoğunluğunun yerli halka ekonomik yönden fazla bir getirisi bulunmamaktadır. 
Yaz mevsimine yönelik istihdam sorununa geçici çözüm ulaşım sektörüyle bu-
lunmaktadır. Taşımacılığın üzerine gelen yük yöre halkının katkısıyla çözülmek-
tedir (Doğan vd., 1997). Yaz ve kış nüfusu arasında dört beş katına varabilen 
farklılıklar bulunması, yapılacak yatırımlar konusunda ciddi endişeler doğurmak-
tadır. Yaz nüfusunun dikkate alınmasıyla yapılacak yatırım, kış ayların büyük bir 
kısmını âtıl beklemesine; kış nüfusunun dikkate alınmasıyla yapılacak yatırım ise 
yaz aylarındaki hizmetlerin yetersiz kalmasına sebep olacaktır. Hızlı nüfus artı-
şı ile gereksinim olarak düşünülebilecek ikinci konutların ülkemizdeki gelişme 
biçimi, fiziki çevrenin kirletilmesi, kültürel ve doğal değerlerin tahribi veya ta-
mamen yok edilmesi şeklinde olmuştur. İkinci konut alanlarının çoğunda kanali-
zasyon sistemi olmayıp, fosseptik çukurları vardır. Bu da bulaşıcı hastalıklara yol 
açmanın yanında, başta su olmak üzere suya bağlı tüm doğal ortamın dengesini 
bozmaktadır. Kıyı kaynağından yararlanma olanaklarını kısıtlamakta ve yörede 
geliştirilebilecek yatak kapasitesini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Az sayıda ya-
tak kapasitesi için çok büyük alanlar tahsisini gerektirmektedir (Toskay, 1983).

Bu çalışmanın amacı İzmir’de ikinci konut sorununu derinlemesine incelemek 
ve ikinci konutların yarattığı sorunları giderecek şehre fayda verir hale getirme 
stratejileri geliştirmektir. Araştırmaya konu ile ilgili TÜİK verileri ve literatürde-
ki çalışmalardan yola çıkılarak sorunun dünya ve ülke çapındaki boyutunu ortaya 
koyarak başlanmıştır. Sonrasında sorun İzmir özelinde ele alınmıştır. 

Bu araştırmada kullanılan yaklaşım ve yöntemler şu şekildedir; öncelikle li-
teratür taraması yapılarak kütüphane ve internetten konuya ilişkin makale ve ki-
taplar tespit edilip konu ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır. Teknik gezi sırasında 
gözlem, doküman analizi ve görsel malzeme analizi yöntemlerinden yararlanıl-
mış, çeşitli kamu kurumlarından bilgi toplanmıştır. Bu kamu kuruluşları şunlar-
dır; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Şehir 
Plancıları Odası İzmir Şubesi. Bu kurumlardaki şehir plancıları ile görüşülüp do-
küman ve görsel malzemeler ile bilgi sağlanmıştır. Çalışmanın kapsamında önce-
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likle ikinci konutların kavramsal açıklamalarına, nasıl ve neden ortaya çıktığı ve 
nasıl sorunlar oluşturduğu konularına yer verilmiştir. Sonrasında çalışma alanın-
da mevcut sorun tespiti detaylı şekilde ele alınıp nerelerde yoğunlaştığı, en çok 
hangi sorunla karşı karşıya kalındığı, neden ikinci konutların sorun olarak görül-
düğü kurumlardan alınan veriler, makaleler ve kitaplardan elde edilen bilgiler ile 
tablo, grafik ve görseller yardımlarıyla sebep-sonuç ilişkisi ortaya konulmuştur. 
Son olarak net bir şekilde ele alınan sorunun değerlendirmesi ve varılan soruna 
nasıl çözüm getirileceği ve izlenmesi gereken stratejiler sunulmuştur.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 
İkinci konutların farklı tanımalarına baktığımızda; Keleş’e (1980) göre “bir 

kimsenin sürekli yaşadığı evinden ayrı dinlencelerinde yada kısa süreli gezilerin-
de kullanılan konut tipi”, Arkon’a (1989) göre “rekreatif amaçlarla uzun dönem 
için kiralanan veya satın alınan bir başka yerde oturan kullanıcının zaman içinde 
yaşadığı konut”, Manisa’ya (2007) göre ise “ikame edilen mekandan başka bir 
mekanda bulunan, yılın belirli zaman aralığında rekreaktif gayelerle kullanılan, 
kültürel ve doğal yapı çekiciliği yüksek yerlerde (göl, dere, kaplıca, deniz kıyısı 
vb.) inşa edilen, turizm sektörü ile etkileşim halinde olan ve emlak yatırım imka-
nı bulunan sabit bir mülk şeklinde” tanımlanmıştır (Zoğal, 2016).

Newing ikinci konutlar sadece hareketli olmayan yani sabit bir mülk olmayan 
karavanların, yelkenli botların bile ikinci konut olarak değerlendirilmesi gerekti-
ğini öne sürmüştür (Tablo 1) (Bakırcı, 2007).

Tablo 1. Newing’e Göre İkinci Konut Özellikleri (Hall ve Müller, 2004).

TÜRÜ YAPISI KONUTLAR/TAŞITLAR

Hareketli olmayan Evler ve Apartmanlar Müstakil kulübe ve Evler

İkinci Konut Köyleri

Apartman daireleri

Yarı Hareketli Kamplar Hareketli Evler

Rekreasyonel Araçlar

Çadırlar

Karavanlar

Hareketli Botlar Yelkenli (Hareketli) Botlar

Kaynak: Bakırcı, 2007
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Müller’e (2002) göre ikinci konuta olan talebin daimî konuttan uzaklaştıkça 
düştüğünü ve bunun da hafta sonu evlerinin kullanılmasıyla ikinci konut sahibi 
olmak istemenin çekiciliğinin kaybolması ile ilgili olduğunu ifade etmektedir. 
Ancak ikinci konutlar daimî konutun konumundan bağımsızdır. İkinci konutlara 
yılda bir veya iki kez gidilir. Sonuç olarak ikinci konutların yerinin belirlenme-
sinde en temel ekonomik belirleyici mekân zaman erişilebilirliği, emlak maliyet-
leri ve güzelliktir (Tablo 2).

Tablo 2. İkinci Konutun Mekân Zaman Özellikleri

İkinci Konutun 
Fonksiyonu

Ziyaretlerin 
Sıklığı

Ziyaretlerin 
Uzunluğu

Hareketliliğin 
Çeşidi

İlk Konuta Göreli 

Olarak Konumu
Hafta sonu evi Yüksek Kısa Sürekli dolaşım Bağımlı
Tatil evi Düşük Uzun Mevsimsel göç Bağımsız
Gelecekte kalıcı 
ev

Düşüyor Artıyor Göç Bağımsız

Kaynak: Müller, 2002; Yıldız, 2012

Tablo 3’te sunulan rakamlar Avrupa’da ikinci konuta olan talebin fazla ol-
duğunu göstermesi açısından önemlidir. İngiltere’de diğer ülkelere göre ikinci 
konut sayısının daha az olmasının sebebi bahçeli evlerde yaşayan ailelerin ikin-
ci konuta gerek duymamasıdır. 1967 yılı itibariyle İngiltere’de yaşayan ailelerin 
%1’inin ikinci konuta sahip olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın belirlediği sayılara göre 2008 yılı itibariyle 546.454 ikinci konut 
bulunmakta bunlardan 84.000’i Ege Bölgesindedir. 

Tablo 3. Seçilmiş Ülkelerdeki İkinci Konut Sayıları

ÜLKELER İKİNCİKONUT SAYILARI YIL
ABD 4.649.298 2010
İSPANYA 3.681.565 2011
FRANSA 3.098.999 2008
TÜRKİYE 546.454 2008
İNGİLTERE 280.000 2010

Kaynak: Adamiak vd., 2015.

Yabancı ülkelerde yerel topluluklar ikinci konut satın aldığı ve ekonomik ola-
rak istilacı olduğu görülmüştür. Fakat Kanada’da bazı yerel idareler tarafından 
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ikinci konutların faydalarının olduğu kabul edilmektedir. İkinci konutlar bölgeye 
doğrudan ziyaretçilerinin harcamasının arttırılması yoluyla bölgesel kalkınma 
için sosyal olarak bir araç sağlamaktadır. İkinci konutlar bölgesel kalkınmaya 
fayda sağlasa da atıkların artmasına, sağlık hizmetlerine ve hükümet için yaratı-
lan maliyetleri her zaman karşılamayabilir (Hall ve Page, 2005).

Başta Avrupa ve Amerika’da olmak üzere taşınmazlardan sınırla yararlanma-
yı sağlayan devre tatil sistemi ülkemizde de görülmektedir. Devre tatil sistemi 
sınırlı zamanda periyodik bir şekilde yararlanmayı sağlamakta ve taşınmazdan 
faydalanmanın zamana bölünmesi, aynı taşınmazın birden fazla insanların belirli 
zamanlarda dönemsel olarak yararlanmadısını sağlamaktadır.

Avrupa’da ve Amerika’da özellikle ikinci konutlar bazı firmalar tarafından 
katalog biçimine getirilerek pazarlanmakta ve bu sayede yaygın olarak kiralan-
makta olup gençlere, yerel turistlere ve barınma sıkıntısı çeken bazı insanlara 
alternatif barınak olarak düşük bütçeli fiyatlarla sosyo-kültürel ve sportif amaçlı 
kulüp üyelerinin güvenceli yerlerde dinlenmesi için uluslararası turistik pazarla-
ma şirketleri konut sahipleri ile anlaşarak söz konusu konutları pazarlamaktadır. 
Türkiye’de bu tarz yöntemler henüz gerçekleşemediğinden çoğu ikinci konut yı-
lın büyük kısmını âtıl duruma geçirmektedir (Gündüz, 2003).

Sürdürülebilir turizm; kültürel ve doğal zenginliklerin hem geleceği düşünü-
lerek kullanılması hem de yöre halkının ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını en yük-
sek seviyede karşılanması olarak tanımlanabilir. Geleceğe yönelik bu yaklaşım 
turizm kaynaklarının kullanılmasına devam edilirken, aynı kaynakların gelecek 
nesillerin kullanabilmesini güvence altına alacak şekilde korunmasını içermekte-
dir. Sürdürülebilir turizm sayısında artış gösteren ziyaretçilerin ihtiyaçlarını turist 
kabul edilen toplumun yaşama standartlarını arttıracak şekilde çevresel, doğal ve 
kültürel değerleri koruyarak karşılama anlayışına dayanmaktadır. Sürdürülebilir 
kalkınma kavramı ile birçok ülke doğal, tarihi ve kültürel varlıkları koruyucu, ge-
liştirici, stratejiler, politikalar ve planlar üretmeyi ulusal bir görev olarak değer-
lendirmeye başlamışlardır (Demirkol ve Oktay, 2004). Turistik konut bölgeleri 
Görsel 2’de görülmektedir.
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Görsel 2: Turistik Konut Bölgeleri (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

 

 Eko turizm genel anlamda; doğal ortamlarda gerçekleşen, ekolojik bakımdan 
sürdürülebilir, turistlerin gezdikleri çevreyi öğrenmelerini mümkün kılan ve yerel 
halkın sosyo-ekonomik koşullarını geliştiren turizm çeşitlerinden biri olarak ka-
bul edilmektedir. İlk olarak doğayı deneyimleme ve benimsemeye odaklanan, tü-
ketici olmayan, yerel odaklı şekilde yönetilen turizm formu olarak karşımıza çık-
maktadır. Eko turizm kitle turizminin aksine turizm faaliyetlerini bir yıla yayarak 
doğal ve kültürel çevreye yapılan baskıyı en aza indirmeye ve tahribatı önlemeye 
yönelik planlama yaparak uzun vadeli ekonomik çıkarları gözetir. Eko turizmin 
bazı temel ilkeleri vardır. Bunlardan ilki doğal çevrenin ve yerel kültürlerin sür-
dürülebilirliği ilkesidir. Bu ilke doğal çevrenin tahrip edilmesini ve korunması 
sağlar. Diğer bir ilke ise yerel kültürlerin sürdürülebilirliği ilkesidir. Bu ilke ile 
yerel halkın maddi kazanç elde etmesi kolaylaşacaktır (Tükeltürk ve Boz, 2013).

 Ülkemizde turizm sektörünün son 30 yılda hızlı gelişim göstermesiyle birlikte 
ekolojik ve kültürel değerler tehlike altında kalmıştır. Gerçekten bu olumsuzluk-
lar günümüzde turizm sektöründe çok hızlı büyüme gösteren İspanya, Portekiz, 
Yunanistan, Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, 
yeni turizm politikalarının kaynakların korunması yönünde oluşturulması gerekli 
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görülmektedir. Bu konu hakkında alınan önlemler arasında bölgede turizm sek-
törünün gelişiminin sınırlandırılması, ziyaretçi sayısının belirli seviyede tutul-
ması, çevresel kirliliğin önüne geçilmesi için ek önlemlerin alınması ve turizm 
işletmelerinin bu konuda hassas olmaları için bilgilendirilmeleri ön sıralarda gel-
mektedir. Türkiye’de de sit alanlarının merkezi yönetim tarafından koruma altına 
alınması bu kapsamda yer almaktadır (İçöz ve Kozak, 1998).

Kitle turizmi 1970’li yıllardan itibaren orta sınıfın turizme katılmasıyla or-
taya çıkmıştır. Kitle turizminin iki temel özelliği bulunmaktadır; birincisi çok 
fazla kişinin turizme katılıyor olması ikincisi ise tatilin herkesin dilediği gibi 
değil kesin kurallarla oluşmuş bir şekilde yapılması tüm yazarların bu konuda-
ki ortak noktaları olmuştur. Aslında turizm yapısal olarak kitlesel bir durumu 
ifade etmektedir. Bu durumda dünyanın en hızlı gelişen sektörü olan turizm 
sektöründeki ilerlemeler “kitlesel turizmin” artmasını sağlayacaktır. Kitle turiz-
minin çevreye getirdiği olumsuz etkiler de olmaktadır. Fakat kitle turizminden 
bu sebepten dolayı vazgeçilmesi mümkün değildir. Söz konusu olumsuz etkileri 
minimum seviyede tutarak turizm dengesinin kurulması ve sürdürülmesi olarak 
çözümlemek mümkündür. Bir başka deyişle, taşıma kapasitesi bu durumda ne 
kadarlık bir turizmle maksimum faydanın nasıl sağlanabileceğini göstermekte-
dir. Taşıma kapasitesi söz konusu bölgenin doğal kaynaklarına, yerleşik halka, 
bölge ekonomisine ve kültürüne olumsuz etki yaratmadan ve gelen ziyaretçi-
lerin tatmin olma seviyesini azaltmadan maksimum miktarını belirleyen sevi-
yedir. Bu seviyenin aşılması halinde turizm sürdürülemez duruma gelmektedir 
(Anonim, 2002).

Kitle turizmine tepki olarak çıkan alternatif turizmin konaklama biçimi, tu-
ristlerin sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları, rekreaktif faaliyetler, mevsimsel 
özellikler ve arzı etkileyen kaynakların biçimi gibi öğeler açısından kitle turizmi 
ile aralarında farklılık bulunmaktadır. Kitle turizmi, arz kayaklarının yoğun bir 
şekilde kullanıldığı ve bazı zamanlar arzın kontrolsüz bir büyüme gösterdiği ve 
talebin doyum noktasına ulaştığı bir hareket olarak tanımlanır. Alternatif turizm-
de ise, kaynakların düzenli olarak kullanımı arza dönüşür ve kaynakların kal-
dırabileceği taşıma kapasitesi aşılmadan halkın ihtiyaçları karşılanır (Demirkol 
ve Oktay, 2004). Alternatif turizmin büyümesinde kitle turizmine kıyasla daha 
farklı bir şekilde gelişme politikaları izlenmektedir. Bu farklı politikalar Tablo 
4’te görülmektedir.
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Tablo 4. Kitle Turizm ve Alternatif Turizm Politikaları

Kaynak: Demirkol ve Oktay, 2004; Smith,1992

Kitle turizmine göre farklı olan alternatif turizm politikalarının ortak özellik-
leri şöyledir;

• Bölgenin taşıma kapasite seviyesini zorlamayan sınırlandırılmış katılım,

• Turizm sektörünün zaman ve yer bakımından yayılması,

• Denetimli ve yavaş gelişme,

• Küçük ölçeklerde turizm işletmeleri,

• Çevre ile uyumlu yöreye özgü turizm mimarisi,

• Turist ve yerel halk arasında iletişim uyumluluğu,

• Bağımsız çalışan uzman tur operatörleri,

• Geleneksel dokunun ve özgün eserlerin korunması,

• Turizm planlamasını yerel ölçekte yapılması,

• Turizm sektöründe yöre halkının istihdam sağlamasına öncelik verilmesi.

 Alternatif turizm ile kitle turizmi arasındaki farklılıklardan bir diğeri de ko-
naklama biçimleridir. Kitle turizminde turistler lüks konaklama tesislerinde veya 
sahip oldukları ikinci konutlarda konaklamaktadırlar. Alternatif turizmi benimse-
yen turistler ise doğa ile iç içe ve yörenin mimari dokusuna uygun inşa edilmiş 
konaklama tesislerini kullanmaktadırlar. Alternatif turizm kaynaklarının sürdü-
rülebilirliğini sağlamak için bu bölgelerde yapılması muhtemel konaklama tesis-
lerinin çevre kirliliğine ve betonlaşmaya sebep olmayacak biçimde planlanması 
mümkündür. Alternatif turizmdeki büyüme Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge-
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lerimize de entegre edilmelidir. Ancak Ege ve Akdeniz’deki kıyı turizminde ya-
pılan hatalar tekrarlanmamalı ve bu kaynaklar uzun vadeli, yıl boyunca kullanı-
labilecek şekilde plan yapılarak gelişme göstermelidir. Alternatif turizm çeşitleri 
genellikle yaylalar, su kaynakları, kırsal ve dağlık alanlar gibi çevresel kirliliklere 
karşı hassas ortamlarda faaliyet göstermektedir. Bunun için bu turizm çeşitlerinin 
gelişim sürecinde kullanılacak kaynakların sürdürülebilirlikleri göz önünde bu-
lundurularak planlama yapılmalıdır ve bunlar sürekli denetlenmelidir (Demirkol 
ve Oktay, 2004).

Çalışmanın ana konusunu oluşturan ikinci konutların gelişim süreci, arazi 
üzerindeki yayılımını ve kullanım şeklini etkileyen ülkeden ülkeye veya bölge-
den bölgeye değişen faktörler coğrafya ve turizm ile ilişki içerisindedir. Örneğin 
İzmir alternatif turizm potansiyeli açısından zengin bir şehirdir (Görsel 3).

Görsel 3: İzmir İli Alternatif Turizm Çeşitleri (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu turistlerin tatil yapmak için seçtikleri iller 
içinde İzmir, İstanbul, Muğla ve Antalya’dan sonra dördüncü sırada yer almak-
tadır (TÜİK, 2018). Dolayısıyla büyük şehir merkezlerine erişimi kolay sağlana-
bilen kırsal bölgeler, kıyı kenarları ve yakın çevreleri, çekici ve güzel manzaraya 
sahip yüksekte kalan alanlar ikinci konutlar ile dolmuştur ve bu kıyı kenarlarında 
yoğun ve sürekli devam eden yapılaşma nedeni ile koruma-kullanma dengesi göz 
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ardı edilmiş, kimliksiz ve çarpık yapılaşmış alanlara dönüşmüşlerdir. Türkiye 
Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda bulunan turizm kenti tanımı, şehirleşme, 
yoğun ve sürekli yapılaşma, karmaşıklık ve kalabalık terimlerini anımsatmakta-
dır ve bu planda vurgu yapılan koruma-kullanma dengesinin ölçütleri tam olarak 
belirlenememiştir. Son 30 yılda ülkemizde birçok kıyı bölgesinin ikinci konut 
baskısı ile doğal yapı özelliğini yitirmiş olduğu bilinmektedir. Turizm şehirleri 
için belirlenmiş alanların doğaya duyarlı ve koruma altına alınması gereken yer-
ler doğal denge alanı olarak ilan edilip değerlendirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 
2014). İkinci konutların yer seçim kriterleri Görsel 4’te görülmektedir.

 

Görsel 4: İkinci Konutların Yer Seçim Kriterleri (Emekli, 2014)’den yararlanılarak 
yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

İkinci konutların kıyıya paralel, yoğun ve sürekli gelişim göstermesi konut 
sahiplerinin kıyı ile ilişkisini güçlendirirken halkın kıyı ile olan ilişkisini zayıf-
latmıştır. Keleş’e (1993) göre; toplumsal adalet, kamu düzeni, genel ahlak, ulusal 
egemenlik ve mülkiyet hakkı sınırının belirlenmesi konusunda da kamu yararın-
dan bahsedilmelidir. Kıyı kenarlarına kanunen daha önceden kararlaştırılmadığı 
sürece sınırlı aynı haklar verilemez; kıyı kenarlarının toplumun yararlanmasını 
engelleyecek, özel mülkiyete ait tesisler yapmak mümkün değildir. Kıyı kenar-
larında mülkiyet tezatlığının oluşumundaki diğer bir sebep “kısmi yapılaşma”, 
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“müktesep hak” ve “imar affı” konularıdır. Kıyı Kanunu Uygulama Yönetme-
liği’nde geçen kısmi yapılaşma tanımıyla, sahil şeritlerinde özel mülkiyet ve 
yapılaşma konuları belirsizliklere sebep olmuştur. Kısmi yapılaşma kavramı ile 
aslında sahil şeridindeki müktesep hakların korunması düşünülmüştür (Meşhur 
vd., 2014). Kıyı kenarlarını koruma adına birçok kanun bulunmaktadır ancak uy-
gulanamamaktadır. Bunun nedeni ise kıyılardan sorumlu birden fazla kurumun 
varlığı ve bu kurumların birbirinden bağımsız ve birbirlerini etkisiz bırakacak 
şekilde kararlar almaları, kıyıların toplum yararına korunmasına ilişkin sorumlu-
luk, yetki, görev ve çelişki karmaşası yaşanmasıdır. Kıyı mevzuatında genel an-
lamda; eşitlik, sürdürülebilirlik, açıklık, kanuna aykırı yapılaşmaların imar afları 
ile yasallaştırılması, kısmi yapılaşma ve müktesep hak kavramlarına dayanılarak 
yapılan kamu yararına aykırı yapılaşmalar konularında oluşan problemlerin önü-
ne geçilmemiş, kamu yararı kavramının uygulanması süreçlerinde belirsizliklerle 
karşı karşıya kalınmıştır (Sağ, 2011).

SAHA ARAŞTIRMASI
Türkiye’de 1970’li yıllarda ekonomik anlamda ikinci konutların yarattığı is-

tihdam olanakları ve oluşturduğu vergi gelirleri ile bölge ekonomisine olumlu 
yönde katkı sağladıkları düşünülürken sonrasında kontrolsüz gelişme gösteren 
ikinci konutlar plansız geliştikleri ve altyapı sorunlarına sebep oldukları için za-
manında fazla eleştirilmiş fakat önüne geçilememiştir. Betonlaşan kıyılar ve koy-
lar sonucunda yerleşme çekiciliğini yitirmekte, turizm alanlarının kalitesi azal-
makta, rant kavgaları ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bölgedeki kira değeri 
ve arsa fiyatlarındaki artışlar da yerel halkı olumsuz etkilemektedir (Bieger vd., 
2007; Emekli, 2014).

2010 yılı itibari ile TÜİK tarafından hazırlanan sayısal verilere göre Türkiye’de 
546.457 ikinci konut bulunmaktadır. Bunlardan 87.106’sı Ege Bölgesinde bulun-
makta ve büyük bir çoğunluğu ise İzmir İlinde yer almaktadır. İzmir’de ikinci ko-
nutların Dikili, Güzelbahçe, Foça, Karaburun, Urla, Çeşme, Seferihisar ilçelerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Mevsimsel nüfus değişikliği yaşanan bu bölgelerde 
yerel yönetimler de ciddi sorunlar yaşamaktadır. Yaz aylarına göre nüfusa katılan 
ve hizmetlerinden yararlanan ikinci konut sahipleri, yerel yönetimlerin yaptığı har-
camalara emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemeleriyle katılmaktadır. Ancak 
merkezi yönetimden yerli nüfusa göre yardım almaktadır. Bundan dolayı ikinci ko-
nut bölgelerindeki belediyeler ağır bir kaynak sıkıntısı çekmekte ve yaz aylarındaki 
nüfusa yetecek yatırımda bulunamamaktadırlar. Yaz aylarındaki nüfusa göre yatı-
rım yapılsa bile kısa süreli kullanılacağından gereksiz yatırım olarak görülmekte-
dir. Bu sıkıntılar hem kentin hem de ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemektedir. 
İzmir il bütünü ulaşım ve altyapı sistemleri Görsel 5’te görülmektedir.
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Görsel 5: İzmir İl Bütünü Ulaşım ve Altyapı Sistemleri (Yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır, 2019)

İzmir-Çeşme otoyolunun yapımıyla Urla yarımadasının erişilebilirliği artmış-
tır. Otoyol kenarlarına saçaklanarak yayılan sürekli konut ve ikinci konutlar inşa 
edilmiş ve edilmektedir. Çoğunlukla mevzi imar planlarıyla yapılan konut alanla-
rı birbirleri ile ilişkisiz olarak, bütüncül olmayan ve bununla birlikte yeterli sos-
yal ve teknik altyapı getirilmeden yapılaşmışlardır. Yarımada kıyıları ve koyları 
genellikle ikinci konutlarla doludur. Özellikle Urla ilçesindeki kıyılar ve koylar, 
Seferihisar ilçesindeki Ürkmez ve Doğanbey sahilleri, Karaburun ilçesindeki kı-
yılar, Çeşme ilçesindeki birçok koylar ve kıyılar ikinci konut yerleşimlerinin yo-
ğun olduğu alanlardır. Genellikle son 30 yılda oluşmuştur (İZKA, 2014).

İzmir il bütünü ikinci konut yerleşimleri olan ilçelerin anakent ile etkileşim 
düzeyine bakıldığında, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinin yerleşimleri anakent ile 
ilişkisinin yoğun olması gösteriyor ki ilerleyen yıllarda ikinci konut düzeyinde 
olan konutlar sürekli konuta dönüşebilmesi muhtemeldir. Çeşme, Seferihisar, Ka-
raburun, Dikili ve Foça ilçelerindeki yerleşimlerin kent merkezi ve birbirleri ile 
ilişkileri diğer ilçelere kıyasla daha düşük düzeydedir (Görsel 6).
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Görsel 6: İzmir İlçe Düzeyinde Mekânsal Etkileşim Büyüklükleri (Yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır, 2019)

Çalışma alanı olan İzmir’de ikinci konutlar Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Foça, 
Dikili, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde yer almakta olup günümüzde oldukça 
geniş alanlara yayılımları söz konusu olmuştur (Görsel 7).
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Görsel 7: İzmir İl Bütünü İkinci Konut Bölgeleri (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

Çeşme hariç diğer ilçelerde otel ve butik otel tarzı yapılar çok az olması ne-
deniyle turistler bu ilçelerden ziyade Çeşme’yi tercih etmektedirler. Bu ilçelere 
dışardan gelen ikinci konut sahipleri yılın birkaç ayı burada tatillerini yapmak-
ta olup konutlar kışın büyük kısmını âtıl geçirmektedir. Fakat Çeşme’de bu du-
rum biraz daha farklıdır. Çeşme dışındaki ilçelerde nüfus 2-3 katına çıkarken 
Çeşme’de nüfus yaz aylarında 40 binden 2 milyona kadar çıkmaktadır. Örneğin 
Çeşme’nin çok yakınında olan Urla ilçesini turistlerin çok tercih etmeme sebep-
lerinden birisi yatak kapasitesinin az olması ve talebi karşılamamasıdır. Urla’ya 
genellikle ikinci konut sahipleri gelmekte ve yılın belli ayları burada konakla-
maktadırlar (Tablo 5).
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Tablo 5. İlçelerin Yatak Kapasitesi

İlçeler Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı

Çeşme 96 7053 15420

Dikili 12 722 1969

Foça 8 362 739

Urla 9 345 587

Karaburun 2 36 72

Seferihisar 9 1273 2654

Kaynak: TÜİK, 2018

İkinci konutların bulunduğu alanların geneli 1., 2 ve 3. Derece sit alanların-
da kalmaktadır. Geçmişte yapılan bazı teşviklerle plansız bir şekilde yayılarak 
yapılan ikinci konutlar koruma alanlarını tahrip etmiştir ve günümüzde de bir 
önlem alınamamış hatta imar aflarıyla yasallaştırılmıştır. Nüfustaki hızlı artış 
nedeniyle ihtiyaç olarak düşünülen ikinci konutların gelişme biçimi kültürel ve 
doğal değerlerin bozulması ve fiziki çevrenin kirletilmesi şeklinde olmuştur. 
Artan talebe karşı yönetimler arasındaki eksiklikler nedeni ile denetlenmeyen 
ikinci konutlar tarım alanları, orman alanları ve doğal sit alanları yerleşmelere 
açılmıştır (Görsel 8).

Görsel 8: İzmir’de İkinci Konutların Yoğunlaştığı Bölgeler (Yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır, 2019)
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Çeşme ve Urla ilçesindeki kıyıda yer alan ikinci konutlar mutlak tarım alan-
larıyla çakışmaktadır. Urla ilçesinde İzmir-Çeşme karayolu güneyinde ve kuze-
yinde, Karantina adası ile bu karayolu arasındaki bölgeler ve Urla yerleşiminin 
batısındaki bölgeler; Çeşme’de ise Ovacık yerleşiminin güneyinde ve Alaçatı’nın 
batısındaki bölgeler mutlak tarım ve dikili alan niteliğindedir. Ancak bu alanlarda 
ikinci konut siteleri yer almaktadır (Görsel 9).

Görsel 9: Çeşme ve Urla Tarım Yerleşim Alanı (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

Karaburun ilçesinde mutlak tarım alanları çok azdır. İlçenin büyük bir kıs-
mını dikili tarım alanları oluşturmaktadır. Planlanmış yerleşim alanları dikili 
tarım arazileriyle çakışmaktadır ve bu dikili tarım alanlarının büyük bir bö-
lümünde zeytin bahçeleri bulunmaktadır. Karaburun ilçesinde bulunan İris 
gölünün güneybatısında yer alan tarım alanlarında, zamanında yapılmış imar 
planlarıyla yapılaştığı düşünülen ikinci konut yerleşmeleri bulunmaktadır. Se-
ferihisar karayolunun doğusunda bulunan mevzi imar planlarıyla zamanında 
yapılan ikinci konut siteleri dikili alanlarla çakışmaktadır. Ancak bu gelişmeler 
karayolunun batısında mutlak tarım alanlarının bulunduğu bölgelerde de geli-
şimi tetiklemektedir. Gerçekten de karayolunun batısında ikinci konut gelişimi 
başlamıştır (Görsel 10).
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Görsel 10: Karaburun ve Seferihisar Tarım Yerleşim Alanı (Yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır, 2019)

2018 İzmir kıyılarının uydu görüntüleri incelendiğinde kıyılarda yapılaşma-
ların yoğunlaştığı görülmektedir (Görsel 11, Görsel 12, Görsel 13). Bu yapıların 
büyük bir kısmı Kıyı Kanunu’na aykırı olup kıyı kenarlarını işgal etmişlerdir. 
Kamusal alan niteliğinde olan kıyı kenarları özel mülkmüş gibi kullanılmaya 
başlanmıştır.

Görsel 11: Doğanbey ve Ürkmez Kıyılarındaki İkinci Konut Siteleri (Google Earth uydu 
görüntüsü, 2018)



İzmir’de İkinci Konut Alanları

289

Görsel 12: Gerence Körfezi Kıyılarındaki İkinci Konutlar (Google Earth uydu görüntüsü, 
2018)

Görsel 13: Güzelbahçe Yerleşimindeki İkinci Konut Siteleri (Google Earth uydu 
görüntüsü, 2018)

Görsel 14’te görüldüğü gibi ikinci konutlar orman içine inşa edilmiş ve doğa 
tahribatına neden olmuştur.
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Görsel 14: Urla Otoyol Kıyılarındaki İkinci Konutlar (Yazarların arşivinden, Ekim, 2018)

Tablo 6’da Urla ilçesinin konut kullanım süreleri verilmiştir. Tablodan da an-
laşıldığı gibi 6 aydan fazla oturan kişi oranı çok azdır. Bu oranlar genel olarak 
ikinci konutların bulundukları yerlerde geçerlidir. Üretilen modellerle kullanım 
sürelerinin daha da uzun tutulması için politikalar geliştirilecektir. Urla-Atatürk 
Mahallesi ikinci konutları Görsel 14’te görülmektedir.

Tablo 6. Urla’da İkinci Konut Kullanım Süreleri

Urla’da oturan kişi sayısı oranı Süre

%66,7 4-6 ay

%25,1 3 aydan az

%8,2 6 aydan fazla
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Görsel 15: Urla-Atatürk Mahallesi İkinci Konutlar (Yazarların arşivinden, Mart, 2019)

Görsel 16’da görüldüğü gibi Kıyı Kanunu’na aykırı bir şekilde kıyıdan 10 
metre uzaklıkta konutlar inşa edilmiştir.

 

Görsel 16: Çeşme Ardınç Kıyıları (Google Earth, 2018)
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DEĞERLENDİRME
Türkiye’nin İstanbul, Antalya ve Muğla’dan sonra dördüncü büyük tatil mer-

kezlerinden olan İzmir yılın belli zamanlarında kullanılabilen ikinci konutlar 
nedeniyle daha geniş süreli kullanılabilecek turizm tesislerine yatırım alanı ola-
rak uygunluğunu kaybetmiştir. Kıyıya paralel olarak inşa edilen ikinci konutlar 
nedeniyle kıyılar asıl kimliğini kaybetmiştir. Gerek yerli gerek yabancı turistler 
için cazip bir ekonomik yatırım olarak gösterilen ikinci konutlar ileriki yıllarda 
ölü yatırımlara dönüşmüştür. Bu ikinci konutlar yıllın belli zamanlarında kulla-
nılmakta olup yılın büyük bir bölümü âtıl olarak geçirmektedir. Yatırımlar yaz 
nüfusuna göre yapıldığında kış ayları için ölü yatırım haline gelmekte bunun 
sonucunda da hem ülke hem kent ekonomisini olumsuz etkilemektedir. İkinci 
konut talebinin arsa, arazi ve konut fiyatlarını artırdığı görülmüştür. Bu neden-
den dolayı mülkiyet sahiplerine göre olumlu olarak değerlendirilirken kısıtlı 
imkanlara sahip yerel halkın konut sahibi olması zorlaştırılmıştır. Bu bölgelerde 
yerli halka uygun fiyatlı ev kiralamak mümkün görülmemektedir. İkinci konut 
sorunu sadece ülkemizde değil dünyanın farklı ülkelerinde de görülmektedir. 
Örneğin; Finlandiya’da ikinci konut sahiplerinin %58’lik kısmı ikinci konutları-
nı yıl genelinde 20 günden az kullanırken %18’lik kısmı hiç kullanmamaktadır. 
İzmir’de de kısmen benzer rakamlar görmek mümkündür. Avrupa ve Amerika 
şehirlerinde geniş bir uygulama alanı bulan ikinci konutların turizme kazandı-
rılması ve bu amaçla değerlendirilmeleri düşüncesi henüz İzmir’de yeterince 
tanınma ve uygulama sahası bulamamıştır. Bu ülkelerde ikinci konutlar bazı 
firmalar tarafından katalog biçimine getirilerek pazarlanmakta ve bu sayede 
yaygın olarak kiralanmakta olup, genç insanlara, yerel turistlere ve barınma 
sıkıntısı çeken bazı insanlara alternatif barınak olarak düşük bütçeli fiyatlarla 
sosyo-kültürel ve sportif amaçlı kulüp üyelerinin güvenceli yerlerde dinlenmesi 
için uluslararası turistik pazarlama şirketleri konut sahipleri ile anlaşarak söz 
konusu konutları pazarlamaktadır. 

Kitle turizminin yarattığı olumsuz sonuçlar bulunmaktadır. Kitle turizmi kül-
türel ve doğal değerlere, halkın yaşam biçimine özellikle çevreye zarar verdiği 
vurgulanmak istenmiştir. Fakat kitle turizminden ve turizm sektörünün büyüme-
sinin durdurulması gibi sonuçlar çıkarılmamalıdır. Söz konusu olumsuz etkileri 
minimum seviyede tutarak turizmde koruma-kullanma dengesinin kurulması ve 
sürdürülmesi olarak çözüm getirmek mümkündür. Bir başka değişle taşıma ka-
pasitesi bu durumda ne kadarlık bir turizmle maksimum faydanın nasıl sağlaya-
bileceğini göstermektedir. Örneğin Çeşme ilçesinin yerleşik nüfusu 41.278 iken 
yaz aylarındaki nüfus 2 milyona kadar çıkmakta ve insanlar yan yana yürüyemez 
hale gelmektedir. Taşıma kapasite seviyesi ciddi anlamda aşılmıştır. Bu kalaba-
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lık nüfustan kaynaklı koruma kullanma dengesi ihmal edilmiş ve çevreye büyük 
zararlar verilmiştir.

İzmir’de ikinci konutların oluşmaya başlamasında bazı yasal kanunların et-
kili olduğu görülmektedir. İlk olarak 1. Beş Yıllık Kalkınma Planında turizmle 
ilgili bazı kararlar alınmış bununla birlikte ikinci konutlar oluşmaya başlamıştır. 
1969 İzmir Metropoliten Alan Planında ise ikinci konutlara teşvik edici yollar 
sunulmuş, 1982 Turizm Teşvik Kanunu ile ikinci konutların yapımı hız kazanmış 
ve İzmir’in siluetini bozacak şekilde kıyılar betonlaşmıştır. Bunun önüne yasal 
düzenlemelerle geçilmeye çalışılsa da başarılı olunamamış aksine imar aflarıyla 
yasal hale gelmiştir. Bir diğer yasal konu ise yabancılara verilen bazı haklar neti-
cesinde yabancılara satılan ikinci konutlar yılın belli bir zamanını kullanarak ka-
lan zamanlarda boş kalması hem ekonomik açıdan hem de kıyılara ait özelliklerin 
yok olması bakımından kayıp olarak görülmektedir.

İzmir’in bulunduğu coğrafi konum ve doğal tarihi güzellikler turizm yatırım-
larının hızını ve sayısını artıran bir etkendir. Örneğin; Çeşme’de kooperatifler 
eliyle yapılan 500 haneli ikinci konutlar yine Çeşme’de 1972 yılında açılan Çeş-
me oteli ve 1967 yılında Fransız sermayesiyle yapılan Foça tatil köyü önemli 
yatırımlar içerisindedir.

