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Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre “Peyzaj Politikası”, uzman kamu yetkilileri tarafından 
peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması konusunda özel tedbirler almayı 
amaçlayan genel prensipler, stratejiler ve rehber kuralların bütünüdür. Ülkemizdeki 
kentsel-kırsal, doğal-kültürel her türlü peyzajın korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanımı 
için ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte her tür etkinliğin amaç, yöntem ve içerik olarak düzen-
lenme ve gerçekleştirilme esaslarını Peyzaj Politikaları belirlemektedir. PEMKON tarafından 
ikincisi düzenlenen Türkiye Peyzajları Ulusal Konferansı’nın bu yılki başlığı “Peyzaj Politi-
kaları”dır. Ülkemizdeki Peyzaj Politikaları, Peyzaj Mimarlığının farklı çalışma alanları üze-
rinden disiplinlerarası bir bakış açısı ile tartışılmıştır.
 
İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümünün organizasyonu ile 20-21 Kasım 2017 tarihleri arasından 
Peyzaj Politikaları başlığı ile düzenlenen Türkiye Peyzajları II Ulusal Konfersansını 100’ü 
aşkın dileyici takip etmiştir. 17 farklı  üniversiteden gelen akademisyenlerin ve ayrıca kamu 
ve sivil toplum örgütlerinden gelen konuşmacıların sunduğu 27 adet bildiri bu kitapta yer al-
maktadır.  Kırsal Peyzaj politikaları, kentsel peyzaj politikaları, planlama-tasarım politikaları, 
peyzaj yönetimi politikaları, koruma (yasal-yönetsel) politikaları, imar politikaları, kentsel 
tasarım/yenileme politikaları, enerji ve madencilik politikaları, peyzaj onarımı politikaları, 
ulaşım politikaları, avrupa peyzaj sözleşmesi ve politikaları temaları ekseninde toplanan bildi-
rilerin ve konferans sonunda düzenlenen panelin ana çıktısı olarak ülkemizdeki peyzajların 
korunması, yönetilmesi, planlanması ve tasarımı konusunda mevzuat anlamında yeterli düzen-
lemenin olmasına rağmen bu mevzuatların uygulanması ve izlenmesi ile ilgili sorunların, 
kurumlar arası iletişimsizlik ve koordinasyon eksiklerinin ülkemiz peyzajlarının sürdürülebi-
lirliği açısından etkin sonuçlar doğurmadığı sonucunda hemfikir kalınmıştır.
  
Konferansın ülkemiz peyzajları için başta kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda çalışan 
bilim camiasına ülkemizdeki kırsal, kentsel, tarihi peyzaj alanlarının sürdürülebilir planla-
ması, tasarımı, yönetimi ve korunması ile ilgili yol gösteren bir aktivite olduğu ve bu konuda 
ülkemizde gerek mevzuat gerekse uygulamadaki eksikliklerin ortaya konulması ve somut 
öneriler geliştirilmesi açısından kongrenin önemli çıktılarının olduğunu vurgulamak isteriz.

Organizasyon Komitesi 

6 7



8 9

 Peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi, içinde bulunduğumuz 21. yy’ın en 
önemli konuları arasında yer almaktadır. Çünkü her ölçekte ve nitelikte peyzajların değişimi hız 
kazanmış ve yapılaşmalar artmıştır.
Avrupa’da insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949’da 
kurulmuş olan Avrupa Konseyi’nin faaliyet alanlarından birisi de kültürel mirastır. Konsey, 
kültürlerin, sanatın ve kültürel çeşitliliğin, temel hak ve özgürlükler için olmazsa olmaz konu-
lar arasında yer aldığı düşüncesinden hareketle, faaliyet alanlarına bu konuyu da dahil etmiştir. 
Konseyin Avrupa genelinde, özellikle kültürel peyzajların korunması amacıyla, yürürlüğe koy-
duğu en önemli girişim Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’dir. Avrupa’nın doğal ve kültürel peyza-
jlarının bir bütün olarak korunması, yönetilmesi ve planlanması üzerine bir çerçeve sözleşmesi 
olan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi; çeşitli ulusal, bölgesel ve uluslararası çalışmalar sonucunda 
benimsenerek 1 Mart 2004’te yürürlüğe girmiştir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, peyzajı bir bütün 
olarak ele alarak, peyzajların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde korunması, 
planlanması ve yönetilmesini amaçlamaktadır. Sözleşme, Türkiye tarafından 20 Ekim 2000’de 
imzalanmış, 10 Haziran 2003 tarih ve 4881 sayılı Kanun numarası ile TBMM tarafından onay-
lanmış, 27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde “Peyzaj politikası”, yetkili kamu makamları tarafından peyza-
jların korunması, yönetimi ve planlaması amacına yönelik genel ilkelerin, stratejilerin ve rehber 
kuralların bütünüdür. “Peyzaj Kalite Hedefi ise, yetkili kamu kurumları tarafından, kamunun 
peyzaja yönelik isteklerinin ve beklentilerinin ifadesidir” (Council of Europe, 2000).

Türk Dil Kurumu Sözlüğü (2016)’ne göre kalite “nitelik” anlamına gelmektedir. Uzun vd. 
(2008) peyzaj kalitesini; bir peyzajın yapısal, ekolojik, estetik ve fonksiyonel açıdan değer-
lendirilmesi olarak tanımlamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle Peyzaj Kalitesi “bir peyzajın her 
açıdan sahip olduğu niteliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bu niteliklere göre katego-
rize edilmesi” anlamına gelmektedir.

Peyzaj kalite hedeflerinin tanımı, peyzajın kamuoyu tarafından nasıl algılandığının yanı sıra 
peyzajların belirli özellikleri, unsurlarının kalitesi, dinamiklerinin ve potansiyelinin tanımlan-
ması bilgisine dayalı olmalıdır. Peyzajla ilgili bazı konular özel dikkat gerektirebilir. Peyzaj 
kalite hedefleri; bilgi üretimi, halkın katılımı, politika belirlenmesi, eylem ve izleme stratejile-
rini kapsayan peyzaj düzenlemelerinin işleyiş sürecinin sonucunu ifade etmektedir (Council of 
Europe, 2008). 

Peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesine yönelik çeşitli ülkelerde yapılmış olan çalışmalar 
mevcuttur. Bu çalışmaların en kapsamlılarından bir tanesi İspanya’nın Katalunya Özerk Bölge-
si için oluşturulan Peyzaj Kataloğu’dur. Bu katalogda peyzaj kalite hedefleri, halkın ve başlıca 
sosyal ve ekonomik aktörlerin katılımıyla, peyzajın unsurları, peyzaja atfedilen değerler ve te-
hditler bağlamında hazırlanmıştır. Kalite hedefleri özerk bölgeyi oluşturan yedi idari birim ba-
zında ve her idari birimdeki benzer özellik taşıyan peyzaj üniteleri bağlamında hazırlanmıştır. 
Belirlenen 10 peyzaj kalite hedefi şunlardır (Observatori del Paisatge, 2017): 
1. İyi korunan, planlanan ve yönetilen peyzajlar, 
Tip (kentsel, kırsal, doğal) ve karakterine bakılmaksızın
2. Canlı ve dinamik peyzajlar peyzajlar 
(mevcut ve insanlar tarafından oluşturulanlar – değişimlere tolerans yeteneğinde ve niteliğini 
kaybetmeyen)
3. Heterojen peyzajlar
(Katalunya’nın zengin çeşitliliğini yansıtan ve tektipleşmemiş olan)
4. Düzgün ve uyumlu peyzajlar
(bozulma ve bölünmeye uğramamış)
5. Eşsiz peyzajlar
6. Kaynaklarını ve değerlerini muhafaza eden ve güçlendiren peyzajlar 
(gerek somut, gerekse somut olmayan değerler (ekolojik, tarihsel, estetik, sosyal, sembolik değer 
ve kaynaklar)

1. Oturum

PEYZAJ POLİTİKALARI KAPSAMINDA PEYZAJ KALİTE HEDEFLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Dr. Arzu Altuntaş1
Prof. Dr. Veli Ortaçeşme2

1,2 Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
E-posta: arzualtuntas@yahoo.com.tr

Öz: Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, taraf ülkelere, kendi peyzaj politikalarını oluşturmaları konusun-
da rehberlik etmekte ve sorumluluk yüklemektedir. Sözleşmeye göre peyzaj politikası “Uz-
man kamu yetkilileri tarafından peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması konusunda 
özel tedbirler almayı amaçlayan genel prensipler, stratejiler ve rehber kuralların ifadesidir”. 
Peyzaj kalite hedefleri kavramı Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile gündeme gelmiş olup, peyzaj 
kalite hedeflerinin belirlenmesi Sözleşmenin öncelikleri arasında yer almaktadır. Peyzaj kali-
te hedefleri, kamuoyunun beklentileri, uzmanların görüşleri ve peyzajla ilgili kamu politika-
larının içinde bulunduğu, amacı peyzajın gelişimi konusunda halkın kendisinin karar verdiği, 
hedeflerdir. Peyzaj kalite hedefleri ile “Biz nasıl bir peyzajda yaşamak istiyoruz?” sorusuna 
cevap aranmaktadır. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin temel ayaklarından biri olan peyzaj kalite 
hedefleri, nüfusun yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip, daha nitelikli peyzajların 
olduğu bir ülke yolunda ilerlemek amacıyla kurumlar ve toplum için mekânsal ve sektörel 
politikaların oluşturulmasında bir referans niteliğindedir. Bu nedenle peyzaj kalite hedefleri 
stratejik öneme sahiptir ve genel olarak toplumda yer alan tüm kesimlerde büyük bir peyzaj 
duyarlılığı gerektiren, peyzaj planlama ve yönetiminde yeni bir araç olarak kabul edilmektedir. 
Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesi, peyza-
jların korunması, planlanması ve yönetilmesi ile peyzaj politikalarının sürdürülebilirliği açısın-
dan büyük bir önem taşımaktadır. Peyzaj kalitesinin değerlendirilmesinde ve kalite hedeflerinin 
ortaya konulmasında, görsel, işlevsel, ekolojik değerlerin yanı sıra yörede yaşayan insanların 
değer yargıları, peyzajı algılama biçimleri, peyzajla sosyo-ekonomik bağları da önemlidir. Ka-
lite hedeflerinin belirlenmesinde halkın yer alması, Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin ve sözleşmeyi 
hazırlayan kurum olan Avrupa Konseyi’nin temel yaklaşımlarından birisi olan demokrasi ve 
katılımcılık bağlamında da önem taşımaktadır. Böylece kullanıcı katılımlı bir süreç yaşama 
geçirilecek ve peyzaja ilişkin kullanıcı memnuniyeti de sağlanmış olacaktır. Bu bildiride, pey-
zaj politikaları kapsamında peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesi konusu ele alınacak, An-
talya’nın merkez ilçelerinden birisi olan Aksu ilçesi örneğinde gerçekleştirilen yerel ölçekte 
peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesi çalışmasının sonuçlarına yer verilecektir. Aksu için 
peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesinde, peyzaj karakter analizi ve DPSIR (İtici güç-baskı-
durum-etki-tepki) analizleri yapılmış, ayrıca yerel halkın ve uzmanların Aksu peyzajlarına il-
işkin görüş ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmadan elde edilen veriler ışığında Aksu peyzajlarına yönelik olarak sektörel bazda (tarım, 
ormancılık gibi) peyzaj kalite hedefleri belirlenmiş; Aksu peyzajlarının korunması, planlanması 
ve yönetimine yönelik öneriler sunulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Peyzaj kalite hedefleri, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Peyzaj politikaları, 
Aksu, Antalya
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zaj kalite hedefleri formüle edilmiştir. 
CORINE sınıflandırma sistemi kullanılarak yapılan arazi örtüsü/arazi kullanımı değişim analizi 
sonuçları, 1987-2015 yılları arasında Aksu ilçesi kentsel dokusunda yaklaşık sekiz kat artış old-
uğunu göstermiştir. Bu süreçte karasal sular, tarımsal alanlar ve ormanlar azalmıştır (Tablo 1).

1. Oturum

7. Geçmişin bıraktıklarına saygılı peyzajlar
8. Huzur veren peyzajlar (uyumsuz unsurlardan, rahatsızlık veren gürültü ve ışıktan ve 
koku kirliliğinde uzak)
9. Miras değeri ve kimliğine tehdit olmaksızın yaşanılacak peyzajlar 
10. Sosyal çeşitliliği dikkate alan ve toplumun bireysel ve sosyal refahına katkıda bulunan 
peyzajlar
Peyzaj politikalarının oluşturulması bağlamında peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesi oldukça 
büyük bir öneme sahiptir. Bu hedeflerin belirlenmesi sırasında toplumun ve uzman kişilerin 
görüş, beklenti ve önerilerini almak ve tüm bu sonuçları yöneticilerle paylaşmak, peyzaj politi-
kalarının belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. 

Antalya Aksu Peyzajları için Kalite Hedefleri

Antalya’nın Aksu ilçesi hem kırsal hem de kentsel karaktere sahip olması, kentsel gelişmelerin 
henüz başlangıç aşamasında olması, Kurşunlu Şelalesi gibi olağanüstü doğal peyzaj unsurlarına 
sahip olması, Perge Antik Kenti gibi kültürel/tarihsel peyzajlara sahip olması, EXPO 2016 Fuar 
Alanı’nın bu ilçede yer alması; alanı boydan boya geçen ve Akdeniz’e dökülen Aksu Nehri’nin 
varlığı, tarım ve turizm gibi farklı sektörlerin bölgede bulunması nedeniyle peyzaj kalite hede-
flerinin belirlenmesi açısından uygun özellikler taşımaktadır. 

Aksu ilçesi (Şekil 1) Antalya ilinin orta bölümünde yer almaktadır. Batısında Muratpaşa, Kepez 
ve Döşemealtı ilçeleri, doğusunda Serik ilçesi bulunmaktadır. Kuzeyden Burdur ili ile sınırı bu-
lunan ilçenin güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 45.648,7 ha’dır. TÜİK 
(2015) verilerine göre ilçe nüfusu 68.496 kişidir.  

1. Oturum

Şekil 1. Araştırma alanıKaynak: Altuntaş, 2017
 
Aksu peyzajları için kalite hedeflerinin belirlenmesi beş aşamalı bir çalışma sonucunda 
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada alanın doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik yapısının envanteri 
çıkarılmıştır. İkinci aşamada 1987, 2003 ve 2015 yıllarına ait uydu görüntüleri yardımıyla arazi 
örtüsü/arazi kullanımı değişimi ortaya konulmuş, peyzaj karakter analizi yapılmıştır. Bu aşama-
da gerçekleştirilen bir diğer çalışma ise ilçe peyzajı üzerindeki itici güçlerin, baskıların, bu 
baskılardan dolayı oluşan durum, etki ve tepkilerin anlaşılabilmesi amacıyla yapılan DPSIR Ana-
lizi’dir. Üçüncü aşamada yerel halkın mekânsal kimlik ve mekânsal bağlılıklarının sorgulandığı 
bir anket çalışması uygulanmıştır. Dördüncü aşamada ise yerel halk ve uzman grupların Aksu 
peyzajlarının kalitesine yönelik beklentilerinin ortaya konulabilmesi için bir anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Beşinci ve son aşamada ise elde edilen tüm veriler ışığında Aksu için pey-

Tablo 1. 1987-2015 yılları arazi örtüsü/arazi kullanımı değişim miktarı
Kaynak: Altuntaş ve Ortaçeşme, 2017

Aksu ilçesi peyzaj karakter alan ve tiplerinin belirlenmesinde topoğrafya, büyük toprak grupları 
ve CORINE sınıflandırma sistemine göre oluşturulan arazi örtüsü/arazi kullanımı verileri altlık 
olarak temel alınmıştır. Buna göre ilçede 20 peyzaj karakter tipi ortaya konulmuştur. Yapılan 
istatistiksel analizler ve arazi gözlemleri sonucunda ise bu karakter tiplerinin 3 peyzaj karakter 
alanını tanımladığı belirlenmiştir. Bu alanlar Aksu Ormanları Peyzaj Karakter Alanı, Aksu Ovası 
Peyzaj Karakter Alanı ve Kemerağzı-Kundu Peyzaj Karakter Alanıdır (Şekil 2) 

Şekil 2. Aksu ilçesi peyzaj karakter tipleri ve peyzaj karakter alanları 
Kaynak: Altuntaş ve Ortaçeşme, 2017
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varlıklar olarak tanımlandığını göstermektedir. İlçede yer alan sanayi tesisleri, kırsal alanlardaki 
ve kentteki binaların durumu, reklam panosu, işaret levhası, anten, klima vb unsurlar olumsuz 
unsurlar olarak belirtilmiştir. İlçede zaman zaman görülen sel/su baskınları da olumsuz olarak 
nitelendirilmiştir

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen uzman anketlerinde ise katılımcılara, peyzaj kalite hede-
flerinin belirlenmesinde etkili olabilecek peyzaj özellikleri ve peyzajın kalitesini tehdit edebi-
lecek durumlar sorulmuş, ayrıca Aksu peyzajlarına ilişkin düşüncelerinin alınması amacıyla 
bazı sorular yöneltilmiştir. Yine uzman grubundan da önermesi yapılan bazı doğal olaylar ve 
insan faaliyetlerinin peyzajın kalitesini nasıl etkilediğine dair görüşleri istenmiştir. Uzmanlar 
doğal alanların/ormanların, Kurşunlu Şelalesi’nin, Aksu Nehri’nin ve Perge Antik Kenti’nin 
Aksu peyzajlarını olumlu; diğer tüm unsurların olumsuz etkilediğini düşünmektedirler. Halkın 
görüşünün aksine, uzmanlar Kundu Oteller Bölgesi ve EXPO 2016 Fuar Alanı konusunda olum-
suz görüş bildirmişlerdir (Şekil 4).
Şekil 4. Örnek olaylar/varlıkların Aksu peyzajına etkisi - uzman (%)
Kaynak: Altuntaş ve Ortaçeşme, 2017

Aksu ilçesi peyzaj kalite hedefleri araştırma kapsamında yapılan analizler, arazi gözlemleri, lit-
eratür taramaları ve sözlü görüşme sonuçlarına göre, Yerleşim alanları, Tarım alanları, Korunan 
alanlar, Ormanlar, Akarsular/su yapıları, Ulaşım, Turizm ile İmaj ve kimlik sektörleri/unsurları 
temelinde tanımlanmıştır. Aksu ilçesi peyzajları açısından ön plana çıkan iki önemli sektör/
unsur olan Tarım ve Ulaşım belirlenen peyzaj kalite hedefleri Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir.

PDA:Peyzaj Değişimi Analizi, PKA:Peyzaj Karakter Analizi, DPSIR:İtici Güç-Baskı-Durum-Et-

1. Oturum1. Oturum

DPSIR analizi, peyzaj özelliğinin izlenmesi, peyzaj durumunun ve kalitesinin gösterdiği değişik-
liklerin ölçülmesi ve duruma etki eden baskı türlerinin tanımlanmasına dayanmaktadır (Ata-
lay, 2008). Aksu ilçesinde itici güç olarak tanımlanabilecek faktörler belirlenerek bu faktörlerin 
neden olduğu baskılar incelenmiştir. Aksu DPSIR analizinde itici güç/etken faktörler, tarım, 
hızlı kentleşme ve nüfus artışı, turizm ve ulaşım/altyapı olarak tanımlanmıştır. Yapılan analiz, 
itici güç/etken faktörlerin arazi ihtiyacını ve doğal kaynak kullanımını arttıracağı; ormanların 
ve tarım alanlarını dönüştürüleceği; inşaat faaliyetlerini arttırılacağı; plansız yapılaşma ve insan 
baskısını artacağı ve bunların sonucu olarak da ekosistemlerin zarar göreceği; flora ve faunada 
tür kayıplarına, çeşitli çevre sorunlarına neden olacağı sonucunu ortaya koymuştur.

Aksu peyzajlarına ilişkin peyzaj kalite hedeflerinin formüle edilebilmesi amacıyla yerel halka 
ve uzmanlara anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yöre halkına ayrıca mekânsal aidiyet ve me
kânsal bağlılık anketleri de uygulanmıştır. Buna göre yöre halkının Aksu’ya ilişkin mekânsal 
aidiyetleri % 69,6 oranında güçlü, mekana bağlılık oranları da % 52,7 oranında güçlü olarak 
belirlenmiştir.

Peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesi amacıyla 20 sorudan oluşan anketle halka, Aksu ilçesinde 
en beğendikleri ve en beğenmedikleri özellikler, yaşadıkları sorunlar, Aksu peyzajlarını nasıl 
değerlendirdikleri gibi sorular yöneltilmiştir. Ayrıca önermesi yapılan bazı doğal olaylar ve 
insan faaliyetlerinin peyzajın kalitesini nasıl etkilediğine (olumlu, olumsuz ya da etkisiz) dair 
görüşleri istenmiştir (Şekil 3).
Şekil 3. Örnek olaylar/varlıkların Aksu peyzajına etkisi - yerel halk (%)
Kaynak: Altuntaş ve Ortaçeşme, 2017

Alınan cevaplar, doğal alanlar/ormanlar, Kurşunlu Şelalesi, Aksu Nehri, Kundu Oteller Bölgesi, 
Perge Antik Kenti ve EXPO 2016 Fuar Alanının halk tarafından olumlu etkiye sahip olaylar/
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Tablo 3. Aksu ilçesi ulaşımına ilişkin peyzaj kalite hedefleri
Kaynak: Altuntaş ve Ortaçeşme, 2017
 
Ulaşım sektörü için belirlenen peyzaj kalite hedefleri incelendiğinde, ilçeyi doğu-batı ve kuzey-
güney yönünde kesen iki önemli karayolunun etkilerinin azaltılmasına yönelik hedeflerin ağır 
bastığı göze çarpmaktadır.

1. Oturum

Tablo 2. Aksu ilçesi tarım alanlarına ilişkin peyzaj kalite hedefleri
Kaynak: Altuntaş ve Ortaçeşme, 2017

Tarım sektörü için belirlenen peyzaj kalite hedefleri incelendiğinde, Aksu’nun tarımsal ni-
teliğinin korunması, değerli tarım topraklarının amaç dışı kullanımın engellenmesi, modern 
ve organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi hedeflerin yanı sıra tarımsal kaynaklı 
atıkların (özellikle sera atıkları) bertaraf edilmesi, kimyasal gübre ve ilaçların denetimli kul-
lanımı gibi genel hedefler ve ayrıca ilçenin farklı bölgelerine (Kayadibi, Yeşilkaraman gibi) özel 
hedeflerin yer aldığı görülmektedir.
PDA:Peyzaj Değişimi Analizi, PKA:Peyzaj Karakter Analizi, DPSIR:İtici Güç-Baskı-Durum-Et-
ki-Tepki Analizi, AS:Anket sonuçları, AG:Arazi gözlemleri, LT/SG:Literatür taramaları / sözlü 
görüşmeler

1. Oturum

ki-Tepki Analizi, AS:Anket sonuçları, AG:Arazi gözlemleri, LT/SG:Literatür taramaları / sözlü 
görüşmeler
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1. Oturum

Sonuç

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, belirlenen peyzaj politikaları çerçevesinde, peyzajların gelecek nesil-
lere aktarımını sürdürebilirlik anlayışı içinde gerçekleştirebilmek için peyzaj kalite hedeflerinin 
tanımlanması gerekliliğini vurgulamaktadır (Kap, 2006). Peyzaj kalite hedefleri, genel bir peyzaj 
politikası çerçevesinde, farklı düzeylerde (ulusal, bölgesel, yerel, vb.) tanımlanmalıdır. Süreci 
başarılı hale getirmek için başlangıçtan itibaren kamuoyunun ve ilgili tüm paydaşların katılım-
ları sağlanmalıdır (Council of Europe, 2015). Bu yaklaşım demokratik bir toplum yaratmanın 
da gereği olup, Avrupa Konseyinin temel hedefleri arasındadır.

Türkiye, Avrupa Peyzaj Sözleşmesine taraf ülke olarak, ulusal peyzaj politikalarını oluştur-
makla yükümlüdür. Sözleşme, ulusal peyzaj politikası/stratejisinin oluşturulması bazında yasal 
bir mekanizma niteliği taşımaktadır (Çetinkaya vd., 2010) ve hazırlanan peyzaj politikaları 
çerçevesinde, taraf ülkelerin peyzaj kaynaklarının gelecek nesillere aktarımının, sürdürebilirlik 
anlayışı içinde gerçekleştirilmesi için peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesi gerekliliğini vurgu-
lamaktadır (Kap, 2006).

Aksu peyzajları konusunda yapılan çalışma, peyzaj kalite hedeflerinin yerel ölçekte belirlenme-
sine örnek bir çalışma niteliğindedir. Peyzajın zamanla geçirdiği pek çok doğal değişimler, o 
yöreye özgün kimliği oluşturmaktadır. Bu kimliğin korunması, sürdürülebilir olması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bu bağlamda içinde yer aldığı coğrafya ve barındırdığı 
özelliklere göre farklı özgünlük değerine sahip olan ve çok farklı ölçek ve kimliklere sahip yerel 
peyzajlar korunmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Bu konu ile ilgili Avrupa Peyzaj Sö-
zleşmesi’nde, yerel peyzajların kültürlerin yönetiminde önemli bir katkısı olduğunun ve bunun 
da kültürel ve doğal mirasın en önemli parçasını oluşturduğunun, insanın refahı ve yerel kim-
liklerin pekiştirilmesine katkıda bulunduğunun farkında olunması gerektiği vurgulanmıştır. 
Bireylerin yaşadığı çevrenin kimliğini korumasına ve yaşatmasına yönelik bireysel tutum ve 
davranışları geliştirmesi için farkındalığın yaratılması ise bu kapsamdaki en önemli adımdır 
(Uslu Odabaş ve Şahin Körmeçli, 2015). 

Peyzajları kültürel ve doğal mirasın çeşitliliğinin bir ifadesi ve insanların kimliklerinin bir 
parçası olarak kabul eden; peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması amacıyla peyzaj 
politikaları oluşturulmasını talep eden; kamuoyunun, yerel ve bölgesel yönetimlerin ve ilgili 
diğer tarafların peyzaj politikalarının tanımlanması ve uygulanması konusunda teşvik eden; 
peyzajı, ülke bölge ve kent planlama politikaları ve ülkenin kültürel, çevresel, tarımsal, sosyal 
ve ekonomik politikaları ile bütünleştirmeyi hedefleyen Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, sahip old-
uğumuz zengin peyzajların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, Sözleşmenin yükümlülüklerinden birisi olan taraf ülkel-
erin “tanımladıkları peyzajlar için kamunun görüşünün alınmasından sonra kalite hedeflerinin 
tanımlanması” kapsamında belirlenecek hedeflerin gerek peyzajların planlanması, tasarımı ve 
yönetimi ve gerekse peyzaj politika ve stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunma potansi-
yeli bulunmaktadır. Sonuçların uygulamaya aktarılabilmesi için yerel yönetimler ve yetkili diğer 
kamu kurumları arasında etkin bir işbirliği mekanizmasının kurulması gerekmektedir (Altun-
taş, 2017). 

Sonuç olarak Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında ulusal bir peyzaj politikası oluşturulmalıdır. 
Oluşturulan peyzaj politikası kapsamında yerel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde peyzaj kalite hede-
fleri belirlenmeli ve bu hedefler belirlenirken halkın katılımı sağlanmalıdır. Halkın katılımının 
sağlanmasındaki amaç, halkın beklentilerinin ortaya konulması ve yapılacak peyzaj planına yön 
verirken halkın tercihlerinin göz önüne alınmasıdır. Böylece peyzaj planlarının daha sağlıklı ve 
doğru bir şekilde yapılması ve daha başarılı sonuçlar alınması mümkün olabilecektir. 

1. Oturum
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“PEYZAJ KAVRAMI - MESLEK DİSİPLİNİ - POLİTİKA” İLİŞKİSİNE ELEŞTİREL BAKIŞ

Prof. Dr. Adnan Kaplan1

1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir
E-posta: adnankaplan@gmail.com

Öz: Peyzaj politikası kavramının gündeme getirilmesi, yeryüzünün peyzaj bağlamında plan-
lanması, tasarımı, korunması, onarımı ve yönetilmesi (kısaca ‘yaşatılması’) gerekliliği yanında 
mevcut (arazi odaklı) politikaların kullandığı araçların ve üretim süreçlerinin/mekanizmaların 
kompleks yapı gösteren peyzaj ve toplumsal tabanlı sorunlara neden olmasından ve (bu sorun-
lara karşı) çözüm üretememesinden kaynaklanmaktadır. Peyzaj kavramının ve yaklaşımının 
geçerli olan araç, politika ve söylemlerin gölgesinde kalması ve kendi kuramını yaygınlaştıra-
maması nedeniyle günlük yaşamda ve yeryüzünde yeterince özümsenememesi, bu nedenlerden 
dolayı her ölçek ve içerikte yaşam ortamlarının geleceğine yönelik peyzaj politikaları üretilme-
si ve uygulamasının sınırlı kalması, peyzaj mimarlığı meslek disipliniyle kurulan yüzeysel il-
işkiler yaşanan sorunlardır. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın konvansiyonel yaklaşımlarla çözülemeyecek boyuttaki so-
syo-ekolojik sorunları bir yandan peyzaj politikalarının varlığına yönelik en önemli sorun ya da 
tehdit alanı olarak görülürken diğer yandan bu durum yeryüzünde peyzaj politikalarına neden 
ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. 21. yüzyılda planlama ve tasarım dünyasında yaşanan 
çok boyutlu/değişken sorunlar karşısında yaratıcı, esnek ve inovatif yaklaşımlar geliştirmek, 
materyal (yeryüzü), yeryüzüne bakış merceği (araç) ve yaklaşım (eylem) ortamlarını birbirleri-
yle ilişkilendiren peyzaj olgusuna odaklanmayı gerektirmektedir. Bu durum peyzajı teori ve 
uygulama dünyasında, tüm boyutlarıyla ele alarak kavramsallaştırmayı ve buradan hareketle 
peyzaj mimarlığı meslek disipliniyle ilişkisini yeniden kurgulamayı gerektirmektedir. Bura-
da meslek disiplininin günümüzdeki varlığı ve (meslek disiplini ve peyzaj) politikaları genel 
olarak kritik edilmesi gereken bir durum olarak görülmektedir. Meslek disiplininin tekil ve di-
siplinlerarası ortamlarda, teori ile pratiği sentezleyerek, peyzaj odağında etkinliğini arttırması; 
peyzaj politikalarının geçerlilik kazanmasına hizmet ederek, “peyzaj-meslek disiplini-politika” 
ilişkisini sağlıklı ortamda geliştirecektir. 

Meslek disiplininin planlama, tasarım, koruma, onarım ve yönetim hizmetlerini etkin bir şekil-
de yerine getirebilmesi peyzaj politikalarının kavramsallaştırılması ve bu hizmetler için çerçeve 
(yasal, idari ve teknik boyutta) oluşturmasıyla bağlantılıdır. Peyzaj bağlamında politikalar 
üretilememesi ve yaygınlaştırılamaması gerek peyzajların yaşatılması (yolunda mekanizma-
ların) gerekse de meslek disiplininin gerçekleştirdiği hizmetlerin yüzeysel kalması, diğer 
meslek disiplinleriyle ilişkilerde ve yapılan çalışmalarda yeterince belirleyici olamaması ve 
peyzaj kültürünün politika dünyasında, toplumda, teorik ve uygulamalı çalışmalarda kökleşe-
memesi sorunlarını gündeme getirmektedir.

Peyzaj-meslek disiplini ilişkisi ve peyzajların geleceğine yönelik tutum geliştirme, herşeyden 
önce peyzajı odağına alan bir politika geliştirme sorunudur. Burada peyzaj politikası, tekil ve 
diğer politikalarla birlikte ya da eklemlenerek, bulunduğu yerin peyzaj bağlamında yaşatıl-
masını ve ülke yaşamında yaygınlaşmasını sağlayan bir mekanizma olarak görülmelidir. Pey-
zajın materyal (yeryüzü), araç, kompleks süreç ve sistem (mekanizma) ve de yaklaşım olarak 
kavramsallaştırılmasıyla başlayan süreç, meslek disiplini üzerinden peyzajların bugününe 
ve geleceğine yönelik politikalar üretmeyi gündeme getirmektedir. Aynı zamanda peyzaj ka- Anahtar Kelimeler: Peyzaj kavramı ve yaklaşımı, peyzaj-meslek disiplini, peyzaj politikası
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vramının ve meslek disiplininin meşruiyet kazanması bu ilişkiye dayalı üretilen politikalardan 
temellenecektir. Bu ilişkiye oturtulamayan bir politik çerçeve kendine özgü bir tavır geliştire-
mediği gibi, günümüzde gerek peyzaj kavramının gerekse de meslek disiplininin yaşadığı so-
runları ya da kaotik durumu yaşayacak ve de belli bir temele oturtulması sorunlu olacaktır.

Ülkemiz koşullarında ve meslek disiplininde gözlemlenen gelişmeler yanında “Peyzaj Mi-
marlığı ve Geleceği” temalı Peyzaj Mimarlığı Zirvesinin (Pennsylvania, 2016) çıktıları (özel-
likle yeni peyzaj deklarasyonu) çalışmada önemli bir hareket alanı olarak görülmektedir. Bu 
çerçevede, peyzaj kavramının akademi dünyasında önem kazanmasına paralel olarak meslek 
disiplininin geleceğine ve peyzajlara yönelik politikalarda yeni paradigma arayışları ve sonuçta 
peyzaj politikalarının kavramsallaşması beklenen bir gelişmedir. Dünyada peyzaj mimarlığının 
yeni arayış ve sorgulamaların odağında olması ve peyzaj kavramının artan ölçüde önemi bu 
durumu açıklamaktadır. Buna karşın peyzajın yeterince özgünlük kazanamadığı, meslek di-
siplininde ise çeşitli sorunların yaşandığı ülkemizde peyzaj mimarlığının yakın zamanda mesle-
ki ve peyzaj politikalarını yaygınlaştıracak, yeni bir kulvar açabilecek durumda olmadığı da bir 
tespittir. Kendi içinde çelişkiler taşıyan bu durum, peyzaj politikaları marifetiyle, farklı ölçek 
ve içerikte peyzajların yaşatılması çabaları yanında peyzaj kavramının çok yönlü yapısını ve 
meslek disiplininin politikalarını yeniden ele alacak paradigma değişimini gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmada yukarıda belirtilen içeriğe bağlı kalınarak, “peyzaj kavramı – meslek disiplini – 
politika” ilişkisi ve değişen halleri çerçeve düzeyinde ele alınarak, peyzaj politikası kavramsal 
düzeyde;
- farklı ölçek ve içerikte peyzajların yaşatılmasını (geleceğini),
- peyzaj-meslek disiplini ilişkisinin yeniden kurgulanmasını,
- bu ilişkinin ve tekil olarak peyzaj kavramının ve meslek disiplininin kritik edilmesini 
gerçekleştiren bir ortam/araç/mekanizma olarak tanımlanmaktadır.
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Giriş

Dahi fizikçi ve astronom Stephen Hawking 5 Kasım 2017 tarihinde Pekin’de gerçekleştir-
ilen zirveye bağlanarak “Dünyanın kaynaklarını büyük bir hızla tüketen ve kirleten insanlığın 
dünyayı terk etmesi için 600 yılı kaldığını … aralarında iklim değişikliği etkilerinin de olduğu 
gerekçelerle insanoğlunun başka bir yıldız sistemine gitmesi gerektiğini” savundu. 

Ergin Yıldızoğlu “Uygarlığa Giden Yol - II” başlıklı köşe yazısında (2017); “yapay zeka ve 
büyük veri olgularının yanında ekonomik kriz, savaş, mülteci krizi, büyük güçler arasında 
rekabet ve iklim değişikliği etkilerini uygarlığı tehdit eden gelişmeler” olarak sıraladı. Aynı 
yazıda “kapitalist uygarlığın enerji ve hammadde gereksinimlerinde hidrokarbon tüketimine 
bağımlı biçimde geliştiğini ve bunun;
- gezegende iklim değişikliği etkilerinin su ve gıda üretiminde dağılım-paylaşım adaletsiz-
liklerini derinleştirdiğini; 
- on yıllardır neo-liberal modelin kaynaksız bıraktığı, sağlık, iletişim, taşımacılık, elektrik ve su 
altyapı sistemlerinin içine itildiği derin krizin boyutlarını, gelir dağılımı bozukluğunun toplum-
sal sonuçlarını” ortaya koymuştur. Yazı “iklim değişikliği etkilerinin sosyo-politik ile ilişkileri 
-fiziksel çevreye, su ve gıda kaynaklarına etkisi, bu etkilerin siyasi sonuçları- kapitalist uygar-
lığın sürdürülemez olduğunu açıkça gösteriyor. Özel mülkiyete, piyasa ilişkilerine, rekabete 
dayalı bu uygarlık, bu tür küresel ve yavaş ilerleyen krizlere cevap verecek işbirliğinden ve 
uzun dönemli planlama becerisinden yoksundur. Bu uygarlığın son aldığı neoliberal biçimde, 
‘kâr makinesinin yaşamı’ hızlandırılmış tüketime, kısa dönemli tatmine odaklı, adeta yaşamını 
ben merkezli ‘küreleri’ içinde sürdüren öznelliklerin varlığına endekslemiştir. Bu uygarlığın 
doğa üzerindeki tahribatından kaynaklanan krizler, hem birbirlerini besliyor hem de toplumsal 
çelişkilerden kaynaklanan krizleri derinleştiriyor, ırkçı, dinsel, milliyetçi, etnik düşmanlıkları 
körükleyerek, savaş olasılıklarını arttırıyor” düşüncesiyle sürdürülmektedir. Stephen Hawk-
ing’in savına bir ölçüde katılan Yıldızoğlu (2017) yazısını “insanlık ya bu uygarlıktan çıkacak 
ya da aşamayacağı yaşamsal bir zorlukla karşılaşınca yok olan canlı türlerinin kaderini paylaşa-
cak” hipoteziyle bitirmektedir. 

Müfit Can Saçıntı (yönetmen, senarist, oyuncu) CNN Türk’te 25 Kasım 2017 tarihinde yayın-
lanan “Gündem Özel” programında, “günümüzde modern hayatın ve kapitalist üretim ilişkile-
rinin hakim olduğu, sürekli veri ve görsel imaj bombardımanı altında kalan birey/topluma hızlı 
bir yaşamın pazarlanmakta ve tüketimin teşvik edilmekte olduğunu” ileri sürmüştür. “Evrenin, 
güneş sisteminin, dünyanın, iklimin, göç eden kuşların, kısaca yaşamın döngüsü ve ritmi vardır. 
Bunlar arasında sadece modern insanın yaşamında; insan-doğa ilişkisi ve insan doğası (biyorit-
mi) bozulmuştur. İnsan yaşamının yine doğa (doğanın bir parçası olarak davranmak) ve yaşamın 
ritmi ile uyumunun sağlanması gerekir. Doğa ile insan (kültür) ikilemi yoktur. … Küresel ka-
pitalizm bütün şehirlerin ruhunu alıyor ve tek tipleştiriyor … İnsan elde ettiği kazanımlara (!) 
karşı bir türlü mutluluğu yakalayamıyor …” görüşüyle kişi ve toplumun yaşamla ve yeryüzüyle 
ilişkisini kritik etmektedir.

Anne Whiston Spirn ise Granite Garden (1984) eserinde; “kutsal şehir fikrinin ütopik ol-
madığını, şehirlerin geçmişi ve bugününü ilişkilendiren başarılı modelleri dünyada adapte et-
menin ve şehrin doğanın bir parçası olarak yeni politikaları ve kurumsal yapılanmaları geti-
receğini; şehrin vizyonunun daha güvenilir, güzel, işlevsel ve düşük maliyetli etki oluşturma 
yanında yaşamını sürdürebilme becerisi geliştirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Landscape Architecture Foundation (LAF)’ın “Yeni Peyzaj Deklarasyonu (The New Landscape 
Declaration)”nda (2016) ise, yukarıdaki okumalarla benzerlik gösterecek şekilde; “kaynakların 
bilinçsizce tüketilmesi sonucu etkilerin (iklim değişikliği, çölleşme, türlerin yok olması gibi) 
yaşandığı; tüketimin pompalanması, kentleşme ve eşitsizlik gibi küresel olguların toplumu 
olumsuz etkilediği” gündeme getirilmektedir. Buna karşın, “yeryüzünün kompleks yapısı ve 
doğayı anlamaya çalıştıkça geleceğe dönük iyimserliğin hakim olmaya başladığı ve doğanın 

bir parçası olarak insanoğlunun ‘kararlı ve üretken yeni bir toplumsal kimlik’ oluşturacağı” 
vurgulanmaktadır.

Farklı zaman, coğrafya ve alanlardan (bilim, politika, sanat, planlama-tasarım/peyzaj mi-
marlığı) alınan 5 okumanın odağında; içinde bulunduğumuz dönemde, yeryüzü ile bireysel 
ve toplumsal ilişkilerimizi yönetmek için farklı mecraların -ekoloji, coğrafya, kent, politika, 
yönetim, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, antropoloji …- kompleks ilişkilerini anlama, kavrama, 
değerlendirme ve bunlara göre kendimizi yönlendirme yatmaktadır. Bu (yeni) durum içinde 
bulunduğumuz ortamı kavramaya çalışma yanında kavramları, meslek disiplinlerini ve yeryüzü 
ile ilişkilerimizi düzenleyen politikaları yeniden ele almayı gerektirmektedir.

Bildirinin eleştirel tavrı, yukarıda gündeme getirilen 5 okumanın tanımladığı yeni duruma/
koşullara bağlı olarak, aynı zamanda “peyzaj kavramı - meslek disiplini - politika” ilişkisini 
yeniden yapılandırma gereğine (bildirinin örtülü başlığına) bağlanmaktadır.

2. “Peyzaj - Meslek Disiplini - Politika” İlişkisi 

21. yüzyılın konvansiyonel yaklaşımlarla çözülemeyecek boyuttaki sosyo-ekolojik ve politik 
sorunları bir yandan peyzaj varlığı/değerleri ve politikalarına yönelik en önemli sorun ya da 
tehdit alanı olarak görülürken diğer yandan yeryüzünde bütünleşik yapı/sistem örüntüsü kurgu-
lamayı hedefleyen peyzaj politikalarına neden ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Günümüz 
koşullarının ortaya koyduğu bu yeni durumda, peyzaj politikalarının gündeme getirilmesi;
- yeryüzünün peyzaj bağlamında planlanması, tasarımı, korunması, onarımı ve yönetilmesi (kı-
saca ‘yaşatılması’) gerekliliğinden, 
- birbirinden bağımsız veya mevcut (arazi odaklı) politikaların kullandığı araçların ve üretim 
süreçlerinin/mekanizmaların kompleks yapı gösteren peyzaj ve toplumsal tabanlı sorunlara 
neden olması ve (bu sorunlara karşı) çözüm üretememesinden kaynaklanmaktadır.
 
Peyzaj kavramının ve yaklaşımının geçerli olan araç, politika ve söylemlerin gölgesinde kal-
ması, çağın gereksinimleri uyarınca geliştirilip yaygınlaştırılamaması; günlük yaşamda ve 
yeryüzünde yeterince özümsenememesi; bu nedenlerden dolayı her ölçek ve içerikte yaşam 
ortamlarının geleceğine yönelik peyzaj politikaları üretilememesi ve uygulamasının sınırlı 
(konularda) kalması; peyzaj mimarlığı meslek disipliniyle kurulan yüzeysel ilişkiler yaşanan 
sorunlardır. Meslek disiplininin günümüzün sosyo-ekolojik sorunlarına karşı peyzaj kavramını 
ve yaklaşımlarını yeterince içselleştirip politikalar üretememesi bu bildirinin temel sorunudur. 

2.1. Peyzaj kavramı/aracı/yaklaşımı
 
Doğal ve kültürel sistemleri birbirleriyle ilişkilendiren bir kavram/araç/yer/yaklaşım olan peyzaj 
ve yönetimi son yıllarda politika ve çok disiplinli akademik çalışmaların odağında yer almak-
tadır. Farklı coğrafya ve sektörlerde esnek, çok işlevli yapı ve zamana bağlı değişim gösteren 
peyzaj kavramı (ve yönetimi) toplum kesimleri arasında dinamik bir iletişim mekanizması 
oluşturmaktadır (Briffaud 2008; Prager 2015).

“Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin Uygulanması Yolunda Türkiye Uluslararası Katılımlı To-
plantısı”nda (17-20 Mayıs 2007) “Peyzajların Tanımlanması, Peyzaj Karakteristiklerinin ve 
Kalitelerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntemler” başlıklı 1. Çalışma Grubu peyzajı; görsel/al-
gısal, jeomorfolojik/fiziksel, ekolojik/biyolojik, toplumsal/kültürel, işlevsel/ekonomik, zaman 
çerçevesinde ele almıştır. “Yeryüzü üzerindeki doğal ve yapılı unsurların, ekolojik etkenler ve 
toplumsal etkinliklere bağlı ve onların bir sonucu olarak ortaya çıkan … dinamik ve süreğen 
birçok etkenin yeraldığı … tüm bunların bir bileşkesi, yansıması ve sonucu olarak tanımla-
nabilecek doğal ve kültürel bir oluşumdur” (Arapkirlioğlu 2008) şeklinde kapsamlı bir peyzaj 
tanımı yapılmıştır. Çok boyutlu mekanizmasıyla alternatif yaklaşım sunan peyzaj kavramı/or-
tamı, Brunetta and Voghera (2008)’ya göre, farklı sistemler -jeomorfolojik, ekolojik, çevre-
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Peyzaj mimarlığı meslek disiplini, yukarıda tanımlanan yeryüzü ve dinamik ilişkileri peyzaj 
merceğinden/yaklaşımıyla ele alarak yeryüzünü biçimlendirmek, dönüştürmek ve günümüz so-
syo-ekolojik sorunlarına çözüm getirmek durumundadır. Meslek disiplininin tekil ve disiplin-
lerarası ortamlarda, teori ile pratiği sentezleyerek, peyzaj odağında etkinliğini arttırması; peyzaj 
politikalarının geçerlilik kazanmasına hizmet ederek, “peyzaj - meslek disiplini - politika” il-
işkisini sağlıklı ortamda geliştirecektir. 

Meslek disiplininin planlama, tasarım, koruma, onarım ve yönetim hizmetlerini etkin bir şekil-
de yerine getirebilmesi peyzaj politikalarının kavramsallaştırılmasına ve çerçeve (yasal, idari 
ve teknik boyutta) oluşturmasına bağlıdır. Burada meslek disiplininin günümüzdeki varlığı ve 
politikalarının genel olarak kritik edilmesi gerekir. Peyzaj bağlamında politikalar üretilememe-
si ve yaygınlaştırılamaması; peyzajların yaşatılması (yolunda mekanizmaların) ve meslek di-
siplininin gerçekleştirdiği hizmetlerin yüzeysel kalması, diğer meslek disiplinleriyle ilişkilerde 
ve yapılan çalışmalarda yeterince belirleyici olamaması, peyzaj kültürünün politika dünyasın-
da, toplumda, teorik ve uygulamalı çalışmalarda yeterince kökleşememesi sorunlarını gündeme 
getirmektedir.
 
Bu sorunlar meslek disiplini pratiğinde peyzaj yerine daha anlaşılır gibi görünen dış mekanın 
konu edilmesinde; kenti kavrama/anlama, mekanizmaları ve kuramları üzerinden gitmek yer-
ine büyük ölçüde açık-yeşil alanlarla temsil edilmesinde kendini göstermektedir. Günümüz 
dünyasında kaynakların kısıtlı olmasından, iklim değişikliği etkilerine ve mülteci krizine kadar 
yaşananların en belirgin tanımlandığı ortam peyzaj(lar)dır. Meslek disiplininin peyzaj ile ilişkis-
inin sorunlu olması, günümüzde yaşanan bu sorunlarla doğrudan bağlantı kurmayı ve peyzaj 
politikaları geliştirmeyi güçleştirmektedir. Meslek disiplininin parçalı yapı göstermesi burada 
bahsedilmesi gereken bir diğer sorundur. Weller and Fleming (2016) peyzaj mimarlığının son 
50 yılında tasarımcı, urbanist ve planlamacı olarak birbirinden ayrılan pratiklerin günümüzde 
eşgüdümünü sağlayacak bütünsel bir yapının peyzajlarla etkileşiminin kentleşme ve iklim 
değişikliği konularıyla daha etkin mücadele edeceğini savunmaktadır.

Peyzaj mimarlığının tanımında “insanlar için uygun yaşam ortamı (dış mekanlar) oluşturma” 
ifadesi kısmen doğrudur. Burada meslek disiplininin “yeryüzüyle olan ilişkilerinde peyzajın 
dilini kullanarak yaşam ortamlarının (peyzajların) ve yaşayan tüm canlıların yaşam hakkı ve 
kalitesinin savunucusu olduğu” özellikle önem taşımaktadır. Özellikle iklim değişikliği etkil-
eri nedeniyle, insanoğlunun doğanın (yeryüzünün) yaşam döngüsüne kendini adapte edebilme 
becerisi göstermesi ve doğanın bir bileşeni olarak kendi arasında ve yeryüzüyle olan ilişkilerini 
yeniden yönlendirmesi ulaşılması gereken bir hedef, bir anlamda ütopyadır. Doğanın döngüsü 
ve ritmine insanoğlunun uyum sağlaması gereğinden hareketle, meslek disiplini toplumsal/
bireysel yaşamı fiziksel çevrede peyzaj bağlamında yönlendirmelidir. Sadece insan odaklı 
olmanın olumsuz bir sonucu, Kaya (2017)’nın belirttiği üzere, peyzajı kapitalist düzenin bir 
parçası olarak, kar amacı güden yatırımların görsel yüzü veya imajı olarak ele alan indirgemeci 
tavır neticesinde ortaya çıkan ürünler; zengin içeriklerden yoksun, tasarım biçimleri tekdüze, 
israfçı, kentle ve yerel içerikle olan ekolojik bağları zayıf örneklerdir. Bu durum, disiplinlerarası 
ilişkilerde de peyzaj mimarlığı alanına yönelik sahip olunan önyargılarla beslenince, ülkemiz 
koşullarında çok disiplinli yapılandırmalar içerisinde üretimde bulunmak gittikçe zorlaşıyor.

Yeni peyzaj deklarasyonu (2016)’nda meslek disiplininin önündeki acil mesele; iklim 
değişikliğine adapte olma, etkilerini ve nedenlerini azaltma yolunda bölge peyzajları bağlamın-
da yaşamı yeniden kurgulamaktır. Bunu yaparken birbirinden farklı gibi görülen sanat, eşitlik, 
demokrasi, sürdürülebilirlik ve resilient (dirençli ve esnek) toplum olmayı entegre etmek duru-
mundadır.