Nüfustaki hızlı artış nedeniyle ihtiyaç olarak düşünülen ikinci konutların ge-
lişme biçimi kültürel ve doğal değerlerin ve toprak yapısının bozulması ve fiziki 
çevrenin kirletilmesi şeklinde olmuştur. Artan talebe karşı yönetimler arasındaki 
eksiklikler nedeni ile denetlenmeyen ikinci konutlar tarım alanları, orman alanla-
rı ve doğal sit alanları yerleşmelere açılmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir’de belirlenen ikinci konut sorununu çözmek için bir mekânsal strate-

ji planı önerilmiştir. Bu planın amacı doğanın bozulmasına sebebiyet vermeden 
turistlerin ve ikinci konutların buluştuğu bir pazar alanı oluşturarak ikinci konut 
sorununu İzmir’de ortadan kaldıracak mekânsal, kurumsal ve yasal çözümler 
üretmektir. Bu doğrultuda altı çözüm önerilmektedir:

Çözüm önerisi 1: Âtıl durumda olan ikinci konutlar tespit edilerek ekonomik 
gelişime katkı sağlayacak şekilde turistlere pazarlanma

Yerel belediyelerin bünyesinde bir turizm tanıtım pazarlama birimi oluşturu-
lacaktır. Bu birimin görevleri şunlardır: İkinci konutlara yönelik sanal paylaşım 
portalı oluşturmak ve seyahat acenteleri, tur operatörleri ve tatil konut pazarlama 
firmaları arasında iş birliği sağlamak şeklinde olacaktır.
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Turizm sektöründe yıl boyu katılımcılık ilkesi belirlenecektir. İzmir İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü tarafından turizm envanteri bütün olarak hazırlanacak ve 
sanal ortamda farklı dillerde sunulacaktır. Dikkat çekici tanıtım ve pazarlama için 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu ve üniversiteler tarafından oluşturula-
cak ulusal ve uluslararası organizasyonlar teşvik edilecektir.

	Projenin uygulanacağı alanlar: Karaburun Mordoğan Mahallesi ve çevresi, 
Çeşme Çiftlik Mahallesi ve çevresi, Urla Gül bahçe Mahallesi ve çevresi, 
Seferihisar Doğanbey Mahallesi ve çevresi olarak belirlenmiştir.

Çözüm önerisi 2: Kıyı kanununa aykırı olan ikinci konutların temizlenmesi-
nin sağlanması

İkinci konutların temizliği İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
yapılacaktır. Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlamasındaki yetki karma-
şasını gidermek için bu yetki yalnızca Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’ne verilecektir. İmara aykırı yapılaşmaların yasallaşmasını sağlayan 
imar affı gibi siyasi politikalara yer verilmeyecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesince kıyı mevzuatına aykırı olan kıyılardaki özel 
mülkiyetler kamuya kazandırılacak ve mevzuatta belirtilen kullanımlar doğrultu-
sunda kıyıda potansiyel rekreasyonel imkânlar sunan alanlarda aktivitelerin çeşit-
lendirilmesi, aktif yeşil alan varlığının arttırılması, yaya yollarının oluşturulması, 
insanların dinleneceği vakit geçireceği sosyal ortamların oluşturulması ve uygun 
yerlere marinalar inşa edilmesi sağlanacaktır.

	Sırasıyla aşağıdaki etaplar doğrultusunda ilerleyecektir; Urla Torasan Ma-
hallesi, Urla Kalabak Mahallesi, Çeşme Ardınç Mahallesi 

Tablo 7. Maliyet hesabı

Etaplar Kamulaştırma 
maliyeti (TL)

Enkaz
Maliyeti (TL)

Toplam maliyet 
(TL)

Urla Torasan mahallesi 13,06471 340,000 13,40471
Urla Kalabak mahallesi 19,45033 505,000 19,95533

Çeşme Ardınç mahallesi 29,29553 755,000 30,05053
  

Çözüm önerisi 3: Kıyılarda ve kırsal alanlardaki sürekli yoğun konut doku-
su ve beton yığınları yerine yeşil tamponlarla ayrılan küçük yerleşme birimleri 
oluşturulması

Urla Belediyesi tarafından küçük yerleşme birimleri imar planında kamuya ait 
alanlar olarak planlanacaktır. Oluşturulan birimlerde yörenin taşıma kapasite se-
viyesi belirlenecek ve koruma-kullanma dengesi dikkate alınacaktır. Bu yerleşme 
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birimlerinde yapı yoğunlukları düşürülerek, minimum parsel büyüklükleri, TAKS 
ve KAKS oranları bölgenin taşıyabilme seviyesi irdelenerek belirlenecektir.

	Proje alanları: Urla-Çeşme otoyolu Urla bağlantı yolu çevresi olarak 
belirlenmiştir.

Çözüm önerisi 4: Niteliksiz konut yapımını engelleyerek yörenin mimari do-
kusu göz önünde bulundurularak konutların inşa edilmesi

İkinci konutların imar planında gelişim alanı olarak planlanacak ve altyapısıy-
la birlikte gelişme gösterecektir.

Yerel yönetimler ikinci konutların yüksek olduğu kır ve kıyı yerleşmelerinde 
merkezi yönetimlerle ve ilgili kurumlarla iletişime geçerek bölgedeki kültürel 
değer taşıyan eski ve yıpranmış konut stoklarının envanteri oluşturulacak, yö-
rede yaşayan yerli halk tarihi ve kültürel değer taşıyan mülklerini el değiştirme-
den sağlıklaştırma, onarma olanağı bulacak ve bu tarz amaçlar için konut kredisi 
alabileceklerdir.

İkinci konut bulunan bölgelerde konut stoklarının ve çevrenin onarımına yö-
nelik mevcut yapılarda ve yeni yapılaşmalarda ekolojik ve sürdürülebilirlik anla-
yışına uygun onarım/yapım teknikleri ve enerji sistemleri kurulacaktır.

Çözüm önerisi 5: İkinci konut Master Planı hazırlanması

Eskimeye başlayan stoklardaki ikinci konutların ve turizm tesislerinin ona-
rımına, bakımına ve yenilenmesine hizmet kalitesinin arttırılması için kaynak 
sağlanacaktır.

İkinci konut Mater Planından çıkan girdiler Çevre Düzeni Planına 
yansıtılacaktır.

Üst ölçekli planı olmayan yerlerde mevzi plan uygulamasından kaçınılmalıdır.

İmar planı yapılırken ikinci konut alanları kentsel gelişim alanları olarak 
planlanlanacaktır.

Sürdürülebilir kıyı yönetim modeli benimsenerek uygun olan yörelerde farklı 
turizm türlerinin geliştirilmesi ve kıyıda oluşan ikinci konut baskısını bu şekilde 
başka bölgelere çekilecektir.

İzmir Valiliği’nce turizmde sürdürülebilir enerji ve atık yönetimi sistemleri 
hayata geçirilecektir.

Alternatif turizm potansiyeline sahip kırsal bölgeler tespit edilerek küçük ya-
tırımcılar teşvik edilecektir.
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İkinci konutların mevcutta yoğunlaşma gösteren bölgeler öncelik verilerek 
kentsel gelişme alanı olarak belirlenecektir. Bu alanlar kent merkezinin nazım 
imar planıyla bütüncül olarak ele alınacak, kentsel gelişim alanları olarak değer-
lendirilerek yoğunlaşmış ikinci konut bölgeleri sosyal donatı alanları ve altya-
pıları tamamlanarak temiz sağlıklı, hoş görünümlü kentsel yerleşim alanlarına 
dönüştürülecektir.

Çözüm önerisi 6: Pazarlama Kulübü sisteminin kurulması

Turistik tesisin yönetici-işletici şirketi ve satış şirketi tarafından kurulan bir 
kulüptür. Bu kulüp belediye bünyesinde bulunan turizm tanıtım pazarlama birimi 
tarafından denetlenecektir. Devre tatil hakkı sahipleri bu kulübe üye olmak sure-
tiyle devre tatil hakkından yararlanabilir.

Bu sistemde konutlar kamuya aittir. Özel mülkiyete dönüştürülmesi söz konu-
su değildir. Bu kulüpten elde edilen gelirler belediyenin hazinesi aktarılacaktır. 
Konutun niteliğine göre fiyatlar değişim gösterebilir. Her yıl sözleşme yenilenir. 
Yılda en az 7 gün kullanım hakkına sahiptir (Görsel 16).

Görsel 16. Pazarlama Kulübü Sistemi (Yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)
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İZMİR’DE SANAYİ ALANLARININ YER SEÇİMİ

Asuman İNGİT, Aslı DALKIRAN

GİRİŞ
Sanayi alanlarının yer seçimi kentleşmeye yön verecek önemli kararlardandır 

dolayısıyla planlama ilke ve esasları doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. 
Geçmişte sanayi alanlarının yer seçimi sürecinin etkin aktörleri ağırlıklı olarak 
şehir plancıları değil yatırımcılar olmuştur. Sürecin bu şekilde ilerlemesi yer se-
çimi sırasında gerekli etüt ve araştırma aşamalarının göz ardı edilerek, sanayi 
alanlarının afet riskine karşı dirençsiz alanlarda yer seçmesini kolaylaştırmıştır 
(Keleş, 1962). Afet riskli alanlarda yer alan sanayi tesislerinin taşımakta olduğu 
ikincil afet riskleri, olası bir depremde yaşam alanlarını patlamaya hazır bir bom-
ba haline getirerek can güvenliğini ve kentin ekonomik yapısını tehdit etmektedir 
(TMMOB, 2010).

Sanayileşme geçmişten günümüze ülkelerin sosyal ve ekonomik anlamda ge-
lişmesinin önemli bir aşaması olmuş ve toplumların refah seviyesinin yükselme-
sinde önemli katkılar sağlayarak gelişmiş ülkelerin ekonomisinin bel kemiğini 
oluşturan sektör konumuna gelmiştir. Bu süreç 1700’lerin ortasında Sanayi Dev-
rimi ile başlamıştır. Devrimin öncülüğünü sırasıyla tekstil ve demir üretimi yap-
mıştır (Akbulut, 2011). 1765’te bulunan buharlı makinelerin sanayide kullanıl-
masıyla üretim küçük ölçekli atölyelerden, evlerden ve el tezgâhlarından büyük 
ölçekli fabrikalara taşınmış ve kitlesel üretime geçilmiştir. Kitlesel üretim, konut 
ve iş yerlerini birbirinden ayırarak kentleşmeyi ve kent yaşamını değiştirmiştir 
(Aktan ve Tunç, 1998 ‘den akt. Şenol, 2011). 

Dünyada sanayi alanlarının yer seçimi, sanayide kullanılabilecek hammad-
delerin kuzey kuşakta daha yoğun olmasına rağmen orta kuşakta yoğunlaşmıştır 
(Görsel 1). Bunun sebebi orta kuşakta yaşayan insanların toplumsal yapısıdır; 
alım gücü, iş gücü rezervleri, girişimciler, mucitler, büyük pazarlar, su ve rüzgâr 
gibi yenilenebilir enerjiler orta kuşakta bulunmaktadır (Karakayacı, 2018). Çalış-



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

300

ma konusu kapsamında, dünya üzerindeki sanayi yer seçimini ve afet ilişkisini 
incelemek üzere, Dünya’da 1963-1998 yılları arasında meydana gelen deprem-
lerin gösterildiği haritaya bakıldığında, dünyada sanayi alanlarında yoğun ola-
rak bulunduğu orta kuşağın aynı zamanda deprem afetinin de yoğunlaştığı bölge 
olduğu görülmektedir (Görsel 2). Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, 
dünyadaki sanayi alanlarının deprem ve depremin tetikleyebileceği ikincil afet 
risklerini taşıdığı, olası bir afette ülkelerin ekonomik, fiziksel ve sosyal büyük 
kayıplarının oluşma tehlikelerinin bulunduğu tespit edilmiştir

Türkiye’de sanayileşme için çalışmalar ilk olarak 1930’lu yıllarda başlatıl-
mış ve planlı sanayileşme gündeme gelmiştir. 1960’lı yıllarda ise hazırlanmaya 
başlanan kalkınma planlarında sanayiler bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi 
için bir araç olarak görülmüş ve hızlı sanayileşme bu yıllarda başlamıştır (Şenol, 
2011). 

Görsel 1: Dünya Endüstri Kuşağı (URL 1)  Görsel 2: 1963-1998 Dünya Deprem Haritası (URL 2)

Ülkede sanayi alanlarının yer seçiminin ekonomik ve çevresel etkisi ancak 
1990’lı yılların sonunda fark edilmeye başlanmıştır. 2000 yılında çıkarılan 4562 
sayılı kanun ile Organize sanayi bölgelerinin yer seçimi kararının verilmesi ge-
rektiği vurgulanmış fakat bu yer seçimi kriterlerinin neler olacağından bahsedil-
memiştir (Can, 2001). Türkiye topraklarındaki sanayi tesislerinin büyük bir kısmı 
deprem riskli bölgelerde bulunmaktadır (Keleş, 2002).

İzmir, Türkiye’nin imalat ve özellikle endüstriyel kaza riskinin yüksek olduğu 
kimya sanayisinin yoğun üretim yaptığı bir kenttir. Sanayi alanlarının yoğun ola-
rak bulunması nedeni ile göç alarak, plansız kentleşme ve sanayileşme geçirmiş, 
sanayiler ile yerleşmeler iç içe girmiştir. Doğal afetlerin yoğun olarak yaşandığı 
ve afet riskinin fazla olduğu İzmir, plansız gelişen sanayisi ile doğal afetlere, 
yangınlara, endüstriyel kaza risklerine ve çevre kirliliklerine karşı dirençsiz bir 
kent durumdadır (Öncü, 2013). 



İzmir’de Sanayi Alanlarının Yer Seçimi

301

Bu çalışma, İzmir’de sanayilerin afet riskli alanlarda yer seçmesinin getire-
ceği sosyal, ekonomik ve fiziksel zararların ortaya çıkarılmasını amaçlamış olup 
sanayi potansiyeli yüksek olan İzmir’in mevcut ve yeni gelişme gösteren sanayi-
lerinde bu duruma çözümler bulunması hedeflenmiştir.

Çalışmada doküman incelemesi, derinlemesine görüşme ve görsel malzeme 
analizi yöntemleri kullanılmıştır. Doküman incelenmesinde, çalışmadaki anah-
tar kelimeler (doğal afetler, depremsellik, ikincil afetler, sanayiler, OSB’ler ve 
bunların yer seçimleri) ulusal kütüphane ve dijital veri tabanı kullanılarak araştı-
rılmış ve raporda kullanılan makalelere, tezlere ve kitaplara ulaşılmıştır. Derinle-
mesine görüşmeler, İzmir’de seçilen sorun üzerinde çalışmaları bulunan Trakya 
Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda bölge planlama 
üzerine çalışmaları bulunan Konya Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü öğretim üyesi ile yapılmış, çalışmaya katkıda bulunan verilere ulaşılmış-
tır. Görsel malzeme analizlerinde, araştırmalar sonucu elde edilen makalelerdeki 
risk paftaları ve MTA yer bilimleri jeolojik haritaları üzerinde İzmir’de bulunan 
sanayi alanları çakıştırılmış ve sorunun tespiti bu aşamada yapılmıştır. 1 hafta 
süren saha araştırması esnasında İzmir Büyük Şehir Belediyesi, İzmir Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’ndaki 
yetkili kişilerle görüşülmüştür. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin 
İnceleme Şube Müdürü ve Harita Kadastro Teknikeri ile görüşülerek çalışmaya 
konu olan sanayi alanlarının zemin etütleri incelenmiştir. İzmir’in jeoloji hari-
tası ve fay hattı haritasına ulaşabilmek için Ankara MTA Genel Müdürlüğü ile 
görüşülmüştür. MTA Yer Bilimleri web sitesinde bulunan jeoloji haritaları üze-
rinde sanayi alanları çakıştırılmıştır, depremsellik, sel ve jeolojik yapı haritaları 
üretilmiştir.

Çalışmanın giriş bölümünde seçilen sorun tariflenmiş, bu sorunun Dünya’da, 
Türkiye’de ve İzmir’deki durumu incelenmiş, sanayilerin dünya üzerinde yer 
seçimlerinden ve Sanayi Devriminden bahsedilmiştir. Kavramsal ve kuramsal 
çerçevede ise; soruna ilişkin önemli kavramlara değinilmiş, sanayi alanlarının 
kentteki yer seçiminin tarih içeresindeki değişimden bahsedilmiştir. Daha sonra 
sanayi alanlarının yer seçimi, sanayilerin taşınması ve OSB’ler hakkında farklı 
görüşlere yer verilmiş ve sanayi alanlarının afet riskli alanlarda yer seçmesi sonu-
cu oluşabilecek ikincil afetlerden bahsedilmiş bu konu üzerinde daha önce yaşa-
nan olaylara yer verilmiştir. Ele alınan örneklerden çıkarımlar yapılarak dünyada 
bu sorun karşında yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Saha Araştırmasında ise; 
ilk önce Türkiye’de sanayileşme süreci ve kalkınma planlarına değinilmiş daha 
sonra çalışma konusu ile ilgili mevcut durum tespitleri yapılmıştır. Çalışmanın 
devamında İzmir’deki çalışma alanları tanıtılmış ve çalışma kapsamında üretilen 
haritalara yer verilmiştir. Değerlendirme bölümünde; saha araştırmasında yapılan 
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tespitler doğrultusunda, İzmir’deki soruna yönelik yazarların değerlendirmeleri-
ne yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünü oluşturan Sonuç ve Önerilerde ise 
yapılan çalışma doğrultusunda varılan sonuç ve devamında sorunun giderilmesi-
ne yönelik hazırlanan önerilere yer verilmiştir.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Afet, insanların, toplumların günlük yaşantısını kesintiye uğratan veya durdu-

ran, ekonomik, fiziksel ve sosyal birtakım kayıplara neden olan doğa, teknoloji 
veya insan kaynaklı olaydır. Afet esnasında önemli kavramlardan biri olan afet 
yönetimi ise doğal afetlerin önlenmesi, zararlarını en aza indirgemesi, afet son-
rasında olaya zamanında etkili bir müdahale edilebilmesi ve afetten etkilenmiş 
toplumlara güvenli, gelişmiş yeni yaşam alanları oluşturulması hedefiyle toplum-
ca yapılması gereken bir mücadele aşamasıdır. Afet yönetimi risk ve tehlikelere 
bağlı olarak değişim gösterir. AFAD sözlüğünde tehlike, belirli zaman ve mekân-
da oraya çıkan sosyal ve ekonomik zararlar veren fiziki olaylar; risk ise belirli 
koşul ve ortamda bir olay sonucunda can, mal ve çevresel kayıpların gerçekleşme 
olasılığı olarak belirtilmiştir. Aynı sözlükte riskli alan; zemin yapısı, üzerinde bu-
lundurduğu yapılaşmayla can ve mal kayıplarına sebep olma riski taşıyan alanlar 
olarak tanımlanmıştır. Suya doygun olan, kendini tutma özelliği olmayan kumlu- 
killi zeminler, suya tamamen doygun oldukları zaman, hafif sarsıntı bile zeminin 
içindeki tanelerin birbirinden ayrılmasına neden olur ve deprem sırasında yapılar 
zemine batmaya başlar bu durum zemin sıvılaşmasını tetikler. Salvari (2000)’ye 
göre özellikle ikincil afet risklerini bünyesinde barındıran sanayi alanlarının yer 
seçimi sürecinde arazinin bu durumu göz önünde bulundurulmalıdır. İkincil afet, 
bir doğal afetin etkisi ile meydana gelen yangınlar, patlamalar, baraj yıkılması, 
heyelan, salgın hastalıklar ve endüstriyel kazalar gibi yeni afetlerin yaşanmasına 
verilen isim (AFAD, 2014). Can (2001)’a göre endüstriyel kazaların yaşanma ris-
kinin yüksek olduğu OSB’ler, plan dâhilinde, kentleşmeyi yönlendirmek ve çevre 
sorunlarını önlemek sebepleri ile imalat sanayi türlerinin yerleştirilmesi ve geliş-
tirilmesini sağlamak adına, gereken altyapı ve sosyal hizmetleri oluşturmak için 
planlı bir şekilde düzenlenen, işletilen hizmet ve mal üreten endüstriyel bölgeler-
dir. Saner (2012)’e göre endüstriyel bölgeler zamanla kentin gelişmesi ile üretim 
gücünü ve eski önemi kaybederek âtıl duruma gelebilmektedir. Günümüzde bu 
bölgelerin kente yeniden kazandırılması amacı ile endüstriyel dönüşüm kavramı 
gündeme gelmiştir. Bu kavramın temel dayanağı; geçmişte kentin önemli üretim 
yerleri olan fakat günümüzde farklı nedenlerle kullanılmaz hale gelmiş, kentsel iz 
niteliğindeki endüstri bölgelerinin farklı kullanımlar ve çeşitli işlevler ile kentliye 
geri kazandırılması gerektiği yönündedir.
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 Sanayilerin tarihsel süreçte kent içindeki yer seçimine bakıldığında, sanayi-
lerin ilk olarak suya yakın yerlerde konumlandığı bilinmektedir. Bunun nedeni 
Sanayi Devrimi’ndeki tekstil fabrikalarında kullanılan mekik ve çıkrıkların su 
gücüyle çalışmasıdır (Akbulut, 2011). Daha sonra sanayi alanlarının yer seçimi 
kırsal kesimlerde kömür ocakları etrafına ve pazara ulaşım maliyetinin en az ol-
duğu bölgelere kaymıştır. Süreç içerisinde sanayiler alt yapıya, iş gücüne ve tüke-
ticiye kolay ulaştığı yer olması nedeniyle kent merkezlerinde gelişme göstermiş 
fakat zamanla sanayi alanlarının büyüme talebi ve çevreye verdiği olumsuz et-
kiler nedeniyle kent çeperine kaymaya başlamıştır (Tekeli, 2010). Aynı zamanda 
sanayinin kent içinde yer seçiminde sektörel farklılıklar önemli bir kıstas olmaya 
başlamıştır. Emek yoğun üretimin yapıldığı sanayi alanları müşteriyle olan iliş-
kisini güçlü tutmak için kent merkezlerine yakın yer seçme eğilimi gösterirken, 
bilgi yoğun teknoloji kullanan sanayi alanlarının hammaddesi bilgi olduğu için 
bilgiye yakın yer seçme eğilimi göstermiştir (Köröğlu, 2017).

 Sanayilerin yer seçimi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüş-
lerden biri; sanayinin şehir dışına yerleşmesinin yatırımcılar açısından tatminkâr 
olmadığı, sanayinin imkân bulduğu zaman şehir merkezlerine yakınlaşarak, şeh-
ri ele geçirme ve bir süre sonra şehirden uzaklaşma eğiliminde olduğudur. Bu 
süreçte nüfus, ikamet ve istihdam için sanayi ile birlikte harekete geçer ve kent 
merkezini terk eder. Bunu yaparken niteliği bozulmuş yerleşim yerlerini geride 
bırakır (Lefebvre, 1967). Kent merkezinde kalan sanayi alanlarının taşınması ko-
nusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan biri; kent merkezinde bulu-
nan sanayilerin kent merkezinden taşınması sırasında direnç göstererek merkez-
de kalabilen sanayilerin, taşınan sanayilere göre avantajlı bir konuma geleceği 
dolayısıyla kent merkezinden sanayi alanlarının ya tamamen çıkarılması ya da 
hiçbirinin yerinden kaldırılmaması yönündedir (Tekeli, 2010). Sanayi yer seçi-
minde farklı görüşleri bulunan diğer bir konuda OSB’dir. OSB’ler planlı sana-
yileşme düşüncesi ile ortaya çıkan ve bölgesel kalkınmayı amaçlayan yatırım 
odaklı bölgelerdir. Son zamanlarda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin gelişmesi 
ve ihtisaslaşma, kümelenme yaklaşımlarının öne çıkması ile zaman içerisinde 
değişime uğramış, farklı görüş ve düşüncelerin gelişmesine neden olmuştur (Eren 
ve Paköz, 2017). Bazı görüşlere göre halen Organize Sanayi Bölgelerinin varlı-
ğı, bölgesel kalkınmada kritik bir faktörken bazı görüşlere göre de OSB dolu-
luk oranlarına bakıldığı zaman artık işlerliğini yitirmiş alanları oluşturmaktadır 
(BAKKA, 2012). Diğer bir görüş ise sanayi alanlarının afet riskli alanlarda yer 
seçme süreci ile ilgilidir. Bu görüşte riskli alanlardaki arazi kullanım kararlarının 
kentteki mekânsal fonksiyonların önceliğine göre verilmesi gerektiğine değinil-
miş ve yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin sanayi kentlerinde, sanayi alanlarının 
yer seçim önceliğinin risksiz alanlarda olması gerektiği ve kentteki diğer fonksi-
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yonların önem sıralarına göre yer seçiminin az riskli, orta riskli ve riskli alanlarda 
yapılması gerektiğidir (Oral, 2017). 

 Afet riskli bölgelerde bulunan rafineriler, boya ve kimya fabrikaları ve kim-
yasal madde depolarının yoğun olarak bulunduğu sanayi tesislerinde afete yol 
açan doğa olayları başka tehlikelerini de beraberinde getirerek ikincil bir afet 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum ciddi ekonomik ve çevresel sorunları 
beraberinde getirmektedir. Türkiye’de doğal afetlerin izlerine bakıldığında; sana-
yinin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen 7,5 şiddetindeki 17 Ağus-
tos 1999 depremi, ülkede büyük maddi ve manevi kayıplara neden olmuş DTP 
ülkede 13 milyar dolar kaybın oluştuğunu bildirmiştir. Deprem aynı zamanda 
rafinerilerdeki patlamalara ve kimyasal sızıntılara neden olarak ikincil afetleri 
olmuştur. Patlamalar sonucu büyük ölçekli yangın çıkmış, yangın genişleyerek 
günlerce sürmüş ve yurtdışından gelen ekipler tarafından ancak söndürülebilmiş-
tir. Bu yangın sonucu çevreye verilen zarar uzun yıllar sürmüştür. İkincil afete ne-
den olan rafinerilerin kurulduğu yıllarda Jeofizikçiler bu alanın fay hattı üzerinde 
olduğunu ve tesislerin yer seçiminin doğru olmadığını belirtseler de Jeofizikçiler 
süreçte dikkate alınmamış ve rafineriler fay hattı üzerine inşa edilmiştir (Öncü, 
2013). Aynı depremin ciddi hasarlar oluşturduğu başka bir kentte ise; 1984 Kent 
Bütünü İmar Plan Araştırması’nda kentin sanayi potansiyelinin olduğu fakat bi-
rinci derece deprem bölgesinde bulunması ve jeolojik yapısının sanayi gelişimine 
elverişli olmadığı belirtilse de kentte sanayi sektörü kontrolsüzce gelişmiştir. So-
nuç olarak bu yerleşmelerde depremde büyük ekonomik kayıplar yaşamıştır. Bu 
durum planlama sürecinde farklı aktörlerin etkin rol oynamadığını da göstermek-
tedir (Gedikli, 2001). Yine bu depremde gerekli önlemlerin ve müdahalelerin za-
manında yapılmaması ülkede ciddi can ve mal kayıplarına neden olmuş, deprem 
anında ulaşım ve iletişim ağları kilitlenmiştir. Doğal afet zararlarının azaltılması 
üzerinde yasal düzenlemelere sahip olunmasına rağmen, deprem zararları azaltı-
lamamıştır. Bunun nedeni Türkiye’deki yasal düzenlemelerin, afet öncesi zararı 
azaltmak yerine afet sonrası zarar gören yerlerdeki imar ve afetzedelerin zararını 
azaltacak olan afet sonrası kriz yönetimine ilişkin olmasıdır. 

 Dünya’da birçok ülkede afete öncesinde, anında ve sonrasında bölgesel iş bir-
liği programları ile kapsamlı ve planlı yaklaşımların geliştirildiği bilinmektedir. 
Örneğin kent planlaması, yapı inşası süreçlerinin denetim altında yüksek standart-
larla oluşturulması, yasalarla güvence altına alınmaktadır. Türkiye’de afet sonrası 
yönetilmesi gereken bir diğer husus ise yazılı ve görsel medyada somut verilere 
dayanmayan söylentilerin yayılmasıdır. Bu durum halkın yönetime, bilim insan-
larına olan güvenini sarsmakta hem de afetzedeleri olumsuz etkilemektedir. ABD 
ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler afet sonrası spekülasyonların önlenmesi amacı 
ile bilim kurulları oluşturmuştur. Bu kurul toplumun bilinçlendirilmesi sağlayan 



İzmir’de Sanayi Alanlarının Yer Seçimi

305

açıklamaları, denetiminden geçirdikten sonra yetkili görevlilerce yapılmaktadır 
(Uzunçıbuk, 2005). Dünyada yaşanmış doğal afetlerle bakıldığında; Amerika’da 
kent merkezindeki koylar doldurularak oluşturulan sanayi ve ticaret alanları ya-
şanan deprem sonucunda hasar görmüş ve zemin oturma problemleri oluşmuştur 
(Gürel, 2000). 

 Çin’de bir sanayi kentinde 7,8 büyüklüğündeki deprem ile kentin büyük bir 
bölümü yıkılmış, madenleri su basmış ve bu deprem sonucu büyük endüstriyel 
kalıntılar ortaya çıkmıştır. Büyük can ve ekonomik kayıplara neden olan bu doğal 
afetler sonrasında, sanayi kuruluşları birkaç yıl içinde yeniden üretime geçse bile 
doğal afet öncesi üretim düzeyine ancak iki yılın sonunda ulaşmıştır (URL 3). 
Japonya’da 8,9 büyüklüğündeki depremde nükleer santraller zarar görerek can 
ve mal kayıplarına neden olmuş ve bölgesel görülen afetlerin küresel afetlere ne-
den olabileceğini göstermiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Japonya gibi afete karşı 
dirençlilikte teknolojiyi kullanan bir ülke bile tüm güçlerini kullanarak hala to-
parlanamamıştır (Öncü, 2013). Teknolojik gelişmelere rağmen afet sonrası hasar-
ların, yıkımların, ekonomik kayıpların meydana geldiği görülmektedir. Bu konu 
üzerinde farklı bir görüşe göre afeti göz önüne alan ülke planlarının yapılması, 
teknolojik önlemlerin alınmasından çok daha önemlidir (Gürel, 2000). 

 Dünyada birçok ülkede sel afeti depremden daha fazla risk taşımaktadır. Do-
ğal alanların ve coğrafi yapının tahribatı, iklim değişikliği gibi nedenler sel ve 
taşkın riskini artırmaktadır. Fransa ve Çin gibi selin büyük tahribat oluşturduğu 
ülkelerde sel öncesi değil sel sonrası zararların azaltılmasına yönelik önemler 
alınmaya başlanmıştır (Uzunçıbuk, 2005). Türkiye’de daha çok akarsu taşkınları 
ve kentsel alanlarda ani su baskınları yaşanmaktadır. Akarsu kentlerinin şekillen-
dirilmesinde verilen mühendislik ve planlama kararları incelendiğinde, taşkınla-
rın ve ani su baskınlarının gerçekleşmesine sebep olan ortak bir takım planlama 
yanlışlarının olduğu görülmüştür (Balaban, 2009).

SAHA ARAŞTIRMASI 
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk senelerinde planlı kalkınma amacıyla oluştu-

rulan sanayi yer seçimi kararlarının, son kırk yıl içerisinde sermayenin istediği 
yerde istediğini yapmasına imkân sağlayan yapısı dolayısıyla şehircilik ilkeleri 
göz ardı edilerek ne pahasına olursa olsun ‘sanayileşme’ ile özdeşleştirilmiştir 
(Gedikli, 2001). Sanayi, planlı döneme geçişte hazırlanan 5 yıllık kalkınma plan-
larıyla ülke gündemine gelmiştir; 

• Birinci (1963-1967) ve İkinci (1968-1972) Beş Yıllık Kalkınma Planla-
rında; bölgeler arası dengesizliklerin OSB’lerle giderilmesi amaçlanmış-
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tır (Can, 2001). Bu doğrultuda devlet teşvik ve krediler sağlamıştır (DP-
T,1963’den akt. Şenol, 2011). 

• Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında (1973-1977); önceki kalkınma 
planlarından farklı olarak OSB kentleşme ve fiziki planlama konularına ilk 
defa değinilmiştir (Çezik ve Eraydan, 1982’den akt. Şenol, 2011).

•  Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında (1979-1983); OSB’nin yönetil-
mesi sorunlarının giderilmesi ve sanayiler arası eş güdümün sağlanması 
üzerinde durularak ağır ve yan sanayilerin sanayi alanlarında bütünleştiri-
leceklerine değinilmiştir (Can, 2001). 

• Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında (1985-1989); OSB’lerin kentte 
planlı ve düzenli yer seçmesi, gelişimi ve desteklenmesi hedeflenmiş, ilk 
kez OSB’nin çevresel olumsuz etkilerinin giderilmesinden söz edilmiştir 
(DPT, 1985’den akt. Şenol, 2011). 

• Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında (1990-1994); OSB’ler dışında kalan 
konut alanları, yan sanayi gibi gelişmeler planlama ve kamulaştırma bü-
tünlüğü ile düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır (Can, 2001). 

• Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında (1996-2000); kent içinde kalmış 
sanayi tesislerinin hâlihazırda bulunan OSB’lere taşınması gündeme gel-
miştir (Can, 2001).

• Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005); orta büyüklükte alt 
yapısı hazırlanmış sanayi alanları oluşturularak, kenti olumlu gelişmelere 
yönlendirmek hedeflenmiştir. Bu planda ilk defa afet güvenliği konusunda 
çalışmaların yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir (Can, 2001). 

• Dokuzunu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2007-2013); üniversite-sanayi 
iş birliği ve ihtisas OSB’lerin kurulmasına önem verilmesi gerektiği vur-
gulanmıştır (BAKKA, 2012).

 Türkiye’de kentlerdeki sanayileşme ve devamında gelen hızlı nüfus artışı; 
gecekondulaşma, çarpık kentleşme nedeniyle zemin özellikleri açısından afet ris-
ki bulunan alanlar yerleşime açılmıştır. Alınan yanlış arazi kullanımı kararları; 
ülkenin beşte birini oluşturan, nüfusun %45’ini barındıran, GSMH’nın üçte birini 
üreten sanayi alanlarının %43’ünün deprem bölgesinde yer seçmesine neden ol-
muştur (Soylu, 1999).

Türkiye’de 2018 verilerine göre sanayi %20’lik oranla istihdam sağlayan 
ikinci sektördür (URL 4). Bugün Türkiye sanayisi 5 milyon 437 bin kişi istih-
dam etmektedir (URL 5). İzmir İl Sanayi Durum Raporu 2017 verilerine göre; 
Türkiye’de bulunan 311 OSB’den 49’u Ege Bölgesi’nde, Ege Bölgesi’ndeki 49 
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OSB’den 13’ü de İzmir’de bulunmaktadır. İzmir’de yer alan sanayilerin %66’sı 
yerli sermayeli iken %34’ü yabancı sermayelidir (Akgüngör ve ark., 2017). İz-
mir’in GSKD içinde sanayinin payı %26,9’dur. İzmir’de sanayi sektöründe is-
tihdam edilen nüfus %33’lük oranla Türkiye genelinin üstündedir. İzmir sanayisi 
ülke sanayisinin %6,5’ini tek başına karşıladığı İzmir İl Sanayi Durum Raporu 
2017’de belirtilmiştir. İzmir 81 il arasında sanayi işletme sayısı bakımından 4. 
Sırada ve sanayisinde başlıca sektörler gıda, kimya, tekstil, makine, plastik (Ece-
ral ve Çiftci, 2018). Bu sektörlerin dağılımları ve İzmir’deki yer seçimleri Görsel 
3’te gösterilmiştir.