Kent ile kır arasında sınırların grileşmesi, farklı kültürlerin birarada yaşaması, açlık ve fakir-
likle mücadele etme ve sosyal eşitliğin desteklenmesi gibi sorunlar karşısında peyzaj mimarlığı 
sürdürülebilir ve resilient toplumların oluşturulması hedefiyle politik, sosyal ve ekolojik so-

sel, tarihi-kültürel, estetik, sosyo-ekonomik, bölgesel- arasında iletişim kurmaktadır. Doğal ve 
kültürel süreçleri ve sistemleri entegre eden, ekonomik, sosyal ve çevresel stratejiler üreten bir 
planlama yaklaşımını barındırmaktadır (Agnoletti 2009; Matthews and Selman 2006),

Bu bölümde peyzajı ele alış, tanımlama ötesinde kavramsallaştırmayı, yeryüzü ile ilişki biçimini 
(okuma ve anlamayı) ve bunların üzerinden yaklaşım geliştirmeyi kapsamaktadır. Ancak Avru-
pa Peyzaj Sözleşmesi (APS)’nde “insanlar tarafından algılandığı şekliyle; özellikleri, insan ve/
veya doğal faktörlerin etkileşimi ve faaliyeti sonucunda oluşan alandır” (Resmi Gazete 2003) 
tanımı peyzajı kavram, yer, araç, yaklaşım olarak tarif edememektedir. Bu tanım üzerinden 
meslek disiplini ve politika ile kurulacak ilişki ve bu ortamları yönlendirmesi sorunlu görün-
mektedir. Tanımda “insanlar tarafından algılandığı şekliyle” ifadesi diğer epistemolojik bilgi 
türlerini kapsam dışında bırakarak sadece insanların algılamasına ve peyzajın fiziksel gerçek-
liğine odaklanmaktadır. Diğer yandan yeryüzünün doğa ve(ya) insan etkileşimi ve faaliyetleri-
yle oluştuğu düşünüldüğünde, sistematik kavrayış yerine bu etkileşimin yaşandığı alanın peyzaj 
olarak ifadesi yeterli değildir. Bütün bunların sonucu olarak, tanım “birey-toplum-yeryüzü” il-
işkilerinde çağımızın gerektirdiği, peyzaj odaklı yeni söylem ve dinamizm üretemeyen, meslek 
disiplinine ve peyzaj politikalarına ivme kazandıramayan bir yapıdadır. 

Peyzaj tanımı zamana ve koşullara göre değişim gösteren (gösterecek) yapıda olduğu için 
dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bildiri yazarının zaman içerisinde 
geliştirmeye çalıştığı peyzaj tanımı; doğal veya doğal ve kültürel bileşenlerin birbirleriyle ve 
yeryüzüyle etkileşimi sonucu oluşan, “doğal ve kültürel süreçler ve karakteristikler bağlamın-
da tanımlanan ya da birbirinden ayrılan arazi parçası veya fiziksel ortamdır”. Tanım uyarın-
ca; yeryüzünde peyzajların tanımlanması ya da birbirinden ayrılması süreç ve karakteristikler 
(fiziksel gerçeklik) üzerinden yapılmaktadır. Zaman ve etkileşimin (mekanizmasının) peyzajı 
dönüştürücü ya da değiştirici gücü ortaya konmaktadır. Süreçler bilimsel bilgi üretimi ile karak-
teristikler ise algılamayla kavranır/anlamlandırılır/değerlendirilir. Burada esas olan husus; 
yeryüzü ile etkileşimde, neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak, süreçlerin ve karakteristiklerin 
yeryüzünde tanımladığı veya oluşturduğu kendine özgü yaşam ortamlarının peyzajlar olduğu 
ve bu tanımlamanın sistematik bir kavrayış gerektirdiğidir. Peyzaj fiziki coğrafyada tanımlan-
makla beraber doğa ve kültür tarihinin, jeolojik yapıdan atmosferik koşullara kadar uzanan 
doğal dinamiklerin ve kültürel dinamiklerin yeryüzünü biçimlendirmesi/dönüştürmesi sonucu 
oluşan, süreç ve karakteristikler bağlamında “kendine özgü fiziksel örüntünün ve (bunu oluş-
turan) sistemin” tanımlanması, kısacası yeryüzündeki kompleks ilişkilerin (dinamiklerin) fizik-
sel ortamda manifestosudur. Peyzaj kavramında yeryüzü/arazi (land) ve bunu oluşturan veya 
biçimlendiren doğal ve kültürel dinamiklerin oluşturduğu kompleks yapı ve ilişkilerin (-scape) 
birlikte kavranışı söz konusudur. Yeni peyzaj deklarasyonunda, peyzajın hem yaşam ortamı hem 
de (bu ortamı oluşturan) madde ve enerji alışverişini (yaşamın kaynağını oluşturan güneş-at-
mosfer-yeryüzü/yeraltı-suyun birbirleriyle etkileşimini) konu edinmesi, süreçler-karakteris-
tikler ilişkisini yeryüzünde kurmaktadır. Peyzajın çok disiplinli ortamda ve yeryüzündeki doğal 
ve kültürel dinamiklerin oluşturduğu kompleks ilişkiler ağında, “bahçe-bölge” ölçek dizininde 
(kendine özgü yaşam ortamlarının) anlaşılması/kavranması/değerlendirilmesi söz konusudur.

21. yüzyılda planlama ve tasarım dünyasında yaşanan çok boyutlu/değişken sorunlar karşısında 
yaratıcı, esnek ve inovatif yaklaşımlar geliştirmek, materyal (yeryüzü), yeryüzüne bakış mer-
ceği (araç) ve yaklaşım (eylem) ortamlarını birbirleriyle ilişkilendiren peyzaj olgusuna odak-
lanmayı gerektirmektedir. Enerji, materyal, gıda ve su tüketiminin durmadan arttığı dünyada 
modern kent sistemleri daha sürdürülebilir çözümler (Gardner 2016) için peyzaj yaklaşımına 
yönelmek durumundadır. Bu durum peyzajı teori ve uygulama dünyasında, tüm boyutlarıyla ele 
alarak kavramsallaştırmayı ve buradan hareketle peyzaj mimarlığı meslek disipliniyle ilişkisini 
yeniden kurgulamayı gerektirmektedir.

2.2. Meslek disiplini
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runlarla artan ölçüde mücadele etmelidir. Sadece mekan oluşturma bağlamında tanımlanan 
çalışmaların, karar vericilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sağlayan araçlar olarak 
tanımlanması gerekir. Peyzaj mimarları peyzajı oluşturan/biçimlendiren süreçleri yönetme ve 
bu yolda yeni bilgi üretiminde bulunma durumundadır. Bilgi üretimi peyzajlardaki süreçlerin 
yer ve kavram olarak anlaşılmasını, peyzajların algılanması, anlam yüklenmesi ve deneyimlen-
mesini, planlama ve tasarım yöntemleri ve diğer disiplinlerden gelen bilgilerin meslek disiplini 
birikimiyle ilişkilendirilmesini ve inovatif araştırmaları gerektirmektedir (Van den Brink and 
Bruns 2014). Bu yönde peyzaj ve meslek disiplini ilişkisi peyzaj mimarlığını “yaşamı ve or-
tamını yöneten sistem/süreç tasarımı” noktasına taşımaktadır.

Somut bir gelişme olarak, yakın zamanda peyzaj mimarlığının dünyada yerini sorgulayan bir 
sergi (Out There; TU Münich Mimarlık Müzesi; 20 Ağustos 2017) meslek disiplininin değişen 
kavramsal yaklaşımlarını ve stratejilerini, gelecekte önemini, geleceğin toplumunu oluşturacak 
mekansal sistemleri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır (Lepik 2017).

2.3. Peyzaj politikası

Yukarıda belirtilen içeriğe bağlı kalınarak, “peyzaj kavramı - meslek disiplini - politika” ilişkisi 
ve değişen halleri çerçeve düzeyinde ele alınarak, peyzaj politikası kavramsal düzeyde;
- farklı ölçek ve içerikte peyzajların korunması ve yaşatılmasını (geleceğini),
- peyzaj-meslek disiplini ilişkisinin yeniden kurgulanmasını,
- bu ilişkinin, tekil olarak peyzaj kavramının ve meslek disiplininin kritik edilmesini 
sağlayan bir ortam/araç/mekanizma olarak tanımlanmaktadır.

En yalın anlatımla; Gürler (2017)’in “yapacağımız en büyük çıkarım üretim odaklı olmalıdır ve 
bu da ancak düşünceyi eyleme geçirmekle mümkündür” ifadesinin karşılığı, (peyzaj) politikası 
oluşturmak ve düşünce-eylem ilişkisinde politik düzleme taşımaktır. 

Peyzaj politikasının geliştirilmesi ve uygulanması yolunda son yıllarda inovatif yaklaşımlar gö-
zlenmektedir. Bu yaklaşımlar; peyzajın boyutlarını ve tiplerini, katılımcılığı, farklı bağlamlarda 
ve ölçeklerde eylemleri ve toplumsal kapasiteyi geliştirmeyi içermektedir (Conrad et al. 2011). 
Meslek disiplininin peyzaj ile ilişkisini sadece doğal ve kültürel olguların kültürel baskılara 
karşı korunmasından, peyzaj normları ve değerlerini ön plana çıkaran paradigma değişimine 
yönlendirmesi gerekmektedir. Bu durum peyzaj odaklı yaklaşımları, tekil ve interdisipliner 
peyzaj çalışmalarının kapsamını genişletmektedir (Kaplan 2009). Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin 
öngördüğü peyzaj politikalarında inovasyon, koruma odaklı politikalardan yeni peyzajları plan-
layacak yönetim yaklaşımına geçişi öngörmektedir. Politikadaki bu değişim peyzaj değerlerini 
ön plana çıkaracak yeni bir yaklaşım yanında bu değerleri yönlendirecek süreci tanımlama 
gereğinden kaynaklanmaktadır (Brunetta and Voghera 2008). 

APS’de “‘Peyzaj Politikası’ yeterli bilgi birikimine sahip olan kamu yetkilileri tarafından peyza-
jların korunması, yönetilmesi ve planlanması hususunda özel önlemler almayı amaçlayan genel 
prensipler, stratejiler ve rehber kurallar bütünü” (Resmi Gazete 2003) olarak, kamu kurum-ku-
ruluşlarının etkinlik alanında, eylem odaklı ve dar kapsamda tanımlanmıştır. Halbuki, Dramstad 
and Fjellstad (2011)’ın “büyük ölçekli peyzaj değişimlerinin etkileri günümüz araştırmalarının 
merkezinde, politikacıların ve yöneticilerin beklentileriyle paralellik gösteriyor ve kararlarına 
temel oluşturuyor. Peyzaj tabanlı araştırmalar çeşitli araçlar geliştirerek bilimsel üretimi peyzaj 
politikaları ve eylemleriyle ilişkilendirmeye çalışmaktadır” tespiti bu tanımın günümüz koşul-
larında ve araştırma çalışmaları gözönüne alındığında yeterli olmadığını göstermektedir. 

Peyzaj politikaları geliştirme ve uygulama meselesi; bütüncül ve sinerjik etki oluşturan dina-
mik bir süreci, disiplinlerarası ve kurumlararası işbirliklerini, uluslararası-ulusal-bölgesel-kent-
sel-yerel ağlarla bağlantı kurmayı gerektirmektedir. 

3. Genel Değerlendirme

Ülkemiz koşullarında ve meslek disiplininde gözlemlenen gelişmeler yanında “Peyzaj Mi-
marlığı ve Geleceği” temalı Peyzaj Mimarlığı Zirvesinin (Pennsylvania, 2016) “Yeni Peyzaj 
Deklarasyonu” ve bildirinin giriş bölümündeki diğer “okumalar” bildiri başlığındaki ilişkileri 
kritik etmede ve yeniden yapılandırmada hareket noktası olarak görülmektedir. Bu çerçevede, 
peyzaj kavramının akademi dünyasında önem kazanmasına paralel olarak meslek disiplini-
nin geleceğine ve peyzajlara yönelik politikalarda yeni paradigma arayışları ve sonuçta pey-
zaj politikalarının yaygınlaşması beklenen bir gelişmedir. Dünyada peyzaj mimarlığının yeni 
arayış ve sorgulamaların odağında olması ve peyzaj kavramının artan ölçüde önemi bu durumu 
açıklamaktadır. Kaplan (2009)’a göre; peyzaj kavramı ulusal, politik, yasal ve birey/toplum 
kesimleri arasındaki farklılıkları gidererek meslek disiplinini yönlendirmesi ve günümüzün 
değişkenlik gösteren peyzajlarına ve toplumsal yaşamına yönelik yeni bir paradigma oluştur-
ması gerekir. Yeni peyzaj deklarasyonunun “peyzaj mimarları tasarımda inovasyonu ve politi-
kasında dönüşümü öngören araştırma ve yeni pratikleri desteklemelidir” önermesi bu oluşumun 
merkezinde olmalıdır. Altanlar (2017)’ın yeni bir paradigma olarak tanımladığı “ilişkisel yak-
laşım” bu tartışmaya oturmaktadır. Yaklaşım her sistemin kendine özgü özellikler geliştirdiği 
ve bu nedenle gerçeğin karmaşık olduğunu, her şeyin birbiriyle ilintili olduğu ve her parçanın 
bütünün bilgisini taşıdığı gerçeğini, düzenin düzensizlikten doğabileceğini ve sistemlerin nicel 
olmaktan ziyade nitel değişime yol açacak şekilde çeşitli, açık, karmaşık, karşılıklı nedensellik 
ve belirsizlikler içerebileceğini varsaymaktadır. 

“Peyzaj-meslek disiplini” ilişkisi ve peyzajların geleceğine yönelik tutum geliştirme, herşey-
den önce peyzajı odağına alan bir politika geliştirme sorunudur. Bu çalışmada peyzaj kavramı 
meslek disiplininin ve politikaların odağı ya da bağlayıcı unsuru olarak tanımlanmaktadır. 
Benzer şekilde, Selman (2012)’ın da belirttiği üzere, “peyzaj ‘resilience’ı ve sinerjiyi anlayıp 
içselleştirdiğimiz ve stratejik önem taşıyan, yönetilmesi amacıyla planlama ve politikanın et-
kinleştirildiği bir ortamdır”.

Peyzaj politikası, tekil ve diğer politikalarla birlikte ya da eklemlenerek, bulunduğu yerin pey-
zaj bağlamında korunmasını ve yaşatılmasını, ülke yaşamında yaygınlaşmasını sağlayan bir 
mekanizma olarak görülmektedir. Peyzajın materyal (yeryüzü), araç, kompleks süreç ve sistem 
(mekanizma) ve de yaklaşım olarak kavramsallaştırılmasıyla başlayan süreç, meslek disiplini 
üzerinden peyzajların bugününe ve geleceğine yönelik politikalar üretmeyi gündeme getirmek-
tedir. Aynı zamanda peyzaj kavramının ve meslek disiplininin meşruiyet kazanması bu ilişkiye 
dayalı olarak üretilen politikalara dayanmaktadır. Bu ilişkiye oturtulamayan bir politik çerçeve 
kendine özgü bir tavır geliştiremediği gibi, günümüzde gerek peyzaj kavramının gerekse de 
meslek disiplininin yaşadığı sorunları ya da kaotik durumu yaşamaktadır.

Günümüzdeki gelişmelere dayalı olarak “peyzaj - meslek disiplini - politika” ilişkisinde, her 3 
alanın ve birbirleriyle olan ilişkilerin yeniden kurgulanması gereği, Erbaş (2012)’ın örneklediği 
üzere, 20. yüzyılın başlarında yaşanan sosyal ve ekolojik sorunlara karşı “Güzel Şehir Hareke-
ti”, “Şikago Okulu”, “Atina Şartı” gibi yeni yaklaşımların ortaya çıkarılmasıyla açıklanabilir. 
1990’lı yıllardan itibaren “Yeni Şehircilik”, “Akıllı Büyüme”, “Peyzaj Şehirciliği”, “Kent Röne-
sansı”, “Kentsel Dönüşüm” gibi operasyonel yaklaşımlar gündemde yer tutmaya başlamıştır. 
Benzer şekilde, Weller and Fleming (2016)’e göre, yakın zamanda yaşanan kaotik gelişmeler 
(borsa krizi, deprem, su baskını gibi) resilient teorisinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.

“Out There” temalı sergide günümüzün global, çok boyutlu sosyo-ekolojik sorunları karşısında, 
dünya ölçeğinde 10 örnek çalışmada şehirlerin ve içinde bulundukları bölgelerin su döngüleri 
ve mevcut koşulları (global ve yerel ölçeklerde) üzerinden ilişkileri ve sistematik bağlantıları 
konu edilmekte ve getirilen çözümlerde kimlerle ve nasıl işbirliği yapılacağı ve sonucunda üreti-
lecek yeni bilgi üretimi konu edilmektedir. Peyzaj madde, alıcı ortam, kentleşme süreçlerinin 
tetikleyicisi ve kent metabolizmasının temeli olarak görülmektedir. Bu suretle meslek disipli-
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ni klişeleşmiş kavramların (yeşil, güzel, dinginlik gibi) dışına çıkmakta, peyzaj yaklaşımıyla 
global sorunlarla mücadele edebilmektedir (Lepik 2017).

4. Sonuç ve Öneriler

Günümüzde yeniden kurgulanması gereken “peyzaj kavramı - meslek disiplini - politika” il-
işkisinde; Spirn (1984)’e göre, kamu yöneticileri ve politikacıların, kamu ve özel kurum-kuru-
luşların, mesleki kurum-kuruluşların, planlama ve tasarım disiplinlerinin, doğa ve sosyal bilim-
lerin ve vatandaşların koordineli çalışmalarını gerektiren etkin bir sürecin kurgulanması ve 
uygulanması zorunluluk taşımaktadır.

APS’de yer alan “peyzajı, bölge ve şehir planlama politikalarına ve kültürel, çevresel, tarımsal, 
sosyal ve ekonomik politikalarla aynı zamanda peyzaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi 
olabilecek diğer politikalarla bütünleştirme” (Resmi Gazete 2003) ülkemizin politika peyzajın-
da harekete geçirilmesi gereken önemli bir husustur. Bununla bağlantılı olarak, Peyzaj Mimar-
ları Odası (2008) önermesi uyarınca; peyzaj koruma, yönetim ve planlamayı hedefleyen ulusal 
peyzaj politikası ve stratejisi oluşturulmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.

Günümüzde yaşanan gelişmelere (çok boyutlu sorunlara) ve yukarıdaki paragraftaki olumlu 
önermelere karşın; peyzajın yeterince özgünlük kazanamadığı, meslek disiplininde çeşitli so-
runların yaşandığı ülkemizde peyzaj mimarlığının yakın zamanda peyzaj politikalarını yaygın-
laştıracak, yeni bir kulvar açabilecek durumda olmadığı düşünülmektedir. Bu durum, peyzaj 
politikaları marifetiyle, farklı ölçek ve içerikte peyzajların yaşatılması çabaları yanında peyzaj 
kavramının çok yönlü yapısını, meslek disiplinini ve politikalarını yeniden ele alacak bir para-
digma değişikliğini gerekli kılmaktadır. Paradigma değişikliği; ülkemizde eğitim-öğretim baş-
ta olmak üzere meslek disiplininin durumunu, varolduğu ortamları, ilişkilerini ve de buradan 
hareket edilerek peyzaj politikalarını kritik etme ve yeniden yapılandırma üzerine temellen-
melidir. Meslek disiplininde ve politikalarında son yıllarda yaşanan yeni arayışlar ve özellikle 
dünyada peyzaj mimarlığının tekil varlığı yanında çok disiplinli bir yapıya evrilmekte oluşu bu 
değişimi desteklemektedir.

“Peyzaj - meslek disiplini - politika” ilişkisi ve bu çerçevede dünyada yaşanan gelişmelerin ve 
sorunların gerisinde kalındığı ve de yeni bir paradigma oluşturma gereği düşünülerek; meslek 
disiplininin geleceğinin yasal-yönetsel, idari, eğitim-öğretim, pratik, kamu yaşamı ve peyzaj 
politikaları üzerinden ele alınacağı, sonucunda ulusal bir manifestonun kaleme alınabileceği 
interaktif formatta bir etkinliğin ülkemizde peyzaj mimarlığı eğitim-öğretiminin 50. yılı etkin-
likleri çerçevesinde (2018 yılında) programlanmasını önemli buluyorum.
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Öz: Bu çalışmada, 21. yüzyılın kaçınılmazı olan dirençli peyzajların üretimi için afet yönetimi-
nin her evresinde yer alabilecek olan afete duyarlı peyzaj mimarlığı çalışmalarının ülkemizin 
peyzaj politikalarında öncelikli konular arasında yer almasının gerekliliği ortaya konulmaktadır. 

Afet olgusu açısından ülkemizi özellikli kılan durumları; “deneyimlenen afet tiplerinin küre-
selden yerele varan bir yelpazede çok ölçekli, zaman aralığı ve içerik açısından ise çok çeşit-
li olması”, “ülke kırılganlığının yüksek olmasının beraberinde getirdiği yüksek risk oranını 
azaltmanın zorluğu” ve “hızlı değişen dönüşen mekansal dokuları barındırmakta olan ülke 
coğrafyasının içermekte olduğu risklerin de kaçınılmaz olarak hızlı bir değişim içinde olması 
ve bunun afet yönetiminin evrelerini güçleştirmesi” olarak özetlemek mümkündür.

Çevre sorunları ve afetler ile ilintili çözüm arayışları beraberinde kendini sürekli geliştirip gün-
cellemekte olan mesleki bir terminoloji, müdahale teknikleri ve planlama - tasarım yaklaşım-
larını getirmektedir. Uluslararası ölçekte işbirlikleri ile kriz peyzajlarının önlenmesi, direnç-
li çevrelerin yaratılması, uyum ve azaltım süreçlerinin afet yönetimine dahil edilmesi gibi 
çalışmalara öncelik verilmekte, kazanılan çok disiplinli deneyimlerin paylaşımı ile her biri bir 
öncekinden daha etkin çözümleri üretebilmekte olan uygulamalar ortaya çıkarılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, uluslararası örnekler üzerinden hareketle afet yönetiminin çok disiplinli 
kurgusu içerisinde peyzaj mimarlığı meslek disiplininin üstlenmekte olduğu rollerin saptan-
arak ülkemizdeki idari yapılanma, planlama ve mevzuat sistemi içerisinde peyzaj mimarlığı 
mesleğinin afet yönetimi ile ilgili potansiyelleri ve üstlenmesi gereken sorumluluklarının orta-
ya çıkarılmasıdır.

Bu amaç çerçevesinde, çalışmanın hedefleri:

- Doğal ve insan kaynaklı afet tiplerinin tanımlanması,
- Uluslararası platformlarda afet yönetimi ile ilgili gerçekleştirilen peyzaj mimarlığı çalışma-
larının sınıflandırılması,
- Ülkemizde deneyimlenmekte olan başlıca afet tipleri ve risklerinin İstanbul kıyı megakenti 
üzerinden hareketle zamansal ve mekansal dağılımlarına göre sınıflandırılması,
- Ülkemizdeki afet yönetim – planlama sistemi içerisinde peyzaj mimarlığı meslek disiplininin 
mevcut rolünün tespiti,
- Dirençli çevrelerin temini adına ülkemizdeki yönetim, planlama ve mevzuat sistemi içerisinde 
peyzaj mimarlığı meslek disiplininin afet yönetimine nasıl etkin bir şekilde dahil olabileceğine 
dair afet tipleri ne göre ayrışan çok ölçekli stratejilerin keşfi olarak tanımlanmıştır

Kocaeli depreminin gerçekleştiği 1999 yılından günümüze kadarki hızlı değişim süreci içerisinde 
bilimsel tabanı güçlenmiş olmasına rağmen ülkemizde deneyimlenmekte olan ciddi boyutlarda-
ki kriz peyzajlarının varlığı,  afet yönetiminin günümüzde halen çeşitli sorunları barındırmakta 
olduğuna işaret etmektedir. Bu kapsamda öne çıkan sorunlardan bazılarını; “ politik sınırların 
ötesinde bir olgu olan peyzajın bütünlüğü dikkate alındığında öne çıkan sınırötesi ölçekteki Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Afet Yönetimi, Dirençli Peyzajlar, Afet ve Peyzaj Politikası
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1. Oturum 1. Oturum

kararların ulusal ölçekteki kararlar ile etkin şekilde desteklenmemesi”, “doğal ve kültürel pey-
zaj kaynakları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve kendi içlerinde çelişen yasal kay-
naklar ve planlama tiplerinin varlığı”, “ plan kararları ile tasarım kararları arasında ayrışan 
yaklaşımların bulunması”,  “hızlı değişimlere ev sahipliği yapan ülke coğrafyasının da etkisiyle 
alınan plan kararlarının uygulama sürecine geçinceye kadarki süreçte güncelliğini yitirmesi”, 
“parçacıl kararlar ile gerçekleşen ve çoğu yapılaşma odaklı olan değişimlerin afet yönetimi ile 
ilintili kararlar ile uyumlu olmaması ve riskleri arttırması”, “risk analizleri ve plan kararlarının 
güncelliğini yitirmeleri nedeniyle afet yönetiminin dört temel evresinden müdahale evresinin 
ağırlıklı olarak ele alınması” ve “peyzaj mimarlığı meslek disiplinine çok disiplinli afet yöne-
tim sistemi içerisinde etkin şekilde yer verilmemiş olması nedeniyle mevcut çalışmalarda doğal 
verilerle planlama ve tasarıma yönelik hassasiyetin ve güncel yaklaşımların eksik olması” şek-
linde özetlemek mümkündür.

Ülkemizdeki afet yönetiminde, doğal ve kültürel peyzaj kaynakları ile doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgili müdahale, işletim, planlama ve tasarım mevzuatının hızlı bir değişim ve dönüşüm 
süreci içerisinde olması, ulusal peyzaj politikalarında afete duyarlı peyzaj planlama ve tasarımın 
ivedilikle yer almasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çok disiplinli bir kurguya sahip olan 
afet yönetiminin; risk-zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olarak ifade edilen dört 
temel evresinde peyzaj mimarlığının etkin bir şekilde yer almıyor olmasından kaynaklanan 
sorunlar, kısa ve uzun vadede ciddi kriz peyzajlarının doğmasına yol açmaktadır. Kriz peyza-
jlarının önüne geçilerek dirençli çevrelerin yaratılabilmesinin anahtarı ülkemizde afete duyarlı 
peyzaj mimarlığı çalışmalarının var olmasıdır.
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Bu çalışmada, 21. yüzyılın kaçınılmazı olan dirençli peyzajların üretimi için afet yönetiminin 
her evresinde yer alabilecek olan afete duyarlı peyzaj mimarlığı çalışmalarının ülkemizin pey-
zaj politikalarında öncelikli konular arasında yer almasının gerekliliği ortaya konulmaktadır.