 

Görsel 3: İzmir’deki Sanayi Alanlarının Sektörel Dağılımı ve Doluluk Oranları (Yazarlar 
tarafından üretilmiştir, 2019)
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Görsel 4: Görsel 3’te Gösterilen A Parçası Detay Görünümü

 

Görsel 5: Görsel 3’te Gösterilen B Parçası Detay Görünümü
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Görsel 6: Görsel 3’te Gösterilen C Parçası Detay Görünümü

Geçmişte İzmir’de büyük bir pazarın olması ve lojistik avantajlarının bulun-
ması sanayilerin burada yer seçmesinde etkili olmuştur (Karataş, 2006). Tarihsel 
süreçte İzmir’de sanayilerin gelişimi önceleri liman çevresi ve merkezdeyken 
daha sonra Buca, Çiğli, Bornova, Gaziemir, Aliağa ilçelerine yayılmıştır. İz-
mir’de sanayi alanlarının yer seçimi yatırımcılara bırakılmış ve sanayi alanları 
sadece yatırımcıların yönlendirmesiyle oluşturulmuştur. Bu durum sanayi alanla-
rı için uygun zemin koşullarının sağlanamadığı sanayi gelişim alanlarının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Çalışma kapsamında üretilen haritalar ile İzmir’de 
alüvyon zeminler, aktif fay hatları ve uzantıları, sel ve taşkın riskli alanlar üze-
rinde yer seçmiş sanayilerin bulunduğu ve sanayi alanlarında zemin etütlerinin 
yapılmadığı tespit edilmiştir. İzmir’de yaşanmış depremlere bakıldığında 6 ve 
üzeri depremin gerçekleşme ihtimali %82’dir. Bu durumlar göz önünde bulun-
durulduğunda, gerçekleşecek bir depremin hem İzmir hem de ülke ekonomisinde 
büyük kayıplara yol açacağı aynı zamanda sanayi alanlarında ikincil afetin ger-
çekleşme tehlikesini neden olabileceği açıkça görülmektedir (Öncü, 2013). Bu 
doğrultularda sanayilerin afet riskli alanlarda yer seçmesi çalışmaya konu olmuş 
ve çalışma alanı olarak; İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), Aliağa 
Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOS-
Bİ) ve merkezde bulunan sanayi siteleri belirlenmiştir. Tablo 1’de çalışma alanı 
içerisindeki OSB’lerin genel bilgileri verilmiştir.
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Tablo 1: İzmir’in Organize Sanayi Bölgelerine İlişkin Veriler 

OSB Kuruluş 
Yılı

Aktif 
Firma

İstihdam Doluluk 
Oranı

Baskın 
Sektörler

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
(İAOSB)

1976 582 35.000 %99 Makina

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi 
(ALOSBİ)

1997 50 3.000  %37 Kimya

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 
(KOSBİ)

1993 398 26.000 %56 Makine ve 
Gıda

Kaynak: (TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın hazırladığı OSB, Küçük Sanayi Siteleri 
ve Teknoparklar Raporu’ndan yararlanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir, 2017)

İAOSB’de faaliyet gösteren kimya sanayi %1,78’lik oranla Türkiye geneli-
nin üzerindedir (İzmir İl Sanayi Durum Raporu, 2017). İAOSB oluşturulurken 
Balatçık, Küçük Çiğli ve Büyük Çiğli Derelerinin yatakları değiştirilmiş, Gediz 
Nehri Yatağı doldurulmuş ve 300 metre kalınlığındaki alüvyon zeminin üzerine 
inşa edilmiştir. İAOSB’de bulunan tekstil ve boya sanayilerin yer altı su ihtiya-
cı, derin su kuyularıyla zeminden çekilmektedir. Dolayısıyla zeminde oturma 
sorunları oluşmuş ve İAOSB’nin önemli bir bölümü deniz seviyesinden aşağıya 
inmiştir (Yılmaz ve Eskişar, 2004). İAOSB’de sel ve taşkın riski yüksektir. Za-
man zaman gerçekleşen sel ve taşkın İAOSB’de hasarlara yol açmaktadır. Aynı 
zamanda alüvyon zemin üzerinde bulunan İAOSB deprem riski taşımaktadır 
(Görsel 7). Buna çözüm olarak işletmelerin çoğu prefabrik yapılardan oluş-
turulmaktadır ancak 1999 depreminde de görüldüğü üzere prefabrik yapıların 
depreme karşı direncinin beklenen düzeyde olmadığı saptanmıştır (Kara vd., 
2015). İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilen veriler doğrultusunda İA-
OSB’nde 2001 yılında Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda her işletmede 
1 yıl içerisinde tamamlanması zorunlu kılınan zemin etütlerinin halen yapılma-
dığı görülmektedir (Görsel 8). Bu verilerde, İAOSB’nin kuzeydoğusunda bulu-
nan Ata Sanayi Sitesi, önlem alınacak nitelikte şişme oturma açısından sorunlu 
alanlar olarak belirlenmiştir.
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Görsel 7: İzmir Sel-Taşkın Riski ve Sanayi Alanları Yar Seçimi Haritası (Yazarlar 
tarafından üretilmiştir, 2019) 

Görsel 8: Çiğli Arazi Kullanımı ve Jeolojik Yapısı (Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019)
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Görsel 9: İAOSB Zemin Etüdü (İBB Zemin Etüd Şube Müdürlüğü, 2019)

 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde, ülkede kimyasal üretimin %25’ini oluş-
turan ve diğer sektörlere girdi sağlayan petrokimya tesisleri bulunmaktadır. Bü-
yük sanayi tesisleri olan İzmir Rafinerisi (TÜPRAŞ), Star Rafineri ve petrokimya 
tesisleri (PETKİM) 1985 yılında devlet öncülüğünde Aliağa’da kurulmuş, 1987 
yılından itibaren özelleştirilmektedir (Eroğlu ve Bozyiğit, 2013). ALOSBİ’de bu-
lunan sanayiler, petrokimya tesisleri fay hattı üzerinde yer almakta ve deprem 
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riski taşımaktadır (Görsel 9). İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilen ve-
riler doğrultusunda TÜPRAŞ, PETKİM ve Star Rafinerilerinin zemin etütlerinin 
yapıldığı, fakat ALOSBİ’nin zemin etütlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Görsel 9: Aliağa Arazi Kullanımı ve Jeolojik Yapısı (Yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019)

KOSBİ, diri fay hattı uzantısında ve aynı zamanda depremin etkisinin yo-
ğun yaşandığı birinci sınıf tarım arazileri üzerinde bulunmaktadır (Görsel 10). 
İZKA tarafından hazırlanan 2023 Bölge Planı’nda ilçe lojistik merkez olarak 
belirlenmiştir.

Görsel 10: Kemalpaşa Arazi Kullanımı ve Jeolojik Yapısı (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir, 2019)
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Merkezde bulunan küçük sanayi siteleri, İzmir- Turgutlu yol aksında gelişme 
göstererek jeolojik yapı bakımından riskli alanlarda yer seçmiştir. Söz konusu sa-
nayi sitelerinin zamanla kent merkezinde kalması nedeni ile Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesine taşınması konusu gündemdedir.

DEĞERLENDİRME 
Sanayilerin yer seçimi kararları geçmişten günümüze kentlerin gelişimini 

etkileyen önemli bir etmen olmuştur. Sanayi alanlarının önceleri bölgeler arası 
eşitsizliklerin giderilmesi için bir kalkınma aracı olarak kullanılması yer seçim-
lerinin bu doğrultuda yapılmasına ve yer seçiminde önem arz eden doğal etmen-
lerin sürekli arka plana atılmasına neden olmuştur. İhmal edilen bu etmenlerden 
birinin sanayi-doğal afet ilişkisi olduğu yaşanılan acı olaylar sonucunda tecrübe 
edilmiştir. Yaşanan olaylar üzerinde genel bir değerlendirme yapıldığında; afet-
lerin sanayi alanlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği, aynı zamanda afet 
sonucu ortaya çıkan ikincil afetlerin kısa ve uzun vadede insana, çevreye olan 
olumsuz etkilerinin büyük kayıpları da beraberinde getirdiği birçok kez dene-
yimlenmiştir. Bu tecrübelerle sanayilerin yer seçiminde afet riski üzerinde yasal 
düzenlemeler yapılmaya başlansa da halen zemin etüt ve iyileştirme çalışmaları 
olmayan sanayi alanlarının varlığı bu düzenlemelerle istenilen bilincin yaratı-
lamamış olduğunu göstermektedir. Bu nedenle mevcut durumda birçok sanayi 
alanı afet ve afet sonrası oluşabilecek ikincil afet karşısında oldukça hazırlıksız, 
olaylar sonucunda ciddi can ve mal kaybı yaşama riski altındadır. Bazı ülkelerde 
yapılan araştırmalar sonucunda endüstriyel tesis işletmecilerinin sahalarındaki 
risk kaynaklarına odaklandığı, tesislerin bulunduğu alandaki doğal afet riskleri-
nin çoğu zaman bilincinde olmadığı tespit edilmiştir. İAOSB’de ülkedeki yasal 
düzenlemelere rağmen zemin etüt ve iyileştirme çalışmalarının olmaması işletme 
sahiplerinin afeti göz ardı ettiğinin ispatıdır.

Kuramsal çerçevede tartışılan sanayilerin yer seçimindeki farklı görüşler de-
ğerlendirildiğinde; Oral’ın 2012 yılında yapmış olduğu çalışmadan sanayi potan-
siyeli olan kentlerdeki yer seçimi kararlarında zemin özellikleri incelendiğinde 
sanayilerin afet risksiz bölgelerde bulunması gerektiği sonucu çıkarılmıştır. İzmir 
özelinde bu görüş değerlendirildiğinde, kentin sanayi potansiyelinin olmasına 
rağmen sanayilerin kent içinde riskli yerlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Felsefi 
çalışmaları bulunan Lefebvre sanayilerin kent merkezinden uzaklaştırılmasının 
niteliksiz alanları beraberinde getireceği görüşündedir. Bu görüşte eksik kalan 
kısım; geride kalan niteliksiz alanların kente bir değer kazandırma potansiyelinin 
olmasıdır. Niteliksiz alanlara değer kazandıracak endüstriyel miras ve dönüşüm 
kavramları bu görüşü destekler niteliktedir. Üretim ömrünü tamamlamış endüst-
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riyel yapıların niteliksizleşmesi sonucu yapılan yenileme çalışmalarıyla çeşitli 
işlevlerde (müze, kültür merkezi vb.) kente kazandırılabildiği gözlemlenmiştir. 
Son olarak tartışılan görüş değerlendirildiğinde; OSB’lerin gelecekte doluluk 
oranları düşünülmeden sadece bölgenin kalkınmasında bir araç olarak kullanıl-
ması; diğer sanayilerin oluşturulan OSB dışında yer seçmesi OSB’lerin beklenen 
talebi sağlayamadığını göstermektedir. İzmir Aliağa ilçesinde %63 oranda boş 
olan ALOSBİ’nin varlığına rağmen OSB’nin 25 km uzağında üretime devam 
eden sanayi tesislerinin bulunması oluşturulan OSB’nin sanayi işletmecileri için 
ilgi odağı olamadığını göstermektedir. 

Saha araştırmasında İzmir’in sanayi potansiyelinden bahsedilerek sanayi sek-
töründe istihdam edilen nüfusun, Türkiye genelinden yüksek olduğu vurgulan-
mıştır. İzmir’de önemli sanayilerin yer seçimi sürecinin değerlendirmesi çalışma-
nın bu bölümünde yapılacaktır. İzmir için önemli istihdam ve üretim merkezle-
rinden olan İAOSB 70’li yıllarda İzmir Çiğli’de yer seçerek nüfusu beraberinde 
getirmiş ve gecekondu bölgelerini oluşmasına sebep olarak, o yıllarda kentin ge-
lişimine yön vermiştir. Bu sanayi alanının; alüvyon zeminde ve sel riski altında 
bulunması, sanayi alanı için dere yataklarının yönünün değiştirilmiş olması ve 
doğal koruma alanına olan yakınlığı gibi nedenlerle yer seçimi planlama ilkele-
rine aykırıdır. Zemin özellikleri açısından riskli bölgede bulunan İAOSB’nin ze-
min etüt ve iyileştirme çalışmalarının olmaması yer seçimindeki yanlışlar sonucu 
ortaya çıkan riskleri arttırmaktadır. Zamanla İzmir’in sanayi gelişimi Aliağa’ya 
sıçrayarak yayılmış, önemli miktarda kimyasal üretim yapan sanayi bölgesi ve 
petrol rafinerileri fay hatlarına yakın, bir kısmı jeolojik açıdan riskli bölgede yer 
seçmiştir. Bu durum özellikle ikincil afet riski taşıyan kimyasal üretimin yoğun 
olarak yapıldığı tesislerin yer seçiminde afet risklerinin gözetilmediğini bir kez 
daha göstermektedir. Aynı zamanda Aliağa’da bulunan petrol rafinerilerinin yer-
leşme alanlarına yakınlığı, rafineride oluşacak ikincil afetin etkisinin yerleşmeye 
kadar yayılmasına neden olarak yaşanacak afetin büyüklüğünü arttırmaktadır. Bu 
rafinerilerde çözüm olarak zemin iyileştirme çalışmaları yapılmış olsa da en ufak 
zemin sarsıntısında patlama tehlikesi taşıyan rafinerilerde ikincil afetleri önlemek 
için yeterli olmadığı dünyada yaşanmış afetler neticesinde öğrenilmiştir. İzmir 
doğu yönünde gelişen KOSBİ ise depremin yoğun olarak hissedildiği birinci sınıf 
tarım arazisinde ve alüvyon yelpazesi zemini üzerinde bulunması deprem riski 
taşımasına neden olmaktadır. İzmir’deki konumun getirdiği avantajlar doğrultu-
sunda ilçenin lojistik merkez ilan edilmesi ve merkezdeki sanayi sitelerinin ilçeye 
taşınması düşüncesi yakın gelecekte ilçedeki sanayileşmenin arttırılmasının he-
deflendiğini göstermektedir. İzmir sanayileşmesinin başlangıcı olan merkezdeki 
sanayi sitelerinin yapılan analizler sonucunda afet riskli alanda bulunduğu tespit 
edilmiştir. Bahsi geçen sanayi siteleri günümüzde yerleşme içerisinde kalarak 
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mekânsal darlık problemi yaşamakta bu durum sanayi işletmelerinde ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Aynı zamanda bu sanayi sitelerinin yakın çevresinde 
bulunan konut alanlarına sosyal ve çevresel olarak olumsuz etkiler yaratmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir sanayisi coğrafi konumu nedeniyle ülkenin üretimde dışa açılan kapısı 

konumunda ve istihdam oranı Türkiye genelinin üzerinde olup ülkenin ve ken-
tin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. İzmir ve Türkiye ekonomisinde 
önemli bir yere sahip olan bahsi geçen sanayilerin; çalışma kapsamında İzmir 
kenti genelinde yapılan Depremsellik Analizi, Sel ve Taşkın Analizi, Jeolojik 
Yapı Analizi doğrultusunda İAOSB, ALOSBİ, KOSBİ ve merkezde bulunan sa-
nayi sitelerinin riskli alanlarda bulunduğu aynı zamanda ikincil afet riski taşıdığı 
sonucuna varılmıştır. Aşağıda, bu sorunu ortadan kaldırmak adına İzmir’e yöne-
lik bir dizi çözüm önerisi sıralanmıştır.

Afet Önleme ve Araştırma Ajansı’nın kurulması
11. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında Ulusal Bütünleşik Afet Azaltma 

Modeli oluşturulmalıdır. Modelin gerçekleştirilmesine yönelik Afet Önleme ve 
Araştırma Ajansı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde riskli taşıyan il-
lerde 2019-2023 yılları arasında kurularak faaliyete geçebilir. Ajansın amacı afeti 
izleme, tahmini ve buna yönelik önlem alıcı sistemlerin yönetimi ve kontrolünün 
sağlanması aynı zamanda Ulusal Bütünleşik Afet Azaltma Model’inde belirtilen 
kent bütününde yapılması hedeflenen Deprem Master Planı’nda kullanılacak ha-
ritaların üretilmesidir. Kamusal yapılanma ile oluşturulabilecek bu ajansta Jeoloji 
Mühendisi, Deprem Mühendisi, Şehir Plancıları, Mekatronik Mühendisi, Meteo-
roloji Mühendisi, Yazlım Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Mimar gibi farklı mes-
leki disiplinler yer almalıdır.

Afet riski altındaki bazı endüstriyel alanların taşınması
6306 sayılı Kanun’da endüstriyel riskli alan tanımına yer verilmelidir. Ülke 

genelinde risk altında bulunan sanayi alanlarının tespit, yönetim ve dönüşüm sü-
recini anlatan Riskli Endüstriyel Bölgelerin Dönüşümü Hakkındaki Yönetmelik 
6306 sayılı kanun kapsamında çıkarılmalıdır. Riskli alan tespitlerine ilaveten en-
düstriyel riskli alanlarının tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ya-
pılmalıdır. Endüstriyel riskli alanlarda uygulanacak dönüşümünün tüm yetkileri 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ku-
rulacak olan Endüstriyel Riskli Alanların Yönetim ve Dönüşüm Başkanlığı’na 
verilebilir. 
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Endüstriyel Riskli Alanların Yönetim ve Dönüşüm 
Başkanlığı’nın kurulması
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iş birli-

ğinde Endüstriyel Riskli Alanların Yönetim ve Dönüşüm Başkanlığı kurulmalı-
dır. Risk altında bulunduğu ve endüstriyel dönüşüme uğraması gerektiği tespit 
edilen endüstriyel alanlarda Endüstriyel Dönüşüm Projeleri şehir plancıları ve 
mimarlar tarafından yapılmalıdır. Riskli alanlarda bulunan sanayi alanlarına yö-
nelik Riskli Endüstriyel Bölgelerin Dönüşümü Hakkındaki Yönetmelik’te bahsi 
geçen şartların denetimi yapılmalıdır. Bu denetim İzmir’de ALOSBİ, Petrokimya 
Tesisleri ve KOSBİ’de yapılmalıdır.

Küçük sanayi işletmelerinin organize sanayi bölgelerine 
dönüşmesi
15 Şubat 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında 

İzmir’de yerleşme içerisinde kalan ve ekonomik anlamda büyüyemeyen sanayi 
sitelerinin uygun altyapı imkânlarının sağlanacağı ve gelişimin risksiz alana yön-
lendirilecek olan Kemalpaşa OSB’ne taşınmalıdır. Sürecin yönetim ve finansın-
dan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu olmalıdır.

İzmir’de sanayi gelişimlerinin kontrollü şekilde ilerletilmesi
İzmir Kalkınma Ajansı ve Afet Önleme ve Araştırma Ajansının çalışma 

ortaklığı ile Sanayi Gelişim Planları hazırlanmalıdır. Sanayi alanlarının ge-
lişmesinde bu iki ajansın iş birliği ile oluşturulacak çalışmaların önemli bir 
kriterinin günümüze kadar ihmal edilmiş afet riski olmalıdır. Sanayi Gelişim 
Planı kapsamında endüstriyel riskli bölgelerde mesafe planları yapılmalı, afet 
anında sanayi çalışanlarının tahliyesi için açık alanlar tasarlanmalıdır. Yer ha-
reketiyle tetiklenen yer kilit sistemleri oluşturulmalıdır. Türkiye’de afet yönet-
meliğinin afet sonrası zararların azaltılmasına yönelik olması nedeniyle Ulusal 
Bütünleşik Afet Azaltma Model’inde endüstriyel riskli alanlarda Afetlerin Ön-
lenmesi Hakkında Kanun çıkarılmalıdır. Bu kanun kapsamında İtfaiye Yasa-
sı ile tehlikeli madde üreten tesislerin kendi profesyonel itfaiye ekipmanları 
oluşturulmalıdır.

İzmir’de sel riskli alanlarda Sel Önleme Altyapısı’nın 
kurulması
Ulusal Bütünleşik Afet Azaltma Model’inde sel riskli illerde hedeflenen Sel 

Önleme Altyapısı’nın taşkın ve yağmur sonrası fazla suyun; sanayilerde kullanı-
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ma kazandırılması ve kimyasal tesislerde ikincil afet soncu oluşabilecek yangının 
kontrolünün sağlanması için rezervuarları dere yatakları yakınlarında kurulmalı-
dır. İzmir’de Sel Önleme Alt yapısının 9.110.399.417 TL’lik finansı DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü tarafından karşılanmalı, denetim ve işleyişinde ise Afet Önleme ve 
Araştırma Ajansı etkin rol oynamalıdır.

Sanayi alanlarını da içine alan Deprem Master Planı’nın 
yapılması
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortak çalışması ile 

yapılan Deprem Master Planı’nda sanayi alanlarının çalışmaya dahil edilmemesi 
sonucu yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmeli ve çalışmada Afet Ön-
leme ve Araştırma Ajansı söz sahibi olmalıdır. Bakanlık İzmir Deprem Master 
Planı’nı Sanayi Gelişim Planı’nı dikkate alarak yapmalıdır.
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İZMİR’DE KENTSEL ULAŞIM VE LOJİSTİK

Ece Nur İLERİ, Safa ÖNGEL

GİRİŞ
Lojistik, dağıtılacak ürünü hasarsız bir şekilde, doğru zamanda doğru yere 

ulaştırmayı amaçlar. Dünya ticaretinin küreselleşmesi ve buna bağlı olarak ithalat 
ve ihracat oranının artması, şirketlerin ürün kalitesinin yanı sıra lojistik hizmet-
lerinde de gelişmeler beklemesi, ürünlerin tüketim ömrünün azalması, teknolo-
ji alanında yaşanan gelişmelerin hızlanması ve dış kaynak kullanımının artması 
gibi çeşitli nedenler lojistik stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir yer tut-
maktadır (Tuna, 2001).

“Kentsel lojistik yerleşim bölgelerindeki lojistik faaliyetlerinin incelenmesi, 
planlaması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi konularını kapsayan lojistik alandır” 
(Büyüközkan vd., 2012).

Kentsel yerleşim alanlarının hızla büyümesi, önceden kent dışında kalan lo-
jistik alanlarının zamanla kent içinde kalmasına ve kent içi ulaşımda yoğunluk 
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu trafik yoğunluğu araçların ortalama hızını 
düşürmekte, ulaşım süresini uzatmakta ve buna bağlı olarak yakıt sarfiyatını ar-
tırmaktadır. Araçlardan kaynaklanan kirlilik ve gürültüden oluşan çevresel sorun-
lar da göz önünde bulundurulursa bu durum kentlerde yaşayan canlıların sağlık 
sorunlarına da olumsuz etki etmektedir. Kalabalık ve nüfus artış hızı yüksek olan 
kentlerde nüfusa bağlı şekilde artan özel araç kullanımı ve canlıların çeşitli ihti-
yaçlarını karşılayan yük taşımacılığı; trafiğin yoğunlaşmasına, çevre kirliliğinin 
artmasına, taşıma maliyetlerinin yükselmesine ve buna bağlı olarak ürün fiyatla-
rının artmasına yol açmaktadır (Erdir, 2013).

İzmir’de lojistik bölgeleri şehir merkezi ve çevresinde kümelenmiş, yerleşim 
yerlerinin içinde kalmıştır. Lojistik bölgelerin kent merkezinde kalması yük taşı-
macılığı ile şehir trafiğinin iç içe girmesine neden olmuştur. Bu durum İzmir’in 
hem sürdürülebilir bir kent olmasını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilemek-
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tedir. Kentin sanayi alanında gelişmesi, önemli bir limana sahip olması kentte 
istihdam alanı oluşturmuştur. Alınan göç ve artan nüfusla beraber fazlalaşan araç 
sayısının oluşturduğu kişisel araç kullanımı kentteki trafik sorununu artırmakta-
dır. Alsancak Limanı’nın mevcut kapasiteyi karşılayamaması ve genişletme im-
kanının olmaması, liman giriş ve çıkış alanlarının dar olması nedeniyle lojistik 
araçlar limana giriş ve çıkışta zorluklar yaşamaktadır. Lojistik firmalarının büyük 
çoğunluğu liman ve gümrük sebebiyle Alsancak’ta kümelenmiştir. Az olan tır 
parklarının kent merkezinde konumlanması, depolama alanlarının farklı ilçeler-
de dağınık şekilde bulunması planlama ve lojistik açısından sorun oluşturmakta 
ve kent içinde lojistik araçlarının daha fazla dolaşmasına sebebiyet vermektedir. 
Kent merkezine yakın yerlerde otopark yetersizliğinden dolayı park et ve devam 
et sistemini kullanmada aksaklıklar yaşanmaktadır. Kent merkezine ulaşımın ki-
şisel araçlarla yapılması da şehir içi trafiğinin artmasına neden olmaktadır. Kentte 
yaya ve bisiklet yollarına sahil bölgelerinde ağırlık verilirken kentin diğer bölge-
lerinde yaya ve bisiklet yollarının eksikliği görülmektedir. Kentin eski ve tarihi 
bir yerleşim yeri olması da kentsel lojistik açısından dezavantaj oluşturmaktadır 
(Erdir, 2013).

Bu çalışmanın amacı, İzmir’in kentsel lojistik açısından analizini yapmak, 
lojistik faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunların kent 
içi trafiğine etkilerini belirlemektir. Bu araştırmada öncelikle literatür taraması 
yapılarak konuya ilişkin makaleler, kitaplar ve tezler incelenmiş, konu ayrıntılı 
bir şekilde araştırılıp kentin “kentsel lojistik düğüm noktaları” belirlenmiştir. Bir 
hafta süren saha araştırmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 
Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü’nde Şehir Plancısı, 
İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi ve Ulaştırma Teknikeri ile derinlemesine gö-
rüşmeler yapılmış, bilgi ve doküman toplanmıştır. Kentsel lojistik düğüm nokta-
larına gidilerek yerinde gözlem ve incelemelerde bulunulmuştur.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünyada sosyal yaşamın gerekliliklerini yerine getirmek için nüfusun büyük 

bir kısmı kent merkezlerinde yaşamaktadır. Kentsel lojistiğin kentlerin sürdü-
rülebilir gelişmesinde, iç piyasa ve dış piyasayla rekabet etmesinde, bireylerin 
sosyal yaşam standartlarının artırılmasında ve bütün tedarik zincirlerinin verim-
lilik düzeyini üste çekmekte kentsel lojistik faaliyetlerinin önemli bir rolü vardır. 
Kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini incelerken kentsel lojistik 
konusu önemli rol oynamaktadır. Kentlerin ekonomisinin güçlü, yaşanabilir yer-
ler olması için verimlilik düzeyi yüksek ve çevreye duyarlı kentsel lojistik siste-
minin mevcut olması gerekmektedir (Taniguchi vd., 2001).
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Kentsel lojistik faaliyetleri, trafik sıkışıklıkları, trafik kazaları, olumsuz çev-
resel koşulların meydana gelmesi, yol bakım ve onarım giderlerinin artması, ya-
kıt enerjisi sarfiyatının yükselmesi ve nitelikli işgücü yetersizliği gibi sorunlarla 
karşı karşıyadır. Bu sorunları çözmek üzere, 90’lı yıllarda başlayan ve “Kentsel 
Lojistik” adı altında yeni bir planlama alanı ortaya çıkmıştır (Loder, 2008).

Kent sınırları içerisinde lojistik faaliyetlerinin yoğun olarak görüldüğü nok-
talar “Kentsel Lojistik Düğümleri” olarak adlandırılmıştır. Görsel 1’de kentsel 
lojistik düğümlerine yer verilmiştir. Kentsel lojistik düğümleri, kent sınırları 
içerisinde yük akışlarının başladığı, transfer edildiği, sonlandığı ve depolandığı 
kentin ekonomisini ve yaşanabilirliğini sağlayan bölgeler olarak tanımlanabilir 
(Erdir, 2013; Güçyetmez ve diğ., 2020).

Görsel 1: Kentsel Lojistik Düğümleri (Tanyaş, 2013).

Lojistik şirketleri tarafından yürütülen kentsel lojistik faaliyetlerinin ana pren-
sibi, ürünleri üreticiye veya tüketiciye belirlenen zaman içerisinde, güvenli bir 
şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Görsel 2 lojistik sektörünün işleyiş döngüsünü 
göstermektedir. Bu süreç lojistik şirketlerinin, işlenmesi gereken hammaddeleri 
üretim bölgelerine aktarmasını, üretilen ürünlerin depolanmasını ve tüketiciye 
ulaştırılmasını içermektedir.
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Görsel 2: Lojistik Sektörü İşleyiş Döngüsü (Görçün, 2016)

Kentsel lojistik faaliyetleri yürütülürken bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. 
Bunlar; lojistik araçlarının kent merkezinde oluşturduğu trafik sıkışıklığı, trafik 
kazaları, hava ve gürültü kirliliği, tam kapasite ile çalışan limanların daha bü-
yük lojistik alana ihtiyaç duyması, zamanla üretim ve depolama alanlarının kent 
merkezinde kalması karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir. Türkiye’de 
şu ana kadar bu problemleri giderecek herhangi bir kentsel lojistik uygulaması 
yapılmamıştır.

Dünya’da Kentsel Lojistik Uygulamaları
Dünyada kentsel lojistiği daha verimli hala getirmek ve çevreye olan etkile-

rini azaltmak adına bazı uygulamalar yapılmıştır. Görsel 3’te bu uygulamaların 
temel işleyişi ve beklenen etkileri gösterilmektedir. Ağır yüklü lojistik araçlara 
belirli bir rota çizilerek sadece o rotayı kullanması istenmiş, kent merkezine gir-
meleri kısıtlanmış ve aynı yere teslimat yapacak lojistik firmalarının teslimatları 
birleştirilmiştir. Böylece kentin her caddesine yayılan yük taşımacılığının önüne 
geçilmiş, kent merkezinde yük taşımacılığı hafiflemiş ve kent içi yollarda lojistik 
araçlarında azalma görülmüştür. 
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Görsel 3: Kentsel Lojistik Uygulama Örneği (Taniguchi, 2013).

İnsanların yaşam kalitesini düşüren ağır yüklü araçların trafikte oluşturdukları 
negatif etkileri azaltmak için Brüksel kenti ağır yüklü araçlara zorunlu akslar 
oluşturmuş ve konut bölgelerine girişleri belli uygulamalarla kısıtlamıştır. Belirli 
bir ağırlığın üzerindeki araçların kent merkezine girebilmeleri için ilgili kurum-
lardan izin almaları gerekmektedir. 1993 yılından beri uygulanan düzenlemede 
posta ve kargo araçları ve evsel atık toplayıcıları hariç tutulmuştur. 

Berlin’de ticaret faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı caddeler, araçlara 
zigzag yaptıracak şekilde tasarlanmış ve özel araçların park etmemesi için özel 
trafik işaretleriyle desteklenmiştir. Caddeye giren lojistik araçları yükleme-bo-
şaltma yapacağı yere geldiğinde çift şerit şeklinde park etmenin mümkün olma-
dığından trafik sıkışıklığının önüne geçilmiştir. Farklı işletmelerin aynı lojistik 
firmalarıyla iş birliği yaparak teslimat zamanlarında oluşan trafik sıkışıklığı-
nın önüne geçilmesi de bir diğer kentsel lojistik uygulamasıdır. Rotterdam’da 
kentsel lojistik faaliyetleri “yeşil lojistik” olarak gerçekleştirilmektedir. Kent 
içi yük dağıtımında kullanılan araçların %70’i çevre dostu hibrid araçlarla ya-
pılmaktadır. Bu araçlar çoklu duraklamalar gerektiren kent içi dağıtımda kar-
bondioksit salınımını minimuma indirmek için daha uygun görülmüştür. Ayrıca 
kentin çeperlerine kurulan dağıtım merkezleri sayesinde ağır yüklü araçların 
kent merkezine girmeleri azaltılmıştır. Dağıtım merkezine yakın mesafedeki 
ve kent içine yapılacak ulaştırmalarda hafif yük araçları, uzak mesafedeki ve 
kent dışına yapılacak ulaştırmalarda ağır ve büyük yük araçları kullanılmakta-
dır (Vermie, 2002).
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 Barselona şehrinde stabil kalan kişisel araç sayısının yanında ticari araç sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. Artan ticari araç sayısına karşı kentin bazı yollarında 
şeritlerin çoklu kullanımı kararı alınmıştır. Bu uygulama araçların gün içerisinde 
kullanımını, park sürelerini ve yükleme-boşaltma hizmetlerindeki saat aralıkları-
nı içermektedir. Şeritler 08.00 - 10.00 ve 17.00 - 21.00 saatleri arasında trafiğe, 
10.00 - 17.00 saatleri arasında yükleme-boşaltma işlemlerine, 21.00 – 08.00 sa-
atleri arasında ise park yerlerine ayrılmıştır. Caddelere, şeritlerin gün içerisinde 
hangi zaman diliminde hangi işlevsellikte kullanıldığını göstermek için elektro-
nik trafik işaretleri konulmuştur. Ayrıca ulaşım hizmetlerini kapsayan bir web 
sitesi kurulmuştur. Sitede, park yerlerinin doluluk oranı ve trafikte yoğun olan 
yerler kolaylıkla görülmektedir. Bu uygulamayla birlikte lojistik araçlarının park 
sürüleri izlenilebilmekte ve lojistik araçlarının park yeri bulmaları kolaylıkla sağ-
lanmaktadır (Geroliminis ve Daganzo, 2005).

 Londra’nın kent merkezinde 22 kilometrekarelik alanı kapsayan bölgede yo-
ğunlaşan trafik sorunu çözmek için araçlardan yüksek ücretli sıkışıklık bedeli 
kesilmektedir. Uygulamanın amacı kişisel araçlarla merkeze gelinmesini azalt-
mak, toplu taşıma araçlarının kent merkezinde hızlı ilerleyebilmelerini ve lojis-
tik araçlarının daha verimli hizmet dağıtımını sağlamaktır. Uygulama sayesinde 
bölge içinde gerçekleşen trafik yoğunluğunda %30 azalma sağlanmıştır. Diğer bir 
kentsel lojistik sistemi olan Pasific Gateway Portal (PGP), Kanada’nın batı kıyı-
sı boyunca merkez liman konumun olan Vancouver Limanı’nda kullanılmıştır. 
Sistem içerisinde tahmini varış ve kalkış bilgileri, yükleme ve boşaltma süreleri 
(elleçleme), kıyı özellikleri, online izleme, güvenlik gibi özellikler bulunmakta-
dır. Pasific Gateway Portal ile lojistik araçlara randevu alınarak ve limanın giriş 
ve çıkış kapılarındaki sıkışıklık ve uzun bekleme sürelerinde azalma sağlanmıştır 
(Debauche, 2003; Dablanc, 2003; Geroliminis ve Daganzo, 2012; Erdir, 2013).

Kentsel Lojistik Faaliyetlerinde Kullanılan Taşıma Metotları
Kentsel Lojistik faaliyetlerinde 3 tür taşıma yöntemi kullanılmaktadır: “Mul-

timodel Taşımacılık, İntermodel Taşımacılık ve Kombine Taşımacılık” (Alkan 
ve Erdal, 2004). Multimodel Taşımacılık, taşınacak ürünün birden fazla taşıma 
aracıyla yapılan taşıma şeklidir. Örneğin; karayolu ile demiryolu hangarına ge-
len ürünün konteynerlere yüklenip başka bir yere taşınması multimodel taşıma 
şeklidir. Malzemelerin bir yerden başka bir yere taşımada en az iki taşıma türü 
değiştirilerek varış yerine ulaştırılması da intermodel taşıma şekline girmektedir. 
İntermodel taşıma şeklini multimodel taşıma şeklinden ayıran en temel özellik, 
tek yükleme ile malzemeleri ellemeden başka bir taşıma türüne aktarılmasıdır. 
Görsel 4’te intermodel taşıma örneği verilmiştir. Örneğin; boş konteynerin veya 
ağzı kapatılan malzemenin demiryolu ile limana taşınması daha sonra da aynı 
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şekilde gemilere yüklenip hedeflenen yere en yakın limana bırakılıp oradan da 
karayolu ile nihai yerine ulaşmasını sağlamaktır. Türkiye’de ve Dünyada en yay-
gın kullanılan taşıma türü intermodel taşımacılıktır. Bir diğer taşıma türü olan 
kombine taşımacılık ise eşyanın diğer taşıma türüne yüklemeye gerek kalmadan 
en az iki taşıma türü ile taşınmasıdır. Kombine taşımacılığa en iyi örnek Ro-Ro 
taşımacılığıdır (Alkan ve Erdal, 2004).

Görsel 4: İntermodel Taşımacılık Örneği (DOĞAKA, 2018).

SAHA ARAŞTIRMASI
İzmir’in kentsel gelişimi 17. yüzyıldan itibaren hız kazanmış, 17. yüzyıldan 

sonra Osmanlı’nın Batıya açılan ticaret kapısı olmuştur. Çevresindeki illerde ve 
Anadolu’da üretilen ürünlerin tek ihraç kapısı olan İzmir, o tarihten bu yana ulus-
lararası şirketlerin en önemli odak noktası haline gelmiş ve Asya’yı Avrupa’ya 
bağlayan köprü görevini üstlenmiştir. 1838 yılında yapılan Balta Limanı Ticaret 
Anlaşması ile Avrupa ülkelerinden ithal edilen malların İzmir Limanı üzerinden 
yurda girişleri kolaylık kazanmıştır. 1856 yıllında yabancılara mülk edinme ya-
sası çıkarılmış ve İzmir nüfusunda 15 bin yabancı varken bu sayı 50 bin kişiye 
ulaşmıştır. Bugünkü nüfusu 4 milyonu geçen İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük 
kenti, Ege Bölgesi’nin de merkezi konumundadır. Çevre illerde uygun bir liman 
olmaması, sanayi ve tarım alanında zengin bir bölgenin tek çıkış kapası olan İz-
mir, bu alanda gelişimini hala devam ettirmektedir (URL 1).
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Türkiye’de Lojistik
İthalat ve ihracat sektörlerinin buluşmasını sağlayan, üretilen ürünlerin ulaştı-

rılmasını ve depolanmasını üstlenen diğer sektörlerinde gelişmesine katkıda bu-
lunan lojistik sektörü, üretimin ve tüketimin hızla arttığı bu dönemde önemi her 
geçen gün hissedilen bir alandır. Türkiye coğrafi konumuyla deniz ulaşımında 
önemli bir avantaja sahipken, konumunun verdiği avantajların yanı sıra son yıl-
larda gerçekleştirilen yatırımlarla gelişim kaydeden bir aktör olmasına rağmen 
son altı yılda lojistik sektöründe gerileme görülmüştür (UTİKAD, 2018).

Türkiye’de lojistik faaliyetleri Görsel 5’te LPI verilerine göre incelenmiştir. 
Bu veriler ulusal ve uluslararası katılımcıların cevapladığı anketlerden elde edil-
miştir. Katılımcılara Türkiye’nin lojistik performansını belirleyecek sorular so-
rulmuş ve ölçülendirmek için “çok kötü” ye 1 puan, “çok iyi” ye 5 puan vermeleri 
istenmiştir. Sonuç olarak Türkiye 160 ülkenin değerlendirilmeye alındığı lojistik 
performans sıralamasında kendine 47. sırada yer bulmuş, lojistik alanında gerile-
yen ülkeler arasına girmiştir (The World Bank, 2018).

Görsel 5: Lojistik Performans Endeksi 2018 ve Türkiye (The World Bank, 2018).

İzmir’in Ulusal ve Uluslararası Bağlantıları
Ege Bölgesi’nde merkez konumunda bulunan İzmir, kuzeyden güneye uzana 

yol ağı ile tarım, turizm ve sanayi kollarını birbirine bağlamaktadır. Bölgenin en 
büyük limanına sahip olması hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapan havali-
manının bulunması kentin ulusal ve uluslararası bağlantılarını güçlendirmektedir. 
Çevresindeki tüm illerle bölünmüş yolla ulaşım ağı bulunan İzmir’de İzmir – 
Çeşme ve İzmir – Aydın otoyolları bulunmaktadır. İzmir’den doğu yönüne giden 
ve İç Anadolu’yu Ege Denizi’ne bağlayan karayolu Afyon ve Eskişehir’den ge-
çerek Ankara’ya ulaşmaktadır (İZKA, 2013) (Görsel 6).
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Görsel 6: 2. Bölge İzmir Karayolu Ulaşım Ağı (KGM, 2018). İzmir Kent İçi Ulaşım

İzmir’de kent içi ulaşım karayolu, denizyolu ve raylı sistemler ile sağlanmak-
tadır. Görsel 7’de yolcuların ulaşım türlerine göre yüzdelik dağılımı gösterilmiş 
ve ulaşım türlerinin de kendi içindeki sayıları verilmiştir. Görsel 8’de ise ulaşım 
kuruluşlarına göre yolcu payları gösterilmiştir. Görseldeki veriler incelendiğinde 
kişisel araç ve otobüs kullanımının çok fazla olduğu görülmektedir. Toplu taşıma 
araçları arasındaki yolcu taşıma sayılarının eşit dağılmaması, kişisel araç kullanı-
mının fazla olması kent içi trafiğini olumsuz etkilemektedir. 
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Görsel 7: Tüm Yolculukların Ulaşım Türlerine Göre Dağılımı (URL 2).

Görsel 8: Ulaşım Kuruluşlarına Göre Yolcu Payı (İBB, 2018).
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İzmir’in kent içi ulaşımın büyük bir kısmı otobüslerle (ESHOT) sağlanmakta-
dır. Otobüs sayısı ve taşınan yolcu sayıları Görsel 9’da gösterilmiştir. Kentte raylı 
sistemlerin gelişmesiyle yıllar içinde otobüslerin ulaşımdaki payında azalma olsa 
da kent içi trafiğinde çok fazla rahatlama hissedilmemiştir. Saatlere göre yol yo-
ğunluk görselleri Görsel 9’da gösterilmiştir. 

Görsel 9: Saatlere Göre Yol Yoğunluk Görselleri (Google Haritalar, 2018).
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Görsel 10: ESHOT Toplam Otobüs, Sefer ve Yolcu Sayıları (URL 2)

İzmir karayolu ulaşımında otobüs dışında taksi, dolmuş-minibüs ve servis 
araçları da kullanılmaktadır. Bu toplu taşıma araçlarındaki artış ve azalış stabil 
kalırken taşıt sayısın da ise yıllar içerisinde artış görülmüştür. İzmir’deki taşıtla-
rın yarısından fazlasını otomobillerin oluşturduğunu Görsel 11’de görülmektedir. 
Bu da kişisel araç kullanımının fazla olduğunu göstermektedir.

Görsel 11: İzmir’de Otomobil Sayısı ve Bin Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı (URL 2).

Kentte 40 km’lik körfez kıyı şeridi bulunması kent içi deniz ulaşımını önemli 
kılmaktadır. 2000 yılından itibaren feribot seferlerini İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi adına İZDENİZ şirketi yapmaktadır (İZDENİZ, 2018). Görsel 12’ye bakıl-
dığında denizyolu ile taşınan yolcu sayılarında fazla değişim olmazken, taşınan 
araç sayısı son dört yılda iki katına çıkmıştır. Arabalı vapur seferlerine sadece 
Bostanlı – Üçkuyular hattında ihtiyaç duyulması ve bu hatta yılda ortalama 889 
bin aracın taşınması ileride İzmir Körfezi’ni köprü veya tünel ile geçilmesini 
gündeme getirebilir.

Görsel 12: İzmir’de Denizyolu ile Taşınan Yolcu ve Araç Sayıları (İZDENİZ, 2018).
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Görsel 13: İzmir Körfezi Deniz Ulaşım Hatları (İZDENİZ, 2018).

İzmir’de raylı sistem taşımacılığı banliyö, metro ve tramvay olmak üzere üç 
farklı koldan yapılmaktadır. Banliyö (İZBAN) Aliağa-Selçuk arasında 40 istas-
yonla 136 km’lik hat üzerinde hizmet vermektedir. Diğer bir raylı ulaşım aracı 
olan İzmir Metrosu 20 kilometrelik tek hat üzerinde 17 istasyonla ulaşım sağla-
maktadır. Son raylı ulaşım aracı olan tramvay (Tram İzmir) İzmir Metro ve İZ-
BAN ile entegre çalışmaktadır. Toplam uzunluğu 23 km olup, Ataşehir-Alaybey 
ile Halkapınar-Fahrettin Altay arasında iki hat olarak işletilmektedir (İZBAN, 
2018; URL 1; URL 2).
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Görsel 14: İzmir Raylı Sistemler Haritası (İZBAN, 2018).

İzmir’in Kentsel Lojistik Düğümleri
İzmir’de kentsel lojistik düğümler olarak; Havalimanı ve Havaalanları, Li-

man ve İskeleler, Üretim Bölgeleri, Ana Yük Hatları, Organize Sanayi Bölgeleri, 
Serbest Bölgeler ve Depolama Alanları belirlenmiştir. Bu düğüm noktaları kent 
merkezine ve kent merkezinden dışarıya yapılan kentsel lojistik faaliyetlerinin 
temelini oluşturmaktadır (Erdir, 2013). İzmir lojistik noktaları ve ana yük hatları 
Görsel 15’te gösterilmiştir.

İzmir kentinde 1 havalimanı ve 2 tane de havaalanı mevcuttur. Gaziemir ilçe 
sınırları içinde bulunan Adnan Menderes Havalimanı hem yolcu hem de yük taşı-
macılığında 1987 yılından beri faaliyet göstermektedir. Selçuk Havaalanı Selçuk 
ilçesine 3 kilometre uzaklıkta, Efes Antik Kenti’ne de 1 kilometre uzaklıktadır. 
Çiğli – Kaklıç Askeri Havaalanı da Çiğli ilçesinin sınırları içerisinde bulunmak-
tadır (İZKA, 2013; DHMİ, 2018). 
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Görsel 15: İzmir Lojistik Noktaları ve Ana Yük Hatları (İZKA verilerinden faydalanarak 
yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019)

İzmir’in kıyı kenti olması ve Ege Bölgesi’nin merkez limanına sahip olması 
kenti ulusal ve uluslararası alanda önemli bir konuma getirmektedir. Kent sınır-
ları içerisinde 4 tane liman bulunmaktadır. Bunlardan en önemli en büyük olan 
liman Alsancak Limanı’dır. İkinci büyük liman ise Aliağa – Nemrut İskeleleridir. 
Diğer iki liman ise Çeşme ve Dikili Limanlarıdır (İZKA, 2013). İzmir’deki li-
manların hinterland haritası Görsel 16’da gösterilmiştir.
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Görsel 16: İzmir’deki Limanların Hinterlandı (İZKA verilerinden faydalanarak yazarlar 
tarafından üretilmiştir, 2019).

İzmir Alsancak Limanı Türkiye’nin ve İzmir’in lojistik sektöründe önemli bir 
yere sahiptir. Limanın birincil hinterlandı; İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Uşak, 
Denizli illeridir. Eskişehir ve Kütahya illeri ise Marmara Bölgesi’ndeki limanlar-
la ortak hinterlant içerisinde bulunmaktadır. Alsancak Limanı’ndan ithal edilen 
yükler şu şekildedir; otomotiv, tekstil, kimyasal ürünler, plastik ve gıda ürünleri-
dir. İhraç edilen yükler ise; mermer, tekstil, beyaz eşya, gıda ürünleridir. İzmir ve 
Aydın kentlerinde üretilen tarımsal ürünler, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
üretilen elektronik ürünler, Bursa ve Uşak illerinde üretilen tekstil ürünleri İzmir 
Alsancak Limanı’ndan ihraç edilmektedir (Esmer, 2008; İZKA, 2013). Görsel 
17’de Alsancak Limanı’nın ithalat yük oranları, Görsel 18’de Alsancak Lima-
nı’nın ihracat yük oranı gösterilmiştir. Alsancak Limanı’nın ithalat ve ihracat 
yüzdeleri Görsel 19’da gösterilmiştir.

   

Görsel 17: Alsancak Limanı İt-halat 
Yük Oranları (İZKA verile-rinden 

faydalanarak yazarlar ta-rafından 
üretilmiştir, 2019).

Görsel 18: Alsancak Limanı İhra-
cat Yük Oranları (İZKA verilerin-den 
faydalanarak yazarlar tara-fından 

üretilmiştir, 2019).



İzmir’de Kentsel Ulaşım ve Lojistik 

337

Görsel 19: Alsancak Limanı İthalat ve İhracat Yüzdeleri (İZKA verilerinden faydalanarak 
yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019).

Aliağa – Nemrut İskeleleri Aliağa bölgesindeki kuruluşların yanı sıra İzmir 
Limanı’nda yaşanan yoğunluklar nedeniyle oradaki yüklerin taşınmasında da 
önemli rol oynamaktadır. Toplam 12 iskele ve rıhtımdan oluşan limanda, petrol 
ürünleri, kimyasal ürünler, demir mamulleri, makine yağları gibi sanayi ürünleri, 
mısır, soya fasulyesi gibi gıda ürünleri, kireç ve mermer gibi inşaat ürünlerin 
yüklemesi ve boşaltılması yapılmaktadır (İZKA, 2010)

İzmir kent merkezine 80 kilometrelik mesafede bulunan Çeşme Limanına oto-
yol ile ulaşmak mümkündür. Yolcu gemileri ve tekerlekli araçların taşınmasında 
kullanılan bu liman İtalya’nın Trieste kentine yapılan Ro-Ro seferleri ile tırların 
önce İtalya’ya oradan da Avrupa’nın başka ülkelerine gitmesi sağlanmaktadır. 
Yıllık gemi kabul kapasitesi 1.060 adettir. İzmir Alsancak Limanı’nın tam kapa-
site ile çalışması sebebiyle İzmir içerisinde faaliyet gösteren lojistik firmalarının 
Ro-Ro taşımacılığını Çeşme Limanı üstlenmiştir (İEÜ, 2019). 

İzmir’e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan kentin kuzeyinde yer 
alan Dikili Limanı hem dökme yük gemilerine hem de yolcu gemilerine hiz-
met vermektedir. Limanın yıllık dökme yük kapasitesi 1 milyon tondur (TDİ, 
2018). Liman çıkışlı-girişli yük araçlarının kullandığı güzergâhlar Görsel 20’de 
gösterilmiştir.
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Görsel 20: Liman Çıkışlı-Girişli Yük Araçlarının Kullandığı Güzergâhlar (TDİ verilerinden 
faydalanarak yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019).

İmalat sanayisi üretilen ürünlerin dağıtılması için lojistik sektörüne en fazla 
ihtiyaç duyan sektörün başında gelmektedir. Görsel 21’de ürünlerin hangi ilçeler-
de üretildiği verilmiştir (İZKA, 2012).
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Görsel 21: İzmir’de Üretim Sektörlerinin Yoğunlaştığı İlçeler (İZKA verilerinden 
faydalanarak yazarlar tarafından üretilmiştir, 2019)

İzmir kentine ulaşan toplam 3 tane karayolu yük hattı vardır. Bunlar doğu hat-
tı, güney hattı ve kuzey hattıdır. Bu hatlar Görsel 22’de gösterilmiştir. Doğu hattı, 
Uşak – Afyon ve Eskişehir’den geçerek Ankara’ya ulaşır. Bu hat Ege Bölgesi’ni 
ve İç Anadolu’yu Ege kıyılarına bağlar. Güney hattı kendi içinde 2 kısma ayrılır. 
Birinci kısım İzmir kıyılarından Seferihisar ve Kuşadası’na bağlanır, ikinci kısım 
ise Selçuklu ilçesinden Aydın iline uzanır. Kuzey hattı da kendi içinde 2 kısma 
ayrılır. Birinci kısım Manisa – Balıkesir – Bursa üzerinden geçerek İstanbul’a 
bağlanır, ikinci kısım ise Ege kıyılarını izleyerek Aliağa – Bergama üzerinden 
Çanakkale’ye uzanır.
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Görsel 22: İzmir’in Karayolu Yük Hattı (KGM verilerinden faydalanarak yazarlar 
tarafından üretilmiştir, 2019).

Lojistik hizmetleri açısından önemli sektörlerden biri sanayi üretimi ve Or-
ganize Sanayi Bölgeleri’dir. Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi kuruluşlarının 
belirli bir alan içerisinde kümelenerek mal ürettiği bölgelerdir. İzmir’de 2012 
yılı itibariyle tüzel kişilik kazanmış 13 Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta-
dır. Bunlar büyüklüklerine göre sırasıyla; Kemalpaşa, Aliağa, Atatürk, Bağyur-
du, Tire, Tekeli, Kınık, Bergama, Pancar, Menemen, Torbalı, Buca, Ödemiş’tir 
(İZTO, 2018).

İzmir’deki Organize Sanayi Bölgelerinin; alanı ve kente olan uzaklığı Gör-
sel 23’te gösterilmiştir. İzmir’in en büyük üç OSB’sinden Kemalpaşa OSB’si ve 
Atatürk OSB’si kent merkezine yakın konumda olmasından dolayı yük araçları 
ve şehir trafiği iç içe girmiştir.



İzmir’de Kentsel Ulaşım ve Lojistik 

341

Görsel 23: İzmir’deki OSB’lerin Özellikleri (İZKA verilerinden faydalanarak yazarlar 
tarafından üretilmiştir, 2019)

Ege Bölgesi’nde 3 tane serbest bölgeden 2 tanesi İzmir kentinde yer almaktadır. 
Bunlar Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’dir. Ege Serbest Bölgesi’nde 
224 firmanın %77’si uluslararası, %23’ü de yerli firmadır. Bunlar; İzmir Serbest 
Bölgesi’nde ise 37 firma bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan 1326 antreponun 
%30’u Ege Bölgesi’nde, %10’u da İzmir’de bulunmaktadır. Bu antrepolar Kemal-
paşa, Aliağa ve Torbalı bölgelerinde kümelenmiştir (Erdir, 2013; İZKA, 2012).

DEĞERLENDİRME
Kuramsal ve kavramsal çerçeve bölümünde ele alınan kentsel lojistik kay-

naklı ulaşım sorunu, kentsel lojistik uygulamaları ve saha araştırmasında ortaya 
konulan veriler bu bölümde daha ayrıntılı şekilde ele alınıp, getirilecek önerilere 
ışık tutacaktır.
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Tarih içinde limanları ticaretin gelişmesine bağlı olarak yer değiştirmiş olan 
İzmir, özellikle 17. Yüzyıl’dan 19. Yüzyıl’a kadar, Avrupalı yatırımcıların göz-
bebeği haline gelmiştir. İzmir’in kıyı kenti olması geçmişte ve günümüzde liman 
kenti olmasında büyük potansiyel oluşturmuştur. Akdeniz Havzası’nda konum 
olarak önemli bir lojistik merkez ve liman kentidir. Verimli ve geniş bir hinterland 
ağına sahip olan İzmir, hinterlandındaki Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Bursa, 
Kütahya gibi tarım ürünleri, sanayi üretimi ve işlenmiş maden kapasitesi yüksek 
kentlerin üretim ve kaynak kapasitesini, Marmara ve Doğu Akdeniz Havzası ile 
buluşturan bir bölge kentidir. Ayrıca Avrupa pazarına yakınlığı ithalat ve ihracat 
açısından büyük önem taşımaktadır. Konum olarak önemli potansiyellere sahip 
olan İzmir, bu potansiyelleri verimli şekilde değerlendiremeyip kent içi ulaşımda 
tahribata ve yoğunluğa yol açmıştır.

Limanlar, organize sanayi bölgeleri, ticaretin yoğun olduğu noktalar, yük akı-
şının yoğun yaşandığı bölgelerdir. Yük akışının yoğunluğu insan ve araç sayısına 
doğru orantılı olarak yansır. Yoğunluk yönetim disiplini kurulmamış ve önlem 
alınmamış olmasından kaynaklı kent, gün geçtikçe limana baskı yapmaktadır. Te-
mel sorun bu yoğunluğun nerede arttığı değil, neden arttığıdır. Altyapı sorunları, 
teknolojik gerilik, organizasyon eksikliği, alan yetersizliği ve mevcut konum gibi 
durumların bütünü lojistiği, dolayısı ile ulaşımı tesir etmektedir. Bu girdilerin 
yetersizliği; yaşam standartlarını, dış ticaret oranlarını, erişilebilirliği, ulusal ve 
uluslararası ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir.

Günümüzde kent içi ulaşımın en iyi şekilde yapılabilmesi için insanların toplu 
taşıma türlerini verimli şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. İzmir kenti toplu 
taşıma türleri açısında çok çeşitlilik gösterse de kişisel araç kullanımındaki artı-
şın önüne geçememiştir. Görsel 6’da tüm yolculukların ulaşım türlerine göre da-
ğılımı ve Görsel 11’de da kişi başına düşen otomobil sayısına yer verilmiştir. Bu 
veriler incelendiğinde özel araç kullanımının çok fazla olduğunu ve her yıl artış 
gösterdiğini görmekteyiz. Bu artış kentte trafik yoğunluğunun yaşanmasındaki 
en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplu taşıma türleri incelendiğin-
de belediye otobüsleri (ESHOT) İzmir’in kent içi ulaşım yükünü çekmektedir. 
Görsel 7’de ulaşım türlerinin yolcu payları verilmiştir. Türler arası yolcu taşıma 
sayısının orantısız dağılması, özellikle karayoluyla taşınana yolcu sayısının çok 
fazla olması, raylı sistemlerin yaygın olarak kullanılamaması trafik yoğunluğunu 
artıran diğer bir faktördür.

Kentin önemli bir limana sahip olması, üretim sektöründe gelişme göstermesi 
kentte yeni istihdam alanları oluşturmuştur. Alınan göç ve artan nüfusla beraber 
trafik sorunları başlamıştır. Alsancak Limanı’nın kentin merkezinde olması ve 
tam kapasite ile çalışması, depolama alanlarının kentte dağınık şekilde bulunma-
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sı, yıllar içerisinde bazı üretim bölgelerinin kent merkezinde kalması yük taşı-
macılığı ile şehir trafiğinin iç içe girmesine neden olmuştur. Görsel 23’te üretim 
bölgelerinin kent merkezine uzaklıkları verilmiştir. Üretim bölgelerinin demir-
yoluyla entegrasyonu sağlanamaması ve sadece karayolu taşımacılığının kulla-
nılması, lojistik araçları için belirli rotaların bulunmaması, limana giden yollarda 
şeritlerin çoklu kullanım uygulaması yapılmaması, yük araçları için kent merkezi 
dışında transfer noktalarının olmaması İzmir’de kentsel lojistik kaynaklı ulaşım 
sorunlarına neden olmuştur.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir’de kentsel lojistik kaynaklı ulaşım sorununu çözmek için bir dizi çözüm 

önerisi aşağıda sıralanmıştır.

Akıllı Ulaşım Sistemi ve Türler Arası Aktarım
Kent merkezi ve çeperinde; yolların yoğunluğunu, araçların yolları kullanma 

iznini, ne tür araçların yolları kullanabileceğini, yolların kullanım saatlerini, boş 
otoparkların bilgisini veren ve randevulu park alanlarının oluşturulmasını sağ-
layan teknolojik ve sistematik bir uygulama amaçlanmalıdır. Merkez kent çe-
perinde yapılması planlanan ve Karşıyaka’yı Konak’a bağlayan tramvay hattını 
otoparklarla entegrasyonu sağlanarak, park et – devam et uygulamasıyla kent 
merkezine özel araçlarıyla erişim sağlayan yolcuları kent merkezine toplu taşı-
mayla gelmesi hedeflenmelidir. 

Planlanan tramvay hattının toplam uzunluğu en az 12.16 km olmalıdır. Kar-
şıyaka Alaybey’den Konak Halkapınar’a 7 tane durak noktası olan birinci öneri 
hattın uzunluğu 9.55 km’dir. İzmir Atatürk Stadyumu’ndan Otogara kadar di-
rekt ulaşım sağlayacak olan ikinci öneri hattın uzunluğu 2.61 km’dir. Tramvay 
hatlarının otoparklarla entegrasyonu sağlanmalıdır. Tramvay projesi, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gerekli onayların 
alınmasında sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmelidir. 

Alsancak’a Liman Üssü Kurulması
Alsancak Limanı, İzmir’in geniş hinterlandından gelen malların dünyaya ih-

racatının yapıldığı ve dünyadan yapılan ithalatın İzmir’e ilk girdiği noktadır. Bu 
doğrultuda limanın yük elleçleme ve depolama alanını genişletmek adına liman 
arkasında 95 hektarlık alanda Umurbey ve Ege Mahallesi’nde bir liman üssü 
planlanmalıdır. Bu proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ta-
rafından yürütülmelidir.
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Dikili Limanı’nın Genişletilmesi
Kent merkezinin içinde kalmış ve tam kapasiteyle çalışan İzmir Alsancak Li-

manı’nın yükünü hafifletmek, buna bağlı olarak kent merkezinde oluşan lojistik 
araçlarının neden olduğu trafik yoğunluğunu azaltmak için Dikili Limanı geniş-
letilmelidir. Mevcut alan büyüklüğü 7000 metrekare olan Dikili Limanı 43000 
metrekare büyültülerek 5 hektar olarak planlanmalıdır. Alsancak Limanı’nın is-
kele ve konteyner sahası 50 hektar olduğu düşünülürse, Dikili Limanı’nın ge-
nişletilmesinden sonra Alsancak Limanı’nda %10’luk bir rahatlama olması he-
deflenmektedir. Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ve TCDD ortaklığında yürütülmelidir.

İki Bölgede Lojistik Merkez Kurulması
İç Anadolu’yu Ege’ye bağlayan karayolu üzerinde ve Kuzey Batı’yı Ege’ye 

bağlayan güzergâh üzerinde lojistik merkezler kurulmalıdır. Bu merkezlerde ka-
rayolunu ve demiryolunu kullanan lojistik araçlar için yükleme, boşaltma, de-
polama ve dağıtma imkânı sunulmalıdır. Böylece kent içine giren büyük hacim-
lerdeki yük araçlarının yerini küçük aktarma araçları alarak trafikteki hacimsel 
yoğunluğun azalması sağlanabilir. Manisa-Turgutlu yolu ve İzmir-Ankara Cad-
desi’nin kesişim noktasında 70 hektar alanda birinci lojistk merkez konumlandı-
rılabilir. Akhisar -Bergama yolu üzerinde Kınık civarlarında 50 hektarlık alanda 
ikinci lojistik merkez konumlandırılabilir. Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD ortaklığında yürütülmelidir.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Limanlar Arasında Demiryolu 
Bağlantıları Kurulması
Karayolu yükünü önemli derecede azaltacak bu öneride Dikili ve Aliağa Lima-

nı’nı, Organize Sanayi Bölgelerini ve planlanan Lojistik Merkezlerini birbirine 
demiryolu ile bağlayarak yük akışını pratik ve ekonomik hale getirilmesi amaç-
lanmaktadır. Yeni demiryou hattı, mevcut demiryoluna ek olarak Halkapınar’dan 
başlayıp Kemalpaşa ve Bağyurdu OSB’leriyle entegrasyonu sağlanarak il sınırı 
dışından geçen Balıkesir-Manisa demiryolu hattına bağlanmalıdır. Diğer bir yeni 
demiryolu hattı, mevcut banliyö hattına ek olarak Aliağa’dan başlayıp Aliağa Li-
manı, Dikili Limanı, Bergama ve Kınık OSB’si ile entegrasyonu sağlanarak il sı-
nırı dışından geçen Balıkesir-Manisa demiryolu hattına bağlanmalıdır. Hem yük 
hem de yolcu taşımacılığında kullanılması düşünülen hattın uzunluğu 48 km’dir. 
Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 
gerekli onayların alınmasında sonra TCDD tarafından yürütülmelidir.
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Yeşil Tedarik Zincirinin Oluşturulması
Lojistik sektöründe çevreye en çok zarar malların taşınması sırasında veril-

mektedir. Lojistik sektörü dünyadaki karbondioksit salınımının %23’ünü oluş-
turmakta ve bu oranın %35’i yük taşımacılığından kaynaklanmaktadır. Bu kar-
bondioksit emisyonunu azaltmak için bazı uygulama modelleri düşünülmüştür. 
Lojistik firmalarının karbondioksit salınımı diğer motorlara göre daha az olan 
“Euro 6” motorlu araçları kullanma zorunluluğu getirilmelidir. Kent içi ve yakın 
mesafeli taşımalarda elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak için devlet 
tarafından elektrikli araçlardan motorlu taşıtlar vergisi alınmamalıdır. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’nde bu-
lunmayan lojistik araçları içeren yönetmelik eklenmelidir. “Trafikte seyreden lo-
jistik araçların emisyon değeri azami km/130g olacaktır” maddesi eklenmelidir. 
Kentsel lojistik sürecinde taşımacılık dışında verilen diğer hizmetlerde de çevreci 
çözümler düşünülmelidir. Yeni yapılacak olan lojistik merkezlerde kullanılacak 
enerji yenilenebilir olmalı, depolar gün ışığını en iyi şekilde kullanacakları ko-
numda planlanmalı ve depolama alanlarının içinde ve dışında kullanılan araçların 
elektrik ile çalışanları tercih edilmelidir.

Liman İşlemlerinin Tek Pencerede Toplanması
Lojistik faaliyetlerin elektronik ortama kaydedilmesi, ürünlerin takip edilip 

lojistik firmalarına mevcut konum paylaşılması, liman işlemlerinin tek pencerede 
toplanması gerekmektedir. Gümrük işlemlerinin daha basit ve hızlı yürütmek, de-
nizyolu taşımacılığının kolay ve güvenli şekilde yapılması için Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı’nca liman işlemlerinin sadeleştirilmesi gerekmektedir. Konteyner 
liman takip sistemi ile limana giriş yapan ve limandan çıkış yapan konteynerler 
için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve liman işletim sistemlerinin ortak çalışma-
sıyla ürün takip sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem, internet ortamında lojistik 
firma işlemlerinin daha kolay gerçekleşmesini, lojistik firmaların limanda bekle-
me sürelerinin kısalmasını ve yoğunluğun azalmasını sağlayacaktır.

Lojistik Master Planının Hazırlanması
Lojistik sektörünün işlevselliğini artıracak ve alınacak kararlarda önünü gör-

mesini sağlayacak Lojistik Master Planı hazırlanması gerekmektedir. Bu plan 
dahilinde lojistik üretim alanlarının yer seçiminin belirlenmesi, kentin sanayi ve 
ticaret faaliyetlerine uygun ulusal ve uluslararası rekabet gücünün sağlanması, 
taşıma türleri, metotları ve ulaşım güzergahlarının belirlenmesi, uzun vadede ya-
pılacak olan yatırımların hangi bölgeye ne tür fayda sağlayacağı ve en önemlisi 
üst ölçekten alt ölçeğe kadar lojistik sektörünü ilgilendiren tüm yatırım ve proje-
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ler planlı olması sağlanmalıdır. Lojistik alanı birçok bakanlık ve kurumu ilgilen-
dirdiği için ortak karar almak zorlaşmakta ve zaman almaktadır. Lojistik Master 
Planı ile kurumların daha hızlı karar alması sağlanabilir. Lojistik Master Planının 
hazırlanması ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve kalkınma ajanslarının ortak 
çalışmasıyla yürütülmelidir.
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İZMİR’DE KIRSAL GERİLEME

Merve YILDIRIM, Fadile SAVGA

 

GİRİŞ
Kırsal gerileme, temeli farklı olay ve sebeplere dayanan bir sorundur. Dünya-

da, kırsal gerilemeyi tetikleyen belli başlı kırılma noktaları olmuştur. Bunlar sa-
vaşlar, krizler ve küreselleşme olarak sıralanabilir. Dünyada yaşanan dönüşümler 
kentleşmenin hızlanmasına sebep olmuş, bunlar ekonomik, sosyal ve mekânsal 
sorunları beraberinde getirmiştir. Kırsal gerileme sorununa yönelik dünyada bir-
çok ülke farklı çözüm yollarına gitmiştir. İkinci Dünya Savaşının yaşanmasıyla 
birlikte Avrupa’da gıda yetersizliği yaşanmıştır (Özkan ve Karaköy,2018). Avru-
pa ülkeleri buna yönelik ortak tarım politikası altında güçlerini birleştirmişler ve 
gıda alanında dışa olan bağımlılığı ortadan kaldırmışlardır. Dünyadaki gelişmiş 
ülkeler kırsal sorunları giderecek çözüm yolları bulurken gelişmekte olan-geliş-
memiş ülkelerde kırsal gerileme halen bir sorun olarak devam etmektedir. Türki-
ye’de bu soruna uzun vadede bir çözüm bulamaması bölgeler arası dengesizliğin 
oluşmasına sebep olmuştur (Keyder, 2015). 

 Türkiye’de hala devam eden kırdan kente göç İzmir’de gözle görülür biçimde 
devam etmektedir. Bu sorunu İzmir’de aktif nüfusun kırdan kente göçü olarak 
tariflemek daha doğru olur. Aktif nüfusun kent merkezine yönelmesi beraberinde 
kırsalda bir gerilemenin oluşmasına sebep olmaktadır. Aktif nüfusun göç etme 
sebepleri arasında özellikle iş bulma, daha düzenli bir hayat ve sosyal faaliyetlere 
katılma arayışları vardır. Bunların kırsalda yeterli düzeyde sağlanamaması insan-
ları kente yöneltmiştir. İzmir kent merkezinin kırsal alandan ve diğer illerden göç 
almasıyla, merkezde yoğunlaşma ve yığılmayla birlikte pek çok sorun meydana 
gelmektedir. İzmir ilindeki kırsal karakterli yerleşmelerde gerekli ekonomik, sos-
yal ve mekânsal eksiklikler giderildiğinde kent merkezine göçün yavaşlayacağı 
öngörülmektedir. 
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 Bu çalışmada amaç, İzmir ilinde kırsal karakterli alanlarda kırsal gerilemeye 
sebep olan sorunların tespit edilmesi, bunlara yönelik politikaların incelenmesi 
ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesidir. Araştırma sürecinde ko-
nuya ilişkin uzman kişilerle görüşülmüş ve doküman incelemesi yapılmıştır. De-
rinlemesine görüşme, odak grup görüşmesi ve saha araştırması yöntemleri kul-
lanılarak veri toplanmıştır. Doküman incelemesi kapsamında özellikle kır, kent, 
kırsal kalkınma ve göç gibi kavramlar üzerinden akademik makale ve kitaplar 
taranmıştır. İzmir’de kırsal niteliği olan yerler yerinde görülerek saha araştırma-
sı yapılmıştır. Kırsalda yaşayan insanlarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. 
Bir hafta süren saha araştırması esnasında İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, Türkiye İstatistik Kurumu, İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile görüşülerek bilgi ve belge 
toplanmıştır.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
“Kırsal alan” ifadesinin tek bir tanımı yoktur. Geray (1975)’e göre kırsal alan; 

yüz yüze ilişkilerin olduğu, ekonominin tarım ve hayvancılığa dayandığı, alanın-
da uzmanlaşmanın olmadığı, insanların geçinmekte zorlandığı ve bundan dolayı 
göç verdiği yerleşmeler iken genel olarak kentsel alanların dışında kalan alanlar 
şeklinde tanımlanmıştır. Bugün insanların büyük çoğunluğunun kırsal alanlardan 
veya başka yerlerden kentlere akın etmesinden dolayı ortaya çıkan kentleşme 
kavramı Keleş (1998)’e göre; sanayi ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kentle-
rin büyümesi ve sayılarının artması, bununla birlikte toplumda iş bölümü, örgüt-
leşme ve uzmanlaşmanın olması, insanların ilişkilerinde kente özgü davranışlar 
sergilemesidir. Bu tanımlamadan farklı olarak Tekeli (2016)’e göre dünyanın bil-
gi toplumuna geçişi kent ve kır kavramı arasındaki özdeşliği aşındırmıştır. Bunun 
sonucunda üretim ve hizmetler kırsal alanlarda yer seçmeye başlayarak kırsalın 
tarım alanı olduğu kabulünü yıkmıştır. 

 Esasen, kent ile kır arasında bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür. 
Kırsal alanlar üretim merkezi iken kentsel alanlarda üretilen bu ürünler daha çok 
tüketilmektedir. Kırsal alanlarda yaşayan insanların sağlık, eğitim gibi temel hiz-
metlerde kente kayması bağımlılık ilişkisinin bir göstergesidir. Bu bağımlılık göç 
ile ilişkilendirilebilir. Özer (2004)’e göre göç olgusu; iktisadi, sosyal ve siyasi 
gibi sebeplerden dolayı insanların yaşamlarını sürdürmek üzere bir yerleşme-
den başka bir yerleşmeye yaptıkları coğrafi mekân değiştirme hareketidir. Bu 
hareketlilikler sonucu insanlar yeni iş arayışlarına girmekte ve kent içerisinde 
belli alanlarda istihdam olanağı bulmaktadırlar. Yaşanan bu hareketlilik ve göç 
sonucunda belli alanlarda nüfus kayıpları ile karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. 
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Nüfus kayıpların yaşanmasının temel sebebi işsizliktir. Emekli ve diğ. (2007), 
bu sorunun yerinde istihdam sağlayarak çözüleceğini düşünmektedir. Bu sayede 
kırsal alanlarda kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli olan aktif nüfus kırda 
yaşamını sürdürmeye devam edecektir.

 Kalkınma kavramı, Savaş (1979)’a göre üretimin ve kişi başına düşen ge-
lirin arttırılmasıyla hem ekonomik hem de sosyokültürel yapının değiştirilmesi 
anlamını taşımaktadır. Kalkınmanın bir türü olan kırsal kalkınma Türkiye Kır-
sal Kalkınma Raporunda; yaşam ve ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde do-
ğal kaynakların kullanım ve değerlendirilmesine bağlı olduğu, ekonomik, top-
lumsal ve kültürel gelişme sürecinin daha yavaş işlediği, gelenek ve törelerin, 
yaşam biçimini ve kurallarını etkilediği ve teknolojik gelişmenin yaşama ve 
üretime yansıma oranının büyük ölçüde zamana yayıldığı alanlar olarak tanım-
lanmaktadır. Kırsal kalkınmadaki önemli ekonomik faaliyetlerden biri tarımdır. 
Tarım, “Bitki ve hayvan ürünlerinin teknolojik koşullar altında ve en ekono-
mik yollardan elde edilmesi ve pazarlanması faaliyetlerdir” (Madran, 1966). 
De Vries (2000)’e göre tarım; gıda ve lif üretimi gibi birincil işlevin ötesinde, 
tarımsal faaliyet sırasında peyzaj oluşturma, toprağın korunması, yenilenebilir 
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi çevresel faydalar sağlaması ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanda sosyo-ekonomik canlılığa kat-
kıda bulunması yönleriyle çok fonksiyonlu bir konumdadır. Bu tanımlamadan 
yola çıkarak, tarımın birçok yönünün (çok fonksiyonlu tarım) var olduğunu ve 
bu yönlerinin geliştirilip korunarak kalkınmaya faydası olacağı gerçeği kabul 
edilmektedir. De Vries’ in tarım tanımında kullandığı kavramlardan biri olan 
tarımsal faaliyet sırasında peyzaj oluşturma kavramı kırsal alanlarda peyzajın 
yer almasının önemini vurgular niteliktedir. Ada (2017)’ye göre kırsal peyzaj, 
insanların kentsel alanlar dışındaki doğal alanlarda, istek, ihtiyaç ve gelenekleri 
doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri sonucunda oluşan kültürel çevre-
nin görünümü şeklinde tanımlanmıştır. 

 Türkiye’de kırsal peyzaj sözcüğünün ne ilgili yasalarda ne de Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke ve kararlarında tam karşılığı 
bulunmamaktadır. Kırsal ve peyzaj kavramları gerekli yerlerde korunup ayrı ayrı 
ele alınırken bu kavramları kapsayıcı olarak karşımıza çıkan kırsal peyzaj kavra-
mı yasal mevzuatta yer almamaktadır. 2014-2020 Kırsal Kalkınma Stratejisinde 
de Kırsal Peyzaj kavramına yer verilmemiştir. Avrupa’da ise kırsal peyzaj kav-
ramı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Savaş sonrasındaki koşullar 
doğal yaşam alanlarını daha çekici hale getirmiş ve kentliler bu alanlara yer-
leşmeye başlamıştır. Kıra doğru bir göç olmuş ve kırsal alanda tarımla uğraşan 
nüfusa başka işlerle uğraşan yeni insanlar katılınca toprak ve arazi kullanımın-
da yeni sektörler gelişmiştir. Kırsalda yaşayan insanların istek, ihtiyaç ve gele-
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nekleri doğrultusunda peyzaj alanları oluşturulmuş. Son yüzyılda kırsal peyzaj 
alanlarının tehlike altında olması sebebiyle kırsal peyzajın korunmasına yönelik 
planlama ve uygulama yaklaşımları geliştirilmektedir. Avrupa’da kırsal alanlar 
tüm yüzölçümün %85’ini oluşturduğu için bu kavram oldukça kıymetli bir hal al-
maktadır. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin “her ülkenin kendi peyzajını belirlemesi 
ve bunlara dair gerekli koruma, yönetim ve planlama düzenlemelerini oluşturma-
sı” ile ilgili olan maddesi Avrupa ülkelerinin kendi peyzaj haritasını çıkarmasına 
yönelik çalışma yapmalarında itici bir güç olmuştur. Avrupa’da kırsal alanlarda 
da peyzajın geliştirilmesi, Türkiye’de peyzaj kavramın sadece kentsel alanlarda 
uygulanması ülkede kırsal alanlarda gerileme yaşanmasına bir etken olmaktadır 
(Ada, 2017).

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere kırsalın önemli bir kesimini geçindiren ta-
rım, kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin ana başlığını oluşturmaktadır. Geçmişte 
yaşanan savaşlar ve kuraklıklar kırsaldaki nüfusun yaşamını sağlayan tarım fa-
aliyetini de etkilemiştir. Kentlerdeki sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte kırsal 
alanlar ekonomik ve sosyal olarak gerilemeye başlamıştır. Buna tepki olarak kırın 
gelişmesi için kırsal turizm önemli bir alternatif olmuştur. Kırsal kalkınmanın 
kırsal turizmle güçlenebileceğini savunulmaktadır. DPT tanımına göre kırsal kal-
kınma; yerel kaynak ve potansiyellerin değerlendirilip doğal ve kültürel varlıkla-
rın korunmasını hedefleyerek kırsal toplumun iş ve yaşam şartlarını kentsel alan-
larla uyumlu bir şekilde yöresinde geliştirilip sürdürülebilir kılınması şeklinde 
tanımlanmıştır.

Kırsalı tanımlayan bu kavramların kırsaldaki eksiklikleri ne derece yansıt-
tığı ve bu eksikliklerin hala var olması kırsal alan üzerinde oluşturulan poli-
tikalar mı, yoksa kırsal alanların yönetilememesi mi sorularının cevaplarına 
ulaşmak için, Türkiye ve dünyada kırsal alanlar üzerine yapılan Kırsal Kalkın-
ma Stratejileri ve Politikaları incelenmiştir. Günümüzde sanayi toplumundan 
bilgi toplumuna geçilen bir süreç yaşanmaktadır. Bu geçişle birlikte dünya-
da ve Türkiye’de çeşitli değişiklikler gözlemlenmektedir. Özellikle İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yoğunluklu bir kırdan kente geçiş yaşan-
maktadır. Bu değişimler yaşanırken, Büyükşehir Yasası’ndaki düzenlemeyle 
ülkenin yerleşme sistemindeki kent ve kır ayrımına dayanan kavramlaştırmayı 
kenara iten büyük bir adım atmıştır. Türkiye yaşadığı bu dönüşümleri çözüm-
lemek için farklı yollara başvurarak ilerlemiştir. Bunlardan birincisi, tarımsal 
alan üretimindeki gelişmeler ve yeniden yapılanmayı ortaya koymak; ikincisi, 
kırsal alanlarda tarım dışı arazi kullanımındaki dönüşümlerden yola çıkarak 
kırsal alandaki yapılaşma özelliklerinin yeniden kavranmasını sağlamak (Te-
keli, 2016) (Görsel 1).
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Gürlük (2001)’e göre Avrupa’da kırsal kalkınma planları yapılırken kırsal 
alanların teknik ilerleme ile ekonomik gelişmeleri dikkate alınarak 4 farklı gruba 
ayrılır:

• Gelişmiş bölge

• Geri kalmış bölge

• Potansiyel gelişme bölgesi

• Potansiyel bakımından az gelişmiş bölge

Amerika’da kırsal kalkınma programında farklılıklar yer almaktadır. Gelişmiş 
eyaletlerdeki kırsal alanlara devletin müdahalesi oldukça azdır. Bu alanlara sivil 
toplum örgütleri ve üniversitelere bağlı tarımsal yayım ve kırsal kalkınma grup-
ları görev almaktadır. Az gelişmiş eyaletlerde ise devlet teşvik edici faaliyetler 
uygulamaktadır.