Afet olgusu açısından ülkemiz oldukça özellikli bir durumdadır. Ülkemizde deneyimlenmekte 
olan afet tiplerinin sınırötesinden yerele varan bir çerçevede; ölçek, zaman aralığı ve içerik 
açısından birbirlerinden çok farklı olmaları nedeniyle bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla 
planlanmalarına dair bir altyapı kurgulanamamış durumdadır. Ülke zarar görebilirliğinin yük-
sek olmasının yarattığı güçlüğe ilave olarak hızlı değişen dönüşen mekansal dokuların içer-
dikleri risklerin de hızlı bir değişim içinde olması afet yönetim döngüsündeki tüm aşamaları 
güçleştirmektedir. Afet planlamasının mekansal planlama sistemi içerisindeki yerini net bir 
şekilde ortaya koyacak olan bir çerçeve yasal kaynağın olmaması ise etkin – bütüncül planla-
manın önüne geçen bir diğer konudur. 

1999 Kocaeli Depremi sonrasında ülkemizde ivedilikle deprem odaklı olarak başlayan afet 
yönetimine yönelik çalışmalar, günümüze kadarki süreçte gözlemlenen sorunların çözümlerine 
yönelik arayışlar nedeni ile çok sayıda değişim ve dönüşüm içerisinde olmuştur. Bu durum, afet 
yönetimi örgütlenmesinde yeni şekillenmeleri beraberinde getirerek merkezi ve yerel yöne-
timlerin sorumluluklarını tanımlamış, afet olgusu ile doğrudan ve dolaylı ilgiye sahip planla-
ma tipleri ile mevzuat kaynaklarını şekillendirmiş, İstanbul megakenti ölçeğinde; afet azaltma 
planları, mikro bölgeleme çalışmaları ve deprem master planları gibi çalışmaların üretilmesini 
sağlamıştır.

1999 yılından günümüze kadarki hızlı değişim süreci içerisinde bilimsel tabanı güçlenmiş ol-
masına rağmen ülkemizde deneyimlenmekte olan ciddi boyutlardaki kriz peyzajlarının varlığı,  
afet yönetiminin günümüzde halen çeşitli sorunları barındırmakta olduğuna işaret etmektedir. 
Afet yönetiminin başarısında, kriz yönetimi ile risk yönetimi arasındaki gerilim belirleyici ol-
maktadır (şekil 1).

Şekil 1. Afet Yönetim Döngüsü (Kadıoğlu, 2011)

Kriz, “[n]ormal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fizik-
sel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması [durumudur]” (AFAD sözlük, 2014, 
s.107). 3343 sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’ne göre ise kriz kavramı, 
“[d]evletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlere yönelik hasmane 
tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür ve demokratik düzeni veya hak ve hürriyetleri 
ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli salgın hastalıkların, 
büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik 
olayların, ağır ekonomik bunalımların, iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı veya birlikte 
[ortaya çıktığı haller]” olarak tanımlanmaktadır (RG, 1997, s.3344).

Kriz yönetimi; krizi şekillendiren koşullar devam ettiği sürece uygulanan ve krizi bertaraf et-
meyi hedefleyen, geçici niteliğe sahip yönetim biçimidir. Afet yönetimi ile arasındaki en önemli 
fark, kriz ortadan kalktığında son bulmasıdır (AFAD sözlük, 2014).

Risk ise, “Bir tehlikenin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi durumunda tehdit altında 
olan unsurların alacağı hasarın düzeyine bağlı olarak oluşacak potansiyel kayıplar” şeklinde 
ifade edilmektedir (MEDAK, 2015, s.1). Bu kapsamda risk yönetimi, potansiyel kayıpların 
önüne geçmeye yönelik çalışmaları içermektedir.

Afet riski ile tehlike arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Tehlike haritaları, tehlikelerin 
olma olasılığının yüksek, orta, düşük olduğu yerleri gösterirken risk haritaları bunların topluma, 
kentlere ve ülkeye olabilecek potansiyel etkilerini bizlere sunmaktadır. Bir başka deyişle, “risk 
tehlikeyi bilmenin ötesinde toplum için ne anlama geldiğini ortaya koy[maktadır]” (Kadıoğlu, 
2011. s 33).

Çevre sorunları ve afetler ile ilintili çözüm arayışları beraberinde kendini sürekli geliştirip 
güncellemekte olan mesleki bir terminoloji, müdahale teknikleri ve planlama - tasarım yak-
laşımlarını getirmektedir. Peyzaj mimarlığı disiplininin gittikçe daha etkin şekilde yer aldığı bu 
çok disiplinli kurguda; uluslararası ölçekte işbirlikleri ile kriz peyzajlarının önlenmesi, dirençli 
çevrelerin yaratılması, uyum ve risk azaltma süreçlerinin afet yönetimine dahil edilmesi gibi 
çalışmalara öncelik verilmekte, kazanılan deneyimlerin paylaşımı ile her biri bir öncekinden 
daha etkin çözümleri üretebilmekte olan uygulamalar ortaya çıkarılmaktadır.  

Bu araştımanın afete duyarlı peyzaj mimarlığı çalışmaları kapsamında odaklandığı kavramlar-
dan biri dirençliliktir. Dirençlilik, bir sistem veya toplumun tehlikeler ile karşı karşıya kaldığın-
da ortaya koyması gereken; dayanmak, absorbe etmek, uyarlamak, adapte olmak, dönüşmek 
ve iyileşmek şeklindeki eylemlerini risk yönetimini de içeren zamanlı ve etkin bir kurguda 
gerçekleştirebilme becerisidir (ADRC, 2017). Dirençlilik, 21. Yüzyılın beraberinde getird-
iği çeşitli sorunlarla kendini sürekli olarak uyumlandırmak durumunda olan ve bu kapsamda 
bütüncül ve yenilikçi yaklaşımlar geliştiren dinamik ve kompleks bir sistem olarak kenti ele 
almaktadır (Habitat III- Issue 15, 2015). 

Bu çerçevede çalışmanın amacı, uluslararası örnekler üzerinden hareketle afet yönetiminin çok 
disiplinli kurgusu içerisinde peyzaj mimarlığı meslek disiplininin üstlenmekte olduğu rollerin 
saptanarak ülkemizdeki idari yapılanma, planlama ve mevzuat sistemi içerisinde peyzaj mi-
marlığı mesleğinin afet yönetimi ile ilgili potansiyelleri ve üstlenmesi gereken sorumluluk-
larının ortaya çıkarılmasıdır.

Bu amaç kapsamında, çalışmanın hedefleri:

- Doğal ve insan kaynaklı afet tiplerinin tanımlanması,
- Uluslararası platformlarda afet yönetimi ile ilgili gerçekleştirilen peyzaj mimarlığı çalışma-
larının sınıflandırılması,
- Ülkemizde deneyimlenmekte olan başlıca afet tipleri ve risklerinin İstanbul kıyı megakenti 
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üzerinden hareketle zamansal ve mekansal dağılımlarına göre sınıflandırılması,
- Ülkemizdeki afet yönetim – planlama sistemi içerisinde peyzaj mimarlığı meslek disiplininin 
mevcut rolünün tespiti,
- Dirençli çevrelerin temini adına ülkemizdeki yönetim, planlama ve mevzuat sistemi içerisinde 
peyzaj mimarlığı meslek disiplininin afet yönetimine nasıl etkin bir şekilde dahil olabileceğine 
dair çok ölçekli stratejilerin keşfi olarak tanımlanmıştır.

2. Materyal ve Metot
Yukarıda tanımlanan amaç çerçevesinde, literatür taramaları ve CBS tabanlı haritalama çalışma-
larının bir arada kurgulandığı araştırmanın aşamaları; “afet kavramı ile ilgili temel kavramların 
ve afet tiplerinin tanımlanması”, “uluslararası platformlarda yer alan peyzaj mimarlığı ile afet 
birlikteliği ile ilgili kavramlar - yaklaşımların ortaya konulması”, “İstanbul kıyı mega kenti 
üzerinden hareketle ülkemizde deneyimlenmekte olan başlıca afet tiplerinin zamansal ve me-
kansal dağılımlarına göre sınıflandırılması”,    “afet yönetimi iyileştirilmesi ve dirençli çevrel-
erin yaratılabilmesi için peyzaj mimarlığı disiplininin sunabileceği stratejilerin tartışılması” ve 
“ülkemiz planlama ve mevzuat sistemi içerisinde gerçekleştirilebileceklerin ortaya konulması” 
şeklinde 5 aşamalı olarak oluşturulmuştur.

3.Bulgular ve Tartışma
Afet kavramı; etkilenen topluluğun kendi imkanları ile baş edemeyeceği boyutta olan ve in-
san, materyal, ekonomik ile çevresel kayıplarından biri veya birkaçına yol açan tehlikelerin 
varlığına işaret etmektedir. Bir başka ifade ile afet kavramı; maruz kalma, zarar görebilirlik ve 
baş edebilme kapasitesi koşulları ile etkileşim içerisine giren tehlikelerin toplum faaliyetlerini 
durdurması veya aksamaya uğratmasıdır (UNISDR , 2017; AFAD sözlük, 2014). 

ZARAR GÖREBİLİRLİK + TEHLİKE ) / BAŞ EDEBİLME KAPASITESİ   =  AFET  

Tehlike kavramı; “[c]an ve mal kayıplarına neden olmak ile birlikte, toplumun sosyo-ekonomik 
düzenine ve doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan olay veya olay-
lar zinciri” olarak tanımlanmaktadır ( AFAD sözlük, 2014). Tehlikeler, kökenleri ve etkilerine 
bağlı olarak tekil, ardışık veya birleşik olabilmektedir. Tehlikenin karakterini belirleyen para-
metreler; konum, yoğunluk, sıklık ve olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır (UNISDR , 2017).

Zarar Görebilirlik, “…. toplumun baş edebilme kapasitesinin tersidir” (MEDAK, 2015, s.1). 
Bu bağlamda; tehlike, zarar görebilir bir toplumu etkilediğinde afet ortaya çıkmaktadır (IFRC, 
2015). 

Zarar görebilir bir toplumu etkileyen tehlikeler, doğal veya insan kaynaklı olabilmektedir (Tab-
lo 1). İlgili tabloda yer alan doğal ve insan kaynaklı afetlerin yönetimi aşamalarında, peyzaj 
mimarlığı meslek disiplininin etkin şekilde rol alabileceği açıktır. Bu çalışma kapsamında doğal 
afetlere odaklanılmış, insan kaynaklı afet tiplerinden terör saldırıları ve yerlerinden edilen-
ler-göçmenler gibi sosyo-kültürel boyutu ağır basan örnekler değerlendirme dışı bırakılmış 
olup “mega projeler ile çevreye etkileri” insan kaynaklı afet tiplerine yönelik değerlendirmel-
erde kullanılmıştır.

Tablo 1. Başlıca Afet Tipleri

Uluslararası platformlarda yer alan “peyzaj mimarlığı” ve “afet-afet yönetimi” ilişkisi üzerine 
kurgulanmakta olan güncel kavramların-yaklaşımların anlaşılması, ülkemizdeki afete duyarlı 
peyzaj mimarlığı stratejilerinin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Bu hedef kapsamında in-
ternet ortamında anahtar kelimeleri ortaya çıkararak etiket bulutu şekillendiren programlardan 
yararlanılarak çeşitli anahtar kelimelere ulaşılmıştır. Kelime bulutunun şekillendirilmesi süre-
cinde eşit yazı boyutunun kullanılması bu çalışma kapsamında uygun bulunmuş olup yoğun-
luk değişimlerinin coğrafi-politik bölgeler açısından birebir incelenmesini konu alan detaylı bir 
çalışmanın gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Uluslararası platformlarda öne çıkan anahtar kelimeler

Anahtar kelime dağılımlarının, coğrafik bölgelere göre değişim göstermekte olduğu görülmek-
tedir. IFLA- Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonun da öne çıkan konu sınır ötesi peyzajlar/
peyzaj mimarlığı, dirençlilik iken, ASLA- Amerikan Peyzaj Mimarları Topluluğu’nda dirençli 
tasarım, iklim, sel-taşkın, biyofili, yeşil altyapı kavramları, peyzaj şehirciliği şeklindedir. Yarışma 
projeleri gibi proje odaklı kaynaklarda dirençli peyzajlar, sel-taskin, yesil altyapi, ekosistem ser-
visleri, sistem yaklaşımı öne çıkmaktadır. Ülkemizin öncelikli konularından biri olan “deprem 
ve ikincil afetleri” açısından konu ele alındığında ise Pasifik Ateş Çemberi olarak tanımlanan 
bölgede yer alan ülkelerde kısıtlı olmakla birlikte birtakım çalışmalar olduğu gözlenmektedir.  
Deprem kuşaklarının konumu, depremlerin derinlik seviyeleri ve sıklıkları ile toplumların zarar 
görebilirlik seviyelerinin depreme duyarlı çalışmalara öncelik verip vermemelerinde belirleyici 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu parametreler çerçevesinde; Yeni Zellanda, Şili, Haiti, Hindistan ve 
Japonya gibi Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alan ülkelerde bu çalışmalara rastlanılması doğaldır 
(Şekil 3). Bu kuşak içerisindeki ülkeler içerisinde; deprem ve tsunami, yangın gibi depremin 
ikincil afetleri ile baş edebilirliği en yüksek ülkeler olarak Yeni Zelanda ve Japonya belirmekte-
dir.  Bu kuşak içerisinde yer alan ülkelerin çoğunluğunun zarar görebilirliğinin yüksek olması 
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nedeni ile bu bölgede deprem yönetim süreci aşamalarından “iyileştirme süreci” ne odaklı olan 
çalışmaların varlığı gözlenmektedir. Nitekim deprem olgusu, her yıl çok sayıda tekrarlanan ve 
gündemden hiç düşmeyen yapısı ile dinamik bir çözüme ihtiyaç doğurmaktadır. Bu ülkeler-
in afet deneyimleri ile ülkemizin deneyiminin farklı olduğu açıktır. Yıkıcı depremler ülkem-
izde kentsel bellekten silinecek kadar uzun aralıklarla yaşanmakta iken fırtına-hortum benzeri 
iklimsel afetler ise o ülkelere oranla yok denecek seviyededir. Çarpık kentleşmenin yanı sıra 
küresel iklim değişikliğinin de etkili olduğu bir diğer sorun ise sel ve taşkınlardır ki ülkem-
iz her yıl daha da artan seviyede bu olayı/afeti deneyimlemektedir. Ülkemiz dinamikleri ince-
lendiğinde, afet yönetim döngüsü içerisindeki risk yönetiminin bizler için kritik öneme sahip 
olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 3. Deprem Kuşaklarının dağılımı ve deprem-peyzaj mimarlığı ilişkisinin ele alındığı 
çalışmaları içeren Pasifik Deprem Kuşağı (Geology, 2015)

Ülkemizde afetlere yönelik politikaların kurgulanmaya başlaması 1939 Erzincan Depremi 
ile olmuştur. 1959 tarihli 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile yasal altyapı şekillendirilmeye çalışılmıştır. 
1988 yılında ise devlet birimlerinin afet bölgelerine hızla erişimi ve afetzedelere yönelik etkin 
müdahaleleri gerçekleştirebilmeleri adına “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama 
Esaslarına Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır (AFAD Plan, 2012) .

Türkiye’de afet yönetimi sistemi açısından dönüm noktası 1999 Kocaeli Depremi olmuş-
tur. Mevcut sistemin yetersizliğinin görünür olduğu bu felaket sonrasında o zamana değin 
afetlerle ilintili görevleri gerçekleştirmiş olan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakan-
lık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü sonlandırılmasına karar verilm-
iştir. Yetki ve sorumlukların tek bir birim altında toplanması gerekliliği gözetilerek 2009 tarihli 
5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur 
(AFAD, 2017).

İstanbul ili üzerinden hareketle ülkemizde afet yönetimi ile ilgili kuruluşların başlıcaları; “Baş-
bakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay, Türk Silahlı Kuv-
vetleri, İstanbul için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı 
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Lojistik Destek Merkezidir”. İlçeler ise kendi afet 

yönetim planları yapmak ile yükümlüdür (Tanyas ve diğ. 2013, s.xi). 

İlçelerdeki ikamet adresine dayalı nüfus verilerinin esas alındığı çalışmalar, mevzuat kapsamın-
da uygulanıyor olmalarına karşın İstanbul gibi demografik hareketliliğin yoğun olduğu hem 
turistik kimliğe hem de ülkenin ekonomik merkezi olma durumuna sahip bir kent için farklı 
yaklaşımların geliştirimesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 4. Afete duyarlı peyzaj mimarlığı çalışmaları açısından kritik öneme sahip olan temel 
mevzuat ve planlama tabanlı çalışmalar

İstanbul için afet senaryolarına bakıldığında en çok çalışılan konunun deprem senaryoları old-
uğu görülmektedir. Bunun nedeni anlaşılabilmektedir, zira Altan ve Kemper (2010)’a göre 
Kuzey Anadolu Fay Hattı dünyanın en geniş ve en aktif tektonik faylarından biridir. İstanbul 
megakenti açısından konu ele alındığında da Erdik ve Durukal (2008)’e göre her yıl %2 de-
prem riski artmaktadır. Bu oran dünyadaki en yüksek artış hızıdır. Bu düzeye en yakın kentler 
ise ancak Tokyo ve San Francisco’dur. 2013tarihli Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 
2012-2023 (UDSEP, 2013) kapsamlı bir içeriğe sahip olmakla birlikte tüm afet tiplerinin en-
tegre şekilde kurgulanamadığının da bir örneğidir. İstanbul ile ilgili bu senaryolar ve planlama 
tabanlı çalışmalar çok detaylı olmalarına karşılık tümü 2002 -2009 tarihleri arasındaki veril-
erini kullandığı için İstanbul gibi hızla değişen, hatta 2009 tarihli çevre düzeni planının bile 
hızlı kentsel gelişmeler sonunda güncelliğini yitirmiş olduğu bir kent için yeterli olmayacakları 
kaygısı yükselmektedir. 

Şekil 4, İstanbul örneği üzerinden hareketle ülkemizdeki afete duyarlı peyzaj mimarlığı 
çalışmaları açısından kritik öneme sahip olan temel mevzuat ve planlama tabanlı çalışmaları 
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yayın tarihleri ile birlikte göstermektedir. Şekil 4’te başlıcalarına yer verilmiş olan mevzuat 
incelendiğinde, afet planlamasının ülkemizdeki plan hiyerarşisi ve mekansal planlar içerisine 
nasıl entegre olabileceğine dair bir çerçeve yasal kaynağın olmadığı görülmüştür. 

Karaca ve Nicholls (2008), deniz seviyesi yükselmesi başta olmak üzere kıyı ile alakalı afetlere/
tehlikelere yönelik ileri araştırmalar için kıyı karakter alanlarının tespitinin gerekliliğine vur-
gu yapmaktadırlar. İstanbul örneği üzerinden hareketle kıyı alanlarının içerdiği riskler dikkate 
alındığında ise ülke çapında ileri araştırmaların yapılması durumunda öncelikli çalışma alanının 
bu kent olmasının gerekliliği üzerinde durmaktadırlar. Bu çerçevede, Türer Başkaya (2018); 
kültürel, doğal özellikleri ve afet tipleri ile etkileşimlerini dikkate alarak İstanbul megakenti 
için 10 tane kıyı karakter alanı tanımlamıştır. Şekil 5’te kültürel ve doğal özellikleri açısından 
birbirlerinden ayrı olarak incelenmesi gerekli olan kıyı karakter alanlarını ifade eden kıyı kenar 
çizgileri görülmektedir.

Kent makroformu incelendiğinde, kentin gelişiminin tarihi yarımadadan başlayarak 1950’li 
yıllara kadar Haliç ve kent merkezini çevreleyen bir kurguda Avrupa ve Anadolu Yakaları’nda 
ilerlediği görülmektedir. Kent makro formunda 1970’li yıllar kritik bir kırılma noktası olmuş ve 
kent kuzeye doğru ilerleyerek içme suyu havzalarına ulaşmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. İstanbul kenti makro formunun gelişimi ve kıyı karakter alanları (Turer Baskaya, 
2018’den uyarlanmıştır)

Şekil 6. İstanbul kenti sel-taşkın ve tsunami alanları, deprem bölgeleri ve deniz suyu yükselme-

sinden etkilenecek kıyı alanları, kanal İstanbul- üçüncü havalimanı projelerinin tuzlanma üze-
rindeki etkileri (Turer Baskaya, 2018’den uyarlanmıştır)

Şekil 7.İstanbul kıyı megakenti örneği üzerinden afet yönetimi ve planlamasında etkili olan 
unsurlar
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Bu çalışma kapsamında öncelikli afet tipleri; deprem, tsunami, sel-taşkın, mega projeler, tu-
zlanma, kuraklık ve deniz-kara ekosistemindeki hasarlar olarak belirlenmiştir. Kentsel doku 
içerinde bu tehlike alanlarının dağılımı şekil 6’da görülmektedir. 

13.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu kararına 
göre üçüncü havalimanı ve kanal İstanbul mega projeleri toplam 38500 hektar planlama alanına 
sahip olacaktır. Mega projeler (2017), kanalın  özelliklerini 25m derinlik, 200m genişlik and  
42km uzunluk olarak ifade etmektedir.

İstanbul’un Avrupa Yakasını adaya çevirecek olan proje, zemin topoğrafyası nedeniyle kontrollü 
bir bağlantı sağlayan Boğaziçi doğal su bağlantısından farklı bir şekilde; kimyasal, fiziksel ve 
biyolojik olarak büyük farklılığa sahip olan iki denizin aktif olarak bağlanmasını sağlayacak 
ve Marmara Denizi’nin ölü bir denize dönmesine yol açacaktır (WWF, 2015; Saydam, 2011).

Şekil 7, İstanbul kıyı megakentinde afet planlaması ve yönetiminde etkili olan güncel durum 
ve dinamikleri ortaya koymaktadır. İlgili haritalama çalışması (Şekil 6)  ve diyagram (Şekil 
7) ortaya koymaktadır ki, afet tiplerinin bir sistem çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınması ve çok disiplinli-çok ölçekli bir yaklaşımla mekansal planlanma sistemimiz içerisinde 
çözümlenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.  

Bu çalışmanın üzerinde titizlikle durduğu konu, peyzaj politikalarında afete  duyarlı peyzaj mi-
marlığı çalışmalarının etkinliğinin sağlanmasıdır. Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin başlıca 
özellikleri; çok ölçeklilik, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışma yetkinliği, sistem yaklaşımı, 
doğal ve sosyo-kültürel verilerle etkin şekilde çalışma becerisi olarak sıralanabilmektedir (Şekil 
8). Bu özellikleri ile araştırmanın başında ortaya konan uluslararası platformlarda öne çıkan 
afet-afet yönetimi-peyzaj mimarlığı etkileşiminde öne çıkan anahtar kelimelerin ülkemizde 
uygulanabilirliği, aşamalar halinde gerçekleştirilebilecek durumdadır. 

Peyzaj Mimarlığının afet yönetiminde görünürlüğünün sağlanması, peyzaj mimarlığının me-
kansal planlama sistemi içerisinde kendisine sağlıklı bir yer edinmesine de olanak sağlayabilir 
durumdadır. Bu çalışma kapsamında üzerinde önemle durulan bir diğer konu da dirençli peyza-
jlardır. Dirençliliğin ve peyzaj mimarlığı disiplininin görünürlüğü için yeşil altyapı kavramının 
mekansal planlar yapım yönetmeliğine girmesine ihtiyaç vardır. 

Nitekim, Schiappacasse ve Müller (2015) idari yapı ve planlama sistemi kısıtlamalarına karşın 
kentsel ve bölgesel dirençliliğin mekansal planlar sistemine eklemlenebilmesi için yeşil altyapı 
kavramının nasıl konfigure edileceği kapsamında çeşitli stratejiler sunmaktadırlar.

Kıyı karakter alanlarının tanımlanması ve karakter alanlarına yönelik afete duyarlı planlama ve 
tasarımın, mekansal planlar yapım yönetmeliğinde yer alan tüm plan tiplerine entegre olabi-
lecek durumda olmasına karşın özellikle bütünleşik kıyı alanları planları ile kentsel tasarım pro-
jeleri ile rehberlerinin içerisine eklemlenmeleri hızlı bir şekilde gerçekleşebilecektir (Şekil 8). 

Şekil 8. Afete duyarlı peyzaj mimarlığı çalışmalarının planlama sistemine entegrasyonuna yönelik öneriler

Peyzaj karakter atlaslarında afete duyarlı çalışmaların yer alması, kıyı karakter alanları ile 
bağlantırıldıklarında başarılı sonuçlar verebilecektir. Peyzaj karakter analizlerinin planlama ve 
mevzuat sisteminde etkin kılınması ise bir diğer hedef olarak belirmektedir.Tematik planlar 
açısından konu ele alındığında, kıyı karakter alanlarının Boğaziçi İmar Planına eklenmesi gün-
deme gelmektedir. İstanbul’un doğal ve kültürel miras alanlarının afete duyarlı planlanmasında 
koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarında yeşil altyapı ve peyzaj sistematiğinin ken-
dine yer bulması mümkün olabilecektir. 

Politik sınırların ötesinde bir olgu olan peyzajın bütünlüğü dikkate alındığında öne çıkan 
sınırötesi ölçekteki kararların ve risk azaltma ile ilgili ülkemizin de imza atarak taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerin, ulusal ölçekteki kararlar ile etkin şekilde desteklenmesi önemli bir 
diğer konudur. 