Geray’a (2011)’e göre Osmanlı döneminden itibaren kırsalda üretim ve yaşam 
konusunda birçok sorun ortaya çıkmış ve o yıllardan başlayarak kırsalın sorun-
larına yönelik yasalar çıkarılmıştır. 1839 Tanzimat Fermanıyla Aşar vergisinin 
kaldırılması,1857 yılında çıkarılan Arazi Kanunnamesi, 442 sayılı Köy Kanunu, 
1934 yılında çıkarılan İskân ve Tapu Kanunları gibi birçok kanun kırsaldaki so-
runların topraklandırma, üretim yönü düşünülerek çıkarılmasından dolayı kırsa-
lın sorunlarını gidermekte başarılı olamamıştır. 

1937 yılında toplumun çoğunluğu kırsalda yaşamakta, eğitimli kesim oranı ül-
kede oldukça az ve kırsaldaki üretim yetersiz ve bilinçsiz yapılmaktaydı. 1937’de 
uygulanmaya başlayan Köy enstitüleri kırsaldaki yerel halkın eğitilmesi, bilinç-
lenmesi ve kırsal çevrenin geliştirilmesi amacı ile ortaya çıkmıştır. Bu uygulama-
da okulda gençlere verilen derslerin yanında yaşadıkları yöreye özgü ürünlerin 
üretimi ve yetiştirilmesi öğretilmekteydi. Yapılan konser, tiyatro gibi faaliyetlere 
köylüler çağırılarak bilinçlenmeleri ve toplumsal kalkınmanın sağlanması amaç-
lanmıştır. Kentte yetersiz olan sosyal etkinlikler, kırsalda o dönemde gerçekleşti-
rilmiştir. Siyasi neden ve eleştirilerden dolayı 1948 yılında köy enstitüleri kapa-
tılmıştır. Köy enstitüleri örgütlenme, paylaşım, adalet gibi topluma faydalı birçok 
kavramı bir arada vererek toplumu eğitilmesi ve bilinçlendirilmesinde önemli bir 
hareket olmuştur (Şimşek ve Mercanoğlu, 2018).

Tüm bunların yanında İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında söz edilen Merkez 
Köyler Projesi, 1970-1972 Kalkınma Programına alınmıştır. Buna benzer olarak 
Atatürk Döneminde bahsi geçen Cumhuriyet Köyleri ve daha sonrasında farklı 
bir kavramla önerilen kent köy projeleri Merkez Köyler Projesi ile aynı sisteme 
temellendirilmiş önemli kavramlardır. Merkez Köyler Projesinde bölge içerisin-
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deki köylerden bir tanesi hizmet açısından Merkez Köy olarak seçilecek ve sağlık 
ocağı, yatılı bölge okulu, PTT, ana-çocuk sağlığı merkezi, karakol, sabit merkezi 
köy kursları binası, aşılama ve suni tohumlama merkezi ve ziraat teknisyenliği 
gibi kamu hizmet tesisleri bu merkezde toplanacak ve bu merkez köylere bağlı 
diğer köyler bunlardan faydalanabilecekti. Fakat bu proje siyasi sebeplerden do-
layı devam ettirilememiştir (Keyder, 2015).

Türkiye’de 1998 de çıkarılan 4342 sayılı Mera Kanunu, mera alanlarını koru-
muş ve köylünün ortak malı olarak kabul etmiştir (Tekeli, 2016). Fakat 2012 yı-
lında yayımlanan 6360 sayılı kanun ile köylerin mahalleye dönüşmesi sonucunda 
mera alanlarının kullanımında belirsizlik ortaya çıkmıştır. Bu belirsizlikler sonu-
cu mera alanlarının tahribatının artması ve farklı şekillerde kullanıma açılması 
kaçınılmaz görünmektedir.

2005 yılında kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda-
ki amaç; toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini 
engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kal-
kınma ilkesine uygun olarak, planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasla-
rı belirlemektir. Yakın tarihte değişikliğe giden 6537 sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu 2014’te yürürlüğe girmiştir. Bu kanun; arazi ve toprak 
kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve 
yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünme-
lerin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme 
sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle 
değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımlarının önlenmesi, korumayı sağ-
layacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul 
ve esasları kapsar. 
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Görsel 1: Kent ve Kır İlişkisi (Tekeli, 2016’dan faydalanarak yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır, 2019).
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SAHA ARAŞTIRMASI
Dünyada yaşanan değişimler, ülkelerin kırsal alana ve tarım sektörüne yönelik 

politikalarını yönlendirmiştir. 1980’lere kadar korumacı politikalar hâkim olur-
ken, 1980’lerden sonra liberal politikaların etkileri tarım sektöründe dolayısıyla 
kırsal alanlar üzerinde de görülmeye başlanmıştır. Görsel 2’de Avrupa ve Türki-
ye’deki kırsal alana yönelik politikalar özetlenmiştir.

Görsel 2: Yıllara Göre Avrupa ve Türkiye’de Kırsal Yapı ve Buna Yönelik Çözülmedeki 
Değişim Süreci (Keyder ve Yenal, 2015).

1930’da meydana gelen kriz ve savaşlar sonucunda tarımsal üretimde bir 
gerileme başlamıştır. 1945’li yıllarda Avrupa ülkelerinde bunun önüne geçmek 
için tarımsal üretimde tedbirler alınmıştır. Türkiye’de ise çiftçiyi topraklandır-
ma yasası çıkmış ve 1947’de Kalkınma Planı yapılmıştır (kırsal kesime ağırlık 
verilmiştir). 1950-60 yılları arasında sanayinin yoğunlaşması ile kentlerin istih-
dam açısından çekiciliği artmış ve kırdan kente göçler hızlanmıştır. Bunun ne-
ticesinde Avrupa ülkeleri tarımsal politikalarda birlikte hareket etmek amacıyla 
ortak tarım politikaları uygulamaya başlamıştır. Türkiye’de ise 1950’li yıllarda 
sanayileşme süreciyle birlikte iş gücü talebinin olması, kırsalda yaşayan nüfusa 
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yeni bir iş olanağı sağlamıştır. Kırsaldaki üretime teknolojinin de girmesiyle, 
üretimde emek işgücüne ihtiyaç azalmıştır. 1980 yılında küreselleşmenin yaşan-
masıyla birlikte, ekonomide yaşanan değişim sonucu serbest piyasa düzenine 
geçilmiştir. Bu değişim sonucunda Türkiye’de kırsaldaki küçük üreticiler piya-
sanın işleyişine bağımlı bir hale gelmiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Türki-
ye’de kırsaldan kente doğru bir göç hareketi başlamış ve bu sorun günümüze 
ulaşmıştır (Görsel 3).

Yıllar Kırsal Nüfus Kentsel Nüfus
1950 75 25
1960 68.1 31.9
1970 61.5 38.5
1980 56.1 43.9
1990 41.8 58.2
2000 35 65
2010 23.8 76.2
2018 7.5 92.5

Görsel 3: Türkiye Yıllara Göre İzmir’de Kentsel ve Kırsal Nüfus Değişimi (TUIK, 2018)

1950’den itibaren kırdan kente göç hızlanmış ve 1963 yılında kalkınma plan-
ları uygulanmaya başlanmıştır. Çelik (2005)’e göre birinci, ikinci, üçüncü beş 
yıllık kalkınma planlarında kırsalın yapısı ve sorunlarına yönelik çözüm ve uygu-
lamalar düşünülmüş fakat gerçekleştirilememiştir. Dördüncü kalkınma planında 
ise kırsal kalkınması amacıyla geliştirilen köy-kent modeliyle istenilen başarıya 
ulaşılamamış, beşinci kalkınma planında ise kırsala gerekli hizmetlerin götürüle-
bilmesi için merkez köy modeli düşünülmüş ancak bu modelde beklenen oranda 
başarı sağlayamamıştır. Yenigül (2017)’a göre altı ve yedinci kalkınma planla-
rında kırsala yönelik önemli bir düzenleme bulunmamaktadır. Daha çok kentsel 
ağırlıklı çalışmalar yapılmıştır. Sekizinci kalkınma planında ilk defa kırsal kal-
kınma kavramı yer almıştır. Kırsalın kalkınmasına yönelik birçok uygulama ve 
yasa çıkarılmıştır.

Türkiye’yi ilgilendiren kırsal nüfus kaybı sorunu çalışma alanımız İzmir ili 
içinde de karşımıza çıkmaktadır. 2007 yılında İzmir ili Türkiye’deki kırsal nü-
fusun %3’üne sahipken bu oran 2012 yılında %2’ye düşmüştür (TÜİK, 2018). 
Dolayısıyla İzmir ilinde Türkiye ortalamasının üzerinde kırsal nüfusta azalma 
yaşanmıştır (Görsel 4). 
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Görsel 4: İzmir Kırsal Nüfusunun İzmir Toplam Nüfusuna Oranı (TÜİK, 2018)

 

2007-2012 yılları arasında İzmir’deki toplam nüfusun içindeki kırsal nüfus 
oranına bakıldığında %5 oranında bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu veri, 
İzmir’in kırsal nüfus kaybı yaşadığını göstermektedir. Kırsaldaki gerilemeye se-
bep olan kırdan kente göç hareketi, İzmir’in ilçelerinde kendini göstermektedir. 
İzmir’deki kırsal gerilemeye bakıldığında tek bir sebebe bağlı olmadığı görül-
mektedir. İzmir’deki bu gerileme göçle ilişkilendirildiğinde daha çok aktif nüfu-
sun göç ettiğini yani büyük bir işgücü kaybının olduğunu söylemek mümkündür. 
Aktif nüfusun göç etme sebepleri arasında özellikle işsizlik başta olmak üzere 
yeni sosyal alanlara katılma, daha düzenli bir hayat sürdürme, yüksek yaşam ka-
litesine sahip olma çabaları vardır (Görsel 5-6-7-8-9).

Görsel 5: İzmir Kuzey İlçelerinde, Kırsal Nüfusunun İlçenin Toplam Nüfusuna Oranı 
(TÜİK, 2018)
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Görsel 6: İzmir Doğu İlçelerinde, Kırsal Nüfusunun İlçenin Toplam Nüfusuna Oranı 
(TÜİK, 2018)

Görsel 7: İzmir Güney İlçelerinde, Kırsal Nüfusunun İlçenin Toplam Nüfusuna Oranı 
(TÜİK, 2018)
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Görsel 8: İzmir Batı İlçelerinde, Kırsal Nüfusunun İlçenin Toplam Nüfusuna Oranı (TÜİK, 
2018)

İzmir’in ilçelerindeki kır nüfusu değişimi incelendiğinde, İzmir’in doğu kıs-
mındaki ilçeler hariç diğerlerinin neredeyse tamamında kırsal nüfusun ciddi an-
lamda azaldığı görülmektedir. 

Görsel 9: Türkiye’nin Yıllara Göre İşgücünün Sektörel Dağılımı (TÜİK, 2018)
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Türkiye’de yıllara göre işgücünün sektörel dağılımına bakıldığında hizmet 
sektörünün yıllar içerisinde hızlı bir gelişim gösterdiği, sanayi sektöründe bir 
artışın olduğu, tarım sektörünün ise yıllara göre düzensiz ama genel itibariyle 
azalan bir eğilim yaşandığı görülmektedir. TÜİK verisine göre 1980 yılından iti-
baren hizmetler sektörü hızlı bir gelişme göstermiştir. Sanayi sektörü ise 1980 ve 
2016 yılları arasında yavaş olsa da istikrarlı bir artış yaşamıştır. Tarım sektörüne 
bakıldığında durağan bir gelişme izlediği görülmektedir. Kırsal kalkınma politi-
kasında 2000 yılı sonrasında tarım dışı sektörlere bir yönelim yaşanmıştır. Bunun 
nedeni tarımsal üretimde yaşanan değişim sonucunda kırsalda işsizliğin ortaya 
çıkardığı kentsel alanlara göç hareketini önleyebilmektir. Bu da tarım sektörünün 
önemini yitirdiğinin göstergesidir. Bu sorunların önüne geçebilmek için öncelikli 
müdahale alanlarında hem fiziksel açıdan iyileştirmeler sağlanmalı hem de so-
runlara yönelik politikalar üretilerek sorunların geniş ölçüde çözüme kavuşturul-
ması gerekmektedir (Görsel 9). 

Görsel 10: İzmir İli Yıllara Göre Sektörel Dağılımı (TUIK,2018)

İzmir iline 2004-2014 yılları arasındaki sektörel gelişime bakıldığında, hiz-
metler ve sanayi sektörü İzmir’de oldukça gelişmiş ve önemli bir pay almıştır. 
Tarım sektöründe ise yıllara göre kayda değer bir değişim yaşanmamıştır. Bu 
durum, İzmir’de kırsaldaki üretim faaliyetinin yeterince desteklenmediğini ve ta-
rımsal üretime diğer sektörlere verilen önemin verilmediğini göstermektedir. Ta-
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rımın geri kalmasındaki önemli sebeplerden biri İzmir ilindeki tarım alanlarının 
parçacıl yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tarımsal üretimdeki verimli-
liği düşürmekte ve sermaye birikimini azaltmaktadır (Görsel 10).

Görsel 11: İzmir ili Yıllara Göre Tarımsal Arazisi Dağılımı (İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü, 2018)

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı tarımsal üretim için bir sorun yarat-
maktadır. İzmir’ de 2011 yılında 16847 hektar tarım alanı konut amaçlı olarak 
kullanılmıştır. Bunun yanında madencilik, sanayi ve turizm amaçlı kullanılarak 
tarım alanları işgal edilmektedir (Görsel 11).
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Görsel 12: İzmir İli Yıllara Göre Çayır, Mera Arazisi Dağılım (İzmir Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018)

Yıllar içinde İzmir’deki mera alanı azalmıştır. Bu alanların azalması hay-
vansal bakım için yem üretimini zorunlu hale getirmektedir. Bu alanların azal-
masın sonucunda tarımsal alanlar da hayvansal gıda üretim alanları haline gel-
mektedir. Mera alanlarının yapılaşmaya açılması ve tarımsal arazi kullanımına 
dönüştürülmesi, kent merkezi ilçelerinde ve civardaki ilçelerdeki mera alan-
ların azalmasına sebep olmuştur. Karaburun ilçesi kırsal karakterli bir yapıya 
sahiptir. İlçenin mera ve tarım alanları kırsal için önemli bir geçim kaynağı 
oluştururken, ikincil konut ve rüzgâr enerji tesislerinin tarım ve mera alanla-
rında yer seçmesi Karaburun’daki doğal alanlara ve kırsal peyzaja büyük zarar 
vermektedir. Dikili ilçesindeki mera alanlarının firmalara uzun vadeli kullanım 
hakkı verilmesi ile konut yapımına açılmakta ve bu alanlar giderek azalmakta-
dır (Görsel 12).
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Görsel 13: İzmir İli 2015 Yılı Yağış Durumu (TUIK, 2018)

 Yarı kurak bir iklim kuşağında bulunan İzmir ili, su kaynakları bakımından 
yetersizlik düzeyindedir. Yılın üç döneminde ekilebilen bir toprak yapısına sahip 
olması, endüstriyel altyapısının gelişmiş olmasından dolayı İzmir ilinde ve Ege 
bölgesinde su ihtiyacı oldukça fazladır. Ortalama yıllık yağış miktarı İzmir ilinin 
su ihtiyacını karşılayamamaktadır (Görsel 13). 

 

Görsel 14: İzmir İli Tarımsal Üretim Değerlerinin Yıllara Göre Değişimi (İzmir Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018)
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Bitkisel üretimde su ihtiyacı fazla olan ürünlerin yetiştirilmesi, maden çalış-
maları gibi birçok alanda yer altı su kaynaklarının kullanılması yer altı suyunda 
ciddi bir çekilmeye sebep olmaktadır. İzmir’de su ihtiyacı fazla olan ürünlerin 
üretimi halen devam etmektedir. Su yetersizliğinin devam etmesi bu ürünlerin 
bilinçsiz sulama ve ilaç kullanımı ile üretimi İzmir ili su kaynakları için büyük 
bir tehdit oluşturmaktadır (Tekeli, 2016) (Görsel 14).

2002-2017 yılları arasında hayvansal üretimde artış yaşandığı görülmekte-
dir. Hayvansal üretimden elde edilen kazanç artışıyla birlikte bitkisel üretimden 
hayvansal üretime bir yönelim olmuştur. Mera alanlarının azlığından dolayı yem 
üretimi zorunlu hale gelmektedir ve tarım alanlarına hayvansal gıdanın sağlan-
ması için ekim yapılmaktadır. Bu ekimin bilinçsiz yapılması ise su kaynaklarının 
kirlenmesine ve azalmasına sebep olmaktadır.

Görsel 15: İzmir İli Yıllara Göre Köy Nüfusu (TUIK, 2018).
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İzmir ilinin kırsal ve kentsel nüfus değişimi incelendiğinde belirgin olarak Ba-
yındır, Bergama, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ilçelerinin kırsalında nü-
fus kayıpları yaşandığı görülmektedir. Beydağ ve Karaburun ilçelerindeyse hem 
kentsel alanlarda hem de kırsal alanlarda nüfus kaybı yaşanmaktadır. Bu durum 
İzmir’de kırsal alanların ekonomisini ve sosyal hayatını canlandıracak tedbirler 
alınmasını gerekli hale getirmiştir. Aktif nüfusun kırsal alanda istihdam alanları 
bulamaması ve istihdam alanlarını kentin sağlaması kırsaldaki nüfusu göç etme-
ye itmiştir. Bunun yanında kentlerin sosyal faaliyet, alt ve üst yapı olanakları açı-
sından gelişmiş olması da bu süreci etkilemiştir. Bu olayların hala devam etmesi 
kırsal alanlardaki eksiklikler ve ihtiyaçların yeterli düzeyde dikkate alınmadığını 
göstermektedir (Görsel 15).

Aliağa ilçesinin 2007 – 2017 yılları arasındaki köy nüfusuna baktığımızda bir 
artış görülmektedir, bunun en önemli sebebi Aliağa ilçesindeki sanayisinin ge-
lişmiş olmasından dolayı yarattığı istihdam ile ilçeye yakın köylerde nüfus artışı 
yaşanmasıdır. Bornova ilçesi köylerinin kent merkezine yakın olması nedeniyle 
kent merkezi civarında çalışan nüfus ile çoğunluğu emekli olan nüfus yerleşmek-
tedir. Bornova ilçesi gibi kent merkeziyle bütünleşmiş olan Urla ve Seferihisar 
ilçelerinde de köylere yönelim yaşanmaktadır.
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Görsel 16: İzmir İli Ödemiş Ve Karaburun İlçelerinin Cinsiyet ve Yaşa Göre Nüfus Grafiği 
(TUIK 2018)

İzmir’in kırsal karakterli ilçeleri incelendiğinde genel olarak pasif yaş grubu 
olarak tanımlanan çalışmayan nüfus oranı aktif nüfusa göre daha fazladır. Bu 
ilçeler arasında kırsal karakterli alanlarda ilçe bütününe bakıldığında aktif yani 
çalışabilen nüfusun kaybı söz konusudur. Bu ilçeler genel olarak değerlendirildi-
ğinde İzmir Kalkınma Ajansının oluşturduğu raporda 2023 yılında ilçelerde 30-
34 yaş arası bireylerin ortalama %20’ye yakın oranlarda azalacağı; 60-75 yaş 
arası bireylerin %25-35 oranında artacağı ve bazı ilçelerde 90 yaş üstü bireylerin 
yaklaşık %150-160 oranları arasında artacağı öngörülmektedir (Görsel 16). 

DEĞERLENDİRME
Türkiye’de 1950’li yıllarda gelişen sanayi ile yeni iş alanları oluşmuş ve 

böylece kırdan kente göç artmıştır. İlk etapta desteklenen bu göç hareketi, kır-
salda yaşayan nüfusun azalması ve gerilemesiyle sonuçlanmış ve kırsal alan-
ların ihmal edildiği anlaşılmıştır. 1961’de Kalkınma Planları yapılmaya baş-
lanmıştır. Altıncı beş yıllık kalkınma planına kadar çalışmalar kırsala hizmet 
sunma yönünde ilerlerken 90’lı yıllarda kırsalda tarım dışı sektörler gelişmiş ve 
bu sektörlerde istihdam oluşturacak olanaklara yönelik stratejiler geliştirilmiş-
tir. Kırsal alanların bu kadar fazla ihmal edilmesi beraberinde kırsal gerileme 
sorununu getirmiştir.
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Türkiye ve İzmir’de kırsal alanlarda sorun hala devam etmektedir. Gerilemeyi 
oluşturan en büyük etken göç hareketidir. İzmir’de kırdan kente göç kırsal ka-
rakterli ilçelerde yoğun olarak hissedilmektedir. Göçün devam etmesinin diğer 
bir sebebi kırsalda alt ve üst yapıdaki eksiklikleridir. Aynı zamanda kırsal alanda 
genç nüfusun katılabileceği sosyal faaliyet alanları yetersizdir.

Görsel 17: 1995-2017 Tarım Alanları Miktarı (İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, 2017)

Tarım alanlarının 1995-2017 yılları arası değişimine bakıldığında, ciddi bir 
azalma olduğu görülmektedir. Bunun sebebi tarımsal alanların konut, sanayi, tu-
rizm gibi amaç dışı kullanımından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda İzmir’de 
yıllara göre sektörel değişim incelendiğinde tarımın diğer sektörlere oranla payı-
nın daha düşük olduğu gözlemlenmiştir (Görsel 17). 
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Görsel 18: 2002-2017 İzmir Tarımsal Alan Düşüş Oranları (İzmir Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2017)

2002-2017 tarım alanları verileri incelendiğinde bazı kırsal karakterli ilçelerin 
tarım alanı oranlarında düşüş yaşandığı görülmektedir. Çeşme, Foça, Urla, Dikili, 
Karaburun ilçelerinde tarım ve mera alanları çoğunlukla ikinci konut nedeni ile 
işgal edilmektedir. Ödemiş, Tire, Torbalı Seferihisar, Menemen ilçelerinde ko-
nut gelişiminin, Torbalı, Seferihisar ve Menemen ilçelerinde sanayi ve depolama 
alanlarının tarım arazileri üzerinde gelişim gösterdiği görülmektedir (Görsel 18).

Derinlemesine görüşme yöntemiyle alınan bilgilere göre çiftçiler her yıl Çift-
çi Kayıt Sistemine başvurmaktadırlar. Fakat bunların büyük çoğunluğu destek 
aldıkları halde tarımsal üretim yapamamaktadırlar, bunun sebebi ise ailelerdeki 
üretim yapabilecek nüfusun kentlerde istihdam edilmesidir. Kırsalda üretim des-
teklemelerinin daha etkin olması ve tarımsal üretimin ekonomiye katkısının arta-
bilmesi için kırdaki aktif nüfusun orada tutulması öncelikli olarak hedeflenmesi 
gerekmektedir (Sözlü görüşme, 2018a)
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 Küreselleşmeyle birlikte ekonominin liberalleşmesi sonucu devletin üreticiyi 
koruma politikasını bırakması ile üreticiler piyasa koşullarına ayak uydurama-
mıştır. Tarımsal üretim yapan çiftçinin zarar etmesi sonucunda üretici toprağını 
satarak kırsalda çalışan mevsimlik işçi haline gelmiştir. Bu da çiftçinin tarım dışı 
sektörlere yönelmesi sonucunu doğurmuştur (Sözlü görüşme, 2018b)

 Üreticinin ürettiği ürünün, aracılar yolu ile (tüccar, toptancı) tüketiciye ulaş-
ması üreticinin daha az kazanmasına neden olmaktadır. Üretici ile tüketici ara-
sındaki bu kopukluk çiftçiyi tüccarlara bağımlı hale getirmektedir. Aracıların 
üreticiden satın aldıkları ürünlerin değerini, değişen piyasa koşullarına göre de-
ğiştirmeleri ve geç ödeme yapmaları üreticiyi zor durumda bırakmaktadır (Sözlü 
görüşme, 2018c).

 Aynı zamanda kırsal alanlardaki bir diğer önemli sorun bilinçsiz üreticinin 
varlığıdır. Tarımsal üretim sırasında tarım alanlarında yanlış ilaçlama yöntemle-
rinin kullanılması toprak kirliliğine sebep olmakla birlikte toprağı verimsizleş-
tirmektedir. İzmir’deki tarım topraklarının yılda 3 kere ekilebilir verimlilikte ol-
ması ve ekilen topraklarda salma ve yüzey sulama yöntemlerinin tercih edilmesi 
su kaynaklarının fazla kullanımına sebep olmaktadır. Aynı zamanda yıllık yağış 
miktarının da yetersiz olmasıyla birlikte tarım arazileri yeterli düzeyde sulana-
mamaktadır. Buna rağmen İzmir’de su ürünleri ekilmekte ve uygulanan yanlış 
sulama yöntemleri ile izinsiz açılan kuyulardan bitkisel sulama yapılmaktadır. 
Bu durum yer altı sularının çekilmesine sebep olmaktadır. Üreticilerin bu anlam-
da daha stratejik davranabilmesi için ilaçlama, sulama konularında gerekli olan 
eğitimleri almalarını gerektirmektedir. Bitkisel sulama amacıyla izinsiz açılan 
kuyuların takibinin yapılması ve kontrollerin sürekliliğinin sağlanması da büyük 
önem taşımaktadır.
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Görsel 19: 2007-2017 Kırsal Nüfus Kayıp Oranları (TUIK 2018)

2007-2017 kırsal karakterli ilçelerin kır nüfusunun ilçe nüfusuna oranına ba-
kıldığında çoğunlukla kırsal nüfuslarında düşüş yaşandığı görülmektedir. Merkez 
ilçelere yakın konumlanan ilçelerde (Urla hariç) genellikle kırsal nüfus daha hızlı 
azalmıştır. Bu düşüşlerin sebebi genel olarak işsizlik ve kırdaki halkın burada 
yaşamak istememeleri olarak öne çıkmaktadır. Bunun altında yatan temel sorun 
yaşam refahının standartların altında seyir göstermesi ve yeterli istihdam alanla-
rının oluşturulmamasıdır (Görsel 19).

Genel olarak İzmir’in kırsal karakterli ilçelerine bakıldığında yapılan nüfus 
projeksiyonuna göre 2023 yılında genç nüfusun azalacağı ve yaşlı nüfusun arta-
cağı öngörülmektedir. 2011’den 2023’e kadar 30-34 yaş arası bireylerin yaklaşık 
olarak %20 oranında azalacağı ve 60-75 yaş arası bireylerin de yaklaşık olarak 
%25-35 oranında artacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda İzmir’in bazı ilçelerinde 
90 yaş üstü bireylerin yaklaşık olarak %150-160 oranında artacağı öngörülmek-
tedir. Bu da 2023 yılında İzmir’in kırsal karakterli ilçelerinde çalışabilecek nüfu-
sun azalacağının bir göstergesidir. 
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 Kırsal alanlarda genç nüfus daha yüksek oranda göç vermektedir. Genç nü-
fusu orada tutmak için onlara yönelik çalışmaların arttırılması ve sosyal yetersiz-
liklerin giderilmesi gerekmektedir. Kırsalda yapılan desteklemeler ve çalışmalar 
hizmet başlığı altında yapılmıştır. Kırsala yönelik yapılan birçok uygulama ve 
stratejide kırsalın ekonomik desteğinin sağlanması, var olan kaynakların nasıl 
değerlendirileceği, yerelin sorunları ve bunların çözümü, yerel örgütlenme faali-
yetleri ile teknolojinin kırsala taşınması düşünülmemiştir. Yapılan uygulamaların 
sonucunun değerlendirilmesi ve takibinde bir süreklilik sağlanamaması berabe-
rinde diğer sorunları da getirmiştir. Yapılan uygulamalarda yerel halkın katılımı-
nın sağlanmamış olması ve üstten karar alan mercilerin kararları ile uygulanmaya 
başlaması başarıya ulaşamamasına sebep olmuştur. Bu tür kökleşmiş sorunların 
önüne kırsalda model geliştirmek ve bu sayede kırsaldaki eksiklikleri gidermekle 
geçilebilir.

Görsel 20: Dinamik Köy Modeli (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2019)
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İzmir kırsalındaki eksikliklerin önüne geçebilmek için atılabilecek en önemli 
adımlardan biri kırsalda yeni bir kavrama temellendirilmiş bir sistem üretmek 
olacaktır. Dinamik Köy Modelinde; ulaşım, hizmet, erişilebilirlik, potansiyeller, 
istihdam olanakları gibi şartlar göz önünde bulundurularak dinamik köyler seçi-
lir. Bu köylere kolay erişim sağlayabilecek ve yer şekilleri açısından ulaşımı ko-
lay olan köyler bağlanacaktır. Her dinamik köyde temsilci olmak üzere bu köyler 
birbirleri ile sürekliliği olan bir etkileşim içinde olacaklardır. Bu sayede GÜÇLÜ 
KÖY ve GÜÇLÜ KENT oluşacaktır (Görsel 20).

Görsel 21: İzmir Ödemiş Dinamik Köy Modeli (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2019).
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Görsel 22: İzmir Karaburun Dinamik Köy Modeli (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2019).

Görsel 23: İzmir Kınık Dinamik Köy Modeli (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2019).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir’de kırsal gerileme sorununun çözümüne yönelik aşağıda bir dizi öneri 

sıralanmıştır. 

Üretimde verimliliğin artması ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması
Çiftçinin üreteceği ürünün bilgi sistemi kurularak çiftçiye yıllık, aylık bilgi-

lerin verilmelidir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Üretim 
Takip ve Değerlendirme Şubesi oluşturularak her yıl ekilen ürünler takip edilmeli 
ve çiftçinin o yıl hangi ürünü üretmesi gerektiği çiftçiye bildirilmelidir, bu işlem 
için çiftçi kayıt siteminden yararlanılmalıdır. Çiftçilere, hava durumu bilgilendir-
me sistemi kurularak bilgi verilmeli ve çiftçilerin önlem alabilmesi sağlanmalıdır. 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Tarımsal Üre-
tim Takip ve Değerlendirme Şubesi tarafından çiftçi kayıt sistemi geliştirilmeli, 
üreticilere köylere kurulacak sistem ile gerekli hava koşullarının bilgilendirmesi 
yapılmalıdır. Kınık ve Ödemiş’te kurulacak Ar-Ge merkezleri ile yerli tohumlar, 
gübre ve ilaç gibi dışa bağımlı olunan ürünlerin üretimi sağlanmalı, yüksek ma-
liyetli üretimin önüne geçilmelidir. Bu sayede ithal edilen ve toprağa sadece bir 
kez ekilebilen hibrit tohumun yerine yerli tohumlar kullanılabilir. Aynı zaman-
da üreticiye destek sağlayacak teknolojik yatırımlar yapılmalıdır. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurularak sertifikasyon alınıp açılmalıdır. Organik 
tarım desteklenerek geçiş sürecinde üreticiye yüklenen maliyet kaldırılmalı ve 
organik tarıma yönelik sertifikasyon sistemi geliştirilmelidir. Ödemiş, Tire ve 
Bergama ilçelerinde ön plana çıkan parçacıl topraklar toplulaştırılmalı ve böylece 
üretimde verimlilik artırılmalıdır. 

Kırsaldaki kontrolsüz yapılaşmanın önlenmesi
Çeşme, Urla, Dikili, Foça, Bornova, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar, Kara-

burun ve Torbalı ilçelerinde ikamet eden kişiler arazi/mülk sahibi olabilmelidir. 
Kırsal anlardaki toprakların satımı ve alımı için Kırsal Alan Yönetim ve Planlama 
Müdürlüğü kurulmalıdır. Dikili, Menemen, Foça, Urla, Çeşme, Kiraz, Ödemiş 
ve Tire ilçelerinde sanayi ve ikinci konut alanları, mera ve orman alanlarında yer 
seçmektedir. 6360 sayılı yasa ile tanımsız hale gelen mera ve orman alanları kul-
lanımını ile ilgili düzenlemeler yapılarak yeniden tanımlanmalıdır. Kırsal karak-
terli ilçelerde yapılaşma izni verilecek alanlarda etaplama uygulanmalıdır. Kır-
sal Alan Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, planlama yaptığı gelişim alanlarında 
etaplama işlemi uygulayarak bir etaptaki yapılaşma oranı %70 sınırını geçtiğinde 
ikinci etaba geçmelidir. Kemalpaşa, Torbalı ve Menemen’de tarım alanları üze-
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rinde kontrolsüz gelişen sanayi ve depolama alanlarının gelişimini sınırlandırmak 
için tampon bölgeler oluşturulmalıdır. Karaburun ve Ödemiş ilçelerinde yeni-
lebilir enerji kaynaklarının kırsal alanlarda yer seçmesi ile doğal alan ve kırsal 
peyzajlarda hasarlar oluşmaktadır. Aliağa, Horozgediği köyünde bulunan termik 
santral köylünün yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun önlenebilmesi 
için korunacak alanlar belirlenmeli ve üst ölçekli planlarda bu tesisler için böl-
geleme ve doğru yer seçimi kararı getirilmelidir. Kırsal alanda yer seçimi kararı 
alınırken yerli halkın katılımı sağlanmalı ve bu süreçte fikirleri alınarak yer seçi-
mi kararı verilmelidir. 

Kırsalda yerinde istihdam sağlanması
Kırsal turizm potansiyeli bulunan ilçelerde (Karaburun, Ödemiş, Kınık, Ber-

gama, Selçuk) potansiyeller değerlendirilerek kırsalda turizm geliştirilip, kır 
nüfusuna ek gelir sağlanmalıdır. Ödemiş, Karaburun, Kınık, Kiraz, Beydağ, 
Bayındır ve Kemalpaşa’daki işgücü küçük ölçekli organize çiftlikler kurularak 
değerlendirilebilir. Bu çiftlikler Kırsal Alan Yönetim ve Planlama Müdürlüğü 
tarafından kırsalda yer seçimi yapılarak kurulmalı ve gerekli yatırım maliyetini 
devlet kaynaklı Kırsal Fondan karşılanmalıdır. Kırsal karakterli alanlarda devlet, 
dernekler ve gönüllü kuruluşların iş birliğiyle kooperatifler oluşturulmalı, bu ko-
operatiflere çiftçinin etkin katılımı sağlanmalıdır. Online satış sistemi üzerinden 
ürünler yurtiçi ve yurtdışında pazarlanmalıdır. 

Köylnün eğitilmesi ve sosyal alanların oluşturulması
Ödemiş ve Bergama’da üniversiteler için kırsalda uygulama alanları oluştu-

rularak çiftçinin ekim, sulama, ilaçlama gibi birçok konuda eğitilmesi sağlanma-
lıdır. Sertifikasyon sistemi ücretsiz hale getirilerek üreticiye zorunlu kılınmalı-
dır. Alınan eğitimlerle alanında uzmanlaşma sağlanmalı ve bilinçli üretici profili 
oluşturulmalıdır. Kırsalda çok sayıda ve dağınık yapıda olan küçük köy yerle-
şimlerine hizmetlerin götürülmesi bunların takibinin yapılması oldukça zordur. 
Öncelikli köyler belirlenerek kırsal etkileşim modeli oluşturulmalıdır. Seçilen bu 
köyler Dinamik köy olarak adlandırılarak bu köylere gerekli olan hizmetler gö-
türülmelidir. Bu alanlar belirlenirken kırsal alandaki etkin tarımsal ve hayvansal 
üretimin olduğu, erişilebilir ve çevresindeki kırsal yerleşimlerle güçlü bağlantısı 
olan, çalışan nüfusun önemli yer tuttuğu, yerel potansiyel ve kaynaklar bakımın-
dan zengin, kendi içerisinde yardımlaşan ve sosyal bağları güçlü, kadınların aktif 
katılımının olduğu kırsal yerleşimler seçilmelidir.

Genç nüfusun artan göç oranı göz önüne alındığında, gençlere yönelik ilçede 
sosyal faaliyet ve etkinlik alanları geliştirilmelidir. Belirlenecek olan Dinamik 
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Köylere büyük kütüphane ve kültür yapıları yapılmalıdır. Kırsalda kurulan büyük 
kütüphane ve kültür yapıları Kırsal Yönetim Ve Planlama Müdürlüğü tarafından 
yer seçimi yapılarak kurulmalı, yatırım maliyeti devlet kaynaklı Kırsal Fondan 
karşılanmalıdır. Tüketiciye organik ürünlerin daha cazip hale gelmesi için eğitim 
ve kamu spotları ile gerekli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Kıra özgü bir 
mevzuat geliştirilmelidir. 

Kırsal alanlardaki kayıp mekânların değerlendirilmesi
Karaburun ve Ödemiş’te terk edilen köyleri canlandırmak amacıyla agro ve 

eko turizm faaliyetleri geliştirilmelidir. Kırsal Alan Yönetim ve Planlama Mü-
dürlüğünde, kayıp mekân şubesi kurularak bu alanların değerlendirilmesi, plan-
laması ve takibi yapılmalıdır. Kırsal fondan ayrılan bütçeye göre gerekli çalış-
malar yürütülmeli, kırsaldan sağlanacak gelirin belirli yüzdesi tekrar bu fona 
aktarılmalıdır. 

Potasiyeli olan ürünlerin markalaştırılması
İlçelerdeki özel ürünlerin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılma-

lıdır. Dikili, Karaburun ve Çeşme gibi turist çeken ilçelerde özel ürünlerin ta-
nıtımı yapılmalıdır. Urla, Karaburun ve Çeşme ilçelerinden oluşan yarımada-
da organik tarım potansiyeli bulunmaktadır. Bu alanda Organik Pazar Merkezi 
oluşturulmalıdır.
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İZMİR ALİAĞA’DA SANAYİ KAYNAKLI 
ÇEVRESEL KİRLENME

Muhammed BEZERGYANOV, Nezire BAL

GİRİŞ
Sanayi devriminden sonra ekonomik kalkınma, ülkeler için en önemli konu 

haline gelmiştir. Bir ülkenin ekonomisi ne kadar gelişmişse o ülke o kadar güçlü 
olmaktadır. Bu anlayışla ülkeler arasında ekonomi alanında ciddi bir rekabet söz 
konusudur. Ülkeler arası güç yarışı, ekonomik getirisi yüksek olan endüstriler-
de ciddi gelişmeler yaşanmasına neden olmaktadır. Ekonomik kazanç ön plan-
da tutulduğundan çevresel ve ekolojik gelişme kısmen arka plana atılmıştır. Bu 
çalışmada, İzmir Aliağa endüstriyel alanında görülen toprak, su ve hava kirliliği 
üzerinde durulmakta, bu sorunların İzmir’de ne gibi çevresel sorunlara yol açtığı 
ve etkilerinin neler olduğu sorularına bir cevap aranmaktadır.

Avrupa’ya göre ülkemiz sanayileşme süreciyle daha geç tanışmıştır. Öyle ki 
Avrupa’da 18.yy’ da gelişen sanayi, ülkemiz de 1950 yıllarında gelişen ve ha-
len gelişmekte olan bir faaliyettir. İngiltere’de başlayan sanayi devrimi ülkelerde 
nüfus artışına sebep olmuştur. Nüfus artışıyla sağlıksız hayat koşulları ve kent 
içinde kirlilik göstergeleri ortaya çıkarak tehdit unsuru haline gelmiştir. Endüstri-
yel kirlenmeyle birlikte yaşam kalitesi de düşerek canlı organizmalara, çevrenin 
kirlenmesiyle de doğaya zarar verilmektedir (Görmez, 2015).

Geçmişten günümüze, gelişen sanayi faaliyetlerindeki artışla beraber taşı-
macılık sektörü de önem kazanmıştır. Dolayısıyla lojistik kavramı ve buna bağ-
lı olarak deniz taşımacılığında kullanılan gemi yapım ve ayrışımları da önemli 
bir yer edinmiştir. Zamanla gelişen lojistik sektörü sayesinde yük taşımaları 
artmış, yıpranan gemiler ise yenilenmeye veya ayrıştırılmaya başlanmıştır. Bu 
bağlamda Dünya’da birkaç ülkenin gerçekleştirdiği gemi söküm faaliyetleri ül-
kemizde de gerçekleştirilmektedir ve bu eylem çevre kirliliğini yüksek ölçüde 
arttırmaktadır. Avrupa ülkeleri bu tesislerin insan, doğa ve diğer canlılara zarar 
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veriyor olmasından dolayı işletimlerine son vermiştir. Ancak Hindistan, Pakis-
tan gibi Asya ülkelerinde işletmelerin çalışır vaziyette olduğu görülmektedir 
(Barka, 2009). 

Türkiye geneline bakıldığında sanayi dağılımının eşit olmadığı görülmekte-
dir. Bu eşitsizlik bazı kentlerin göç alıp, nüfus yığılmalarına neden olurken, bazı 
kentler de ise tam tersi durum gözlenmektedir. İzmir kenti de sanayi açısından 
yığılma gösteren bir kenttir. Kent merkezinde ve merkez dışında kalan sanayi 
alanları bulunmaktadır. Endüstriyel kirlilik özellikle Aliağa ilçesinde yoğun bir 
şekilde görülmektedir. Bu sorun günümüzde öyle bir hal almıştır ki 2009 yılında 
Kimya Mühendisleri Odası’nın yapmış olduğu bir çalışmanın sonuçlarına bakıl-
dığında bir yandan kimyasal endüstri, demir-çelik sanayi ve termik santral bir 
yandan gemi söküm tesislerinin varlığıyla hava, su, toprak ve kıyı alanlarında 
kirlenme seviyesi Avrupa’da sınır olarak gösterilen değerlerin iki bazen de iki 
buçuk katına kadar çıkmıştır (İzmir Çevre Durum Raporu, 2018).

Dolayısıyla sanayi kaynaklı kirlilik problemi İzmir’de yoğun olarak görül-
mektedir ve topluma daha temiz bir çevre sunabilmek amacıyla bu problemin 
düzeltilmesi, iyileştirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde İzmir’ de bulunan sağ-
lıksız çevre koşulları devam edecek ve ileri ki zamanlarda tahrip olmuş bir doğa 
ortaya çıkacaktır (Sözlü Görüşme, 2018).

Bu çalışmada amaç, İzmir Aliağa Bölgesi’nde kirliliğin oluşum sebeplerini 
tespit etmek, endüstriyel simbiyoz bakış açısını ve mekansal planlama araçlarını 
kullanarak İzmir’de doğa dostu yeşil bir sanayi gelişimi için çeşitli öneriler ge-
tirmektir. Araştırmada önce literatür taraması yöntemi ile veri toplanmıştır. Ar-
dından İzmir’de bir hafta süren saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Saha araş-
tırması esnasında gözlem ve odak grup görüşmesi yöntemlerinden yararlanılarak 
veri toplanmış, ayrıca çeşitli kamu kurumları (İzmir Ticaret Odası, Çevre Mü-
hendisleri Odası, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Şehir Plancılar Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve kütüphanesi, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürlüğü) ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Endüstriyel sanayi kavramının zamansal gelişimine bakıldığı zaman büyük 

yol kat edildiği görülecektir. Geçmişe bakıldığında daha küçük çaplı ve emeğe 
dayanan üretimin yerini zamanla makineler almıştır. Bu süreç günümüzde deği-
şen sanayi algısıyla beraber daha geniş çaplı ve büyük tesislerin kurulmasına yol 
açmıştır. Bu durumda sanayi alanlarının neden olduğu çevresel etkiler çok daha 
kapsamlı hale gelmiştir.



İzmir Aliağa’da Sanayi Kaynaklı Çevresel Kirlenme

381

Çevre koruma bilinci geçmişten günümüze gelişmeler göstermiş, çeşitli bil-
diriler yayınlanmış, toplantılar düzenlenmiştir. Ancak halen yeterli olmamakla 
birlikte, çevreye-doğaya verilen değer ekonomik getirilerle çakışmaktadır. Öyle 
ki, kâr etme düşüncesiyle doğa koruma ikinci plana atılmıştır. Bu bağlamda hava, 
su, toprak gibi unsurlar kirlenmekte; bu durum hissedildiği zaman toplum hare-
kete geçmektedir. Ekonomik getiri daha çok endüstriyel alanlardan sağlandığı 
için üretim tesislerine olan yaptırımlar da yeterli değildir. Eğer süreç bu şekilde 
ilerlerse gelecek nesiller için yaşanabilecek sağlıklı bir doğa kalmayacaktır (Ko-
vel, 2017).

Bu meseleden bahsedildiğinde toplum, yöneticiler ve firma sahiplerinin yaşa-
dıkları ikilemin kazanç ve doğa arasında olduğu ancak vurgulanan iki kavramın 
bir arada düşünülmediği görülmektedir. Bunun sebebi ortaya çıkacak olan ma-
liyettir. Önceki yıllarda sanayi de kirlilik konusuna değinildiğinde tesisler için 
filtreler kullanılırsa ortada bir sorun kalmayacağı düşünülmüştür. Günümüzde 
ise durum çok daha kapsamlı bir hal almıştır ki sanayiden kaynaklı katı atıkların 
depolanmaları sırasında sızıntının toprağa karışması, gemilerden kaynaklanan 
petrol sızıntıları, nükleer santrallerden kaynaklanan kömür tozları gibi oluşumlar 
hava kalitesini oldukça düşürerek verilen zarar ve alınması gereken önlemleri kat 
kat artmıştır. Ortaya çıkan zarar sadece doğada değil, insan sağlığında da derin 
etkiler meydana getirmektedir. Bu atıklar canlı vücudundan çok uzun sürelerce 
atılamamaktadır (Barka, 2013).

İnsanoğlunun çevre korumada gelmiş olduğu nokta, çevre öneminin farkında 
olmayan ve ekonomik kazancın ön plana çıkması üzerine olmuştur. Ekonomik 
kazancın önemi yüksek oranda artmış, alınacak tedbirler için ise zaman ve bütçe 
ayırmaya sıcak bakılmamaktadır. Çevreyi ön plana çıkararak önlemler alınacak 
olsa bile bu durum birkaç tesisle değil, geniş bir sistem yapısı oluşturarak çözül-
melidir (Kovel, 2017).

Diğer taraftan sanayi kavramı irdelenecek olunursa; OSB, KSS gibi kavram-
ların yanında serbest bölgeler ve teknoloji gelişme bölgeleri de bulunmaktadır. 
Sanayi türleri ise; otomotiv, maden, taşa-toprağa dayalı, kimyasal, dokuma, or-
man ürünleri ve gıda sanayileri olduğu bilinmektedir. Sanayi türleri bu kadar 
farklıyken doğal olarak her biri için farklı çözümler bulunmalıdır. Bu noktada en-
düstriyel simbiyoz kavramı önem kazanmaktadır. Bu kavramın farklı türler için 
ayrı ayrı çözümler geliştirmek yerine bir sistem bütünü olarak faaliyet gösterdiği 
anlaşılmış, Dünya’da ve Türkiye’deki örnekleri incelenmiştir.

Dünya’da ilk defa ve yerinde uygulanan endüstriyel simbiyoz uygulaması 
Danimarka, Kalundborg’da gerçekleştirilmiştir. Burada asıl amaç tesislerin üre-
timlerinden artan, ihtiyaçları olmayan maddeleri bir diğer tesise aktarmalarıdır. 
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Düşük maliyetle yüksek oranda kazanç getirmekte ve atıkların yeniden dönüştü-
rülmesini sağlamaktadır. Tesisler arasında bulunan boru hattı sayesinde ürünler 
taşınmakta böylece zamandan da tasarruf edilmektedir. Endüstriyel simbiyozun 
kullanım alanı genişledikçe, eko-endüstriyel park alanı da büyümektedir (Demi-
rer, 2011) (Görsel 1).

 

Görsel 1: Dünya Çapında Eko Endüstriyel Gelişme (Demirer, 2011)

2011 yılında Dünya üzerinde endüstriyel simbiyoz alanında Türkiye yer alma-
maktadır. Aradan geçen 10 yıllık zaman diliminde Türkiye’nin endüstriyel simbi-
yoz konusunda gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Dengeli ve çevreci planlama 
anlayışıyla bu durumun belli noktalarda değil ülke genelinde görülebilmesi umut 
edilmektedir.

 

Görsel 2: Kalundborg Örneği (Demirer, 2011)
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Danimarka-Kalundborg örneği incelendiğinde çalışma alanında endüstriyel 
simbiyoz faaliyetinin kolaylıkla gerçekleştirilebileceği görülmektedir. Bunun se-
bebi bu bölgede de uçucu küller bulunmakta (cüruf) ancak kullanılmak yerine 
depolanmaktadır. Termik santral ve rafineri vardır ancak iş birliği içinde çalış-
mamaktadır. Bu örneklerin sayısı arttırılabilir (Görsel 2). Diğer konu ise yenile-
nebilir enerji kaynakları kullanımıdır. Yenilenebilir enerji kullanımı çevre dostu 
olup, kirlilik oluşturmayan kaynak türüdür. Bu durum değerlendirilerek sanayide 
kirlenme konusu altında bir çözüm olarak tercih edilebilmektedir. Aşağıda, ko-
nuyla ilgili birkaç önemli kavram açıklanmıştır.

Serbest Bölge: Genellikle ulaşım açısından ticaret yapmaya uygun alanlara 
yakın olarak konumlanmışlardır. Ülkemize dışarıdan gelen ürünler burada vergi-
lere tabii olmadan ülke ekonomisine büyük kazanç sağlamaktadırlar.

Teknoloji Gelişme Bölgesi: Teknolojiyi üst sınırlara yükselterek üre-
tip, ticarette kullanabilmek amaçlanmaktadır. Böylece ekonomik katkılar da 
sağlanmaktadır.

Kimya İhtisas OSB: Bu sanayilerde farklı tür sanayiler yerine aynı türden 
olan sanayiler bulunmaktadır.

Endüstriyel Simbiyoz: Tesislerden kaynaklanan atıkların, diğer tesislerce 
kullanılmasıdır. Böylece sınırlı kaynakların kullanımı da en aza indirilmektedir.

Eko Park (Eko Endüstriyel Park): Tamamen iş birliğiyle çalışan tesislerin 
sürdürülebilir şekilde yönetilmesidir (Tepe- Şençayır, 2016).

SAHA ARAŞTIRMASI
İzmir ili, TR31 planlama bölgesinde bulunup, Aydın, Manisa ve Balıkesir ille-

rine sınır komşusudur. 12.012 km2 yüzölçümüne, 30 ilçeye ve 4.279.677 nüfusa 
sahiptir. (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 2018, URL 1). İzmir 
işletilen sanayi tesislerinin miktarı bakımından ise Türkiye’de 4. sırada yer al-
maktadır. (URL 3). Ayrıca İzmir 2011 yılı Brooking Enstitüsü’nün çalışmasına 
göre hızlı gelişen şehirler içinde de 4. sırada yer almıştır (Uzunoğlu, 2014).

Çalışma alanı olarak İzmir’in bir ilçesi olan Aliağa seçilmiştir (Görsel 3). Ali-
ağa İzmir’in kuzeyinde ve Ege Denizi kıyısında bulunmaktadır. Bu ilçe Dumanlı 
ve Yunt Dağlarıyla çevrelenmiştir. Kuzey tarafında Bergama ilçesi, Güney tara-
fında Menemen ilçesi, Güneybatı yönünde ise Foça ilçesine komşu olan Alia-
ğa; ağır sanayi bölgesidir. İlçenin yüzölçümü ise 412,5 km. dir (TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu, 2012). 2017 verilerine göre ilçe nüfusu 94.070 kişidir 
(TÜİK, 2017).
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Görsel 3: İzmir-Aliağa İlçesinin Konumu

İzmir ilinde sanayi türlerinin tamamı yer almaktadır. Sanayi kavramı kendi 
içerisinde; besin, maden, dokuma-deri, makine (otomotiv, demiryolu, savunma 
vb.) taşa-toprağa dayalı, kimya (kozmetik, boya, petrokimya) ve orman ürünleri 
sanayisi olmak üzere 7 türe ayrılmıştır. İmalat sanayi ise bu türlerin tamamını 
kapsamaktadır. (Polat, 2011). İzmir’de sanayiler kirliliğe yol açmakla birlikte çok 
yönlü olup, ekonomiye katkıları büyüktür. Bu durumun Tablo 1 ile Tablo 2’de be-
lirtildiği gib ithalat-ihracat verilerine de yansımış olduğu görülmektedir (Koç vd., 
2017). İzmir’in sahip olduğu ekonomide en büyük pay sanayi sektörüne aittir. Bu 
sektör %30,5’lik oranla diğer sektörlerin önündedir (TMMOB Çevre Mühendis-
leri Odası, 2018).
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Tablo 1: 2017 yılında İzmir ‘in İhracatını Gerçekleştirdiği ilk 10 Fasıl (URL 1 ve URL 3)

Tablo 2: 2017 yılında İzmir’in En Fazla İthalat Gerçekleştirdiği ilk 10 Fasıl (URL 1 ve URL 3)
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İzmir ilinde toplam 13 tane OSB, 14 tane KSS, 2 tane serbest bölge ve 4 tane 
de teknoloji bölgesi yer almaktadır. Ayrıca 2017 yılı verilerine göre en fazla Al-
manya’ya ürün satılmıştır (1.116.000.000 dolar). Daha sonra Amerika ve İngil-
tere sıralanmaktadır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018) (Tablo 3-4-5).

Türkiye’nin sahip olduğu en büyük serbest bölgelerden birisi Ege Serbest Böl-
gesi (ESBAŞ) olup üçüncü sırada yer almaktadır. ESBAŞ’da daha çok savunma 
sanayi, elektronik ürün imalatları gibi faaliyetler bulunmaktadır. İzmir’in diğer 
serbest bölgesi olan İZBAŞ ise gıda imalatı açısından öne çıkmaktadır. Serbest 
bölgelerden sonra teknoloji gelişme bölgeleri de ekonomik gelişme açısından 
önem arz etmektedir (Görsel 4).

Görsel 4: İzmir İlinde Bulunan Osb, Kss, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Serbest 
Bölgelerin Konumları ve İlişkileri (Özelçi Eceral ve Çifçi, 2018’den faydalanarak yazarlar 

tarafından hazırlanmıştır.)
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Tablo 3: İzmir Organize Sanayi Bölgeleri (URL 2)

Tablo 4: İzmir Serbest Bölgeler (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018)
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Tablo 5: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (İzmir İl Sanayi Durum Raporu, 2018)

Ağır sanayi bölgesi olan Aliağa’nın yer seçiminde özellikle deniz yolu ve ko-
numu etkili olmuştur. Ayrıca gemi söküm faaliyetlerinden ortaya çıkan metaller 
çelik üretim tesisleri için de hammadde kaynağı olarak düşünülmüştür. Çalışma 
alanının geçmişte tarımsal nitelikli kullanıldığı ancak kimyasal tesislerin açılmış 
olmasıyla da zamanla sanayi alanının genişlediği görülmüştür. Anayasada Aliağa 
ilçesinin sanayi alanı olarak belirtilmesiyle de bu gelişme desteklenmiştir.

Sanayi alanlarının büyümesiyle birlikte kentin saçaklanması da kentteki sa-
nayi alanlarına göre gelişme göstermiştir. Kent kendi içerisinde tek bir merkez-
den farklı olarak çok merkezli bir hal almıştır. Bu durumun gelişmesinde ulaşım 
sistemleriyle desteklenmiş olmalarının da rolü büyüktür (Özelçi Eceral ve Çifçi, 
2018).

Çalışma alanı olarak bu ilçenin seçilmesinin temel nedeni, İzmir’de büyük 
sorun meydana getiren bir sanayi bölgesi olmasıdır. Yapılan araştırmalar doğrul-
tusunda İzmir’de bulunan sanayilerin en kapsamlısı ve kirletme oranı en yüksek 
olan Aliağa Ağır Sanayi Bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Bu alanın seçilmesinde-
ki diğer nedenler ise petro-kimya rafinerilerinin varlığı, termik santral, demir-çe-
lik üretim tesisleri, maden ve taş ocakları, agrega rezervleri, çimento fabrikaları 
ve en önemli nedenlerden birisi olan gemi-söküm tesislerinin bu alan içerisinde 
yer almış olmalarıdır. Görsel 5’te bu tesislerin kıyıda pazarlama için özel iskele-
ler açmış oldukları görülmektedir. 
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Görsel 5: Aliağa-Kıyıda Görülen Özel İskeleler

Aliağa ilçesinde bulunan kimya ve organize sanayilerinin, 15 km uzunluğun-
daki Güzelhisar Deresi’nden su kullandığı görülmektedir (Tablo 6). Bahsedilen 
kirli su kaynağıyla tarım alanlarının da sulanıyor olduğu ve bu kullanım sonucun-
da yeraltı suyunun da kirlendiği bilinmektedir. 

Tablo 6: İzmir Aliağa Sanayi Bölgesi’nin Su İhtiyacını Karşılayan Kaynaklar (İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, 2012)
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Diğer taraftan rüzgâr, yağış ve sıcaklık gibi faktörler topografik oluşumlardan 
etkilenmektedir. İlçenin etrafı dağlarla çevrelenmiş olup rüzgâr yönünün de ku-
zey ve kuzeydoğu yönlerinden esiyor olmasıyla endüstri kaynaklı kirli hava Ali-
ağa-Foça ve sonrasında merkeze doğru ilerlemektedir. Kent içerisinde de sanayi 
tesisleri bulunduğundan ve sanayi teknolojilerinin gelişmiş olmamasıyla birlikte 
Aliağa’dan gelen kirli hava ile merkezde bulunan kirli hava kentte kalarak büyük 
problemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Etkilenmeler sonucunda ise kir-
lenme şiddeti ve oranı farklılık göstermektedir (Doğan vd., 2008).

Çalışma alanında kirlilik ortaya çıkartan faktörler şu şekildedir; Gemi söküm 
faaliyeti sonucunda ortaya birçok atık çıkmaktadır. Denize yayılan madensel yağ-
lar, sinir sisteminde olumsuz ve uzun vadeli etkiler meydana getiren ağır metaller, 
18. yüzyıldan bu yana kanserojen etki taşıdığı bilinen hidrokarbon içerikli kim-
yasal bileşikler ve ölümlere neden olan asbest, bunlardan sadece birkaçını oluş-
turmaktadır (Barka, 2009). Geçmiş yıllarda diğer ülkeler tarafından bu sektöre 
yönelmeler olmuştur. Ancak zamanla bu faaliyet bırakılmış, tersane yapımlarına 
odaklanılmıştır. Ülkemizde ise günümüze kadar gelmiş olan Aliağa gemi söküm 
faaliyetleri Türkiye’ye gereken hammaddenin %11’ini sağlamaktadır (Neşer vd., 
2006).

Gemi söküm faaliyeti sonrasında ortaya çıkan tehlikelilik dereceleri bilin-
meyen atıklar belli bir yerde toplanmaktadırlar. Aliağa’da tonlarca katı atık bu-
lunmakta ancak bunlar için depolama tesislerinin yetersiz olduğu, depolama 
sonrasında toprağa gömüldükleri verisine ulaşılmıştır. (Neşer vd., 2006). Dola-
yısıyla Aliağa atık arıtmasından kaynaklı sorun da yaşamaktadır. Sadece Aliağa 
değil İzmir genelinde atık bertarafı yetersiz olup, farklı türden atıklar birlikte 
bertaraf edilmektedirler. Üstelik bertaraf etme işlemi sırasında tesislerin kendi-
lerinden kaynaklanan arıtma çamurları oluşmaktadır. Sonuç olarak İzmir’deki 
arıtma tesisleri de yeterli donanıma sahip değildir. Ayrıca gemi söküm bölge-
sinde yangın olaylarıyla da fazlaca karşılaşılmaktadır. Yanan maddelerin geneli 
kimyasal içerikli bileşikler olduğundan yoğun hava kirliliği ortaya çıkmaktadır. 
Diğer yandan sanayi alanlarının artmasıyla birlikte enerji ihtiyacı doğmakta 
ve bu ihtiyaç dünya çapında termik santrallerle giderilmeye çalışılmakta, çev-
reye verilen zarar daha da artmaktadır. Artan taleple birlikte Aliağa’da termik 
santralleri üreticiler isterken halkın istemediği bir durum geçmiş dönemlerde 
görülmüştür. Bu durumun nedenlerinden birisi de termik santrallerin kömür 
kullanıyor olmasıdır (Görsel 6). 
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Görsel 6: Kişi Başına Düşen Yıllık Enerji Tüketimi (kWh), (Eryiğit, 2009)

1990 yılında Aliağa bölgesi için enerji kaynağı arayışına girilmiştir. Bunun 
için termik santral kurma fikri düşünülmüş ancak toplumda tepkilere neden 
olmuştur. Toplumun termik santrali kabul etmemesinin sebebi ise bu olayın 
tek Aliağa’yı değil tüm bölgeye zarar verip kirletecek olmasıdır (Müezzinoğlu, 
2000). Diğer taraftan termik santral yatırımları için yer seçiminde doğal kay-
naklar üzerinde oluşacak etkiler doğru analiz edilmelidir. Örneğin; petro-kim-
yasal tesisler, termik santraller gibi etkenler su kirliliği ve toprak kirliliğini aynı 
anda meydana getirerek tarım alanlarını yok etmektedir. Özellikle Menemen 
Ovası en çok etkilenen alanlardandır. Görsel 7’de görüldüğü gibi 1. Dereceden 
sit alanı yakınlarındaki bölge için yan yana 2 tane termik santral planlanmak-
tadır (Ertuğrul, 2016). 
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Görsel 7: Aliağa’ da 1. Derece Sit Alanı İçin Düşünülen Proje (Ertuğrul, 2016’dan 
faydalanarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.) 
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Görsel 8: İzmir İli Tarım Havzalarındaki Kirletici Unsurlar (Kun, 2013’den faydalanarak 
yazarlar tarafından hazırlanmıştır.) 

Ayrıca İzmir genelinde liken bitkileriyle termik santrallerde kömür kullanı-
mından kaynaklı kirlilik ölçüm çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 
alanda termik santrallerden, sanayi alanlarından ve ulaşım araçlarından kirlili-
ğin ortaya çıkıyor olduğu belirlenmiştir. Tehlikeli maddelerden olan arsenik ve 
kurşun da çalışma alanında tespit edilmiştir (Tuncel ve Yenisoy-Karakaş, 2003) 
(Görsel 8-9-10-11).
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Görsel 9: Liken Örnekleme Noktaları (Tuncel ve Yenisoy-Karakaş, 2003’den 
faydalanarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır)
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Görsel 10: Arsenik Elementinin Ege Bölgesindeki Dağılım Haritası, (Tuncel ve Yenisoy-
Karakaş, 2003’den faydalanarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.)

Görsel 11: Kurşun Elementinin Ege Bölgesindeki Dağılım Haritası (Tuncel ve Yenisoy-
Karakaş, 2003’den faydalanarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.)
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İzmir’ de görülen atık türleri sadece katı halde olmayıp, sıvı halde ve gaz 
halde de bulunabilmektedir. Çelik üretimi sonrasında ortaya çıkan atıklar katı 
ve gaz hallerde olup, tehlike arz etmektedirler. Örneğin; bir ton çelik üretiminde 
ortaya kilogramlarca toz ve cüruf çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu tehlikeli katı ve 
gaz atıklar bertaraf edilemeyip Aliağa ilçesi Bozköy yakınlarında bulunan de-
polama alanlarında bekletilmektedirler (Barka, 2013). 2006’da ‘Aliağa Haber’ 
tarafından yayınlanan habere göre depolanan bu madde milyon ton değerindedir. 
Cüruf çevre için zararlı olan çimento fabrikasının ve yol yapımının hammadde-
sidir. Bu madde işletim kapasitesini çoktan aşmış, toplum tarafından başka tesis 
kurulması istenilmeyen Aliağa’da çimento fabrikası kurulmasını düşündürmüş-
tür (Görsel 12). 

Görsel 12: Türkiye’de Tehlikeli Atık Miktarları (İzmir Valiliği, 2016)

Demir- çelik sektöründen kaynaklanan en büyük sorunlardan birisi, tesislerin 
çevresinde yer alan eğitim ve sağlık tesislerinin etkilenmeleridir. Ayrıca sanayile-
re ait bacalar ve ağır sanayi üretimlerini taşıyan araçlardan kaynaklanan çevre kir-
liliği meydana gelmektedir (Ünal ve Yücel, 2017). Diğer taraftan çelik üretimiyle 
ortaya çıkan atıklar dünya üzerinde tehlikeli olarak kabul edilmiştir. Bu atıkların 
uygun şekilde arıtılması veya yeniden işlenmek üzere toplanması gerekmektedir. 
Ancak söz konusu olan çalışma bölgesinde bu uygulamalar gerçekleştirileme-
mektedir. Üstelik atık maddelerden kaynaklanan uygun depolama tasarımları da 
bulunmadığından sızıntılar meydana gelmektedir. Depolama faaliyetlerinden en 
fazla zarar gören ise verimli tarımsal topraklardır. Sonuç olarak toprakta ve doğal 
kaynak olan yeraltı sularında kirlenmeler gözlenmektedir (Barka, 2009).
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 Aliağa bölgesinde bulunan 3 adet taş ocağı, hava kirletici ve doğayı tahrip 
edici diğer faktörlerdir. Ayrıca Aliağa’da bulunan 6 adet çimento fabrikasıyla da 
kirletici etkiler artmaktadır (Boran vd., 2016). İzmir genelinde hammadde bölge-
leri 3 kısma ayrılmıştır (Görsel 13). Birinci bölge olan Karaburun hattında mer-
mer ocaklarının sayısı 8 tanedir. İkinci bölge olan Menderes de ise daha çok sa-
hici mermer olarak bilinen hammaddeler bulunmaktadır (titanyum, kuvarsit vb.). 
Bunların yanında kurşun, mermer, kireç de bulunmaktadır. Üçüncü bölge olarak 
belirlenen İzmir Ankara hattında ise çimento yapımının kaynağı olan kalker yo-
ğun olarak bulunmaktadır. İzmir’de bulunan 2 büyük çimento fabrikası kalker 
ihtiyacını bu alandan karşılamaktadır. Ayrıca agrega (çakıl taşı) ve karbonatlı 
kayaçlar için de kaynağa sahip olan İzmir’ de hafriyat alanları oluşmaktadır ve 
çevre zarar görmektedir (Kun, 2013) (Görsel 14).

Görsel 13: İzmir Jeolojik Kuşakları (Kun, 2013’den faydalanılarak yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır.)
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Görsel 14: Agrega Ocakları ve Karbonatlı Kayaçların Bulunduğu Yerler (Kun, 2013’den 
faydalanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.)

 Kirlenme unsurlarından bir diğeri, petro kimya tesislerinin varlığıyla birlikte 
denizde meydana gelen sızıntılar yoluyla kirlilik yaşanmasıdır. En son yaşanan 
tanker sızıntısında rüzgârın ve dalgaların aynı doğrultuda yönlenmesiyle sızıntı 
Foça ilçesine ilerlemiştir. Aliağa’da rafinerilerden kaynaklanan yanıcı ve uçucu 
bileşikler kirletici etkenlerdendir. Rafineriler ve gemi söküm tesisleri birbirleri-
ne yakın mesafede bulunmaktadırlar. Yakın olduklarından dolayı rafinerilerden 
kaynaklanan yanıcı etkenler ile gemi sökümünden kaynaklanan patlamaların bir-
birlerini etkileyebilecek nitelikte olduğu bilinmektedir. Bunlara ek olarak 2004-
2005 yılları arasında İzmir’de havada bulunan partiküller ölçülerek hava kirli-
liğine bakılmış ve bu durumun sebebinin sanayi alanları ve yenilenemez enerji 
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kaynakları olduğu görülmüştür. Ayrıca bu oranların kış aylarında daha yüksek 
olduğu da elde edilen veriler arasındadır. Ölçüm cihazlarının sayısı 7 olup, elde 
edilen verilerde yağış, rüzgâr gibi iklimsel etmenler etkili olmuştur. Rüzgâr yön-
lerinin de Aliağa sanayi bölgesiyle paralel olup, hava kirliliği kent içerisine taşın-
maktadır (Yatkın ve Bayram, 2007). Rüzgâr faktörü kömür toplama ve işleme te-
sislerinin bulundurduğu tozları da sürükleyerek önemli kirlilik kaynağı meydana 
getirmektedir. İzmir genelinde hava ölçüm istasyonları tarafından partikül madde 
(PM10, PM2,5 ve SO2) ölçülmektedir (Görsel 15-16). 

Görsel 15: İzmir İli Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonları Konumları (Yatkın ve Bayram, 
2007’den faydalanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.) 
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Görsel 16: Aliağa’da SO2 Oranı (Bayram vd.’den aktaran TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Aliağa Bölgesi Değerlendirme Raporundan (2012) faydalanarak yazarlar 

tarafından hazırlanmıştır.)

 Başka bir çalışma, İzmir genelindeki koku problemi üzerine yapılmıştır. Ça-
lışma için belirlenen alanlar içerisinde Aliağa da bulunmaktadır. Bu durumun ne-
deni Aliağa’da kimyasal sanayi sebebiyle ağır sanayi faaliyetlerinin gerçekleşme-
sidir. Burada özellikle rafineri tesisleri incelenmiştir. Çalışma sonunda ise kentin 
depolama tesislerinin sorunlu olduğu, etkin rüzgâr yönü açısından yer seçiminin 
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yanlış olduğu saptanmıştır. Ayrıca havadaki partikül çeşitliliğine bakıldığında se-
çilen diğer alanlara göre, Aliağa’ da bulunan çeşitlilik daha yüksek oranda çık-
mıştır. Sonuç olarak alanda; endüstri, atık bertarafı gibi sebeplerden kaynaklanan 
koku problemi de tespit edilmiştir (Görsel 17).

Görsel 17: İzmir Aliağa İlçesi’nde Kirletici Etkenler (Çalışma kapsamında faydalanılan 
kaynaklar sentezlenerek yazarlar tarafından hazırlanmıştır, 2019)

 Bu sorunları ortadan giderecek bir çözüm yolu olarak görülen endüstriyel 
simbiyoz faaliyetinin ülkemizde 2016 yılı itibariyle uygulanmaktadır. Görsel 
18’de belirtildiği gibi ülkemizde endüstriyel simbiyozun örnekleri; Trakya, Es-
kişehir, Bilecik, Bursa, Antalya, Gaziantep ve Ankara’da devam etmekteyken 
sadece İskenderun’da tamamlanmıştır (Tepe Şençayır, 2016). Bu politikanın İz-
mir Aliağa sanayi bölgesine uygulanabilirlik oranı yüksektir. Çünkü bu politika 
için gerekli birimler mevcut durumda bulunmaktadır. İzmir ilinde sanayilerden 
kaynaklı kirlilik olduğu kadar yenilenebilir enerji kaynakları da bulunmaktadır. 
Görsel 18’e bakıldığında bu kaynakların kullanımları da endüstriyel simbiyozdan 
başka bir çözüm yolu olabilir.
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Görsel 18: Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımda Potansiyel Alanlar (İzmir Kalkınma 
Ajansı, 2015)

İzmir ili genel olarak yenilenebilir enerji kaynakları bakımından çeşitlilik gös-
termektedir. Özellikle yoğun sanayi bölgesi olan Aliağa ilçesinde rüzgâr ve jeo-
termal enerjileri bulunmaktadır. Diğer taraftan Aliağa ilçesi şifalı otlarıyla meş-
hur bir ilçe olup sanayi alanında bu otların ilaç yapımında kullanılması önemli bir 
potansiyel olarak değerlendirilebilir. 

DEĞERLENDİRME
İzmir’de endüstriyel kirlilik hat safhaya ulaşmıştır. Özellikle petro-kimya te-

sisleri özel kullanımları için kıyı kesiminde kendilerine ait iskele yapmışlardır. 
İskeleler aracılığıyla ürünlerini taşıyıp firma olarak kazanç elde etmektedirler. 
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Bu esnada kimyasal ürün taşındığından kıyı da ve denizde su kirliliği görülmek-
tedir. Ayrıca yine bu tesisler de görülen akaryakıt depolamaları sırasında sülfür 
açığa çıkmakta ve hem toprağa hem de havaya zarar vermektedirler. Bu tesisler 
büyük ölçekli olup ülke çapında yüksek ekonomik getiri sağlamaktadır. Ayrıca 
Aliağa’da bulunan ağır sanayinin kaldırılamayacağından, yerel yönetimler zor 
durumda kalmışlardır. Özellikle Aliağa sanayi bölgesinde işletim kapasitesi yük-
sek oranda aşılmış olmasına rağmen Aliağa sit alanının yakın çevresi için termik 
santral yapımı düşüncesi bulunmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar yüksek ekono-
mik kazanç sağlanacak olsa da doğanın göz ardı edilemeyecek bir unsur olduğu-
nun farkında olunmalıdır. Bu durumda ülke gelişimi için gerekli olan ekonomik 
kazancın çevre koruma faaliyetleriyle dengeli bir biçimde sürdürülmesi gerekli-
dir. Ancak çalışma alanında bu faaliyetin gerçekleşmediği görülmektedir. Doğa 
son derece hızla tahrip edilmekte ve bu durum normal karşılanmaktadır. 

Sanayiler hammaddeye, kalifiye elemana yakın yerlere, daha düz-uygun ik-
limli ve suya erişimin kolay olduğu alanlarda yer seçmektedir. Bu maddelere ba-
kıldığında içlerinden diğer sanayi türlerine göre suya yakınlığı en çok tercih eden 
sanayi türünün kimya ihtisas sanayisi olduğu görülmektedir. Anlaşıldığı üzere su 
kirliliğinde en çok kimyasal sanayilerin rolü bulunmaktadır. Bu duruma ek olarak 
su kirliliğinde, deniz kıyılarına yakın kurulan serbest bölgeler ve gemi sökümü 
gibi tesislerin varlığı da etkilidir. Gemi söküm tesislerinde patlamalar meydana 
gelerek yangın ortaya çıkmaktadır. Rafinerilerle yakın olan bu tesisler için çözüm 
bulunmalıdır.

Tarihsel sürece bakıldığında enerji kaynakları açısından gün geçtikçe ilerle-
meler görülmüştür. Eğer bir ülkede enerji varsa işleyiş devam edebilir ve özel-
likle ekonomik açıdan gelişim sağlanabilmektedir. Ancak bu gelişmeyle beraber 
ortaya çıkabilecek sorunlar önceden ortaya konmalı ve çözümler üretilmelidir. 
Günümüzde İzmir Aliağa bölgesinde bu bahsedilen durumun tam tersi gerçekleş-
miştir. Öyle ki kurulan her tesis bir diğeri için çekim merkezi olmuştur. Böylece 
enerji ihtiyacı artmış ve termik santrallere başvurulmuştur. Toplum yapılmasını 
istemediği halde termik santral yapımı hız kazanmıştır. 

Aliağa ilçesinde bulunan sanayi bölgesi 1960’lı yılların plansız gelişen, tesis-
lerin rastgele dağılıp, alan içerisinde yer seçerek ortaya çıktığı bir alan olup, za-
manla sanayi tesisleri tarafından yığılmalara uğramıştır. Bugün ise bu yığılmadan 
kaynaklanan yoğun kirlilik, alanı etkisi altına almıştır. Gemi söküm tesislerinin 
kıyıda faaliyet göstermeye başlamasıyla ortaya farklı türlerden metal atıklar çık-
mıştır. Hammaddeye de yakın olduğundan demir çelik üretim tesislerinin miktarı 
gün geçtikçe artmıştır. Bu durumlardan dolayı ortaya kirlilik sorunu çıkmış ve 
çözebilmek için farklı alternatifler düşünülmüştür.
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İzmir ülke geneliyle kıyaslandığında tehlikeli atık miktarının en yoğun görül-
düğü illerden birisidir. Bu durumun nedeni İzmir Aliağa’da ağır sanayi tesisleri-
nin bulunmasından kaynaklı olup, tesislerden çıkan atıkların ayrıştırılamaması 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Önceki çalışmalarda her ne kadar durum düzeltilme-
ye çalışılmış, toplantılar düzenlenmiş, bildiriler yayınlanmış olsa da sorun net 
olarak ortaya konulamamış ve tam bir çözüm yolu da bulunamamıştır. Bu duru-
mun çözümü için farklı politika önerilerinde bulunulmuştur. Ancak Aliağa’ da 
farklı birçok tesis bulunduğundan her birisi için farklı çözüm önerileri yerine ma-
liyeti az, daha sağlıklı ve tek çözüm yolu bulunması öngörülmüştür. Bu bağlamda 
kuramsal düşüncelerde belirtilen endüstriyel simbiyoz kavramı İzmir’e özellikle 
Aliağa bölgesine uygulanabilecek en uygun proje olarak görülmektedir. Simbi-
yoz kavramında önemli olan tesislerin kendi aralarında görülen, atık paylaşımı-
na dayanan işbirliğidir. Faklı endüstri alanlarından açığa çıkan atıklar birbirleri 
arasında kullanılır. Aliağa bölgesine bakıldığında farklı türde birçok sanayi alanı 
görülmektedir. Böyle olduğu için farklı atıklar ortaya çıkmakta ve değerlendi-
rilememektedir. Dolayısıyla bu atıklardan çevre bir şekilde zarar görmektedir. 
Endüstriyel simbiyoz uygulamasının yanında eko-parklar da çevre koruma açı-
sından önemli uygulamalardan biridir. 