Ülkemizde afet planlaması-yönetimi konuşulduğunda ilk akla gelen yasal kaynak 2012 yılında 
yayımlanmış olan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
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olmakla birlikte bu yasal kaynak risk yönetim sürecinin oldukça küçük bir bileşenine karşılık 
gelmekte olup uygulamaları ile de çözümlenmesi-iyileştirilmesi gereken birtakım olguları bu-
lundurmaktadır. Afet yönetimi ve özellikle de risk yönetimi ve planlanması ile ilgili çerçeve 
bir mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır. Afete duyarlı planlama çalışmalarının planlama sistemine 
entegresyonunun sağlanabilmesi için bu çerçeve yasal kaynağın ivedilikle hazırlanması gerek-
mektedir.

4.Sonuç

Ülkemizdeki afet yönetiminde, doğal ve kültürel peyzaj kaynakları ile doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgili müdahale, işletim, planlama ve tasarım mevzuatının bir değişim ve dönüşüm süre-
ci içerisinde olduğu görülmektedir. Nitekim bu değişimin gerçekleşmesi çağdaş yaklaşımlar 
çerçevesinde sistemin kendini iyileştirmesi adına kaçınılmazdır. Bu süreç, ulusal peyzaj poli-
tikalarında afete duyarlı peyzaj planlama ve tasarımın ivedilikle yer almasının gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Çok disiplinli bir kurguya sahip olan afet yönetiminin; risk-zarar azaltma, 
hazırlık, müdahale ve iyileştirme olarak ifade edilen dört temel evresinde peyzaj mimarlığının 
etkin bir şekilde yer almıyor olmasından kaynaklanan sorunlar, kısa ve uzun vadede ciddi kriz 
peyzajlarının doğmasına yol açmaktadır. Bu araştırma,  afete duyarlı peyzaj mimarlığı çalışma-
larının mevcut afet yönetim – planlama sistemine nasıl dahil olabileceğine yönelik adımları 
ortaya koymaktadır. Kriz peyzajlarının önüne geçilerek dirençli çevrelerin yaratılabilmesinin 
anahtarı ülkemizde afete duyarlı peyzaj mimarlığı çalışmalarının var olmasıdır ve bu bağlam-
da peyzaj mimarlarının meslek disiplinlerinin ortaya koyduğu sorumlulukları etkin bir şekilde 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
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1. Oturum

1. Giriş

Kentlerdeki fiziki çevre değişimleri koruma alanları olan doğal ve kültürel alanların 
yapısal-bölgesel değişimlerden etkilenmelerine neden olabilmektedir. Bu değişimlerde alan-
ların kullanıcı karakterlerinde farklılıklar oluşabilmektedir. Mevcut dinamikler yerini yeni 
karakterlere bırakarak bellek tazelenmesine neden olmaktadır. Bu tazelik her zaman olumlu bir 
anlam içermemektedir. Peyzajların yerinde korunması doğru kararlar çerçevesinde planlanması 
ancak uygulanabilir politikaların oluşturulması ile mümkündür. Bu kapsamda peyzaj politikası 
ve peyzaj planlama tanımlarını belirtmek yerinde olacaktır.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ nde; “Peyzaj politikası”, yetkili kamu makamları tarafından peyza-
jların korunması, yönetimi ve planlanması amacına yönelik olarak özel önlemlerin alınmasına 
izin veren genel ilkelerin, stratejilerin ve rehber kuralların ifadesi anlamına gelir. “Peyzaj Plan-
lama”, peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için yapılan ileri görüşlü 
güçlü eylem anlamına gelir (APS 2015).

Fabos’a (1985) göre ise; Peyzaj Planlama; kültürel, biyolojik, fiziksel kaynakların sürdürülebil-
ir kullanımı için yapılan planlamanın uygulaması olarak tanımlanabilir. Peyzaj Planlama; nadir, 
kıt ve eşsiz kaynakların korunması, tehlikelerin önlenmesi, kontrollü kullanımla kısıtlı kay-
nakların korunması ve gelişme aktivitelerine uygun alanlar saptanması amaçlarını taşır (Çınar 
2007).

Koruma alanları her gün yenilenen koşullara karşı canlı kalmaya çalışırken bir yandan da 
gelişim sürecinde meydana gelen değişikliklere maruz kalmaktadırlar. Bu değişiklikler ekono-
mik, ekolojik, sosyal ve kültürel başlıklar ile ele alınabilecek değişikliklerdir.

Gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kent uygulamalarında ekolojik ortamlar, doğal kaynaklar, tar-
ihsel ve kültürel miras öğeleri ile özgün kültürel geçmiş dikkate alınmakta ve koruma yaklaşım-
ları geliştirilmektedir. Bu bakımdan İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz 
gibi ülkelerdeki tarihi geçmişi antik dönemlere kadar uzanan yerleşmelerde mimarlık mirasının 
korunmasının hem kent kültürünün korunması hem sürdürülebilir kentin yaratılması amacıyla 
kullanılan bir model olduğu görülür (Çöteli 2012).

Bu çalışması koruma ve kullanma kavramlarının Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz 
ülkelerinde yaşatılan birer kavram olduğunu göstermektedir.

2. Materyal

Van kentinde yerel ölçekte koruma politikalarının olmaması, kurumların kendi yetki alanların-
da gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda tahribatların oluşmasına neden olmaktadır. Kent 
merkezinde yapılan çevre düzenleme çalışmaları, asfaltlama ve Van Gölü kıyısı boyunca de-
vam eden sahil projeleri, hızlı bir artış ile devam eden inşaat sektörünün doğurduğu tahribatlar 
koruma alanları ve korunması gereken özel alanlar üzerinde baskı oluşturmaktadır.

3. Yöntem 

Kurumların sınırları içerisinde gerçekleşen uygulamalara yönelik korumada yasal yönetsel 
çerçevesi gelişmiş ülkelerdeki örnek uygulamalar ile karşılaştırmalı bir durum değerlendirmesi 
yapmak politikaların belirlenmesi konusunda yol gösterici olacaktır.

Araştırma bulgularında tarihi yönü güçlü olan ülkeler geçmişin izlerini geleceğe taşıyarak, tarih 
ve kültür bağını yaşatacak yasal düzenlemeler geliştirdikleri saptanmaktadır. Ülkemizin sa-
hip olduğu kültürel ve doğal öğeler fazladır fakat koruma alanlarına önem verilmemektedir. 
Bu durumun oluşmasında kentsel rantın eşit dağıtılmamasının etkisi de vardır. Koruma ka-
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Öz: Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ nde belirtildiği gibi; “Peyzaj politikası”, yetkili kamu maka-
mları tarafından peyzajların korunması, yönetimi ve planlanması amacına yönelik olarak özel 
önlemlerin alınmasına izin veren genel ilkelerin, stratejilerin ve rehber kuralların ifadesi an-
lamına gelir.

Ülkemizde, bütüncül bir koruma politikası henüz oluşturulmamıştır. Bu nedenle her kamu 
kurumu kendi koruma anlayışı ve kendi yetki alanları içerisinde farklı yaklaşımlarla uygu-
lamalarını bugüne kadar parçacıl olarak devam ettirmiştir. Bütüncül ve detaylı bir koruma 
ilkesinin ülkemizde eksik olmasından dolayı genel bir peyzaj politikası elde edilememiştir. 
Genel bir peyzaj politikasının yokluğu; peyzaj yönetim esasları, peyzaj planlama ve bütüncül 
koruma prensiplerinin elde edilememesine neden olmaktadır. Ülkemizin planlama ve yöne-
tim geçmişine bakıldığında kararlı bir koruma yaklaşımı oluşturulmadığı gözlenmektedir. Bu 
durum alan korumada sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Önemli sorunlar arasında 
Doğal ve Kültürel Peyzaj alanlarının tahribata uğratılması vardır. Farklı kurumların kendi çalış-
ma alanındaki yetkileri kapsamında aldıkları kararlar peyzajın parçacıl müdahaleler ile daha 
fazla zarar görmesine neden olmaktadır.

Ülkemizde peyzaja duyarlı bir planlama süreci yaşanmadığı için bütün olarak bir etkilenme ve 
zarar görme söz konusudur. Koruma amaçlı planlama eksikliğinin yaşandığı kentlerden sadece 
biri olan Van kenti, ülkede doğum oranı olarak ikinci sırada olması ile sürekli artan kent nüfusu 
ve aldığı göçten dolayı, kent ile kırın birbirine yaptığı baskılama ile gittikçe koruma yoksunu 
bir kent haline gelmektedir. Nüfus artışı sonucunda kent, kontrolsüz ve plansız bir şekilde 
büyümektedir. Kontrolsüz ve plansız büyüme sonucunda, özel koruma bölgeleri, sit alanları ve 
her türlü koruma kapsamında yer alan alanlar insan kullanımına açılmaktadır. Genellikle ticari 
alan olarak değerlendirilen bu alanların yarattığı tahribatlar geçmiş ile ilgi kurulamamasına ve 
toplumsal hafıza mekânlarının yok olmasına sebep olmaktadır.

Van kentindeki DSİ, Karayolları, Belediyeler, Valilik, İller Bankası, Müze Müdürlüğü,  Rölöve 
Anıtlar Müdürlüğü, Koruma Bölge Kurulu, İl Tarım Müdürlüğü, Milli Parklar ve Doğa Ko-
ruma Bölge Müdürlüğü, Üniversite ve Organize Sanayi Bölgesi kurumlarının kendi yetki al-
anlarında neden oldukları doğal ve kültürel peyzaj alan tahribatları araştırmanın materyalini 
oluşturmaktadır. Kurumların sınırları içerisinde gerçekleşen uygulamalara yönelik korumada 
yasal yönetsel çerçevesi gelişmiş ülkelerdeki örnek uygulamalar ile karşılaştırmalı bir durum 
değerlendirmesi yapılması araştırmanın yöntemini oluşturmaktadır. Araştırma bulgularında tar-
ihi yönü güçlü olan ülkeler geçmişin izlerini geleceğe taşıyarak, tarih ve kültür bağını yaşatacak 
yasal düzenlemeler geliştirdikleri saptanmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kültürel ve doğal 
zenginlik geçmiş ile kıyaslandığında azalmamakla birlikte gittikçe artan bir durumda olmasına 
rağmen koruma alanlarına önem verilmemesi düşündürücüdür. Bu durumun oluşmasında kent-
sel rantın eşit dağıtılmamasının etkisi de vardır.
Anahtar Kelimeler: Van, peyzaj politikaları, koruma.

Not: (Bu çalışma “Doğal ve Kültürel Peyzajın Korunmasına Yönelik Ekoturizm Odaklı Bir Peyzaj Planlama Yak-
laşımı – Van Örneği” adlı yüksek lisans tez çalışması kapsamında hazırlanmıştır.)
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Şekil 1. 1185 yılı Van eski yerleşim görüntüsü 

Van ili korunması gereken taşınmaz kültür varlığı istatistiğine bakıldığında; toplamda 153 adet 
kültür varlığı yer almaktadır. Bunlardan en fazla sayıda olan kültür varlığını 51 sayısı ile dinsel 
yapıların oluşturduğu görülmektedir. Kültürel yapıların sayısı 47 adettir ve Van‘da en çok bulu-
nan ikinci kültür varlığıdır. En çok sayıda bulunan üçüncü sıradaki kültür varlığı mezarlıklardır. 
Kültür varlığı istatistiğine bakıldığında; Van da korunmaya alınan sokaklar başlığı altında bir 
kültür varlığı bulunmamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014).

Şekil 2. Van kenti sit alanları haritası

Van kentinde kentleşme, sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı hızlı bir döneme girmiştir. Bölge-
deki kentleşme potansiyelinden dolayı kente göç hızlanmış ve kentteki gelişme giderek plansız 
yapılaşmaya ve gecekondulaşmaya yönelmiştir. Kentin bir bölgesinde modern kentlere özgü 
yapılar ve yaşantı biçimleri gözlenirken, bir başka bölgesinde ise düzensiz, sağlıksız, yasal ol-
mayan bir yapılaşma ve bu yapılaşma içinde sosyal ve teknik alt yapısı eksik bir yaşam sürme-
ktedir. Kent merkezinin hızlı gelişimi, yakın çevrede bulunan yeşil alanların azalmasına ve bir 
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vramının gölgede kalmaması ve koruma politikalarının oluşması, yeni modellerin geliştirilme-
sine bağlıdır.

4. Bulgular

Araştırma kapsamında Van kenti ile ilgili genel peyzaj özellikleri çalışmanın bulgular başlığın-
da ele alınmaktadır.

4.1. Van peyzaj özellikleri

Van kenti, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, doğuda İran sınırı ile batıda Van Gölü arasındaki 
bölgede bulunmaktadır. Türkiye yüzölçümünün %2,7’sini kaplayan Van, 6. büyük kenttir (Van 
Büyükşehir Belediyesi 2014).

Kent ve çevresi yer altı ve yer üstü suları bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. 
Van kentinin hidrolojisi; kentin yer üstü su kaynaklarını yani akarsular, baraj gölleri, göller, sa-
zlık ve bataklık alanlarını kapsamaktadır. Van Gölü çevresindeki akarsulardan beslenmektedir, 
fakat suyunu dışarı akıtmadığından dolayı kapalı havza özelliği göstermektedir (Van Merkez 
Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Araştırması 2013).

Urartu döneminde çok sayıda su yapısının inşa edildiği bilinmektedir. Bunlardan biri olan Keh-
rizler yer altına süzülen kar ve yağmur sularının toplanarak içme suyu, temizlik ve tarımsal 
maksatlı kullanılması amacıyla oluşturulmuş kanallara verilen addır. Akarsu bakımından fakir, 
bol yağış almayan yerlerde kehriz yapımına sıkça rastlanmaktadır. Topografik uygunluğu ned-
eniyle Erek Dağı ile Van Gölü arasında çok sayıda kehriz bulunmaktadır. Van merkezde sayısı 
36 ila 48 arasında olduğu tespit edilen kehrizlerden çoğunun güzergâhına ulaşmak oldukça 
güçtür (Van Kalesi ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
2013).

Van ilinin nüfusu 1935-1940 yılı nüfus sayımlarında 2. Dünya Savaşı’nın etkileriyle tüm ülkede 
olduğu gibi düşüş göstermiş ve bu tarihten itibaren nüfusun artışı süreklilik kazanmıştır. 1935 
yılında -%21,2 olan ilin nüfus artış hızı, 1940 yılı ve sonrasında yükselişe geçmiştir. Van nü-
fusunun gelişiminde, 1950 yılından sonra yaşanan nüfus artış hızındaki yükseliş dikkat çekme-
ktedir. Bu tarih ülke genelinde kırdan kente ekonomik nedenli göçün hız kazandığı ve kırsal 
alanda yaşayan nüfusun büyük oranda kentlere göçtüğü dönemin başına işaret etmektedir. Van 
ilinin de bu süreçte diğer kentler gibi göç aldığı belirtilebilir (Van Büyükşehir Belediyesi 2014).

Van İli’nin ekonomik yapısını tarım, hayvancılık, küçük ölçekli sanayi girişimleri, turizm ve 
arıcılık oluşturmaktadır. Ekonomik yapıda düzenli bir artış gözlenmemektedir. İklim değişik-
likleri, yeni yerleşim alanları ihtiyacı ve deprem etkisi gibi çeşitli nedenlerle kent ekonomisi 
zaman zaman değişimler yaşamaktadır (Van Büyükşehir Belediyesi 2014).

Anadolu’nun hemen her bölgesinde değişik dönemlere ait ve çoğunlukla anonim mimari ile 
yöredeki yapı ustaları tarafından çeşitli tipte evler inşa edilmiştir. Ağır kış şartlarına maruz ka-
lan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki evler, iklim ve malzeme bakımından, Anadolu’nun diğer böl-
gelerindeki ev plan tiplerinden farklılık göstermektedir. Van’da konut mimarisinin oluşumunda 
temel etkiler; coğrafi koşullar, örf, adet, malzeme ve yaşam tarzıdır. Bir ve iki katlı olarak ge-
leneksel kerpiç malzeme ile inşa edilen evlerinin ilk örnekleri, tarihi Van Kalesi’nin güneyinde 
yer alan üç tarafı surlarla çevrili olan Eski Van Şehri’nde oluşmuştur. Eski Van Şehri’nde araz-
inin sınırlı olmasından dolayı evler bitişik nizamda inşa edilmiştir. Günümüz Van Şehri’nde ise 
her ev bağımsız olarak ayrık nizamda, bahçe, hayat ve sokak ilişkisi içinde düzenli olarak inşa 
edilmiştir. Anonim mimari tarzında mahalli ustalar tarafından inşa edilen Van evlerinin örtü 
sistemi düz damdır.
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Şekil 4. Van kenti kültürel peyzaj haritası

21 adet Önemli Doğa Alanı (ÖDA) bulunmaktadır.

Şekil 5. Doğal peyzaj alanları ve önemli doğa alanları

kısmının da tamamen yok olmasına neden olmuştur. Bu süreç içinde eski yerleşim alanlarında 
bulunan ve kentin kimliğinde önemli bir yeri olan yeşil alanlar ve büyük bahçeli eski evler 
korunamamıştır. Eski yerleşim alanı olan Van Kalesi çevresindeki surlar içindeki kesim ise ölü 
bir kent haline gelmiştir. Kent, Cumhuriyet döneminde bahçelik kısımda yeniden kurulmuş ve 
bu kesim zamanla yeni bir kimlik kazanmıştır. Kentin yeni merkezi, yeni kurulan Cumhuriyet 
Caddesi ve çevresi olmuştur. Cumhuriyet Caddesi, İskele Caddesi, K. Karabekir Caddesi ve 
İpek Yolu civarındaki nüfus, kentin diğer kesimlerine oranla çok daha yoğundur.

Kenti ülke ulaşım sistemine bağlayan D-300 kodlu karayolu, kenti ikiye bölmektedir. Dev-
let Karayolu üzerinde resmi ve idari tesisler ile birlikte ticari birimler yer alırken kentin eski 
merkezi olan ve karayolunun batısında kalan kent parçasında Valilik, Belediye Teşkilatı, ge-
leneksel merkez yer almaktadır. İş merkezleri, Cumhuriyet Caddesi etrafında yoğunlaşmıştır. 
Çok katlı yapılaşma son yıllarda kamu binaları ile başlamış, araç ve yaya trafiği yoğunlaşmıştır. 
Yürürlükteki imar planı öngörüleri bu nüfus gelişiminin gerisinde kalmış, kentte plan dışı ve 
plana aykırı gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle göç ile kente gelen nüfus ikamet sorununu çözmek 
için mevzuata aykırı yapılaşmalar ile bu sorununu çözmeye çalışmıştır. Bu tür gelişmeler özel-
likle planlı alanın batı ve kuzey kesimlerinde ortaya çıkmıştır. Son yıllarda İpek Yolu’nun doğu 
kısmı ve İki Nisan Caddesi’nin kuzeyi arasında kalan bölgede yoğun yapılaşma ve kooperati-
fleşme görülmektedir. Selimbey, Şamranaltı, Şabaniye, Mithat Bey mahallelerinde eski kent 
dokusu halen devam etmekte olup konutlar genellikle büyük bahçeler içinde bulunmaktadır. 
Hacıbekir, Sıhke, Şabaniye, İstasyon, Fatih Mahalleleri çevresi ise gecekondulaşmanın en 
yoğun olduğu yerleşim alanları olarak görülmektedir. Kentin Van Gölü ile bağlantısı sadece 
Feribot iskelesi ve bu iskele aracılığı ile sağlanmaktadır (ÇDP 2011).

Şekil 3. Van kenti ulaşım altyapısı haritası

4.2. Van koruma alanları

Van merkez ve ilçelerinde toplam 236 adet tescilli yapı / kültürel peyzaj öğesi bulunmaktadır. 
Tespiti yapılıp henüz tescillenmemiş çok yapıda kültürel peyzaj öğesi bulunmaktadır.
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Şekil 8. Van Kalesi

 
Şekil 9. Van Höyüğü kazı çalışması

Gevaş ilçe sınırında bulunan Akdamar Adası flora ve fauna özellikleri ile Van Gölü ortasında 
farklı bir habitata sahiptir. Adaya gidişlerin kolaylaşmasından dolayı özellikle yaz aylarında 
piknik faaliyetlerinden dolayı ada ve göl bir bütün olarak tahribata uğratılmaktadır. 

 Şekil 10. Akdamar Adası

1. Oturum

5. Tartışma

Van kent geçmişinde önemli bir yere sahip olan tek katlı ve iki katlı kerpiç ev modeli, 2011 Van 
depreminden sonra bir çoğu kullanıcılar tarafından yıkılarak kentsel dönüşüm alanı dahilinde 
yüksek katlı binalara dönüştüler.

Şekil 6. Van evi

53 kilometre uzunluğundaki Şamran Kanalı Urartu döneminde kral Menua tarafından tarım 
alanlarına su taşınması amacıyla üstü açık sulama kanalı olarak yaptırılmıştır. Van kent merkez-
inden geçen kısımlarda kanalın üstü yer yer kapatılmıştır ve çöp alan olarak kullanılmaktadır.

Şekil 7. Şamran Kanalı

Urartu döneminde inşa edilen Van Kalesi kentteki en bilinen kültürel peyzaj öğesidir. Kale 
çevresinde kurulan  Eski Van şehri zamanla merkez olmaktan uzaklaşarak çeperlere doğru 
yayılma göstermiştir. Kale etrafındaki verimli tarım alanları geçmiş ile bağını kopararak inşaat 
alanlarına dönmüştür.

Kale yolunda, İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen höyük çalışmaları 2017 yılı 
içerisinde tamamlanarak koruma bandı ile sınırlandırılmıştır. Kale çevresinde ve kent genelinde 
kazı çalışması henüz başlatılmayan birçok alan mevcuttur.
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1. Oturum

da tahribata uğrama ile karşı karşıyadırlar. Tahribatların önlenmesi için doğal ve kültürel pey-
zaj öğelerinin halka ve kurumlara tanıtılması ve sergilenmesi gerekmektedir. Çok fazla sayıda 
korunması gereken alan olması Van kentinde koruma amaçlı imar planlarına önem verilmesi 
gerektiğini göstermektedir. Bu kapsamda ilgili belediye tarafından yürütülen çalışmalar önemli 
olmakla birlikte yetersizdir. Bürokrasi çerçevesinde koruma çalışmalarının yavaş ilerlemesi hı-
zlı kentleşme olgusu karşısında bu alanları savunmasız bırakabilmektedir.

Koruma kavramı, toplumsal belleğin canlı kalmasını sağlarken aynı zamanda geleceğe taşın-
masını ve var olan kent kimliklerinin net bir şekilde anlaşılmasını da sağlayacaktır. Bu ned-
enle özelde Van kenti olmak üzere, genel olarak tüm kentlerde yanlış restorasyon çalışmaları, 
dönüşüm ve imara açma gibi uygulamaların toplumsal hafıza ve kent kimliğini yok ettiği ilgili 
kurumlara tekrar tekrar anlatılmalıdır.

Koruma politikalarının oluşturulması ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel boyutlar ile ele 
alınmalıdır. Özellikle kültürel ve ekolojik boyut toplumsal hafızasın canlılığı veya kaybolduysa 
yeniden inşası için oldukça önemlidir.

Koruma politikalarına yönelik yaklaşımlar belirlenirken;
- koruma konusunda uygulamalar,
- neyin korunması gerektiği açık bir şekilde belirlenmesi,
- yerel malzeme kullanımı,
- katılımcılık esaslı bir koruma yaklaşımı konuları dikkate alınmalıdır.
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1. Oturum

Merkez İpekyolu ilçesi Bakraçlı mahallesinde bulunan ve yedi adet olmasından dolayı Yedik-
ilise adı ile bilinen Yedikilise, bireysel ve kurumsal çabalara rağmen koruma altına alınamayan 
önenli bir kültürel peyzaj alanıdır. Halk tarafından ahır olarak kullanılan kısım,  ayakta duran 
kısım ve yarısı cami duvarı olarak kullanılan kilise yapıları Şekil 11 ve 12 de görülmektedir.

6. Sonuç ve Öneriler

Van kentinde tüm kurumlar tarafından koruma konusunda yeterli bir çalışma gerçekleştirilme-
mesi ortak dil olan koruma politikalarının da oluşturulamamasına neden olmaktadır. Koruma 
politikaları kurumların beraber çalışma sonucu elde edecekleri ve kentteki tüm dinamikler-
in uygulamalarda ele almalarını gerektirecek ilkelerdir. Tespiti gerçekleşen fakat koruma 
kapsamına alınmayan kültürel peyzaj öğeleri birçok uygarlığın ortak imzası olarak varlıklarını 
sürdürmektedirler. Birçoğu kırsal alanda bulunduğu için insan etkisi ile oluşacak tahribatlardan 
uzaktırlar fakat kentleşmenin yoğunluğu ile çeperlere doğru genişlemeler ile bu kırsal alanlar 

Şekil 11. Yedikilise

Şekil 12. Yedikilise
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1. Giriş

“Politika” belirli bir konunun uygulama stratejilerinin belirlenmesi ve/veya ilgili konudaki so-
runların çözümü için geleceğe yönelik olarak alınması gerekli önlemler ve benimsenen ilkeler 
bütünüdür. Her sektörü ilgilendiren çevre koruma konusunda da, sorunlar oluşmadan gerekli 
önlemlerin alınması ve hedeflerin oluşturulması gerekmektedir. Çevresel sorunları oluşmadan 
kaynağında gidermek ya da en aza indirmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biri, eko-
lojik temelli planlama çalışmalarıdır. Söz konusu amaçlar doğrultusunda planlama çalışma-
larını gerçekleştiren meslek disiplinlerinden biri de peyzaj mimarlığıdır. Dolayısıyla “politika” 
teriminin tanımından yola çıkarak “Peyzaj Mimarlığının” ya da “Peyzaj Mimarlarının” tanım 
olarak politikası, ülkemizin peyzaj mimarlığı konusunda tercih ve hedeflerinin belirlenmesidir. 