Endüstriyel simbiyoz politikasının bir çözüm yolu olarak görülmesindeki en 
önemli neden Avrupa’da benzer sorunların yaşandığı ve bu durumun genelde 
endüstriyel simbiyoz politikası ile çözülüyor olduğunun tespit edilmesindendir. 
Temiz üretime dayanan ve ülke genelinde yeni gelişim gösteren bu kavramın 
İzmir ilinde de uygulanabileceği varsayılmaktadır. Özellikle Aliağa ilçesi endüst-
riyel simbiyoz politikası için gerekli tüm şartları sağlamaktadır. Diğer taraftan 
saha araştırması bölümünde enerji ihtiyacından ve bu ihtiyacın her geçen yıl artış 
gösterdiğinden ve farklı alternatif arayışlarına girildiğinden bahsedilmiştir. Bu 
bağlamda İzmir’in yüksek oranda sahip olduğu yenilenebilir kaynaklar ortaya 
konulmuş, bu kaynakların Aliağa bölgesinde de mevcut oluğu ve değerlendirildi-
ğinde hem enerjiden tasarruf edileceği hem de daha doğa dostu bir yaşam ortaya 
çıkacağı verisi elde edilmiştir. Sonuç olarak çalışma alanı için endüstriyel simbi-
yozdan sonra ikinci çözüm yolu olarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı 
görülmektedir. Bu kaynakların kullanımı ile endüstriyel simbiyoz politikasına 
destek olunacaktır.

Evsel ısıtmada kullanılan yenilenemez enerji kaynakları kullanımları daha 
az karbon salınımına sebep olan doğalgaz gibi alternatif enerji kaynaklarıyla 
değiştirilmelidir. Böylece İzmir’de diğer kentlere oranla 8 kat daha fazla kul-
lanılan kömür kullanımında azalma olması hedeflenmektedir. Diğer illere göre 
daha fazla kömür kullanımının nedenlerinden birisi de termik santrallerin ‘linyit 
kömürü’ne bağlı olarak faaliyet göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Bu kay-
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nağın kullanım amacı ülkemizde bol miktarda bulunması ve ucuz bir seçenek 
olmasındandır. 

Kent merkezine dağılmış olan ölçüm cihazlarının sanayi alanlarında bulun-
mamalarıdır. Oysa ki hava kirliliği endüstriyel alanlarda daha yoğun yaşanmakta-
dır. Dolayısıyla bu cihazların doğru alanlarda konumlandırılması gerekmektedir. 
Kullanılan ölçüm cihazları ekonomik açıdan maliyetli olup otomatik kullanımlı 
değillerdir. Bundan dolayı her alanda değil belli noktalarda ölçüm yapabilmek-
tedirler. Biyolojik izleme metodunun kullanılması ile düşük maliyetli ve daha 
doğru sonuçlara erişilebilecektir. Bu bağlamda, sanayi alanları genelinde yapı-
lacak olan analiz, denetim ve gözetimin daha kapsamlı olması gerektiği ortaya 
konulmuştur. 

Bahsedilen politikalar gerçekleştirildiğinde; öncelikle endüstriyel simbiyozla 
tesisler kendi içlerinde ilişkili olacaklar ve tesislere müdahale etmekte zorlanan 
yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları azalacaktır. Çalışma alanı kendi 
halinde işleyen düzenli bir yapıya bürünecektir. Dolayısıyla Aliağa sanayi böl-
gesine yönelik kirletici olduğu yönündeki önyargı değişecek ve bu alanın doğa 
dostu olduğu bilinecektir. Havadaki kirletici unsurların azalmasıyla canlı ve can-
sız varlıkların yaşam kalitesinde artış görülecektir. Alan sanayi kapasitesini dol-
durmuştur ve bu sınırın aşılmaması sağlanacaktır. Ayrıca Aliağa için arkeolojik 
alanlar, Güzelhisar Deresi gibi birçok sınırlayıcı etken bulunmaktadır. Dolayı-
sıyla mevcut alanın genişlemeyecek olması proje için olumlu bir durum arz et-
mektedir. Aliağa, sanayi kuruluşlarından dolayı göç alan bir yerdir. Göç alımı il 
dışından olduğu gibi İzmir’in kendi ilçeleri arasından da olabilmektedir. Ancak 
sanayi tesislerinin büyümeyeceği öngörüldüğünden yerleşmenin göç alımı da ya-
vaşlayacaktır. Dolayısıyla nüfus ve istihdam oranında da artış görülmeyecektir. 
Fiziksel güce dayanan işlerden çok bilgi teknolojilerine dayanan faaliyetler ger-
çekleştirileceğinden mevcut çalışanlara bilgi edinme amaçlı eğitimler verilecek-
tir. Bu kapsamda bilgi teknolojilerini kullanabilen eğitimli bireylere yer verilerek 
teknolojik açıdan büyük artışlar sağlanacaktır. Günümüzde halen etkileri devam 
eden kirli hava İzmir genelini olumsuz açıdan etkilemektedir. Kirli hava kenti sa-
dece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da etkilemektedir. Bu durum günlük 
yaşama da yansımaktadır. Öyle ki bölgede yaşayan halkın sosyal yaşamları da 
kirli havaya göre şekillenmektedir. Psikolojik olarak temiz olmayan bir çevre-
de insanlar vakit geçirmek istememektedirler. Ancak bahsedilen politikalar ger-
çekleştirildiğinde toplumun aktif olarak daha fazla dışarda zaman geçirecekleri, 
böylece yaşam kalitesinde de artış görülecek daha mutlu ve sağlıklı bir toplumun 
ortaya çıkarılacağı öngörülmektedir. 



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

406

Maliyet açısından; önceki yıllarda gerçekleştirilen atıkların toplanması ve 
bertarafı hem sağlıklı bir şekilde yapılamamakta hem de bu işlemler gerçekleşti-
rilirken zaman kaybı ortaya çıkmaktaydı. Endüstriyel simbiyoz gerçekleştirildi-
ğinde ise atıklar tesisler arasındaki borular sayesinde taşınacağından zaman kaybı 
olmayacaktır. Yine atıklar, ihtiyacı olan tesislere gönderileceği için ayrıştırma 
faaliyeti çok daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır. Üretim kalitesinde 
ise atıklar kullanıldığı için boşa giden ürün olmayacak ve her şey geri dönüşebilir 
hale gelecektir. Böylece hem tesislerin ana ürünleri hem de tesislerin atıklarından 
ortaya çıkarılacak olan ürünlerde kalite yakalanmış olacaktır. Bu politikalar uy-
gulandığında kentin çevre, maliyet, yaşam ve üretim kalitesi açısından kazançları 
olacaktır. Dolayısıyla çevre çok daha temiz, sağlıklı bir hal alacak ve aktif yaşam 
için topluma daha elverişli bir mekân sunulacaktır. Diğer taraftan su, hava ve top-
rak gibi kavramlar zarar görmeyeceğinden doğaya karşı olan sorumluluklarımız 
yerine getirilmiş olacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde İzmir ilinde belirlenen sanayi kaynaklı çevresel kirlenme sorunu-

nu çözmek için bir dizi öneri getirilmiştir. 

İzmir genelinde kirlenmeye neden olan etkenlerin tespit 
edilmesi
Tespit etme işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teftiş Kurulu Başkanlı-

ğı’na bağlı olan “Temiz Yaşam Denetleme” birimince yapılmalıdır. Bu işlem için 
10 veya 15 ay süre içinde rapor hazırlama süresi verilmelidir. Bu işlem yapılırken 
her tesis tarafsız bir şekilde ve sorunlu görülen tesisler için çözüm önerilerinde 
bulunulmalıdır. Problemin derecesi ise hazırlanacak olan raporda daha detaylı 
olarak yer almalıdır. Daha temiz, yeşil ve teknolojik gelecek için akıllı kentlere 
uygun birimler eklenerek mevzuatta güncellemeler yapılmalıdır. 

İzmir genelinde kirlenmeye neden olan etkenlerin 
iyileştirilmesi, yaşanabilirlik derecesinin arttırılması ve 
insan-çevre ilişkisinin güçlendirilmesi
Bu işlem özel ve kamu iş birliği içerisinde gerçekleştirilmelidir. Kamu kuru-

mu olarak Sanayi Bakanlığı’na bağlı olan “Stratejik Düzenlemeler Başkanlığı” 
bu görevi üstlenirken, özel kurum olarak inşaat firmaları, elektrik, makine gibi 
mühendislik ofisleri devreye girmelidir. Faaliyetin süresi 5-8 yıl arasında sürmeli 
ve finansmanı atıklardan elde edilen kazanç ve kurumların barındırdığı fonlar 
sayesinde olmalıdır. Sanayi Bakanlığına bağlı “Stratejik Düzenlemeler Başkanlı-
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ğı” ve “Tehlikeli Atık Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı” ve “Kirlilikle 
Başa Çıkma Eylem Planı” kurulmalıdır. Bu birimler aşağıdaki işlerden sorumlu 
olmalıdır:

• Sanayilerden kaynaklanan gürültü, hava, su, toprak kirliliğini önlemek,

• Aliağa ilçesi başta olmak üzere endüstri alanlarından kaynaklanan değer-
lendirilemeyen atıklar için geri dönüşüm tesisleri kurmak,

• Kent merkezinde ve ilçeler arasında yeşil koridorlar oluşturmak,

• Mevcut sanayi alanlarının ihtiyaç duyduğu atık arıtma tesislerini kurmak,

• Aliağa ilçesinde bulunan İz-Demir Enerji Termik Santrali’nden kaynakla-
nan atık su ve santralin ortaya çıkardığı hava kirliliğini önlemek,

• Planlı gelişen sanayi alanları oluşturmak,

• Ar-Ge ile sanayi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve İzmir genelinde sana-
yileri yüksek teknoloji ile desteklemek,

• Özellikle sanayi bölgelerinin erişilebilirliği için ulaşım düzenlemeleri yap-
mak,

• Maden sahalarının bulunduğu Bergama, Torbalı, Bayındır ve Selçuk ilçe-
lerinde düzenlemeler yapmak,

• Mevcutta rekreatif amaçlı bulunan 9 adet tabiat parkının tanınırlığını arttı-
rarak düzenlemeler yapmak,

• Aliağa, Bergama, Kemalpaşa ilçelerinde kültür-sanat merkezleri kurmak,

• Özellikle sanayi alanlarında mesleki eğitim amaçlı kurumların açılarak ni-
telikli iş gücü sağlamak.

Yerüstü/yeraltı su kaynaklarının ve verimli arazilerin 
korunması, tarımsal ürünlerin işlenebilmesi için tarıma 
dayalı sanayi tesislerinin kurulması
Bu sorumluluk Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan “Sanayi ve Ve-

rimlilik Genel Müdürlüğü” ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı “Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu”na verilmelidir. Bu kurumlar aşağıdaki 
işlerden sorumlu olmalıdır:

• Bergama, Dikili, Bayındır ve Tire ilçelerinde jeotermal enerji kaynağı kul-
lanılarak seracılık faaliyeti gerçekleştirmek,
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• Bergama, Bayındır, Tire ve Ödemiş ilçelerinde verimli tarım arazilerinde 
üretilen zeytin ve üzüm gibi ürünlerin işenebilmesi için tesisler kurmak,

• İl genelinde tarımsal nitelik gösteren alanlara sanayi tesisleri ve depolama 
alanları kurmak, 

• İzmir genelinde tarım alanlarında teknolojik sulama sistemleri geliştirmek,

• Tüm faaliyetleri kentin geçmişten gelen tarihi mirası göz önünde bulundu-
rarak gerçekleştirmek,

• Sanayi açısından Torbalı, Bergama, Tire ve Kemalpaşa ilçelerinde 1. Dere-
ce verimli tarım arazilerine ve kültürel değerlere zarar vermeden büyümeyi 
sağlamak,

• İl genelinde doğal ve arkeolojik sit alanlarını korumak.

Bölgeyi lojistik açıdan güçlendirecek lojistik köyler 
kurulması
Bu işlem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde kurulack “Lojistik Des-

tek Müdürlüğü” tarafından gerçekleştirilmelidir. Lojistik mevzuatı yenilenmeli-
dir. Bu kurum aşağıdaki işlerden sorumlu olmalıdır:

• İl genelinde ulaşım sistemleri entegre edilerek alt yapı eksikliklerini ta-
mamlamak,

• Sanayi üretimleri tek bir noktada toplayarak lojistik köyler üzerinden da-
ğıtımları sağlamak,

• İhtiyaç duyulan alanlarda demiryolu taşıma bağlantıları oluşturmak,

• Limanların lojistik gücünü korumak ve geliştirmek,

• Liman ve demiryolu yatırımlarıyla endüstri ürünlerini zamandan tasarruf 
sağlayarak daha kolay şekilde taşımak,

• Aliağa-Bergama arasına, merkez ilçeye ve Tire-Bayındır arasına lojistik 
köyler kurmak,

• Limanları belli saatlerde, kısa süreli ve daha verimli şekilde kullanmak,

• Gelişen ulaşım altyapısıyla beraber toplu taşıma sistemlerine önem vermek.

Akıllı kent uygulamalarına yer verme
Bu işlem İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kurulacak “Akıllı Kent ve Tek-

noloji Uygulamaları” birimi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu birim aşağıdaki 
işlerden sorumlu olmalıdır: 
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• Enerji, altyapı ve ulaşım gibi kentsel sistemlerden en etkin ve verimli şe-
kilde yararlanmak,

• İnsanların vakit geçirdikleri kentsel yaşam alanlarında her türlü kirlilik 
(hava, su, gürültü…) etkenini azaltmak,

• İletişim ve bilgi teknolojilerini ulaşım sistemleriyle entegre hale getirmek, 

• Akıllı yaşam araçlarıyla kentsel güvenliği arttırmak,

• Akıllı çevre kavramıyla, kent içerisinde özellikle sokak mobilyalarını dijital 
hale getirmek (Çevre dostu yapılar, yenilenebilir enerji, atık yönetimi vb.),

• Akıllı ekonomiyle ileri seviyede üretim yapmak, yeni tedarik zincirleri ku-
rarak sanal ticarete yönelmek,

• Sanayi koridoruyla bütünleşik teknoparklar, konferans merkezleri, eko-en-
düstriyel park ve çok işlevli mega-kompleks kurmak,

• Kentte farklı istihdam alanları oluşturarak sosyo-ekonomik gelişim sevi-
yesini arttırmak,

• İl genelinde nitelikli insan kaynağına hitap eden kültür merkezlerinin sa-
yısını artırmak,

• Akıllı yönetişim kavramıyla birimler arasında şeffaflık ve katılımcılığı 
sağlamak,

• Akıllı kentler için toplumu inovasyon ve yeniliğe daha açık hale getirmek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının endüstriyel alanlarda 
kullanılması
Bu işlem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurulacak “Tabii ve 

Etkin Enerji Kullanımı” birimi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kurula-
cak “Sanayilerde Enerji Yönetimi Müdürlüğü” tarafından yürütülecektir. Mevzu-
atta yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle sanayi bölgelerinde kullanımıyla 
ilgili maddeler azdır. Bu birimler aşağıdaki işlerden sorumlu olmalıdır: 

• İl genelinde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakların yönetimi 
için teknoloji merkezleri kurmak,

• Sanayi alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarının fazlaca bulunmasıyla 
birlikte bu kaynaklara uygun üretim teknolojileri kullanmak,

• Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçeleri hayvansal, tarımsal 
ve biyogaz elektrik üretim potansiyeline sahip olduğundan bu ilçelerde ye-
nilenebilir enerji işletimi için farklı tesisler kurmak.
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• Çeşme ilçesinde dalga enerjisini kullanmak,

• Çeşme ve Karaburun ilçelerinde jeotermal enerji ve turizm üzerinden mad-
di gelir sağlamak, 

• Aliağa, Balçova, Bergama, Narlıdere, Seferihisar, Bayındır ve Çeşme il-
çelerinde 100.000 konutu ısıtmak için jeotermal enerjiden faydalanmak,

• İzmir ilini yenilenebilir enerji kaynakları yönetimi açısından odak haline 
getirmek.

Endstriyel simbiyozun kent içerisinde uygulanması
Bu işlem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kurulacak “Doğa ve Simbi-

yoz Daire Başkanlığı” tarafından yürütülmelidir. Ayrıca “Uluslararası İşbirliği ve 
Simbiyoz Uygulama Fonu” oluşturulmalıdır. Endüstriyel simbiyoz Türkiye’de 
yeni bir kavram olduğundan mevzuatta yer almamaktadır; kavram, mevzuata gir-
melidir. Bu birimler aşağıdaki işlerden sorumlu olmalıdır: 

• İzmir genelinde çevresel incelemelerin yapılacağı laboratuvarlar ve tekno-
parklar kurmak,

• Endüstriyel simbiyozu ilk aşamada Aliağa ilçesinde, ikinci aşama sırasıyla 
Kemalpaşa, Menderes ve Bergama ilçelerinde uygulamak,

• Kıyı ekosistemlerinin bulunduğu Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Foça 
ilçelerinde biyolojik çeşitliliğin yok olmasını engellemek, balıkçılık sektö-
rünün gelişmesini sağlamak,

• Endüstriyel simbiyoz için düşük maliyet harcayarak yüksek gelir elde et-
meye çalışmak,

• Endüstriyel simbiyoz yoluyla atıkları değerlendirerek ekonomik kazanç 
elde etmek,

• Aliağa ilçesinde bulunan sit alanlarını korumak, yakın çevrede termik 
santral gibi endüstriyel tesis gelişimlerine izin vermemek,

• Endüstriyel simbiyoz için çalışan kişilere eğitimler vermek.
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İZMİR’DE TERK EDİLMİŞ KÖYLER SORUNU 

Seher YILDIZ, Berçem Cemre YETİŞKİN

GİRİŞ
Göç, günümüzde tüm ülkelerin başlıca sorunudur. Her ülke ve bölgede göç 

nedenleri farklıdır. 19. yüzyılda başlayan Batıdaki endüstriyelleşme sürecinde, 
kentlerdeki istihdam artmış, tarımsal faaliyetlerde makineleşmeyle kırsaldan 
kente göç başlamıştır. Özellikle İngiltere’de endüstri alanında yeni buluşların 
olması, tarımda makineleşme, kırsal alanda yaşayan nüfusun sanayi alanlarına 
göç etmelerine neden olmuştur. İngiltere’de başlayan endüstriyelleşme kısa süre 
içinde diğer ülkeleri de etkilemiştir. Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve diğer 
Avrupa ülkelerinde de kırsal alanlardan kente göç başlamıştır. Türkiye de göçün 
çıkış nedeni, oluş biçimi ve yoğunluğuyla farklılık gösterse de göçü içerisinde 
barındıran bir ülkedir. 1950’li yıllarda ortaya çıkan kırsaldan kente göç olgusuyla 
karşılaşılmıştır. Günümüzde devam eden bu durumun ortaya çıkardığı çevresel, 
ekonomik, toplumsal ve terk edilmiş/kayıp mekânlar gibi sorunlarla baş etmek 
zorunluluğu doğmuştur (Kurt, 2006; Es ve Ateş, 2010). Türkiye’de eriyip giden 
birçok köy yerleşimleri bulunmaktadır. Geçmişte Balkanlar’ın en büyük köyü 
olan Dereköy’de (Çanakkale) mübadele ile insanlar yerleşimi terk etmiş ve son-
rasında kimse bu alanlara yerleşmemiştir. Savaşan Köy (Urfa) baraj yapımı so-
nucunda taşkın riskiyle boşaltılan, Karanlık Köy (Kırklareli) ise iş imkânlarının 
olmaması ve geçim sıkıntısı nedenleriyle terk edilen yerleşimlerdir. Eriyip giden, 
önemini yitiren köyler için çözüm odaklı bir çalışma yapılamamıştır. İzmir, terk 
edilmiş köyler sorunu barındıran kentlerden biridir. 

Kırsal alanların nüfusu giderek azalırken kentlerin nüfusu orantısız şekilde 
artmaya başlamıştır. Hem kırsal alanlarda hem de kentlerde bu nüfus hareketinin 
olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Kentlerde gözlemlenen olumsuzluklar çarpık 
kentleşme, altyapı sorunları, insan yoğunluğu ve bunun olumsuz etkileridir. Kır-
sal alanlarda ise kırsal alanda yaşayan nüfusun sorunları, kullanılmayan boş tarım 
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arazilerinin oluşması, zaman içerisinde verimli toprakların verimsizleşmeye baş-
laması, kullanılmayan ve terk edilen yerleşimlerde kırsal dokunun bozulması gibi 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde bakımsızlıktan ve kullanılmamaktan 
dolayı kırsal konut yok olmaya başlamıştır. Bu yok olma yalnızca fiziki bir yok 
oluş değil aynı zamanda kültürel bir yok oluştur. Kırsal alanların terk edilmele-
rinin önüne geçilemezse gelecek kuşaklara bırakacak yerel bir mirasımız kalma-
yacaktır. Bu yüzden kırsal alanların nüfusunu dinamik tutmak için kırsal alanları 
korumak gerekmektedir (Acar, 2015).

Araştırmanın amacı İzmir’de terk edilmiş köyler sorununu irdelemek, bu tür 
köyleri tespit etmek ve bu sorunu çözmeye dönük öneriler getirmektir. Araştır-
mada önce literatür taraması yöntemi ile veri toplanmıştır. Ardından İzmir’de 
bir hafta süren saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması esnasında 
gözlem, görsel malzeme analizi ve odak grup görüşmesi yöntemlerinden yararla-
nılarak veri toplanmış, ayrıca çeşitli kişi ve kamu kurumlarla (muhtar, akademik 
personeller, yerli halk ve resmi kurumlar) derinlemesine görüşmeler gerçekleşti-
rilmiştir (Görsel 1). 

Görsel 1: Çalışmada İzlenecek Yöntemin Akış Şeması (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 
2019)
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KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Düşünsel boyutta farklı düşünce grupları tarafından kırsal alanlarla ilgili, göç, 

kırsal kalkınma ve kırsal turizm konuları üzerinde geçmiş yıllardan günümüze 
çeşitli tanımlamalar ve düşünceler ortaya çıkmıştır. Çalışma alanımızın temel 
niteliğini oluşturan kırsal alana dair yapılan çalışmalarda geçmişte ziraatçiler, 
mühendisler, ekonomistler ve kısmen şehir plancıları yer alıyorken günümüzde 
tarihçiler, işletmeciler ve diğer sosyal bilimcilerin de yer aldığı görülmektedir. 
Bölge plancılarına göre kırsal alan; kırı tarım sektörüne dayalı yerleşimler olarak 
görüp tarımsal gelir rekabeti ve gelir eşitliğini hedeflemiştir. Bunu merkezi hükü-
metler, çiftçiler ve yerel halk ile teşvik desteklerle sağlamayı amaçlamıştır. Yeni 
bölgecilik yaklaşımıysa kırsal alanların sadece tarımsal odaklı değil kırsal turizm, 
kırsal imalat, bilişim, iletişim ve sanayi gibi sektörleri de içerisinde barındıraca-
ğını savunmuşlardır. Kırsal alanların rekabeti, yerel değerlerinin kullanımı, yeni 
keşfedilen ya da kullanılmayan kaynakların değerlendirilmesini hedeflemiştir. 
Bunu küresel, ulusal ve yerel düzeyde yönetimin tüm katmanları; kamusal, özel, 
vakıf, dernek gibi çeşitli organizasyonlar ve ilgili kişilerle birlikte yerel halkın da 
içerisinde bulunduğu çalışmalarla ve yatırımlarla sağlamayı amaçlamıştır (Kara-
kayacı, 2017).

Kırsal alanlarının niteliğini belirlerken; “Bir yerleşme alanının kırsal alan 
olarak sayılması için nüfus yoğunluğu kilometre başına 150 kişinin altında ol-
malıdır” düşüncesini kabul ederek nüfusu yerleşim yerinde yaşayan orana göre; 
%50’sinden fazlası kırsal alanlarda yaşıyorsa o yerleşim yeri kırsallığı baskın 
alan, nüfusunun %15-%50 arasında kırsal alanda yaşayan varsa bu yerleşim yer-
leri önemli ölçüde kırsal alan, nüfusunun %15’inden azı kırsal alanlarda yaşayan 
varsa da bu yerleşim yerleri kentsel özelliği baskın alanlar olarak kabul etmiştir 
(Kut, 2013). Farklı bir yaklaşıma göre ise kırsal alanlar için nüfus önemli bir 
etmen değildir. Sürekli yaşayan 10-20 nüfuslu bir kırsal alan ile 5.000 kişinin 
yaşadığı kırsal alan, birbirinden farklı niteliklere sahiptir. Bundan dolayı nüfus 
bir yerleşim biriminin türünü belirlemekte tek bir faktör olarak kullanılmamalı 
fakat kırsal alanların günümüzde nüfusunu fazla oranda kaybettiğini dikkate alır-
sak nüfus ölçeğinde kır tiplerine göre sınıflandırılmalıdır. Nüfus değerlerine göre 
kırları; yok olma durumundaki kırsal yerleşimler, az nüfuslu kırsal yerleşimler, 
kalabalık kırsal yerleşimler şeklinde sınıflandırılması öngörülmüştür (Taş, 2016).

Kırsal alanlarda nüfusla ilintili en önemli olgu göçtür. Göç kavramı üzerinde 
akılcı ve razı olucu karar modeli; göç eden bireyin iş bulduktan sonra göç ettiği 
varsayımını öne sürmüştür. Bu varsayıma göre göçün daima gecikmeli olması 
gerekmekte ve aşırı bir göç durumu ortaya çıkmamaktadır. Gelişmekte olan ülke-
lerde kırdan kente göç hareketi nedeniyle terk edilen yerleşimler ortaya çıkmak-
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tadır fakat ekonomistler göç eden nüfusun fırsatlar hakkında yeterli bilgi sahibi 
olmamasından dolayı, göç etme kararı verirken hayatları boyunca sağlayacağı 
yararı hesaplayıp bugünkü değerini bulma imkânından da yoksun olduğunu söy-
lemektedir (Özcan, 2016). 19.yüzyılda endüstriyelleşme sürecinde, kentlerdeki 
istihdam artmış, tarımsal faaliyetlerde makineleşmeyle kırdan kente göç başla-
mıştır ancak Batı ülkelerinde kırdan göç etmek, kentleri daha çok etkilemiştir 
bu yüzden Fransa göçü önlemek amacıyla “göç politikaları” çıkarmıştır. Dünya 
üzerindeki terk edilmiş alanlara baktığımızda Hashima Adası (Japonya), Bodei 
(ABD), Kolmanskop (Namibia) yerleşimleri örnek verilebilir. Bu yerleşimlerin 
terk edilme nedenleri ise geçim kaynağı olan maden ocaklarının kapatılmasıdır. 
Sanayileşme Türkiye’yi 1950’li yıllarda etkisi altına almış ve bu durum Batı ül-
kelerindeki gibi daha çok kenti değil kırsalı etkilemiştir. Kırsal alanlara etkisi terk 
edilmiş, terk edilmeye başlayan yerleşimler olarak ortaya çıkmıştır. Ege Yarıma-
dası üzerinde terk edilmiş birçok köyün bulunması işlenen tarım arazilerinin yok 
olmasına ve atıl konutların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Lübbey Köyü’nün 
hayalet yerleşim yeri olarak görülmesi ve 130 hanenin boş olması örnek olarak 
gösterilebilir. Kırdan kente göç eden nüfusun, kente etkilerine baktığımızda; ken-
tin fiziki ve sosyal yapısına göre değil kendi yaşadıkları fiziki ve sosyal ortamı 
yansıtan alanlar oluşmasına sebep olmuştur (Acar, 2015). Örneğin gecekondu-
laşmanın başlaması ve Çakmak (2017)’ın yaptığı Konya üzerindeki “Kırsaldan 
Kente Göç Sürecinde Mekânsal Değişim” çalışmasında aynı topografya üzerinde 
ova yerleşimlerinden göç edenlerin ova tipolojisi, dağ yerleşimlerinden göç eden-
lerinse dağ tipolojisini alanda yansıttıkları görülmüştür.

Kırsal kalkınma üzerinde sistem yaklaşımı, demografik, teknolojik ve çevrey-
le ilgili faktörlerin sistemle ilişkisini incelemektedir fakat yerel ve küresel ilişkiler 
yönünden siyasi ve sosyo-ekonomik özellikler üzerinde yeterince durulmamıştır. 
Bu yaklaşımda dört öge esas alınmıştır. Bu ögeler sistem içinde birden fazla soyut 
ve somut bileşenlerin olması, sistemi oluşturan temel bağlar arasında ilişkilerin 
olması, bu temel bağlar ve ilişkilerin oluşturduğu sistem ve hepsinin bir amacının 
bulunması şeklindedir. Karar alma yaklaşımında ise kırsal kalkınmayı ekonomik 
olarak ve kişilerin davranışlarına odaklanarak ele almışlardır. Tarımsal faaliyet-
lerde çiftçilerin yeniliklere ve pazara yönelik tepkilerine odaklanmışlardır yani 
bu düşünceye göre kişiler kendi davranışlarında koşullara göre seçim yapmak-
tadır. Bu yaklaşımda da kalkınma sisteminde sadece ekonomik faaliyetlerdeki 
kişilerin davranışları ele alınmış ancak bir bütün olarak ele alınmamıştır (Öztürk, 
2009) (Görsel 2).

Kırsal ekonomiyi desteklemek ve kır topluluklarını geliştirmek için kalkınma 
planları yapılmaktadır. Kırsal alan kalkınması için genel strateji belirlenememek-
tedir çünkü her kırsal alan kendine özgü özellikler barındırmaktadır. Bu nedenle 
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her alan için farklı stratejik planlar yapılmıştır. Bu stratejileri genel başlıklarda 
kategorize edebiliriz. Bunlar; teknolojik, yapısal ve katılımcı reformist stratejiler-
dir (Gülümser vd., 2011). Kırsalı kalkındırmak için devlet tarafından politikalar 
yapılmış ve uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak; yapılan çalışmalar kırsalın karak-
terine ve niteliğini göz önüne almadan uygulanmıştır. Genel olarak politikalar 
toprağın farklı alanlarda kullanımına neden olmuş ve tarımsal faaliyetleri olum-
suz etkilemiştir. Örneğin; 1998 yılında 23445 sayılı Resmî Gazete ’de “Tarım 
Alanlarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanılmasına Dair Bildiri” yayınlanmıştır. 
Bu yönetmelik, tarım arazilerinin zedelenip, sanayi alanlarına dönüşmesine se-
bep olmuştur. Dünya Bankası ile Tarım sektöründe yapısal uyum sağlamak ama-
cıyla yapılan görüşmeler sonucunda, 2001 yılında “Tarım Reformu Uygulama 
Projesi İkraz Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşmayla fındık arazilerinde başka 
bir ürün üretilmesi hedeflenmiştir ama geleneksel üretim ve toprağın yapısı düşü-
nülmeden hareket edilmiştir (URL 1; Yörür, 2010).

Görsel 2: Kırsal Kalkınma Düşüncelerine Göre Tarihsel Süreç (Giray vd., 2004)
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Günümüzde kırsal kalkınma, yalnızca tarımsal faaliyetler üzerinden değil; 
çevrenin korunması, iyileştirilmesi için önlemler almayı ve kırsal alanda eko-
nomik çeşitliliği de kapsamaktadır. Kırsalı, tek bir sektör üzerinde değil başka 
sektörler üzerinde gelişmesi hedeflenmiştir. Artan kentleşme ve bozulan fiziksel 
çevre ve yoğun yaşam tarzı insanların doğa ile bağını azaltmıştır. İnsanlar kent 
stresinden uzaklaşmak sakinlik sessizlik gibi arayışlara girmiş, doğaya yönelim-
le kırsal turizm ortaya çıkmıştır. İngiltere’de kırsal turizm üzerine bazı görüşler 
turizmin doğayı tahrip ettiği ve kırsala zarar verdiği yönündedir. Diğer yandan, 
birçok sayıda insanların birbirinden bağımsız turizm faaliyetlerinde bulunması, 
o yörenin marka haline gelmesini zorlaştırmaktadır. Kırsal turizmin başlıca bi-
leşenleri kırsal alanlar, geleneksel yaşam, kırsal etkinlikler ve kültürel mirastır. 
Kırsal turizmle yerel halk sıradan bir aktör olmayıp, kırsal turizmin deneyimi-
nin oluşmasında yaşamıyla, bilgisiyle ve ev sahipliliğiyle doğrudan katkı sağ-
lamaktadır. Kırsal alanlarda turizm aracılığı ile ekonomik kalkınmayı sağlayan 
bir yöntem olacağı öngörülmeye başlanmıştır. Örneğin; LEADER yaklaşımının 
uygulanması kapsamında İngiltere Galler bölgesindeki hayata geçirilen kırsal tu-
rizm projeleri ve bilgi teknolojilerinin kırsal turizmle bütünleşerek oluşturulan 
“Bridgend Sanal Çiftlik Turu”, insanların kırsal alana olana ilgisini arttırmış, bu 
alanın kırsal turizmini önemli yönde etkilemiştir (Taş vd, 2016; Olgun ve Sevil-
miş, 2018).

Kırsal alanların farklı sosyal, demografik, kültürel, ekonomik ve mekânsal 
özelliklere sahip olması nedeniyle kesin bir kırsal alan tanımı yapmak zordur. 
Bu nedenle her ülke kırsal alanını kendine özgü özelliklerini dikkate alarak farklı 
şekillerde tanımlamaktadır. AB ülkelerinde kırsal alanların değerlendirilmesinde 
tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan, arazi kullanımı ve kente olan yakınlığı 
düşünülerek hareket edilmiştir (Gülümser vd, 2011).

Türkiye’de kırsal alan tanımı “Ekonomik faaliyetlerin ağırlıkla doğal üre-
tim kaynaklarının kullanılması ve değerlendirilmesine dayandırıldığı, göreceli 
olarak ilişkilerin daha yaygın olduğu, yaşam şartlarını geleneklerine ve görenek-
lerine göre şekillendiren, teknik ve teknolojik gelişmeler ile ekonomik, kültürel 
ve toplumsal gelişmelerin yavaş gerçekleştiği ortamlardır. Kırsal alanlar, kent 
yerleşimlerinin dışında kalan yerleşimlerdir. Köyler, kırsal yerleşimin en küçük 
birimidir” (Acar, 2015). Kırsal Kalkınma Planına göre kırsal alan “Kentsel 
yerleşmeler dışında kalan ve nüfusu 20.000 ve daha az olan alanlar olarak kabul 
edilmektedir”(T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2011).

Köy yerleşmeleri “Coğrafik açıdan kent olamamış yerleşmelerdir. Sosyolojik 
olarak, köy yerleşmesi; ekonomisi tarıma dayanan, iş bölümünün olmadığı ve 
hanedeki kişi sayısının çok olduğu, komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu, bu ba-
kımdan şehir topluluklarından ayrılan yerleşmelerdir”(Acar,2015).



İzmir’de Terk Edilmiş Köyler Sorunu 

419

Göç “Ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel, dini vb. sebeplerle insanların bulun-
dukları yerlerden ayrılıp, coğrafi olarak yer değiştirmeleri olarak adlandırılmak-
tadır’(Yalçın ve Kara, 2016). İnsanlar oldukları yerde durağan halde bulunma-
maktadır. Gelişen teknoloji ve insanların ihtiyaçları ve birçok nedenlerden dolayı 
insanlar yaşadıkları yerleri terk edip başka alanlara göç ederler. Kırsal göç ise; 
“Belde, Köy, Bucak gibi kırsal alanlardan kentlere doğru gerçekleşen nüfus ge-
çişlerini” ifade etmektedir (Gürbüz ve Karabulut, 2008). 

Kırsal kalkınma ise en basit tanımıyla, “İnsan yaşamına olumsuzluklar ge-
tiren kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır”(Akyol ve 
Tolunay, 2006). 

Kırsal turizm “Kırsal alanlara, gezmek amaçlı yapılan seyahat olarak ta-
nımlanabilir fakat çalışmalar kırsal turizmin daha kompleks yapıda olduğunu 
göstermektedir. Kırsal alanlarda meydana gelen turizmle ilgili kültürel etkinlik-
ler, doğa etkinlikleri, yarışmalar ve festivaller, el sanatları ürünleri, tarımsal tu-
rizmi içeren örnekler bulunmaktadır. Kırsal turizm, eko turizmi, eğitici seyahat-
leri, tarım turizmi aktivitelerini ve sağlık turizmini çok çeşitli kavramları içeren 
kompleks bir etkinliktir” (Özkan, 2007).

Terk edilmiş kırsal alan tanımı, “Yok olma aşamasındaki kırsal alanlar, “ha-
yalet köy” olarak da nitelendirilmektedir. Bu kırsal alanların nüfusu 100 nüfusun 
altına inen yerleşimlerdir” (Taş, 2016). Bu yerleşim alanlarına nüfusu 100’ün 
altında olduğu için hizmet gitmemektedir ve kendi kaderine terk edilmektedir. Bu 
yüzden de terk edilmiş kırsal alanlar olarak nitelendirilebilir.

SAHA ARAŞTIRMASI
1950’den sonra Türkiye’de kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki oranı sürekli 

olarak azalmaya başlamıştır. Bunun nedeni 1950’li yıllarda ekonomik gelişmeler 
ve sanayileşmenin şehirlerde iş imkânı sunmasıdır. Şehirler cazip hale gelmiş 
ve kırdan kente göç başlamıştır. Geçmişten günümüze kırsal alanın tarihsel ge-
lişimine baktığımızda; Cumhuriyet’in ilk yıllarında kırsal nüfus oranı %76 ci-
varındaydı. Bu oran 1950’ye kadar çok fazla değişmemiş ancak 1950’den sonra 
sürekli azalmaya başlamıştır. 1980 yılına gelindiğinde halen ülke nüfusunun ya-
rıdan fazlası (%56,1) kırsal nüfustan oluşmaktaydı. Günümüzde ise kırsal nüfus 
ülke nüfusunun yaklaşık %23’ünü oluşturacak düzeyde azalmıştır (TÜİK, 2018) 
(Görsel 3). 