Yücel ve ark. (2008)’nın belirttiği gibi doğal ve kültürel kaynakların insan gereksinimlerini de 
dikkate alarak korunması ve yönetilmesi temelinde oluşturulacak fiziksel çevrenin ekolojik, 
ekonomik, işlevsel ve estetik ölçülere uygun olarak tasarlanması, planlanması, düzenlenmesi, 
korunması, onarılması, geliştirilmesi ve yönetiminden sorumlu olan peyzaj mimarlığı meslek 
disiplininin, çevre ve doğa korumayı ilgilendirmesi bakımından birçok sektörel politikayla il-
işkisi bulunmaktadır. Bu nedenle birçok sektörel politikaların oluşumunda ve uygulanmasında 
önemli ve kilit bir rol üstlenmektedir. Peyzaj mimarları, hem kendi alanındaki hem de diğer 
sektörlerdeki söz konusu önemli ve kilit rolünü, temelde peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı 
çalışmaları kapsamında uygulamaya çalışmaktadır.
 
Peyzaj politikalarının oluşturulması kadar uygulanmasındaki etkinlik de önemlidir. Tüm poli-
tikaların uygulanmasında olduğu gibi peyzaj politikalarının uygulanmasında da 3 önemli araca 
gereksinim duyulmaktadır. Bunlar, konu ile ilgili mevzuat, mevzuatı uygulayacak, geliştirecek 
ya da takip edecek örgütler, bu süreci geliştirecek bilimsel çalışmalar ve bu süreçte kullanılacak 
teknolojik aletlerdir.

Her konu için geçerli olmakla birlikte, peyzaj mimarlığı mesleğinde de uygulamadan yoksun 
ve/veya politikasız bir gelişme süreci, mesleğimizi kişisel istek ve gereksinimlere göre şekillen-
dirme riski ile karşı karşıya kalmamıza neden olur. Oysa ülkemizde alan kullanım kararlarının 
verilmesinde insan gereksinim ve istekleri ile doğa ve çevrenin korunması arasındaki hassas 
dengeyi sağlamada önemli görevleri olan peyzaj mimarlığı mesleği, politikasızlıktan kaynakla-
nan söz konusu riskleri kaldıramayacak kadar hem ülke kalkınması hem de kamu yararı açısın-
dan önemlidir.

Bu çalışmanın amacı, ülke kalkınmasının sürekliliği açısından önemli olan peyzaj politi-
kamızın mevcut durumunun irdelenmesi; sağlıklı ve sürdürülebilir bir peyzaj politikasının hem 
oluşturulabilmesi hem de uygulanabilmesi için neler yapmamız gerektiği ile ilgili önerilerin 
belirlenmesidir.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışmada temel materyal olarak kalkınma planları ve ülkemizdeki peyzaj mimarlığı meslek 
disiplini ile ilgili yasal düzenlemelerden yararlanılmıştır. 

Çalışma, amacı doğrultusunda 3 temel bölüm ve bu bölümleri oluşturan alt aşamalardan 
oluşmuştur. Tüm sektörel politikaların oluşturulmasında mevzuat, uygulanmasında ise örgütler 
temel etkendir. Bu nedenle çalışmanın ilk aşamasında öncelikle ülkemizdeki peyzaj politika-
larının gelişim süreci değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede, kalkınma planları ve ülkemizde-
ki peyzaj mimarlığı eğitim süreci, diğer ülkelerdeki gelişim süreci ile karşılaştırılarak irdelen-
miştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında peyzaj politikasının oluşturulmasında ve uygulanmasındaki te-

ÜLKEMİZDE PEYZAJ POLİTİKAMIZ NEDİR, NE OLMALIDIR!

Muzaffer YÜCEL1, Deniz ÇOLAKKADIOĞLU1*

1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ADANA

E-posta: dcolakkadioglu@cu.edu.tr

Öz: Doğal ve kültürel kaynakların insan gereksinimlerini de dikkate alarak korunması ve 
yönetilmesi temelinde oluşturulacak fiziksel çevrenin tasarlanması, planlanması, düzenlenme-
si, korunması, geliştirilmesi ve yönetiminden sorumlu olan peyzaj mimarlığı meslek disiplini, 
çevre ve doğa korumayı ilgilendirmesi bakımından, birçok sektörel politikaların oluşumun-
da ve uygulanmasında önemli ve kilit bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle peyzaj mimarlığı 
mesleğinde uygulamadan yoksun ve/veya politikasız bir gelişme süreci, sadece mesleğimiz-
in hak ettiği önemden yoksun kalmasına değil, ayrıca, hem ülke kalkınmasını hem de kamu 
yararını olumsuz yönde etkiler. Bu durumun yaşanmaması için ülkemiz peyzaj politikasının, 
mesleğimizin amacını yansıtan hedefler kapsamında ve uygulanabilir düzeyde oluşturulması 
oldukça önemlidir. Bu çalışmada, ülke kalkınmasının sürekliliği açısından önemli olan peyzaj 
politikamızın mevcut durumunun irdelenmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir peyzaj politikasının 
hem oluşturulabilmesi hem de uygulanabilmesi için neler yapmamız gerektiği ile ilgili önerile-
rin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Amacı doğrultusunda çalışma 3 temel aşamada oluşturulmuştur. Çalışmanın ilk aşamasında 
ülkemizdeki peyzaj politikalarının gelişim süreci kronolojik olarak değerlendirilmiştir. İkinci 
aşamada, ülkemizdeki peyzaj politikalarının oluşturulma ve uygulanma sürecinde diğer meslek 
disiplinleri ile çelişkili olan konular ilgili mevzuat kapsamında araştırılmıştır. Çalışmanın 
üçüncü ve son aşamasında ise geçmişten günümüze peyzaj politikaları değerlendirilmiş ve 
uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak ülkemiz için en uygun ve uygulanabilir peyzaj poli-
tikasının belirlenmesi konusunda öneriler sunulmuştur.

Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin hak ettiği önemi ve değeri görebilmesi “etkin ve bütüncül 
bir peyzaj politikasının” oluşturulması ile gerçekleşebilir. Söz konusu politikanın oluşturulması 
sürecindeki ilk ve en önemli basamak ise peyzaj mimarlığı meslek disiplinin yetki ve sorum-
luluklarını belirleyen ilgili mevzuatın oluşturulmasıdır. Söz konusu mevzuat kapsamında pey-
zaj mimarlığı meslek disiplinin önemli çalışma konularından olan peyzaj planlama ve peyzaj 
tasarımı süreçlerinin ilgili mevzuatta bulunması gereken yerleri ve katkıları ile ilgili olarak bu 
çalışmada sunulan önerilerin uygulamaya geçirilmesi oldukça önemli bir aşama olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mevzuat, Peyzaj mimarlığı, Peyzaj planı.

2. Oturum2. Oturum
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Derneği kurulmuştur. Dünyada peyzaj mimarlığı eğitimi ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde 
1900 yılında Harvard Üniversitesi’nde başlamıştır. Bunu daha sonraki yıllarda Avrupa ülkeleri 
takip etmişler ve 1919 yılında Norveç’te Norges Landbrukshgskole, İngiltere’de 1939 yılında 
Reading Üniversitesi’nde, yine İngiltere’de 1949 yılında Newcastle Upon Tyne Üniversite-
si’nde, Almanya’da 1957 yılında Münih Teknik Üniversitesi’nde tek başına peyzaj program-
ları açılmıştır. Diğer taraftan İngiltere’de Liverpol Üniversitesi’nde ve Almanya’da hortikültür 
eğitimi veren okullarda Birinci Dünya savaşından önce peyzaj mimarlığı eğitimi verilmiştir. 
Hatta Avrupa’da 1930’lu yıllarda peyzaj mimarlığı eğitimimin en kuvvetli olduğu ülke olarak 
Almanya bilinmektedir (Yücel ve ark. 2007).

Ülkemizde ise peyzaj mimarlığı eğitimi, yurtdışı örneklerine göre, oldukça geç başlamıştır 
(Tablo 1). Peyzaj mimarlığı eğitimi ile ilgili ilk adım, 1939 yılında Ankara Yüksek Ziraat En-
stitüsünde Peyzaj Mimarlığı ile ilgili derslerin okutulmasıdır. Daha sonra 1964 yılında Ankara 
Üniversitesi’nde Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü kurulmuştur. 

Tablo 1. Ülkemizde peyzaj mimarlığı mesleği ile gelişmelerin yurtdışı örnekleri ile karşılaştırıl-
ması.

Peyzaj Mimarlığı eğitiminin bölüm düzeyinde eğitime başlaması ise 1968 yılında Anka-
ra Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Ziraat Fakültelerinde başlayan peyzaj mimarlığı eğitimi 
günümüzde ağırlıklı olarak Ziraat Fakültesi yanında “Orman”, “Mimarlık”, “Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık” ve  “Güzel Sanatlar” Fakülteleri bünyesinde devam etmektedir. Ülke-
mizdeki peyzaj mimarlığı eğitimi genellikle peyzaj tasarımı ve peyzaj planlama olmak üzere 
iki temel konu kapsamında olmakla birlikte, eğitim verilen fakültelerin çoğunluğunda peyzaj 
tasarımı ağırlıklı olarak gerçekleştirilmektedir. 

3.1. Ülkemizdeki yasal düzenlemelerde peyzaj/peyzaj mimarlığı/peyzaj mimarları
Verilen eğitim kapsamında sağlıklı bir çevrede yaşamak için insan istek ve gereksinimleri ile 
ekosistem niteliklerini sentezleyerek planlama, tasarım, onarım ve yönetim çalışmaları yapan 
peyzaj mimarları, gerçekleştirdikleri çalışmaları uygulayabilmek için yıllarca yasal düzenle-
melerde hak ettiği yeri elde etmeye çalışmışlardır. Bu süreçte istenilen başarıların sağlanam-
amasındaki temel etken, çalışma konularımızın mesleğimizle ilişkisinin tam olarak tanınama-
masından kaynaklanmaktadır. Bu durum, hem peyzaj mimarlığı mesleğine ait terimsel ifadelerin 
çeşitli yasal düzenlemelerde yanlış kullanılmasına hem de bazı meslek disiplinlerinin peyzaj 
mimarlığı meslek disiplinine ait çalışma konularını, kendi meslek disiplinleri tekelinde gibi 
değerlendirmelerine neden olmaktadır. 

Ülkemizde peyzaj mimarlığı eğitimi başladıktan sonra peyzaj mimarlığı ile ilgili terimlerin yer 
aldığı temel yasal düzenlemeler Tablo 2’de verilmiştir. 

mel araçlardan biri olan ilgili yasal düzenlemeler değerlendirilmiştir. Bu amaçla hem ülkemiz-
in bütüncül peyzaj politikasının olmamasından kaynaklanan hem de olamamasına neden olan 
diğer meslek disiplinlerinin, peyzaj mimarlığı meslek disiplini konularında hak sahibi olma-
ya çalıştığı alanlar, ilgili yasal düzenlemeler kapsamında irdelenmiştir. Bu aşamada materyal 
olarak peyzaj mimarlığı meslek disiplinine ait olan çalışma alanları ile ilgili diğer meslek di-
siplinlerine ait yasal düzenlemeler kullanılmıştır. 

Çalışmanın üçüncü ve son aşamasında ise geçmişten günümüze peyzaj politikaları değerlendi-
rilmiş ve uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak ülkemiz için en uygun ve uygulanabilir 
peyzaj politikasının belirlenmesi konusunda öneriler sunulmuştur.

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Ülkemizdeki peyzaj politikalarının gelişim süreci 

Ekolojik temelli mekansal planlama çalışmaları kapsamında son derece önemli görevlere sahip 
olan peyzaj mimarlığı meslek disiplini, dolaylı olarak birçok sektörel politikayla ve doğrudan 
da çevre politikasıyla ilişkilidir. Ülkemizin çevre politikasını değerlendirebilmek için Cum-
huriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçteki kalkınma planları irdelenmelidir. Ülke-
mizde planlı döneme geçilen 1963-1967 arası dönemi kapsayan “Birinci Beş Yıllık Kalkın-
ma Planı”’da temel amaç, halkın refah seviyesini yükseltmek, sosyal ve ekonomi başta olmak 
üzere bütün alanlarda ülkedeki bölgeler arası dengesiz dağılımı gidermektir. Dolayısıyla bu plan 
döneminde ülkemiz çevre politikaları, ekonomik politikaların gerisinde kalmış, temel amaç 
ekonomik kalkınma olarak belirlenmiştir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) döne-
minde bölgesel gelişme, şehirleşme, yerleşme sorunları, bölge planlaması ile sağlık hizmetler-
ine büyük önem verilmesine rağmen, bu plan döneminde de çevre ile ilgili özel bir bölüm yer 
almamıştır. Bu süreçte sadece belirli konulara çözüm getirecek yasal düzenlemeler yürürlüğe 
girmiş, ancak onları uygulayacak örgütler oluşturulamamıştır (Yücel 2000). 

Uluslararası düzeyde 1970’li yıllarda gerçekleştirilen çevre koruma hareketleri ülkemizi de 
etkilemiş; 1973-1977 dönemlerini kapsayan “Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı”’nda ilk 
defa çevre sorunlarına ayrı bir bölüm olarak yer verilmeye başlanmıştır. Bu dönemden iti-
baren günümüze kadar olan her kalkınma planında çevre politikaları daha ayrıntılı olarak yer 
almıştır. Günümüzde yürürlükte olan 2014- 2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan “Onun-
cu Kalkınma Planı”nda da, mekânsal düzeye aktarılacak her bir sektör için ayrı ayrı politi-
ka ve stratejiler geliştirilerek, peyzaj mimarlığı temel çalışma konusu olan mekânsal planları 
yönlendirici stratejiler oluşturulmuştur. Ancak söz konusu planda koruma-kullanım dengesini 
gözeten ve doğal-kültürel kaynakların nasıl korunacağına yönelik politika ve stratejilere yeterli 
düzeyde yer verilememiştir.  Bu durumun temel nedenleri arasında, ülkemizin çevre politi-
kasını destekler düzeyde oluşturulan bütünsel peyzaj politikalarının olmaması yer almaktadır. 
Tüm sektörlerin çevre ve mekansal planlama süreci ile ilişkisinin varlığı düşünülünce, doğal ve 
kültürel kaynakları koruma temelli politika ve stratejilerin geliştirilmesinin ülkemiz için önemi 
daha belirginleşmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda ülkesel düzeyde hazırlanacak peyzaj programları, kalkınma planların-
daki sektörel politikaların koruma temelli yaklaşımla oluşturulmasına önemli katkılar sağlaya-
caktır. Söz konusu önemli görev ise peyzaj mimarlığı meslek disiplininin temel çalışma alanları 
kapsamındadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu önemli görevin bilincine varmış ve bu 
görevi yerine getirme yetkinliğine sahip olan peyzaj mimarları yetiştirilmektedir.
 
Peyzaj mimarlığı meslek disiplinin geçmişi birçok mesleğe göre oldukça yenidir. Peyzaj mi-
marlığı deyimi ilk defa New York Central Park’ın planlayıcısı Fredrick Law OLMSTEDT 
tarafından 1863 yılında kullanılmıştır. Daha sonra 1899 yılında ABD’de Peyzaj Mimarları 
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2. maddesinde peyzaj mimarı ifadesi kullanılmasa da, bu anlamda “bahçe mimarisi” terimi 
kullanılarak, peyzaj mimarlığı meslek disiplini ilk defa yasal düzenlemelerde yerini almıştır. 
“Peyzaj mimarlığı”’nın terim olarak ilk defa yasal düzenlemelerde yer alması ise, 24.01.1992 
tarihinde yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Görev ve Yetkileri Tüzüğü” ile gerçekleşmiştir. 
Bu Tüzüğün 24. maddesine göre peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendis-
leri, kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan 
ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj projelerinin hazırlan-
ması, uygulanması ve kontrolü işlerini yapmayla yetkilendirilmişlerdir.
 
Peyzaj mimarlarının görev ve yetkilerinin ilk defa yasal zeminde belirtilmesinden sonra, farklı 
yasal düzenlemelerde de “peyzaj” terimi ile ilgili ifadeler kullanılmaya başlanmıştır. Bu duru-
ma ilk örnek ise 07.02.1993 tarihinde yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ve daha sonra ise 1999 
yılında yürürlüğe giren Belediye Tip İmar Yönetmeliği’dir. 1993 tarihli ÇED Yönetmeliği’nde 
“peyzaj değerleri” ifadesi kullanılırken 16.12.2008 tarihli son ÇED Yönetmeliği’nde “peyzaj 
özellikleri” ifadesi bulunmaktadır. Belediye Tip İmar Yönetmeliği’nin 7. maddesinde “pey-
zaj elemanı”, “peyzaj projeleri” kullanılırken 35. maddesinde “peyzaj mimarları” terimine yer 
verilmiştir. Örnekleri verilen bazı yasal düzenlemelerde “peyzaj” terimi tam olarak anlaşıl-
madığından, hatta Türk Dil Kurumu’nun “Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu”nda ver-
ildiği gibi, “1. Kır resmi, 2.Bir yerin doğal görünüşü” olarak algılandığından, sadece “peyzaj 
değerleri” veya “peyzaj elemanları” gibi nitelemelerle verilmeye çalışılmıştır. 

Ülkemizdeki eğitim sürecinin başlangıç tarihi ve yasal düzenlemelerde yer alma süreci değer-
lendirildiğinde, bu durum kendi dönemi içinde anlaşılabilir. Ancak günümüzde halen peyzaj 
mimarlığı mesleği kapsamında kullanılan “peyzaj” terimi, mesleki anlamından çok farklı an-
lamlarda kullanılmaktadır. Örneğin Tablo 2’de de belirtilen 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Re-
smi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yö-
netmeliği”’nin 24. maddesinde “geçici bakımevlerinin peyzajının yapılarak ağaçlandırılması” 
bendinde kullanılan “peyzaj” terimi ile ne anlatılmak istendiğini anlamak mümkün değildir. 
Bu durum, mesleğimizin tanınmasını ve çalışma konularımızın yasal zeminde yer edinmesi-
ni zorlaştırmakta ve diğer bazı meslek disiplinlerinin hazırladığı yetki alanları tüzükleri veya 
kanunlarıyla peyzaj mimarlığı meslek disiplini çalışma alanlarının “gasp” edilmesine neden 
olmaktadır. Örneğin 8.11.2005 tarihli “Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık 
ve Belgelendirme Yönetmeliği”’nde ziraat mühendislerinin görevleri arasında “peyzaj ve çevre 
düzenleme” yapar bendi de yer alarak, peyzaj mimarlığı temel çalışma konuları, yasal zeminde 
Ziraat Mühendislerinin görevi olarak tanımlanmıştır. 

Ziraat Mühendisliği meslek disiplinin, mesleğimizin temel çalışma konularındaki yetki gaspın-
dan sonra, mesleki çalışma konularımıza olan gasp Orman Mühendisleri ile devam etmiştir. 
29.06.2006 tarihli ve 5531 nolu “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”unda doğrudan ve sadece peyzaj mimarlığının 
çalışma alanına giren “peyzaj planlarına uygun uygulamalar yapmak” ifadesi yer almaktadır. 
27.02.2007 tarihli “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulanma Usul ve Esasları İle Serbest Ormancılık ve Or-
man Ürünleri Büro Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik”te ise peyzaj mimarlığının temel çalış-
ma konularından olan peyzaj planlaması ve uygulaması orman mühendislerinin mesleki konu-
ları arasında yer almıştır.

10.10.2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetme-
lik”de de aynı hata tekrarlanmış ve peyzaj planlaması ve uygulaması orman mühendislerinin 
mesleki konuları arasında olduğu belirtilmiştir.  İlgili Yönetmeliğin 46. maddesinde Orman 
Fakültelerinden 31.12.1989 tarihinden önce mezun olan orman mühendisi veya orman yüksek 
mühendislerinin, peyzaj planlama ve uygulamasına yönelik çalışmaları; 47. maddesinde ise 
31.12.1989 tarihinden sonra mezun olan orman mühendisleri, sadece yapılmış peyzaj plan-

Tablo 2. Peyzaj, peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarları terimi geçen bazı yasal düzenlemeler  (Yü-
cel 2004’den geliştirilerek)

Sözü edilen ilk yasal düzenleme, peyzaj mimarlığı mesleki eğitiminin temelini yasal zeminde 
oluşturan 1960 yılındaki “Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun”’dur. İlgili Kanunun 
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leşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek projeyi” ifade ettiği belirtilmiştir. 
Yönetmeliğin 66. Maddesinde ise, Yönetmeliğin esaslarına göre ilgili idarelerin gerekli görme-
si durumunda kurulacak olan mimari estetik komisyonlarında, en az biri mimar olmak üzere 
inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendislerinin olması 
gerektiği belirtilmiştir. 
Ulusal düzeydeki yasal düzenlemelerde peyzaj mimarlığı meslek disiplini ile ilgili gelişmeler 
yaşanırken, uluslararası düzeyde mesleğimiz açısından oldukça önemli bir gelişme gerçekleşmiş, 
ülkemiz 10.06.2003 tarihinde “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi”ne taraf olmuştur. Avrupa Peyzaj Sö-
zleşmesi’ne taraf olmamızla birlikte, mesleğimizin ülkemiz yasal düzenlemelerinde hak ettiği 
yeri alacağı görüşü oluşmuştur. Ancak konuyla ilgili girişim, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nden 
10 yıl sonra, 2013 yılında hazırlanan ve halen taslak olan “Peyzajın Planlanması, Korunması ve 
Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile gerçekleşmiştir.  

Taslak Yönetmeliğin amacı, doğal, kültürel ve görsel peyzajların korunması, planlanması, 
yönetilmesi, bozulan peyzajın ekolojik fonksiyon ve süreçlerinin iyileştirilmesi ve bu konuda 
görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasıdır. Amacı doğrul-
tusunda, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında doğal, kırsal, kentsel ve kent çevresi alanları, 
arazileri, iç suları, deniz alanlarını, iyi durumdaki peyzajlar kadar günlük veya bozulmuş old-
uğu düşünülebilen tüm peyzajların korunması, planlanması, yönetilmesi, onarımı, peyzaj koru-
ma alanlarının tespiti, ilanı ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin konuları kapsamaktadır. 

Taslak Yönetmeliğin 2. bölümündeki “Planlama ve Yönetim İlkeleri” kapsamında, peyzaj plan-
larının stratejik planlama yaklaşımlarına uygun, doğal, kırsal ve kentsel tüm mekansal plan 
ölçekleri için altlık oluşturacak ekolojik temelli planlar olmasının esas olduğu belirtilmiştir. 
Aynı maddede peyzaj planlarının, peyzaj ve doğa üzerinde etkileri olabilecek kararların alındığı 
diğer planlama süreçlerinde peyzaj yönetimi ve doğa koruma ilke ve amaçlarının uygulan-
masına hizmet edeceği ifade edilmiştir. Hemen hemen her sektörün doğa ve çevre ile ilişkis-
inin olduğu gerçeğinden hareketle, Taslak Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, peyzaj 
planlarının ülkemiz planlama hiyerarşisinde yerinin olması gerektiği bağlayıcı olarak belirlen-
miş olacaktır. Plan hiyerarşisinde olması gerekliliğinden sonraki konu ise ülkemiz plan hiyer-
arşisinde hangi aşamada olacağı, hangi planlara altlık oluşturacağı ve peyzaj mimarlığı meslek 
disiplinin diğer çalışma konularının plan kademelerine ne şekilde katkı sağlayacağı olacaktır. 
Böylesi bir yasal gelişme sonrasında, mevcutta da önemli olan kurumsal yapı, gelecek de çok 
daha önemli olacaktır.  

Peyzaj mimarlığı meslek disiplinin gerçekleştirdiği planlama, yönetim, onarım ve tasarım 
çalışmalarının yasal zemindeki varlığı kadar, bu süreçleri etkin uygulamada kurumların varlığı 
oldukça önemlidir. Meslek elemanlarının ilk örgütü 1966 yılında Ankara’da kurulan “Peyzaj 
Mimarisi Derneği” ile başlamıştır. Bunu, 1994 yılı Mayıs’ında TMMOB 33. Genel Kurulu’nda 
“Peyzaj Mimarları Odası”nın (PMO) kurulması izlemiştir (PMO 2007). Peyzaj mimarlığı 
meslek disiplinin Bakanlık düzeyindeki yapılanması ise Orman ve Su işleri Bakanlığı, Doğa 
koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı Peyzaj 
Koruma Şube Müdürlüğü düzeyindedir. 

Ülkemizdeki mekansal planlama sürecinde yasal olarak peyzaj planları yer almasa da proje ba-
zında çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde “Peyzaj Planı” adıyla gerçekleştirilen ilk çalışma Uzun 
ve Ark (2012) tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Konya İli, Bozkır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük 
İlçeleri Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi”’dir. Söz konusu çalışma hem ülke-
mizdeki peyzaj planlama süreci hem de bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalar açısından 
oldukça önemli bir adımdır.  

4. Sonuç ve Öneriler
Bir ülkenin kırsal ve kentsel alanlarının her türlü alan kullanımlarında söz sahibi olan, diğer 

larının uygulamasına yönelik çalışmaları yapabileceği belirtilmiştir. 

Mesleki haklarımızı korumak, çalışma alanlarımıza gaspı durdurmak için Peyzaj Mimarlığı 
Odası tarafından yasal zeminde çalışmalar başlatılmış; 15.01.2006 tarihinde Peyzaj Mimarları 
Odası Ana Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, Peyzaj Mimarları Odasının kuruluşu, 
amaçları, örgütlenmesi, üyelikleri, organlarının görev ve yetkileri, işlev ve işleyişine ilişkin usul 
ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik 
Hizmetleri Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 
5.maddesinde ise, peyzaj mimarlarının çalışma alanları “peyzaj mimarlığı hizmetleri” başlığı 
altında verilmiştir. Bu çalışma alanları listesinde tasarım çalışmaları dışında “peyzaj planlama 
hizmetleri” aşağıda belirtilen 9 madde ile sıralanmıştır:
1) Stratejik peyzaj planlaması; 
2) Koruma amaçlı peyzaj planlaması; 
3) Onarım – iyileştirme ve/veya geliştirme amaçlı peyzaj planlaması;  
4) Katı atık düzenli depolama alanları peyzaj planlaması; 
5) Ulaşım güzergahları peyzaj planlaması; 
6) Kıyı ve sulak alanlar peyzaj planlaması; 
7) Turizm ve/veya rekreasyon alanları peyzaj planlaması; 
8) Peyzaj planlaması; peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi, 
9) Peyzaj yönetimi.

Peyzaj mimarlığı mesleğinin hak ve öneminin belirlenmesi ve tanınması bakımından old-
ukça önemli olan bu gelişme, maalesef oldukça geç kalınmış olarak gerçekleştirilmiştir. Geç 
kalınmasının yanında, çalışma alanlarının tanımlanmasında da bazı eksiklikler bulunmaktadır. 
Örneğin peyzaj mimarlığı mesleğinin temel çalışma konularından olan “peyzaj planı” konusu 
bu Yönetmelikte açık bir şekilde yer almamaktadır. 

Tablo 2’de belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında özellikle doğa koruma, çevre koruma ve 
mekânsal planlarla ilgili olan yasal düzenlemelerde peyzaj mimarlığı meslek disiplininin görev 
ve yetkileri olmalıdır. Oysa söz konusu yasal düzenlemelerden “Çevre ve Orman Bakanlığı 
Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”, “Çevre ve 
Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetme-
lik”, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Göster-
imi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik”, “Av 
ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve 
Esaslara Dair Yönetmelik” ve “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden 
Kazandırılması Yönetmeliği”’nde peyzaj mimarlarının mesleki görev olarak sorumluluk ve ye-
tkileri bulunmamakta,  sadece terim olarak “peyzaj”, “peyzaj değerleri” “peyzaj çalışmaları” 
gibi ifadeler yer almaktadır. Bu konuda “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”’in 16. maddesindeki araştırma ekibinde belirtilen yaklaşık 
10 adet meslek grubu kapsamından Bakanlıkça seçilecek beş kişinin görevlendirileceği be-
lirtilmektedir. Söz konusu meslek grupları arasında “peyzaj mimarları” yer almakla birlikte, 
araştırma ekibinde yer alabilme durumu Bakanlığın görüşüne bırakılmıştır. İlgili yasal düzen-
lemede “peyzaj mimarlarının” görev ve yetkisinin olması olumlu olarak değerlendirilebilse 
de, doğa koruma çalışmalarında mutlak yer alması gereken meslek disiplinlerinden biri olması 
gerçeğinden dolayı mesleki hak ve çalışma konularımız açısından oldukça yetersiz kalmaktadır. 
Ülkemizde konuyla ilgili son yasal düzenleme ise 03.07.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”’dir. Yönetmeliğin 57. maddesinde 
yapı sahibi veya vekilince hazırlatılacak projelerden asansör avan projesi, ısı ve su yalıtım 
projesi veya raporu, gürültüye karşı korunma proje veya raporu, yerleşme ve yapının özelliğine 
göre ilgili idarece istenecek peyzaj projesinin de ekleneceği belirtilmektedir. Aynı maddenin 
devamında “peyzaj projeleri” olarak adlandırılan projelerin “açık ve yeşil alanlar için ekolojik, 
doğal ve kültürel verilere dayalı olmak üzere, peyzaj mimarlarınca hazırlanıp imzalanan, yer-
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Şekil 2. Özel bir şirketin 1992 yılında “peyzaj planı” adıyla yaptırdığı karayolu bitkilendirme 
paftası

Örneğin Şekil 2’de özel bir şirket tarafından “peyzaj planı” adıyla yaptırılan, ancak aslında karay-
olu bitkilendirme çalışması olan bu pafta, peyzaj mimarlığı çalışma alanlarının ne şekilde al-
gılandığını somut olarak göstermektedir. 
 
Peyzaj mimarlığı mesleğine ait terimsel ifadelerin yanlış kullanılması, mesleğimizin gerektiği 
şekilde ilgili yasal düzenlemelerde yer edinmesine de zarar vermektedir. Ancak bu durumun 
sebeplerinden biri de mesleğimizin sınırlarını ve çalışma konularını tam olarak belirleyen bir 
yasal düzenlemenin (Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri 
Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliği) oldukça geç 
yürürlüğe girmiş olmasıdır. Yönetmelikte peyzaj mimarlığı çalışma konuları yer almakla birlik-
te, peyzaj mimarlarının temel çalışma konularından biri olan “peyzaj planı” söz konusu görevler 
kapsamında bulunmamaktadır. Dolayısıyla meslek çalışma konularını yasal zeminde tam olarak 
belirleyen bir yasal düzenlemenin olmaması, Ziraat Mühendisleri (Ziraat Mühendisleri Odası 
Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği, 08.11.2005 tarihli Resmi Gazete) 
ve Orman Mühendisleri (Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulanma Usul ve Esasları İle Serbest Ormancılık 
ve Orman Ürünleri Büro Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik, 27.02.2007 tarihli Resmi Gazete) 
olmak üzere farklı meslek disiplinlilerinin peyzaj mimarlığı mesleğinin temel çalışma konuları 
olan peyzaj planlama, doğa koruma, korunan alan planlaması ve peyzaj tasarımı gibi konularda 
yetki sahibi olmaları için girişimlerde bulunmalarına neden olmaktadır. 

Peyzaj mimarlığı hem kırsal hem de kentsel alanlarda, insan istek ve gereksinimlerini, ekolo-
jik ilkeler kapsamında sentezleyerek planlama, tasarım, onarım ve yönetim çalışmaları yapan 
bir meslek disiplinidir. Bu nedenle madencilik faaliyetleri ile ilgili onarım çalışmalarında, doğa 
koruma, çevre koruma ve mekânsal planlarla ilgili yasal düzenlemelerde terimsel ifade olarak 
bulunmaktan ziyade, mutlaka mesleki olarak sorumlulukları ve yetkileri ile yer almalıdır. Konu 
kapsamında ülkemizdeki planlama hiyerarşisi Tablo 4’de ve peyzaj planlarının ilgili mevzuatta 
bulunması gereken yeri Tablo 5’de verilmiştir. 

meslek disiplinlerine göre “ekoloji-ekonomi” sentezini en iyi şekilde yapan, ekosistemler arası 
ilişkileri tanıyarak doğal kaynakları koruyarak kullanan ya da kullanarak koruyabilen, planlayan 
ve geliştiren, her türlü çevre sorunlarının saptanmasında ve önlenmesinde görev alan, bitki ve 
hayvan türlerinin nesillerini uygun ortamlarda devam ettirebilmeleri için öneriler geliştiren, 
insanların çağdaş bir ortamda yaşayabilmeleri için planlamalarıyla olanaklar yaratan meslek 
elemanlarının, yani peyzaj mimarlarının yasal düzenlemeler kapsamında görev ve yetkileri, 
etkinlik bakımından oldukça yetersizdir.  Bu yetersizlik, Tablo 2 kapsamında araştırılan yasal 
düzenlemelerdeki “peyzaj” kelimesinin kullanım şekillerinin Tablo 3’de sınıflandırılması ve 
Şekil 1’de de oranlanması ile daha net görülebilmektedir.

Tablo 3. Çalışma kapsamında araştırılan yasal düzenlemelerde “peyzaj” teriminin sınıflandırıl-
ması

Şekil 1. Çalışma kapsamında araştırılan yasal düzenlemelerde “peyzaj” teriminin kullanım 
amacına göre oranları

İlgili yasal düzenlemelerde ağırlıklı olarak “peyzaj”, “peyzaj değerleri”, “peyzaj özellikleri” ve 
“peyzaj çalışmaları” gibi terimsel ifadeler, mesleki tanımından farklı olarak kullanılmıştır. Bu 
durum özellikle peyzaj mimarlığı meslek disiplini çalışma alanlarının yanlış anlaşılmasına, 
dolayısıyla da Şekil 2’de örneği verilen bazı yanlış uygulamalara neden olmaktadır.

2. Oturum2. Oturum
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2. Oturum

(Yücel ve Çolakkadıoğlu 2017).
Çevre Envanter Planından sonraki kademede de, mekansal strateji planlarının hedef ve strateji 
kararlarına uygun olarak ve Çevre Envanter Planı verilerini kullanarak, kentsel ve kırsal yer-
leşim alanları ile gelişme alanlarını, rekreasyon, korunan alan, sanayi, turizm, tarım, ulaşım ve 
enerji gibi sektörlere ilişkin alan kullanım kararlarını insan istek ve gereksinimleri kapsamında 
doğal-kültürel ve tarihi kaynakları koruma-kullanma dengesini temelinde belirleyen bölge, hav-
za veya il düzeyinde hazırlanabilen plan notları ve raporuyla bir bütün olan 1/10 000 - 1/ 25 000 
ölçekli peyzaj planları bulunmalıdır. 
Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini gerçekleştirdiği peyzaj planı çalışmalarının dışında da ülkem-
izdeki planlama sürecinde doğal ve kültürel kaynakların korunması temelinde hizmet verebilme 
yetisine sahiptir. Şekil 3’de de peyzaj mimarlığı meslek disiplinin, ülkemizdeki plan kademeler-
ine katkıları belirtilmiştir.

Kalkınma planlarına peyzaj mimarlığı meslek disiplinin katkısı ülkesel düzeyde hazırlanacak 
peyzaj programları ile gerçekleştirilmelidir. Kalkınma planlarında ülke genelinde her türlü sek-
töre ait politikaların belirlenmesinde koruma- kullanım dengesinin nasıl sağlanacağının belir-
lenmesine yönelik politika ve stratejilerin oluşturulması için ülkesel düzeyde peyzaj program-
ları hazırlanmalı ve kalkınma planlarındaki sektörel politikaların koruma temelli yaklaşımla 
oluşturulmasına katkı sağlanmalıdır. Peyzaj mimarlığı mesleği, mekansal strateji planlarına 
“bölgesel peyzaj programları” ile imar planlarının hazırlanma sürecine ise rekreasyon, açık ve 
yeşil alan projeleri gibi peyzaj projeleri ile katkılar sağlamalıdır. 

Şekil 3. Mevcut planlama hiyerarşisindeki planlara peyzaj mimarlığı meslek disiplinin katkısı 
(Yücel ve Çolakkadıoğlu 2017)

Etkin bir peyzaj politikasının oluşturulmasında Tablo 5 ve Şekil 3’de önerilen mevzuat kapsamın-
daki süreçten sonra, söz konusu mevzuat ve süreçlerin uygulanmasını sağlayacak örgütler 
de önemlidir.  Peyzaj mimarlarının Tablo 5’de ve Şekil 3’de görevlerini ya da görev önerileri-
ni gerçekleştirebilmek için Orman ve Su İşleri Bakanlığında bulunan “Peyzaj Koruma Şubesi” 
yeterli bir yapılanma değildir. Bu yapılanma ……..Bakanlığı bünyesinde “Genel Müdürlük” 
düzeyinde olmalı ve Bakanlık tarafından özellikle “peyzaj planlarının” uygulamasını takip et-
mek üzere il ve ilçelerde teşkilatlandırılmalıdır.

2. Oturum

Tablo 4. Ülkemizdeki plan türleri, yasal dayanakları, yetkili kurumlar ve ölçekleri  (Yücel ve 
Çolakkadıoğlu 2017)

Ülkemizde plan hiyerarşisi kapsamında peyzaj planları değerlendirdiğinde en çok “Çevre Düze-
ni Planları”na benzemektedir. Ancak söz konusu amacı gerçekleştirmede içerik olarak çevre 
düzeni planları, peyzaj planları kadar etkin olamamaktadır. Çevre düzeni planları, doğal ve 
kültürel kaynakların korunması amacıyla alan kullanım kararlarının alındığı, bölge plan karar-
larına uygun olarak, imar planlarına altlık oluşturan planlar olmalıdır. Ancak mevcut durumu 
ile çevre düzeni planları, doğal kaynakların korunması temelinde söz konusu alanda doğal ve 
kültürel kaynakların belirlendiği ve haritalandığı planlardır.

Tablo 5. Peyzaj planlarının planlama hiyerarşisindeki yeri (Yücel ve Çolakkadıoğlu 2017)

Dolayısıyla çevre düzeni planları mevcut tanımı ve uygulamaları kapsamında çevre ile ilgi-
li bir envanter planı niteliğini taşımaktadır. Ancak doğal kaynakların korunması için sadece 
varlıklarının bilinmesi yeterli değildir. Ayrıca doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturacak faali-
yetler ile mevcut ve olası faaliyetlerin de birbirleriyle olan ilişkilerinin, çelişkilerinin ve etkileşi-
minin de bilinmesi ve bu faaliyet ve baskılara karşı önlemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. An-
cak bu bilgi ve veriler çevre düzeni planlarında değil, peyzaj planlarında yer almaktadır.

Belirtilen gerekçeler doğrultusunda Tablo 5’de önerildiği gibi, plan kademeleri kapsamında me-
kansal strateji planlarının altında çevre düzeni planları yerine adı “Çevre Envanter Planı” olan 
toprak, jeoloji, hidroloji, iklim, biyotop gibi temel coğrafi ve doğal kaynak verilerinin 1/25 000 
- 1/100 000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya 
il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan yer almalıdır 
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Peyzaj politikalarının etkinliğinin sağlanması, mevzuat ve mevzuatı uygulayıcı kurumlar ka-
dar, meslek elemanlarının yetkinliğiyle de ilgilidir. Yetkin peyzaj mimarlarını yetiştirmek ise 
üniversitelerin temel görevleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar yurt dışı örnekleri bulun-
sa da ülkemizde peyzaj mimarlığı eğitiminin bir fakülte kapsamında yapılandırılması konusu 
henüz fikirsel olarak zihinlerde bile yer almamakta, sadece “Acaba hangi fakülte kapsamında 
yer alsak?” sorunsalından öteye gidememektedir. Bu nedenle peyzaj mimarlığı eğitiminin ku-
rulacak olan “Peyzaj Mimarlığı Fakülteleri”nde verilmesi, eğitim sisteminin bu düzey ve yönde 
yapılandırılması ve ülke genelinde birliğin sağlanması oldukça önemlidir. 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde belirtilen “Peyzaj politikası”, yetkili kamu makamları tarafından 
peyzajların korunması, yönetimi ve planlanması amacına yönelik olarak özel önlemlerin alın-
masına izin veren genel ilkelerin, stratejilerin ve rehber kuralların ifadesi anlamına gelmektedir. 
Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin hak ettiği önemi ve değeri görebilmesi “etkin ve bütüncül 
bir peyzaj politikasının” oluşturulması ile gerçekleşebilir. Söz konusu politikanın oluşturulması 
sürecindeki ilk ve en önemli basamak ise peyzaj mimarlığı meslek disiplinin yetki ve sorum-
luluklarını belirleyen ilgili etkin mevzuatın oluşturulmasıdır. Günün gereksinim ve şartlarına 
göre birbirinden bağımsız oluşturulan yasal düzenlemeler ve meslek elemanlarının yetiştirildiği 
üniversite eğitiminde birliğin sağlanamaması, “etkin ve bütüncül bir peyzaj politikasının” 
oluşturulması önünde hem bir engel, hem de söz konusu peyzaj politikaların olmaması, ilgili 
mevzuatın oluşturulamamasında ve eğitimde birliğin sağlanamamasında önemli bir nedendir.
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TÜRKİYE’NİN DOĞA KORUMA MEVZUATINA PEYZAJ MİMARLIĞI 
AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Yrd. Doç. Emrah YALÇINALP1

1KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, TRABZON
E-posta: yalcinalp@ktu.edu.tr

Öz: Doğal kaynak değerlerin korunması her ne kadar son dönemlerde popülarite kazanmış 
bir kavramsa da, bunların özellikle 18. yy’dan başlayarak artan endüstrileşme faaliyetlerin-
den etkilendikleri yapılan birçok çalışmada vurgulanmıştır. Bu tarihlerden itibaren artan yoğun 
baskıların doğal kaynak değerlerin sürdürülebilirliklerini tehdit etmeleriyle hem küresel ölçek-
te, hem de ülkeler bazında bir takım düzenlemelere gidilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu tür 
düzenlemelerle doğal kaynak değerlerini korumaya çalışan ülkelerden biri de Türkiye’dir.
Türkiye’de doğa koruma dendiğinde mevzuata ilişkin akla ilk gelen düzenlemeler; 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bazı İlke Kararları ile Yönetmeliklerdir. Bu 
düzenlemelerin hepsinin çıkış noktaları doğal kaynak değerlerin korunması ise de, zaman 
zaman düzenlemeler yapılırken katkı koyan meslek disiplinlerinin konuları kendi özellerinde 
dar bir biçimde irdelemesi, zaman zaman da uygulamada karşılaşılan diğer nedenlerle bazı 
çelişkilerin ortaya çıktığı gözlemlenebilmektedir.
Bu araştırmanın temel amacı; yukarıda bahsedilen düzenlemeleri peyzaj mimarlığı meslek di-
siplini açısından ele alarak, ülkemiz kaynak değerlerinin korunmasına engel teşkil edebilecek 
bazı sorunları ve çelişkileri ortaya koymak; bunlara yönelik çözüm önerileri üreterek sürdürüle-
bilir ve tutarlı peyzaj politikaları oluşturmaya yönelik bir katkı sağlamaktır. Araştırmada ilgili 
düzenlemeler peyzaj mimarlığı özelinde ele alınmış, irdelenmiş ve tutarsızlıkların neler olabi-
leceği peyzaj mimarlığı mesleğinin evrensel tanımlarından ve yaklaşımlarından yararlanılarak 
ortaya konulmuş ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Genel Bilgiler

Sıklıkla endüstrileşme ile birlikte anılan kentleşme, özellikle son 300 yılda, dünyayı -özellikle 
yaşı ile birlikte düşünüldüğünde- hiçte alışık olmadığı bazı gelişmelerle yüz yüze bırakmıştır. 
Çok uzun zamanlar boyunca sağladığı kaynak değerlerle üzerindeki birçok canlıya yaşam im-
kanı sunan dünya, endüstrileşme faaliyetlerinin arttığı bu son görece kısa dönemde yaşam im-
kanı sunduğu insanoğlunun tüketim hareketlerine maruz kalmıştır. Artan karbon salınımının 
iklim değişikliğine neden oluşu, kentsel katı alanların oluşmasıyla ortaya çıkan ısı adası etkisi, 
polenizasyona bağımlı yaşayan canlıların habitatlarının yok edilmesine bağlı olarak ortaya çık-
mış tarımsal verimsizlik, kent yüzeylerinde oluşturulan geçirimsiz katman sayesinde yer altı 
sularının beslenememesi ve tüm bunlara bağımlı olarak ortaya çıkan diğer çevresel sorunlar 
dünyayı gittikçe daha zor varlığını sürdüren bir gezegen haline getirmektedir.
Dünyayı gittikçe daha çok hırpalayan insan, bu şartlarda varlığını devam ettirebilmesinin im-
kansız olduğunu fark ettiğinde henüz iş işten geçmemiş olsa da, bu farkındalığın çok erken bir 
dönemde olduğunu söylemek de imkansızdır. Birçok habitatın geri dönüşümü imkansıza yakın 
biçimde etkilendiği bu dönemde yapılacak en pragmatik şey, insanoğlu için de bir kurtarıcı 
adayı olmuştur: Doğa koruma.

Doğa koruma ile ilgili ilk eğilimlerin, doğanın henüz korunmak zorunda olmadığı dönemlere 
kadar uzandığını gösteren birçok kayıt bulunmaktadır. Roma’da meyve ağaçlarının korunması 
için alınan bir dizi önlem doğa koruma tarihini milat dolaylarına götürmekte, bununla birlikte 
birçok bilimsel çalışmada kıta Avrupası ve İngiltere’de ortaçağ dolaylarında ortaya konan doğal 
kaynakları korumaya yönelik çabalardan sıkça bahsedilmektedir. 

Bununla birlikte, yasalara dayandırılan ve organize bir biçimde ortaya konulan doğa koruma 
çalışmalarının 19. yy.’da ortaya çıkmaya başladığı, 20. yy.’da ise bugünküne yakın olan şeklini 
almaya başladığı genel anlamda kabul gören bir anlayışı ifade eder. 19. yy.’da özellikle milli 
park anlayışının ortaya çıkması ile ivme kazanan yaklaşım, sonraları birçok farklı statü, resmi 
kurum ve gönüllü kuruluşu da bünyesine katmıştır.

Türkiye’deki ilk gelişmeler ise bugün dünyanın “gelişmiş ülkeler” olarak andığı ülkelerden çok 
daha sonraları, 1950’ler civarında olmuştur. Milli park teriminin anılmaya başlaması ile nispe-
ten popüler hale gelen süreç, son olarak peyzaj mimarlığı meslek disiplinini en çok ilgilendiren 
gelişmelerden birini, 20.10.2000 tarihinde imzalanan ve peyzajların korunmasında, yönetilme-
sinde ve planlanmasında işbirliğinin önemini vurgulayan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin Türki-
ye’de 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girme-
siyle yaşamıştır. 

Materyal ve Metot 

Türkiye’de doğa koruma konusuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan birçok yasa, yö-
netmelik, kararname ve mevzuatın diğer bileşenleri mevcuttur. Buradan hareketle “Doğa Ko-
ruma Mevzuatı” demek çok geniş ve kontrolü tek başına bir hukukçu ya da doğa korumacı 
için kolay kolay mümkün olmayacak bir alanı ifade etmektedir. Bununla birlikte söz konu-
su mevzuatın temelini oluşturan bazı kanunlar, bütünün çok büyük bir kısmını karşılayacak 
düzeyde olup bunların başlıcaları; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
2872 sayılı Çevre Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 
olarak sıralanabilir. Bu araştırmada temel olarak ele alınan kanun ise 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’dur. Araştırma, yazarın 2011 yılında başlayıp araştırmanın 
kaleme alındığı 2017 yılının Kasım ayı itibarıyla devam eden ve üyelik, başkan yardımcılığı ve 
başkanlık görevlerini yürüttüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelikleri sırasında 
karşılaştığı konuları ve bunlardan türetilebilecek potansiyel sorunları meslek disiplini açısından 
değerlendirmesiyle ortaya çıkmıştır.  
Bulgular ve TartışmaAnahtar Kelimeler: Peyzaj politikaları, Doğa koruma, Mevzuat
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1-c) Sağlıksız Ağaçların Onarım ve Bakımları Konusunda Yaşanan Eksiklikler

Her ne kadar ülkemizde bu konuda hizmet veren özel kuruluşların sayısı hızla artmaktaysa da, 
özellikle anıt ağaçların yaşlarına bağlı olarak yaşadıkları sağlık sorunlarına müdahale gerek-
liliği konusunda hukuki bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. Koruma kurullarına ge-
len taleplerle kurul gündemlerine girebilen bu durumlarda talep konusu sıklıkla talebe konu 
bitkinin rehabilite edilmesi değil, tescilinin düşürülerek kesilmesine izin verilmesi yönünde 
olmaktadır. Bu nedenle tescilli bir bitkinin sağlık durumunun denetlenerek gerekli periyodik 
bakımlarının ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak, mevzuata peyzaj mimarlığı penceresin-
den bakıldığında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

1-d) Bitki Denince Akla Gelenin Sadece Ağaç Olması:

Koruma kurullarının gündeminde önemli yer tutan taleplerden birisi de korunan alanlarda alt 
ve üst yapı inşalarına izin talepleri olup, özellikle bu taleplerin kamu yararına olmaları ya da 
turizmi teşvik edici karakter taşımaları ile karşılaşılan, alanın niçin korunuyor olduğunun sor-
gulanması durumunda ortaya çıkan bir anlayıştır. Talep sahibinin şahıs ya da resmi kurum ol-
masından bağımsız, başvurduğu ilk yollardan biri olan “Zaten korunmasını gerektirecek çok 
özel bir bitki varlığı da yok” ifadesi sıklıkla alanın ağaç barındırmamasına vurgu yapan bir 
fotoğrafla desteklenmektedir. Özellikle 1800 m üzerinde, orman üst sınırındaki Alpin alan-
larda yapılması düşünülen müdahalelerde karşılaşılan bu durum, coğrafi ve iklimsel karakteri 
bakımından biyokütlesi düşük ama tür çeşitliliği yüksek olan alanlarda da mevzuatın peyzaj mi-
marlığı meslek disiplini ile fazlaca uyum içinde çalışmadığı kısımlardan birini oluşturmaktadır. 

2- Mevzuatın pratikte yaşananlara karşı yetersiz kalmasından kaynaklı sorunlar:

2-a) Korunmayan Alanın Korunan Alandan Daha Özgün Değer Taşıması:

Korunan alanların sınırlarının belirlenmesi sırasında doğal eşiklerden çok harita üzerinde be-
lirlenen sınırların kullanılması durumunda sıklıkla karşılaşılan bu durum, ekolojik olduğu ka-
dar sosyolojik bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Söz gelimi, bir derenin bir tarafı 
2863 sayılı kanun ile korunurken diğer tarafı bu statüyü taşımamakta, bununla birlikte aynı 
coğrafyada bulunan bu iki alandan alt yapı çalışmalarına izin verilen korunan kısımda bir takım 
doğallıktan uzak etkileşimler gözlemlenebilmektedir. Resmi bir statü ile korunmayan kısmın, 
korunan kısımdan daha fazla doğallık taşıdığı bu durumlarda, doğal yapısı bozulmamış kısımda 
faaliyet göstermek isteyen bir firma, her ne kadar buna yasal hakkı olsa da, yerel halkın o böl-
genin doğallığının bozulmaması yönünde tepkisiyle karşılaşmakta, diğer kısımda faaliyet talep 
ettiğinde ise mevzuatla karşı karşıya kalabilmektedir. Her ne kadar 29086 sayı 12 Ağustos 2014 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilke kararı ile SİT alanlarında bazı koşulların sağlanması 
şartı ile Hidroelektrik Santrali yapımı mümkün olabilmekte ise de, diğer birçok faaliyet için 
mevzuata dayalı açmazın sürüyor olması çok olası gözükmektedir. 