Sürekli nüfus kaybeden köy yerleşmelerinin sorunları çözülmedikçe bu şekil-
de devam edeceği öngörülmektedir. Çünkü köylerin nüfusu azaldıkça bu alanlara 
giden toplu taşımalar zamanla azalacak, okuyan nüfus olmadığı için eğitim tesis-
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leri kapanacak, camiye gidecek cemaat olmadığı için cami işlemeyecek, müşteri 
olmadığı için kıraathaneler ve bakkallar kapanacak, ekmek servisi olmayacaktır. 
Hizmet sektörünün gitmediği ve ekonomik açıdan güçlük çeken köylerde nüfu-
sun nereye kadar mücadele edeceği sorusuna cevap ararken istenmeyen sonuç-
larla karşılaşılmaktadır. Bütün bu olanlar karşısında istenmeyen durumlar tekrar 
göçü tetikleyerek az da olsa kalan nüfusun hayatını zorlaştıracak ve göç etmele-
rine zemin oluşturacaktır. Bu durum devam ederse, gelecekte ülkemizde bulunan 
80.000’e yakın kırsal yerleşimin bir kısmının varlığının sona ereceği düşünül-
mektedir (Zeyneloğlu ve Dökmenci,2010).

Görsel 3: Türkiye Geneli Yerleşim Yerlerine Göre Göç Eden Nüfus (TÜİK, 2018)

İzmir’in 1980 yılında kırsal nüfusu 917.580’dir ve Türkiye’ de %3,7 kırsal 
nüfus oranıyla 2. il olmuş fakat 2012’de bu oran %2,0 değerine gerilemiş, İzmir 
ili 14. sıraya gerilemiştir (TÜİK, 2018). 1984 yılında büyükşehir olan İzmir 11 
ilçeye sahip iken 2012 yılında 6360 sayılı kanunun gelmesiyle ilçe sayısı 30 
olmuştur. Bu yasayla İzmir’de köyler tüzel kişiliğini kaybetmiş, 597 köy ve 232 
köy bağlısı kaldırılmıştır. Köylerin mahalleye dönüşmesi aidiyet duygusunun 
kaybına neden olmuş, hizmet alımı ve erişimi zorlaşmıştır (Görgün ve Yörür, 
2017).

İzmir ilinde terk edilmiş köylerin dağılımına baktığımızda; terk edilmişliğin 
en fazla Küçük Menderes Havzası’nda, terk edilmeye başlayan köyler sorununun 
ise Kuzey Ege Havzasında olduğu görülmektedir (Görsel 4). 
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Görsel 4: İzmir İli Terk Edilmiş Köyler Havza Sınırlarıyla Gösterimi (TÜİK 2018)

Terk edilen ve terk edilmeye başlayan köylerin dağılımı incelendiğinde be-
lirli bölgelerde kümeler oluşturduğu görülmektedir. Köylerin, 1965 ve 2017 
nüfus verilerinin karşılaştırılması ve nüfus kaybetme oranları incelenmiştir 
(Görsel 5). 
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Görsel 5: İzmir İli Terk Edilmiş Köyler Nüfus Azalış Oranları(%) (TÜİK 2018)
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Yoğunluk olarak dağılımlarını incelediğimiz zaman ise en fazla göç veren 
köylerin Kuzey Ege Havzası’nda toplandığını en fazla oranda kaybeden yerle-
şimin ise Menemen ilçesi Süzbeyli Köyü’nün olduğu görülmektedir (Görsel 6).

Görsel 6: İzmir İli Terk Edilmiş Köyler Nüfus Azalış Oranlarının Dağılımı (TÜİK 2018)

Köy yerleşmelerin demografik yapısı ele alınıp nüfus hareketliliğindeki ne-
denleri irdelenmiştir. Terk edilme ve göç etme nedenleri genel özellikleriyle çıka-
rılmıştır. “İzmir Kırsal Alan Yerleşim ve Konut Envanterleri (2012)” kitabındaki 
incelemeler ve saha görüşmelerinden yararlanarak köylerde yaşanan göçlerin ne-
relere doğru olduğu analiz edilmiştir. Yapılan göçlerin dağılımına baktığımızda 
göçlerin kent merkezine doğru, bağlı olduğu veya yakın olduğu çevre ilçelere ve 
Manisa/Soma ilçesine doğru olduğu görülmektedir (Görsel 7).
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Görsel 7: İzmir İli Terk Edilmiş Köyler Nüfus Hareket Yönleri (İzmir Kırsal Alan 
Yerleşim ve Konut Envanteri Kitabı (2012) Kitabından Yararlanarak Yazarlar Tarafından 

Üretilmiştir) (Kırmızı Oklar İzmir Kent Merkezine, Sarı Oklar Bağlı Olduğu İlçelere, Pembe 
Oklar İzmir Dışına Göçleri Gösterirken Dairesel Alanlar Bölge İçi Nüfus Veren Köyleri 

Göstermektedir).
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Görsel 8: Terk Edilmiş Köylerin Terk Etme Nedenlerindeki Çevresel Bileşenler(Yazarlar 
Tarafından Üretilmiştir, 2019)

Bu yerleşimlerin terk edilme veya terk edilmeye başlamasında yapılan ana-
lizlerle bazı bulgular elde edilmiştir. Yerleşimlerin, coğrafi konumlarına göre so-
runları ele alınırsa, dağ/yamaç yerleşimlerinde ekonomik sıkıntılarının yanında 
hizmetlerin de götürülmesinden kaynaklı yaşanan zorluklar vardır. Bu sebepten 
dolayı ova yerleşimlerine göre dağ/yamaç yerleşimlerinde daha çok göç görün-
mektedir (Ör: Lübbey). Zamanla hizmet gidebilen köylerde de göç görülmeye 
başlanmıştır. Yapılan görüşmelerde toprak arazilerinin küçük olması ve parça-
lanması, üretimin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması nedeniyle eko-
nomik sıkıntılar yaşandığı sonucu çıkarılmıştır (Ör: Zağnos). Hizmetin gidiyor 
olabilmesi göçü engellemeye tek başına yetememiştir (Görsel 7-8).

 

Görsel 9: İzmir İli Terk Edilmeye Başlayan Köylerin Coğrafi Dağılımı(İzmir Kırsal Alan 
Yerleşim ve Konut Envanteri (2012) Kitabından Yararlanarak Yazarlar Tarafından 

Oluşturulmuştur.)
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Büyük altyapı yatırımları da köylerin ortadan kalkmasına neden olmuştur. 
Baraj yapımları, kentin ve kırın ihtiyacını gidermeyi planlarken yer seçimi nede-
niyle bazı köylerin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Tahtalı barajının yapıl-
masıyla çevredeki 8 köyde bulunan 7500 kişi etkilenmiştir. Köylerde uygulanan 
kamulaştırma çalışmalarıyla nüfusun bir kısmına değerince maddi karşılığı veri-
lip bir kısmı için ise yeni yerleşimler kurulmuştur fakat bu yerleşimlerden çoğu 
kişi yararlanamamış ve kentlere doğru göç etmişlerdir. Ayrıca bu durum köylerin 
boşaltılıp yeni kurulan yerleşim alanlarına taşınan nüfusun sahip olduğu yaşam 
tarzının değişmesine sebep olmuştur (Şatıroğlu, 2012) (Görsel 9-10).

Görsel 10: İzmir İli Baraj Yapımından Etkilenen Köylerdeki Göç (Şatıroğlu,2012’den 
Yararlanarak Yazarlar Tarından Oluşturulmuştur.)

Koruma statüsü getirilen köylerde yaşayan nüfusun geçim alanı kısıtlanmış ve 
yapılaşma konusunda istedikleri gibi hareket etmelerini engellemiştir. Bu durum 
köylerin terk edilmesini tetiklemiştir (Ör: Süzbeyli). Koruma statüsüne 1999 yı-
lında giren Süzbeyli (Menemen) Köyü’nün demografik yapısına baktığımızda en 
büyük kırılma 1985 yılında gerçekleşmiştir. 2000-2017 yıllarında ise koruma sta-
tüsünün etkisiyle nüfusta %80 oranında azalma olmuştur. İçinde bulundurduğu 
güzellik ne kadar korunmaya çalışılsa da terk edilmelerin başlamasıyla bu alanlar 
dokusunu, kültürünü ve ekonomik etkinliğini koruyamamıştır. 
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Görsel 11: Süzbeyli Yıllara Göre Nüfus Değişimi (TÜİK, 2018)

Çalışma kapsamında, terk edilen ve terk edilmeye başlayan köylerin İzmir 
bütününde yayıldığı görülmektedir. İzmir ili köylerinin terk edilme oranlarına 
bakılarak çalışma alanı bölgelere ayrılmıştır. Yapılan bölgelemede terk edilme 
yoğunluğu havzalara göre değişiklik göstermiş bu kapsamda havzalar irdelen-
miştir. İzmir il sınırı üç havzayı barındırmaktadır. İlin kuzey kısmında Kuzey Ege 
Havzası, güney kısmında Küçük Menderes Havzası; Menemen, Çiğli, Kemalpa-
şa ilçeleri de Gediz Havzası sınırları içerisindedir (Görsel 11). 

Kuzey Ege Havzası
Kuzey Ege Havzası, İzmir’in kuzeyinde bulunmaktadır. İl bütünündeki tarım 

alanı payı yaklaşık %28,54’tür. Havza çok dik ve eğimli arazilere sahiptir. Havza 
toprakları çok verimlidir. Ancak; eğim yüzünden toprak erozyonu, toprak veri-
mini düşürmektedir. Havzanın belirli bir kısmında tarımla birlikte hayvancılık da 
yapılmaktadır (URL 2) (Görsel 12-13-14).
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Görsel 12: Kuzey Ege Havzası Sınırları 3 Boyutlu Görünümü (Yazarlar Tarafından 
Üretilmiştir) (Kahverengi Konumlar Terkedilmiş, Yeşil Konumlar Terkedilmeye Başlanan 

Yerleşim alanlarını Temsil Etmektedir).

Görsel 13: Kuzey Ege Havzasında Terk Edilen Köylerin Yıllara Göre Nüfus Değişimi 
(TÜİK, 2018)
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Görsel 14: Kuzey Ege Havzası Terk Edilmeye Başlayan Köyler Üzerine Genel Bilgi(İzmir 
Kırsal Alan Yerleşim ve Konut Envanteri (2012) Kitabından Yararlanarak Yazarlar 

Tarafından Oluşturulmuştur.)
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Gediz Havzası
Gediz Havzası’nın 2/3’ü kullanılmamış alanlardan oluşmaktadır. Bu alanlar 

genellikle dağlık alanlardır. Ulaşım imkânlarının zorluğu, altyapı için yapılana-
cak çalışmaları engellemektedir. Bu nedenle uygun tarım arazilerinin azlığıyla 
birlikte, dağlık alanlar gelişmeyi engellemiştir. Havzanın 1/3’ü ise ova alanından 
oluşmaktadır. İl bütünündeki tarım alanı payı yaklaşık %19,9’dur (URL2). Ge-
diz Havzası, Kuzey Ege Havzasına nazaran sadece yeşil noktalarda terkedilmeye 
başlanan kırsal yerleşim alanları içinde barındırmaktadır (Görsel 15-16-17).

Görsel 15: Gediz Havzası Sınırları 3 Boyutlu Görünümü (Yazarlar Tarafından 
Üretilmiştir) Kahverengi (Konumlar Terkedilmiş, Yeşil Konumlar Terkedilmeye Başlanan 

Yerleşim alanlarını Temsil Etmektedir).
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Görsel 16: Gediz Havzası Terk Edilmeye Başlayan Köyler Üzerine Genel Bilgi (İzmir 
Kırsal Alan Yerleşim Ve Konut Envanteri (2012) Kitabından Yararlanarak Yazarlar 

Tarafından Oluşturulmuştur.)

Görsel 17: Gediz Havzası Terk Edilen Köylerin Yıllara Göre Nüfus Değişimi (TÜİK 2018)

Küçük Menderes Havzası
Küçük Menderes Havzası’nda, Kurtuluş Savaşı sonrasında yapılan mübadele 

(Karaburun ilçesinde Sazak Köyü), baraj yapımı (Menderes ilçesinde Bulgurca, 
Kenarköy, Çamköy), coğrafi konum (Ödemiş ilçesi Lübbey Köyü), ekonomik 
ve başka nedenlerden dolayı terk edilmiş köyler (Laleköy, Zeytincik, Hayat) bu-
lunmaktadır. Küçük Menderes Havzası kırsal yapının en fazla gözlemlendiği, 
tarımsal üretimin yoğun olarak gerçekleştiği yerdir. İl bütünündeki tarım alanı 
payı %51,56’dır. Sanayileşmenin etkisi ve imar beklentileri bölgede göçe neden 



İZMİR • Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

432

olmuştur. Bölge dağlık ve engebeli yapıya sahiptir bu yüzden bazı köyler ulaşım 
nedenlerinden dolayı nüfusu azalmakta hatta yerleşimde yaşayan nüfus kalma-
maktadır (Görsel 18-19-20).

Görsel 18: Küçük Menderes Havzası Sınırları 3 Boyutlu Görünümü (Yazarlar Tarafından 
Üretilmiştir) (Kahverengi Konumlar Terkedilmiş, Yeşil Konumlar Terkedilmeye Başlanan 

Yerleşim alanlarını Temsil Etmektedir).
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Görsel 19: Küçük Menderes Havzası Terk Edilmeye Başlayan Köylerin Genel Bilgisi 
(İzmir Kırsal Alan Yerleşim Ve Konut Envanteri (2012) Kitabından Faydalanarak Yazarlar 

Tarafından Oluşturulmuştur.)
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Görsel 20: Küçük Menderes Havzasında Terk Edilen Köylerin Yıllara Göre Nüfus 
Değişimi (TÜİK 2018 Yılı Verilerinden Yararlanarak Yazarlar Tarından Oluşturulmuştur.)

Lübbey Köyü
Ödemiş, kırsalda yaşayan nüfusun İzmir ili genelinde en çok, köy sayısının 

en fazla olduğu ikinci ilçesi olan ve tarım sektörünün yoğun olduğu ilçedir. İz-
mir’in güneydoğusunda ve İzmir merkeze 112 km uzaklıktadır. 99 mahallesinin 
yaklaşık olarak 74 tanesi kırsal niteliktedir. Lübbey ise, Ödemiş ilçesine 13 km 
uzaklıkta olup; ilçenin kuzeybatısında yer almaktadır. Köy dağlık alana kurulmuş 
bir yerleşim yeridir. 1965 yılında 392 nüfuslu olan kırsal yerleşim %98,5’lik bir 
oranda nüfusunu kaybetmiş ve 2017 yılında nüfusu 6 olmuştur (Görgün ve Yörür, 
2017) (Görsel 21-22-23).

 

Görsel 21: Lübbey Köyü Yol Güzergâhı (Google Earth, 2019)
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Görsel 22: Lübbey Köyünün Görünümü (Google Earth, 2018)

Görsel 23: Lübbey Köyü Genel Görünüşü (URL 3)
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Tarımsal araziler yerleşimin dışında kalmaktadır. Genellikle şahsa ait bahçeler 
bulunmakta ve bu yerler kişilerin kendi ihtiyacı kadar ekilmektedir. Yerleşimde 
toplam 130 adet yapı bulunmaktadır. Bu yapılardan 56 tanesi (%43) harabe du-
rumundadır. Harabe olmayan 74 (%57) binanın tamamında yüzeysel veya esaslı 
onarım gerekmektedir. Yerleşimde bulunan cami tek tescilli yapısıdır. Yerleşim 
yerinde yapılar kır mimarisini yansıtmaktadır. Yerleşimde daha çok bitişik nizam 
yapılaşma görülmektedir. Bu da yerleşme dokusunda ritmik hareket oluşturmak-
tadır. Bu yerleşimde göç hareketi 1980 yıllarında başlamaktadır. Lübbey’in yay-
lası olan Çamyayla’ya elektrik daha önce gittiği ve Lübbey’de ulaşım sıkıntısı 
çekildiği için göçler yaylaya doğru olmuştur (Acar, 2015).

DEĞERLENDİRME
1950’lerde başlayan tarımda makineleşme kırdan kente göç sürecini başlat-

mıştır. Köylerde yaşam standartlarının düşük olması, ekonomik faaliyetin tek 
sektör üzerinden yoğunlaşması ve tarımda makineleşmeyle ortaya çıkan işçi 
fazlalığı nedeniyle köyler insanları kente göç etmeye mecbur bırakmış, etkin ve 
üretken nüfusun kente göç etmesi köylerdeki ekonomik faaliyetlerin devamlı ol-
mamasına neden olmuştur. Bu süreçle kırsal mirasın ve kültürel değerin kaybol-
ması başlamış, okul, sağlık ocağı gibi donatı binaların kullanılmaması, yapılan 
alt yapı yatırımlarının boşa gitmesine sebep olmuştur. Geçim kaynağı tarım olan 
kırsallarda verimli tarım arazileri işlenmemesiyle toprağın verimi azalmış, üretim 
değeri düşen fakat tüketimin arttığı kırsal alanların olmasına sebep olmuş ve kır-
sal yaşamın mekânı olan köyler değerlerini kaybettiği bir sürece girmiştir. Kırdan 
kente sürekli devam eden nüfus hareketi ve köylerin nüfusunun azalmasıyla terk 
edilmiş köyler meydana ortaya çıkmıştır. Bu terk ediliş olgusu kısa dönemli ve az 
bir oranda değildir; süreç böyle devam ederse Türkiye’de yaklaşık 80.000 köyün 
terk edilmiş/hayalet köy olması ön görülmektedir. Terk edilmelerle köyleri sos-
yal ve ekonomik olarak bir arada tutan bağlar zayıflamış kalan nüfus bu bağların 
canlı tutmasına yeterli gelememiştir. 

İzmir’in köy yapısı, gelişmiş Batı ülkelerindeki köy yapılarıyla karşılaştırıl-
dığında, Batıdaki kırsal nüfusun planlı bir şekilde dinamik tutulduğu görülmek-
tedir. Bunun sebebi, kentsel hayattaki imkânların (ekonomik çeşitlilik, hizmet, 
yaşam standartı vb.) kırsal alanlara da eşit şekilde sağlanmasıdır. Batı köylerinin 
belirlenen uygun mimariye göre inşa edilmesi, doğal peyzajı en iyi şekilde kul-
lanması köy yerleşimlerini cazip hale getirmektedir. Ancak İzmir’deki köylerde 
kentsel hayat imkânlarını sağlayabilecek potansiyeller bulunsa da bunlar değer-
lendirilmemekte ve köy yerleşimleri kaderine terk edilmektedir.
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İzmir’deki köylerde 50 yılda 60 köyün terk edildiği görülmektedir. İzmir için 
köylerin terk edilmeye başlanması sorunu, sadece sanayileşmenin getirdiği ta-
rımsal faaliyetlerin azalmasıyla oluşan bir süreç olarak görülmemelidir. Bu kırıl-
ma ilk 1984 yılında İzmir’in büyükşehir olmasıyla görülmektedir. 1924 yılında 
çıkarılan 442 Köy Kanunu dışında yeniden yapılandırılan detaylı bir kanunun 
olmaması, kanunun bazı maddelerde çelişmesi ve düzenlenen yeni maddelere 
rağmen günümüz yaşam standartlarına yeterli gelmemesi köylerdeki yaşamı zor-
laştırmıştır. Beraberinde 3194 sayılı İmar Kanunda köy yerleşimleri için bir plan-
lama önerisinin olmaması, köy yerleşimlerinin net bir sınırın olmaması zaman-
la dağınık yerleşimler oluşmasıyla hizmet sıkıntısını arttırmıştır. Özellikle genç 
nüfusların köyleri terk etmesiyle tarım arazilerinin işletilmesi genelde ailenin en 
yaşlısı babalara kalmıştır. Babanın vefatıyla ve geri dönmeyen genç nüfus nede-
niyle tarım arazileri miras yoluyla bölünmüş tarımsal etkinliğini yitirmiştir. 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazi parçalanması üzerine yayımlanan kanunda miras 
yoluyla bölünme üzerinde herhangi bir zorunluluk konulmamış bununla beraber 
işlenen tarım arazilerinde hisseli satış yoluyla net sınırlarının olmayışı tarım top-
raklarını küçültmüştür. Aynı dönemde 5553 sayılı Tohum Kanununun çıkmasıyla 
geleneksel tohumculuk bitmiş, keskin hükümlerle organik üretim zedelenmiş ve 
tarımsal alanlarda geçim sıkıntısı artmıştır. Bunlarla beraber İzmir’de terk edil-
meye başlayan köylerdeki problemler; coğrafik etmenlerden dolayı köye erişimin 
zor olması, hizmet eksikliği, tarımsal faaliyetlerin azalması, baraj yapımı, kırsa-
lın koruma ve sit alanı altına alınması şeklinde sıralanabilmektedir (URL 4).

Köy yerleşimlerinde kalkınma sağlamak için; sürdürülebilirlik kavramını ele 
alarak, yere özgü potansiyeller ile köy alanlarındaki yaşam kalitesini ve ekono-
mik refahın yükseltilmesine yönelik çok sektörlü ve bütünleşik stratejiler belir-
lenmelidir. Bu yüzden köylerin kalkınmasının sürdürülebilir olması için kurum-
ların iş birliği içinde ve ağ niteliğinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu süreçte 
kırsal alanlara bütçe ayrılmasına da önem verilmelidir. En büyük mali destek ise 
AB tarafından sağlanan IPARD’dır. Türkiye de bu kapsamda mali destek alıp, 
LEADER yaklaşımını benimsemiş ve uygulamıştır. AB ülkeleri ve ülkemizde 
de görülmeye başlanan bütünleşik kırsal turizm, kırsalı kalkındırma yöntemle-
rinden biri olmuştur. Bu yöntemle yeni vizyonlar belirlenmiş, tarım önemini de-
vam ettirse de turizmle kalkındırılma hedeflenmiştir. Bu yatırım ve yaklaşımlar 
uygulanırken köylerin yaşamı, turizmi, tarımı, sosyal meseleler gibi bileşenleri 
birbirine bağlı olarak ele almıştır. Turizmin zamanla şekil değiştiren bir süreç 
olması; kentin gürültülü halinden sıkılan kentlilerce doğa aktiviteleri daha cazip 
bir hale gelmiş, insanlar köye yönelmiştir. Geri kentleşmeyle yaşam standartları, 
istihdamı iyileştirmeyi ve bunu yerelin içinde barındırdığı kaynaklardan yararla-
narak yapmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda dünya üzerinde uygulanan LEADER 
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organizasyonundaki Köy Tasarım Rehberiyle köy yerleşmelerindeki özgün doku-
ya uygun mekânsal düzen ve gelişmeler getirilmiştir (Taş vd., 2016).

SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir ili terk edilmiş veya terk edilmeye başlayan köyler sorununu çözmek 

için stratejik bir yönteme başvurmak gerekmektedir. Bu kapsamda önümüze iki 
tercih çıkmaktadır. Bunlardan birincisi bu yerleşimleri zaman içerisinde yok ol-
maya bırakmaktır. Bu durumda büyük olasılıkla, yerleşim ve tarım alanları za-
man içerisinde ağaçlarla kaplanarak orman alanlarının içine dahil olacaktır. İkin-
cisi ise köylerde, tarihsel varlıklarını sürdürecek yeni projeler geliştirerek Köy 
Tasarım Rehberiyle köyleri canlandırmaya çalışmaktır. Köyleri tekrardan can-
landırmak için köyleri kalkındıracak politikalar belirlenip uygulanmalıdır. Köy-
lerin kalkındırılması bütün ülkelerce önem taşıyan bir konudur; kalkınma sadece 
köylerin kalkınması olarak değil, bölgesel kalkınmanın başlangıcıdır. Geçmişten 
günümüze köy yerleşimlerinin yapısını incelediğimizde, kalkınma amaçlı birçok 
çalışma yapılmış fakat yapılan kalkınma çalışmaları başarısız olmuştur. Bu yüz-
den kalkınma açısından köyler tek yönlü irdelenmemelidir. Kalkınmayı sağlamak 
amacıyla köy yerleşimlerinin farklılıkları incelenmelidir. 

Görsel 24: İzmir İli Kurumsal Yapı ve Örgütlenmeler (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2019).
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Kalkınmanın gerçekleşmesi için önerilen gerekli örgütlenmelerin İzmir gene-
lindeki dağılışı Görsel 24’te gösterilmiştir. İzmir ilinde terk edilen 60 köyün nü-
fusu %68-94 oranında azalmıştır. Terk edilmenin devam etmesini önlemek ama-
cıyla göç etme oranlarını azaltarak köy nüfusunu dinamik tutacak bir nüfus po-
litikası uygulanmalıdır. Bu politikaya göre köylerde istihdam olanakları sunmak 
amacıyla köylerin potansiyeli belirlenmelidir. Köylerde genç nüfusun kalmayışı 
ve bu durumun köy gelişimi için olumsuzluk içermesi dolayısıyla köyde yaşayan 
gençlerin isteklerini irdeleyip bu isteklerin gerçekleştirilmesini sağlayacak “Köy 
Gençleri Derneğinin” kurulması gerekmektedir. Bu politikaların uygulanması 
için “Köy Geliştirme Büroları” açılmalıdır. Bu kurumsal yapı, kooperatifler ve 
yeni dernekler kurularak köy yaşamını dinamik tutacak, gereken hizmet sunumu-
nu sağlayacaktır. Örgütlenmeleri belirleyen bu kurum, politikaları gerçekleştire-
bilmek için “Köy Miras Büroları” kurulmalıdır. Maliye bakanlığı Köy Geliştirme 
Bürolarına finansal destekle köyde yapılacak olan yeni yatırım faaliyetleri için 
gelir kaynağı olacaktır. Göç oranlarının azaltılması ve dinamik bir nüfusa sahip 
olmak için rumuz verilerek kalkındırılabilen köylere ilişkin analizlerin çıkarılma-
sı ve uygulanması gerekmektedir. Rumuz verilecek özelliği olmayan köyler için 
nüfusu 200’ün altında olan ikincil köy yerleşimlerine yönelik çalışmalar yapıla-
caktır. Birincil köy yerleşimleri ve köy birliklerinin kurulması, terk edilmişliğin 
ortadan kalktığı fakat yine de köylerin gelişmesi ve nüfusunun dinamik tutulması 
için gerekli müdahale alanlarıdır (Görsel 25-26).

Köyleri geliştirme Bürosu, nüfusu 200’ün altına inen köy yerleşmelerinde ku-
rulacaktır. Üst kurumlara bilgi akışı sağlayacak, köyün potansiyellerini ortaya 
çıkarmak için bu alanında uzmanlaşmış çalışma gruplarına başvurulacaktır. Plan-
lama ve uygulama halkın önceliklerine ve talepleri doğrultusunda gerçekleşecek-
tir. Terk edilmeye başlayan köylerin yakınında kalan yerleşmelerde kentleşmenin 
artmaması ve hizmet yönetiminin zorlaşmaması amacıyla nüfus politikası getiri-
lerek yakında bulunan köy yerleşmelerine yerleşiminin izin verilmesi gerekmek-
tedir. Böylelikle terk edilmiş köylerde nüfusta canlanma olacaktır. 1924 yılında 
yapılan 442 sayılı Köy Kanunun günümüz koşullarına uygun olmamasından do-
layı kanunda nüfusun taleplerine göre yeni düzenlemenin yapılarak köy yaşam 
standartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 
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Görsel 25: İzmir İli Köy Yerleşim Merkezleri Öneri Müdahale Alanları (Yazarlar 
Tarafından Üretilmiştir, 2019).
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Görsel 26: Nüfus Politikası Müdahale Alanları Paftası (TÜİK, 2018)

Köylerde ekonomik çeşitliliğin yeterli gelmemesi köy yerleşimlerinin terk 
edilmesine neden olmaktadır. Hala geçerli olan 442 sayılı Köy Kanununda köy 
ekonomileri için geçerli herhangi bir madde bulunmamaktadır. Köylerin potan-
siyelleri kullanılarak ekonomik çeşitliliğin artırılması gerekmektedir. Köylerin 
sürekliliğini sağlamak amacıyla köye verilen rumuz ile ekonomik geçimin tek 
sektörlü olmaktan kurtarılması amaçlanmaktadır. Ekonomik çeşitliliği arttırır-
ken tarımsal etkinliği göz ardı etmeden organik tarım alanları güçlendirilmelidir. 
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun gelmesi ile geleneksel tohumculuk bitmiş-
tir. Yerli üretimin sonu olan bu kanunun kaldırılması ve tohum alma konusunun 
serbest bırakılması gerekmektedir. Çiftçinin talebinin erişimine uygun organik 
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tarım alanlarının merkez noktalarında tohum merkezleri kurulmalıdır. Bayın-
dır’da yüksek potansiyele sahip sebze ve çiçekçiliği geliştirmek için tohum çim-
lenme merkezleri kurulmalıdır. Tarımsal üretkenliğin etkili ve devamlı olması 
için tarımsal iş birliği için teknoköyler oluşturulmalı, kooperatiflerce desteklenen 
tarım alanları gelişimi için kooperatifler arttırılmalı, köy üretim potansiyelleri ve 
analizleri için “Üretim Birlikleri” oluşturulmalıdır. Coğrafi işaretlerin devamlı-
lığı için hayvancılığın geliştirilip bu yönde eğitimlerin verilmesi gerekmektedir 
(Görsel 27).

Görsel 27: İzmir İli Kooperatif Birimleri (URL5’ten Yararlanarak Yazarlar Tarafından 
Üretilmiştir).
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Görsel 28: İzmir İli Coğrafi İşaretli Ürünler (Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2019).

Yere özgü ürünler belirlenerek üretimi için destek verilmeli, köy yerleşimle-
rinde veya yakın yerde soğuk hava depoları yapılmalıdır. Tarımsal üretim faali-
yetlerinin fazla olduğu yerlerde tarıma dayalı sanayi işletmeleri ve köy üretim 
birlikleriyle birlikte pazar alanları kurulmalıdır (Görsel 28).
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Görsel 29: İzmir İli Fuar-Festival-Pazar Alanlarının Dağılımı (Yazarlar Tarafından 
Üretilmiştir, 2019).

Turizm potansiyeli bulunan köy yerleşmelerinde turizm rotaları oluşturula-
caktır. Gediz havzası çevresinde geliştirilen organik tarım alanlarının turizm ile 
entegresini sağlayarak Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı ve Turizm ve Kültür 
Bakanlığı iş birliğinde ‘’İzmir Ekoloji Tarım Organizasyonu’’ kapsamında eko 
turizm alanları oluşturulmalıdır. Dağ turizmi, kamping alanları, bisiklet rotala-
rı gibi doğa ve spor turizm alanları geliştirilip orman köyleri kalkındırılmalıdır. 
Köylerdeki sektörel uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından “Köy Enstitüleri” kurulmalı ve köydeki yerel halkın bilinçli doğru bir 
şekilde sosyo-ekonomik yaşamlarını devam ettirmeleri sağlanmalıdır. Yapılan fa-
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aliyetlerden elde edilecek gelirin bir kısmı Köy Geliştirme Bürolarına verilerek 
köyde yapılacak yeni yatırım faaliyetleri için gelir kaynağı olacaktır (Görsel 29).

Kırsal alanların en önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri zamanla azalmaya 
başlanmıştır. 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunda miras yolluyla bölünme üzerin-
de herhangi bir düzenleme getirilmemiş, bununla beraber ekili toprak arazilerinde 
hisseli satış yoluyla net sınırlarının olmayışıyla tarım toprakları küçülmüştür. Ta-
rım arazilerinin korunup işlevselliğine devam etmesi için parçalanan, işlenmeyen 
ve başka amaçla kullanılan tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının engellenmesi 
gerekmektedir. Verimli tarım arazilerinin korunup yapılaşmaya açılması engellen-
melidir. 5403 sayılı kanunda hisseli satış şartlarının olduğu ibrelerde hektar miktar-
larında değişimlerin yapılması, korunma yasalarının ve miras yoluyla bölünmelerin 
caydırıcı ibreleri belirlenmelidir. Köy Geliştirme Bürolarınca köylerin verimli kü-
çük tarım arazilerinin toprak toplulaştırması ile bir araya getirilerek verimini ve iş-
lemini arttırıp destekler sağlanmalıdır. Göçlerle köylerdeki tarım arazilerinin miras 
yoluyla parçalanması oranında artışlar olmuştur. Köy Miras Bürolarıyla bölünecek 
olan tarım arazilerinin belirlenip, nitelikli iş gücü potansiyelini kullanarak işletil-
mesi sağlanmalı, elde edilen kar hissedarlarla yapılan anlaşmalarca bölünmelidir. 
Bu yönetmelikle elde edilen kar miktarının %10 olacak şekilde yetkili kurumlara 
ayrılıp istihdam olanaklarının artırılmasına destek olmalıdır.

Köylerdeki yaşam kalitesi, kentsel alandaki yaşam kalitesiyle eşit olmalıdır. 
Eşitliğin sağlanması için köy yerleşmelerinde alt yapının iyileştirilmesi ve sos-
yal yaşam kalitesini artırmak gerekmektedir. Belirlenen politikalar doğrultusunda 
merkeze erişimi kolaylıkla sağlayabilmek için bağlantılı tren seferleri sayısını 
artırmak, küçük köy yollarının genişletilerek karayolları bağlantısının sağlanması 
gerekmektedir. Köylerde yaşayan nüfusun sosyal yapısını dinamik tutmak ama-
cıyla toplanma alanları olan kahvehanelerin tekrar işlev kazanması sağlanmalı-
dır. Nüfusun sosyal aktivitelere katılması için halk eğitimleri kursları kurmak, 
üretilen ürünlerin satımını sağlayarak ekonomik destek olacak aktiviteler oluş-
turulmalıdır. Köylerde yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını gidermek için birkaç köye 
yakın, ortak bir alan belirlenerek yeni yerler kurulmalıdır. Devlet eliyle yapılan 
büyük altyapı çalışmalarında yer seçimi kararı verilirken etkilenen kişi sayısının 
çıkartılıp bu proje için alan seçimi yaparken analizler ortaya konmalıdır. Ulaşım 
altyapı sorunlarını çözmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca “Köy Ula-
şım Birimleri” açılmalıdır. Halkın ihtiyaçlarını belirlemek ve katılımını sağlamak 
amacıyla “Gelişen Köyüm” dernekleri kurulmalıdır. Sosyal aktiviteleri artırmak 
için halka verilecek olan kursları önceden kurulan ama değerini kaybedip kapa-
nan “Halkevleri” tekrar kurulmalıdır. Bu çalışmaların ve yatırımların finansman 
kaynağı olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin %7’si Büyükşehir 
Belediyeleri’nin %42’i köy çalışmalarına ayrılmalıdır. 
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Köylere ekonomik imkânlar sunulması dışında yaşam standartlarını düzenle-
mek gerekmektedir. Yeni yaşam standartlarına uygun evlerin yapılarında da ye-
nilemeler yapılmalıdır. 3194 sayılı İmar Kanununca kırsal alanlara herhangi bir 
sınır çizilmemiş ve tanımlanmamıştır. 6360 sayılı Kanunla köylere gidecek olan 
hizmet, yapılaşma şartları ve köy kimliğinin sürekliliği için 3194 sayılı Kanunca 
köy yapılarına uygun imar uygulamaları hükmü konulmalıdır. Yıkılmakta olan 
yapılarda yenilemeler yapılmalı, yapılan yenilemelerde de mimari dokusunun ko-
runması gerekmektedir. Bu işleyişin daha dinamik bir şekilde ilerlemesi için Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurulunun alt birimi ‘Köy Varlıklarını Koruma’ 
kurulu oluşturulmalıdır. Mevcut olan, tarihi değeri bulunan yapıların tescillenmesi 
ve restorasyon çalışması yapılmalıdır. Koruma statüsü getirilen köylerde koruma 
planının yapılması ve turizm rotaları içerisine dahil edilmesi gerekmektedir. Köy-
lerde sit dereceleri zamanla değişmiştir, düşen sit dereceleriyle imara açılan yerle-
şimlerde doğal yapı göz ardı edilmemelidir. Bu yapısal çalışmaların yanında yere 
özgü ürünlerinde köylerin yapısını oluşturduğunu göz ardı etmemek ve özgün 
ürünlerin geliştirilip korunması gerekmektedir. Bu eylemlerin gerçekleştirilmesi 
için köylerin mimari dokusunun, çevrelerinin ve potansiyellerinin korunmasını 
sağlamak gerekmektedir. Öncelikli olarak mevzuatta köylerin tanım sınırların-
dan bahsedilmeli ve köy yerleşimlerine uygun imar uygulamalarının değişikliği 
yapılmalıdır. İmar uygulaması yapılan köylerde köhneleşmiş yapılar belirlen-
melidir. Yapılarda yenileme ve tekrardan işlevlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 
Bu çalışmalarda Köy Varlıkları Koruma Birimi, toplam tutar olarak yıllık gelirin 
%3.17’sini köylerin kültür varlıklarını korunmasına ayırmalıdır (Görsel 30).

Görsel 30: Doğal Sit Derecelerinin Değişimi (URL6’dan Yararlanarak Yazarlar 
Tarafından Üretilmiştir.)
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İzmir ilinde tamamen terk edilen 10 köy yerleşmesinde yaklaşık atıl halde 
500 konut bulunmaktadır. Bu konutların çoğu kullanılmayacak hale gelmiş ve 
köhneleşmiştir. Konutların yok olmaması amacıyla atıl konut oluşan köylerde 
konutların yok olmaması için önlemler alınması gerekmektedir. Boş konutların 
yeniden işlevlendirilmesi için politikalar belirlenmelidir. Köy yerleşmelerinde 
“İmece Evleri” oluşturularak yeniden işlevlendirme yapılmalıdır. İmece evleri 
sayesinde kentten bunalan insanlar bu evlere gelerek zamanlarını geçirip doğayla 
iç içe olma imkânı yakalamalıdır. İmece Evlerinin yapım maliyeti Köy Geliştirme 
Bürolarınca karşılanmalıdır. Köye verilecek rumuzla gelişen köy yerleşimlerinde 
yapılar yeniden işlevlendirilip kullanılmalıdır. Bu gelişmelerin uygulanamadığı 
köy yerleşmelerinde kullanılmayan yapıların tekrar kullanılır hale gelmesi için 
ev sahiplerince evsiz insanlara, varsa tarım arazilerini işlemek şartıyla, tarım 
arazisi yoksa hibe ederek kurulan “Evim Senin” Derneği aracılığıyla verilmesi 
sağlanmalıdır.

İzmir ili köy yapısını geliştirmeye çalışsa da uygulanan politikalar eksik kal-
mış ve sürdürülebilir olmamıştır. Köylere tek yönlü bakılmamalı önerilen çözüm-
ler ayrı birer eylem olarak değil bir bütün olarak uygulanmalıdır. Bu uygulama-
larda öncelikli olarak köylerin rumuzları ve insanların en öncelikli talepleri göz 
önüne alınmalıdır. Yapılan bu çalışmalar ile İzmir’de terk edilmiş köyler azalacak 
ve köyler gelişim gösterecektir. 
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