2-b) Anıt Ağaç Puantaj Yöntemi:

Yakın bir geçmişe kadar ilan edilmiş anıt ağaçların taşıdıkları karakteristiklerin bir standart 
taşımaması, koruma kurullarının karar verme mekanizmalarında ciddi sorunlara neden olmuş-
tur. Bu nedenle bir standart sağlanması amaçlanmış ve ilgili kurumlar çalıştırılarak bir puantaj 
tablosu oluşturulmuştur. Ekolojik, kültürel ve fiziksel birçok parametrenin belirli puanlarla ifade 
edildikleri bir puantaj tablosunun, ele alınan ağaca uyarlanarak toplamda aldığı puan üzerinden 
o ağacın anıt ağaç olup olmamasına karar verildiği bu sistem, her ne kadar bir standart getirse 
de, bütünüyle ihtiyacı karşılayamamaktadır. Söz gelimi, bir kırsal yerleşim alanının kültüründe 
kendine yer bulmuş, adres tarif ederken kullanılan, altında buluşmaların yapıldığı bir ağaç, 
sahip olduğu bu değerlerle tescil altına alınması gereken bir niteliği taşısa da, tarihi açıdan 
önemli bir olayı simgelemediği, yeterli görülen fiziksel şartları sağlayamadığı ya da nesli te-

Başta 2863 sayılı yasa olmak üzere, mevzuatın diğer bazı kısımlarını da ilgilendirecek biçim-
de, yukarıda bahsedilen metot çerçevesinde ele alındığında peyzaj mimarlığı meslek disiplini 
açısından doğa koruma mevzuatına bakıldığında karşılaşılan en temel sorunları şöyle sıralamak 
mümkündür: 

1- Bitkisel materyalin yeterince iyi bilinmemesinden kaynaklı sorunlar
2- Mevzuatın, pratikte yaşananlara karşı yetersiz kalmasından kaynaklı sorunlar
3- Talep sahiplerinin hassasiyet eksikliğinden kaynaklanan sorunlar
4- Mevzuat değişikliğinden ve statü çakışmasından kaynaklanan sorunlar
5- Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin lobi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar

1- Bitkisel materyalin yeterince iyi değerlendirilmemesinden kaynaklı sorunlar:

1-a) Bitki Türlerinin Denetlenmesi Konusunda Hassasiyet Eksikliği: 

İlgili mevzuat bunu doğrudan vurgulamasa da, özellikle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanunu’nun ele alınışında yapısal materyal için gösterilen yerel olma, bulunduğu alanın 
kültürel geçmişine uygun olma, doğal görünme gibi kriterlerin birçoğu, pratikte bitkisel ma-
teryal için dikkate alınmamaktadır. Kullanılan bitkinin türü, kökeni, bulunduğu habitata muhte-
mel etkileri gibi konular sıklıkla “bitki=doğallık” anlayışı ile göz ardı edilebilmektedir. Söz 
gelimi, 2863 sayılı kanun çerçevesinde korunmakta olan bir alanda, yol yapımında kullanıla-
cak döşeme kaplama malzemesinin doğal gözükmesi ve yerel bir malzeme olması konusun-
da hassas davranmak artık bir refleks halini almışken, aynı alanda oluşan bir duvarın yapısal 
karakterini gizlemek için kullanılacak bitkisel materyalin ×Cupressocyparis leylandii gibi ülke 
coğrafyası ile ilgisi olmayan ve dolayısıyla yakın ya da uzak gelecekte çevredeki doğal biyo-
toplara etkisinin kestirilmesinin güç olduğu türlerin kullanılmasının önünde somut bir engel 
bulunmamaktadır. Oysa bu durumun bilimsel literatürde genetik kirlilik, ekolojik kirlilik gibi 
isimlerle anılan durumlara yol açma ihtimali oldukça yüksektir. Örneğin Türkiye’de Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’nde bulunan doğal türlerden biri olan Rhododendron ponticum’un İngiltere’ye 
götürülmesi sonrası, bu bitkinin gölge toleransının yüksek olması, nem ihtiyacının İngiltere’nin 
şartlarıyla buluşması ve bitkinin hızlı yayılıcı karakteri nedeniyle ciddi zararlara neden olduğu 
ve doğal ormanları tehdit ettiği bilinmektedir. Benzer durumların yaşanmaması için konu üze-
rinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi bir zorunluluktur.

1-b) Bitkilerin Habitat Özelliklerine Yapılacak Müdahale Konusunda Hassasiyet Eksikliği

Bitkiler, yaşadıkların habitatların bütün dinamikleri ile ilişki içindedirler. Bununla birlikte 
bilimsel platformlar dışında bitkinin ele alınışı genel olarak bitkinin kendi varlığından ibaret 
görünmektedir. Bitkiye dokunulmadığı müddetçe yakın çevresinde kazı-dolgu yapılması, farklı 
inşa malzemelerinin kullanılması, insanların kişi sayısı ve bulunma amacı gibi nitelikler be-
lirlenmeden bitki yakın çevresine sokulmasına izin verilmesi gibi çok sayıda durumda, öyle 
bir amaçla hareket edilmemiş olmasına rağmen, bitkisel materyalde ciddi kayıplar söz konusu 
olabilmektedir. Bu durumların önüne geçilmesi için alınacak önlemler yapısal konstrüksiyon-
dan farklı olarak çok fazla tanımlı olmadığından, sadece bilimsel raporların istenmesi ya da 
karar verme mekanizmasında aldığı bilimsel formasyon gereği bu hassasiyeti taşıması gereken 
kişilerin varlığı ile mümkün olabilmektedir. Hassas bir ekosistemde bulunan bitki topluluğunun 
etrafında rekreasyonel etkinlik gerçekleştiren çok sayıda insanın, özellikle yaşlı ağaçlarda 
görülen yüzeydeki kökleri aşındırarak bitkiye ciddi stres yaşatması, bitki kök boğazının özel-
likle yapısal peyzaja uygun olmasını sağlamak için aşırı düşürülmesi ya da yükseltilmesi, dolgu 
malzemesi kullanılması gerektiğinde yoğun olarak tuz barındıran deniz kumu ya da diğer kim-
yevi maddelerin kullanılmasını kısıtlayacak önlemlerin belirlenmemiş olması, bitkisel materyal 
çevresinde yapılacak kazıların sıklıkla yakın yeraltı su rejimini değiştirecek etkisinin göz ardı 
edilmesi gibi durumlar, en sık karşılaşılan durumları ifade etmektedir.
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hlike altında ya da korunması gerekli bir türü ifade etmediği için tescil edilemeyebilmektedir. 
Bu eksikliği giderilmesi için bazı özel durumların, konunun uzmanları tarafından belirtilmesi 
koşuluyla mevzuatta ele alınması önemli ir sorunu ortadan kaldıracaktır. 

2-c) Peyzaj Özelliklerinin ve Karakteristiklerinin Yeterli Hassasiyetle Ele Alınmaması:

Ülkemizdeki doğa koruma mevzuatının, peyzaj mimarlığı meslek disiplinini ilgilendiren en 
önemli açmazlarından birisi de bir doğal kaynağı tanımlayan resmi bir yaklaşımın, aynı doğal 
kaynağın bir peyzaj özelliği olduğunu göz ardı edebilmesidir. Konuyla ilgili en çarpıcı örnek, 
mevzuatta maden olarak tanımlanan torf konusunda yaşanmaktadır. Dünyada oldukça az sayıda 
yerde bulunan ve bu anlamda korunması gerekliliği had safhada olan “yüzen ada” oluşumları, 
sıklıkla torf denilen, bitkisel materyalin ayrışması sonucu oluşmuş, içinde bol miktarda hava 
bulunan madde sayesinde gerçekleşmektedir. Ülkemizde tek başına çok ciddi bir turizm faali-
yeti oluşturabilecek bu yüzen adalar, maden işletmesi olarak kiralanmış, bu adalar öğütülerek 
çiçekçilik sektöründe kullanılmak üzere paketlenerek piyasaya sunulmuştur. Üzerinde onlarca 
insanın rahatlıkla bulunabileceği büyüklükteki bu yüzen adalar, rüzgarın etkisiyle bulunduğu 
gölün bir tarafından diğer tarafına hareket edebilmekte ve bu sayede çok ciddi bir turizm et-
kinliği sağlayabilecekken, bunların maden olarak değerlendirilmeleri tam anlamıyla önemli bir 
peyzaj karakterine olması gereken gözle bakamayan mevzuattan kaynaklanmaktadır. 

3- Talep sahiplerinin hassasiyet eksikliğinden kaynaklanan sorunlar

Kabul edilmesi gereken en önemli sorunlardan birisi de, korunan alanlarda etkinlik 
gerçekleştirmek isteyen talep sahiplerinin, alanda bulunan koruma statülerinin, kendilerinin de 
içerisinde bulundukları toplumun uzun vadeli faydaları için var olduğu fikrini benimsememiş 
olmalarıdır. 2863 sayılı kanun kapsamında korunan birçok alanda yaşayan yerel halkın ve bu 
alanlarda farklı etkinliklerde bulunmak isteyen geniş bir kesimin ortak noktaları, söz konusu 
koruma statülerinin büyük ölçüde gereksiz olduğu, alanda gerçekleştirilecek ve kendilerince 
masum olan bazı taleplerin alanın doğal ve kültürel kaynak değerlerine herhangi bir zararlarının 
olmayacağını düşünmeleridir. Bu talepler tescilli bir alanda bulunan bir ağacın kesilmesi için 
geldiğinde genellikle fazla sineğe neden olma, fazla gölge yaparak yaşam konforunu bozma, 
çatı ve yol akarlarını tıkayarak sorunlara neden olma, aynı bitkiden zaten birçok yerde bulun-
ma, sahip olunan ev ya da diğer mülklerin yakınında bulunarak bunlara zarar verme ihtimalinin 
bulunması gibi nedenlere dayandırılmaktadır. Bunun yanında konut ve ticari alan inşası, turizm 
tesisi yapımı ve hatta çığ tehlikesi bulunan ve yaban hayatının çok aktif olduğu bir alanda gez-
inti amaçlı helikopterle uçuş izni dahi talebe konu olabilmektedir. Söz konusu talepleri belirli 
bir süzgeçten geçiren bir dinamik şu an için ya bulunmamakta, ya da bulunsa bile yeterli düzey-
de fonksiyonel çalışmamaktadır.

4- Mevzuat değişikliğinden ve statü çakışmasından kaynaklanan sorunlar

Korunan alanların statü değişimleri ve aynı alanın farklı statülerle korunuyor oluşları, peyzaj 
mimarlığına ilişkin en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevzuatta yapılan 
ve sıklıkla koruma statülerinin değişimini beraberinde getiren bu durum zaman zaman gerçek-
ten koruma derecelerinde değişikliğe sebep olmakta, zaman zamansa böyle olmasa bile hem 
yerel halk hem de siyasi figürler tarafından konunun popüler olması nedeniyle gündemde tutul-
maktadır. Son dönemde SİT statülerinde yapılan değişikliklerle bu alanların Kesin korunacak 
alanlar, Nitelikli doğa koruma alanları ve Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları 
olarak ele alınmaları, konu edilen bu sorunun yaşandığı en güncel örneklerden birini ifade et-
mektedir.

Aynı alanın birden fazla statü ile korunuyor oluşu da ülkemizde görülen en önemli sorunlar-
dan biri olup, kurumlarla kurumlar, kurumlarla işletmeler, işletmelerle yerel halk başta olmak 
üzere, birçok farklı tarafın birbirleriyle önemli sorunlar yaşamalarına sebep olmaktadır. Yetki 

karmaşası ve sorumluluk alanlarının iç içe girmiş olmasıyla ciddi karışıklıkların yaşandığı bu 
durum da, yakın gelecekte mutlak suretle çözülmesi gereken bir durumu işaret etmektedir. Bir 
kurumun peyzaj değerleri nedeniyle rekreatif olarak değerlendirmek istediği bir alan, başka bir 
kurumun mutlak suretle koruma refleksi ile karşılaşabilmekte, ortaya çıkan kaotik durum ise 
çözümü zor sorunları doğurabilmektedir. 

5- Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin lobi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar

Birçok meslek disiplinine göre görece olarak yeni bir meslek olan peyzaj mimarlığı, bu neden-
le kurumsal yapısını ve organizasyon reflekslerini geliştirme konusunda yeterli düzeye henüz 
erişememiş bir yapı sergilemektedir. Karar verme mekanizmaları ve bürokraside yeteri kadar 
yer alamayan meslek disiplini nedeniyle temsil sorununu ciddi biçimde hisseden yapı, mevzuat 
oluşturulurken de bu durumun getirdiği bir takım güçlükleri yaşamaktadır. Tescilli bir alanda 
müdahale gerektiğinde alanda bulunması gereken meslek disiplinleri ile ilgili bir karar almak 
gerektiğinde, ilgili kurum ve komisyonlarda sıklıkla temsil edilen mühendisliklerden farklı 
olarak peyzaj mimarlarının anılması, yalnızca söz konusu kurumlarda bir peyzaj mimarı bu-
lunmakta ve bu konuda bir görüş belirtmesi mümkün oluyorsa karşılık bulmaktadır. Peyzaj mi-
marlığı meslek disiplininin bu konuda gelişim göstermesi ve lobi faaliyetlerini güçlendirmesi, 
birçok alanda olduğu gibi, mevzuatın oluşturulması sırasında da meslek disiplinin ve dolayısıy-
la ülkemizdeki koruma çalışmalarının önünü açacak önemli bir unsuru oluşturmaktadır. 
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Öz: Türkiye’de kentsel mekanlarda yapılan bitkilendirme çalışmalarında yerel yönetim-
ler, kırsal alanlarda yapılan çalışmalarda da orman bölge müdürlükleri ile karayolları bölge 
müdürlükleri önemli rol üstlenmektedir. Orman alanları dışında bu çalışmalar kapsamında 
peyzaj mimarlarının rolleri ilgili kurumlarda bulunabilmelerinin yanısıra bu kurumlarda etkili 
olabilecek konumda bulunmalarına da bağlıdır. Oysa dünyada bitkilendirme konusunun öne 
çıkarıldığı veya alınan önlemler arasında da bulunduğu çok sayıda sorun bulunmaktadır. Bu 
sorunların çözümünde peyzaj mimarlarının rol oynamaması mümkün değildir. Bu çalışmada 
kırsal ve kentsel alanlarda mevcut bitkilendirme ve peyzaj mimarlarının rol üstlenebileceği 
konular irdelenmiştir.

1. Giriş

Özellikle son yıllarda uygulanan arazi kullanım politikaları ile doğal ve doğala yakın alanların 
tahribatının hız kazandığı ülkemizde % 3.02’lik alanın dışındaki büyük kesim çölleşmeye açıktır 
(Yıldız ve ark., 2009). Ülkemizde çevresel yönden önemli sorunlar arasında orman alanlarının 
yetersizliği ve kaybına yönelik uygulamalar, düzensiz ve plansız gelişen yerleşim alanları, çok 
sayıda taş-mermer ve maden ocağının geniş alanlarda faaliyet göstermesi, tarım alanlarında orta-
ya çıkan bozulmalar, karayolu-otoyol ağlarının artması, su yönetimindeki zafiyetler ve özellikle 
çok sayıda HES yapımı ile ortaya çıkan/çıkacak daha kurak alanlar ile iklim değişikliklerinin 
etkileri, yağışların düzensizliği ile artan taşkın ve seller sayılabilir. Bu sorunların çözümünde 
önemli katkı sağlayacak olan uygulamalardan birisi de ağaçlandırmalardır. Ağaçlandırma ile 
sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi iklim faktörlerinin düzenlenmesi, yaşam konforunun sağlanması, 
farklı kullanımların birbirinden ayrılması ve mekânlar oluşturulması, rekreasyona olanak veren 
alanların kazandırılması, sesin-gürültünün- azaltılması, çeşitli şekillerde tahrip gören alanların 
yeniden kazanılması, tahrip faktörlerinin etkilerinin azaltılması/ ortadan kaldırılması, erozyon 
ve taşkınların kontrolü ile hava-toprak ve su kirliliklerinin azaltılması gibi çok sayıda yarar elde 
edilebilmektedir. Bu yararların elde edilebilmesi için de türlerin alana uygunluğu ve uygulama 
şekli yanında boyu, dal yapısı ve sıklığı, yaprak iriliği, yapısı ve yoğunluğu, kök yapısı gibi 
fiziksel özellikleri, büyüme hızı, türlerin çevresel koşullara dayanıklılığı, kirliliklerle olan il-
işkileri gibi bazı fizyolojik özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Türkiye’de yapılan 
bitkisel uygulamalarda tüm bu niteliklerin dikkate alındığı iddia edilemez. Bu niteliklerin ele 
alınmasını sağlayacak birikimi olan belirli bir meslek dalı da bulunmamaktadır. Bu konu ile 
doğrudan ilişkili meslek dalı olarak görülen Peyzaj mimarlığı eğitiminde de fizyolojik konular 
yeterli düzeylerde yer bulamamıştır. Peyzaj mimarlarının uygulayacakları ve genelde fiziksel 
niteliklere göre yapılacak fonksiyonel bitkilendirmelerde de uygulama yapılacak alana bağlı 
rolleri herhangi bir yasal düzenleme ile -ve önemli olarak- belirlenmemiştir. Kentsel mekânlar-
da yapılan bitkilendirme çalışmalarında yerel yönetimler, kırsal alanlarda yapılan çalışmalarda 
da orman bölge müdürlükleri ile karayolları bölge müdürlükleri önemli roller üstlenmektedir. 
Orman alanları dışında yapılan bitkilendirme çalışmalarında peyzaj mimarlarının rolleri ilgili 
kurumlarda bulunabilmelerinin yanısıra bu kurumlarda etkili olabilecek konumda bulunma-
larına da bağlıdır. Bu çalışmada farklı alanlar ve buralarda yapılan bitkilendirme çalışmaları, 
önemi ile birlikte ayrı başlıklarda ele alınmış; mevcut durum, Ülkesel ölçekte peyzaj mimar-
larının da rol üstleneceği yapılması gerekenler, çevre sorunları ve politik yaklaşımlar bağlamın-
da ele alınamaya çalışılmıştır. 

2. Kırsal Alanlar ve Bitkilendirmeler

2.1. Ormanlar

Ülkemizde ormanlarının genel fonksiyonları ekonomik (orman ürünleri üretimi: farklı nite-
liklerde odun, odun dışı orman ürünleri, bal üretimi, bitkisel ve hayvansal ürünler, su ve mineral 
ürünler vd), ekolojik (doğayı koruma: milli parklar ve diğer benzeri korunan alanlar, muha-
faza ormanı, biyolojik çeşitlilik, gen ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, vd) ve 
sosyo-kültürel (hidrolojik, toplum sağlığı, estetik, ekoturizm ve rekreasyon, ulusal savunma, 
bilimsel) olarak üç ana grupta toplanmıştır (ÇOB, 2008). OSİB (2015)’e göre ormanlarımızın 
%50’si ekonomik, % 48’i ekolojik ve %8’i sosyo-kültürel fonksiyonlara hizmet etmektedir 
(Tablo 1).Ülkesel olarak toplam yüzölçümün %70’i orman olabilecekken, günümüzde orman 
alanları çeşitli nedenlerle azalmaktadır. Dünya Bankası verilerine göre yeryüzündeki orman 
alanları da azalma eğiliminde olup, 1990 yılında karaların %31.8’ini kaplayan ormanlar 2015 
yılında %30.8’ini kaplar duruma gelmiştir (The World Bank, 2017).

Anahtar Kelimeler: Bitkilendirme, Çevre Sorunları, Güncel Politikalar, Öneri Politik Yak-
laşımlar
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Tablo 1. Türkiye ormanlarının ana fonksiyonlara göre dağılımı

WWF (2017)’ye göre bu kayıp rakamsal olarak 129 milyon ha alana denk gelmektedir. Yıllık 
orman kaybının da 7.6 milyon ha olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de OSİB (2016) verilerine 
göre 2015 yılı itibariye toplam 22 342 935 ha orman alanı bulunmaktadır. Orman alanlarının 
1999 yılında toplam orman alanının (20 763 248 ha) %63’ü, 2012 yılında ise (21 678 134) bu 
oran %79’u koru (Normal Kapalı Orman) olarak tanımlanmıştır. Hansen/UMD/Google/USGS/
NASA’dan elde edilen verilerle düzenlenen ve GFW (2017)’ın sunduğu bilgilere göre 2001-
2016 yılları arasında Türkiye’de orman kaybı olan toplam alan 391 273 ha iken, ağaçlandırma 
ile yeniden kazanılan alan 178 368 ha’dır. OSİB (2016) ile GFW (2017) verileri arasında bir 
çelişki olduğu açıktır. Bu çelişkilerin Bakanlığın yaptığı “Normal ve Boşluklu Kapalı Orman” 
tanımları ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu tanımlarda örneğin 1 ha (10 000 m2) alanın 
1100 m2’si ağaç tacı ile kapalı ise “Normal Kapalı Orman” kabul edilmektedir (Normal Kapalı 
Orman: Ağaçların tepe çatılarının % 11-100 oranlarında alanı örttüğü ormanlardır. Boşluklu 
Kapalı Orman: Ağaçların tepe çatılarının % 10’dan az oranda alanı örttüğü ormanlardır). Ayrıca 
ilgili Bakanlık orman alanlarının 2030 yılına kadar ülke yüzölçümüne oranının %30 düzeyine 
çıkarılacağını açıklamıştır (OİSB, 2016). Ne yazık ki orman alanlarında izin verilen çeşitli faa-
liyetler, orman yangınları, bu alanların onarımı/ doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarının 
yetersizliği bu orana ulaşmadaki güçlükler arasındadır. Ülkemiz, 2003-2008 yıllarında toplam 
orman varlığının %0.29’unu (63 516 ha) yangınla kaybetmiştir. 27 Orman Bölge Müdürlüğü 
sınırları içinde terk edilmiş 1553 adet maden sahasının kapladığı ve ıslah gerektiren alan 5143.74 
ha düzeyindedir (OSİB, 2014). Halen işletmeye açık çok sayıda alanın var olduğu da unutulma-
ması gereken bir husustur. Orman alanlarında büyük parçaları korumak ve parçalanmayı önle-
mek biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli olup, Orman ekosistemlerinde biyoçeşitliliğin 
korunması yönünde ulusal bir plan ne yazık ki bulunmamaktadır (Uzun ve ark., 2011; Uzun 
ve ark., 2011a). OSİB çalışmaları çerçevesinde ülkemiz ormanlarında doğal olan Dama dama 
dünyada Kuzey ve Güney Amerika, Yeni Zelanda, Güney Afrika dahil yayılmışken, ülkemizde 
hala sınırlı alanlarda bulunmaktadır (IUCN, 2017). Bu da orman alanlarımızda biyoçeşitlilikle 
ilgili daha fazla proje ve çalışmalara gereksinim olduğunun açık kanıtıdır. Bu çalışmalar içinde 
peyzaj mimarlarının da rolü olacaktır. 

2.2.  Doğal Taş Ocakları ve Maden Alanları

MTA tarafından yayınlanan haritalar incelendiğinde ülkemizdeki doğal taş ve maden alanlarının 
dağılımının geniş olduğu görülür (Erkanol ve Aydındağ, 2013; MTA, 2017). Bu nedenle ülkesel 
ölçekte çok sayıda taş ve mermer ocağı Türkiye’ye yayılmış olarak faaliyet göstermektedir. 
Ekonomi Bakanlığı (2016) verilerine göre doğal taş sektörü içinde 1500 adet doğal taş ocağı 
faaliyet göstermektedir. Ülkemizde bu gibi faaliyetler sonrasında alanın çevre ile uyumlu hale 
getirilmesi ve doğaya yeniden kazandırılmasına ait usul ve esaslar 2010 yılı 27471 Sayılı “Ma-
dencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği”nde 
bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın (OİSB, 2014) hazırladığı “Maden Sahaları 
Rehabilitasyon Eylem Planı/2014-2018” içinde bu yıllar arasında sadece orman alanları içinde 
ve 27 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan terk edilmiş 1553 adet maden sahasında 
(5143.74 ha) rehabilitasyon çalışması planlanmıştır. Bölgelere göre bu alanlar için önerilen/
dikkat çekilen hemen hepsi doğal bitki türleri de Tablo 2’de verildiği şekliyle belirtilmiştir. Ül-
kesel ölçekte böyle bir eylem planı bulunmakla birlikte, bu alanların ıslahı yönünde çalışmalar 
yaygın değildir. Oysa birçok ülkede bu alanlar kendi haline bırakılmaksızın doğaya kazandırıl-
maktadır. Bazı ülkelerde de maden ocaklarını kapatma yolunu seçmektedirler. 

Dünya Bankası Madencilik Bölümü ve Uluslararası Finans Birliği (2002) tarafından bildi-
rildiğine göre 2012 yılına kadar Arjantin (Au, Ag), Şili (Au, Ag, Cu), Meksika ((Au) ve Güney 
Afrika (Au, elmas) gibi bazı ülkelerdeki maden ocaklarının kapatılması planlanmıştır. Bu 
kapsamda kömür ocaklarının da kapatılması ve alanlarının ıslahı konuları gündeme getirilmek-
tedir. Örneğin Almanya linyit yataklarının 2/3’ünden fazlasını kapatmış; 5 milyar ABD doların-
dan fazla maddi kaynağı bu alanların ıslahına ayırmıştır. Bu çalışmalar birçok ülkede belirli bir 
plan çerçevesinde yapılmaktadır. Avustralya, Japonya, Kanada, Almanya, İrlanda, İngiltere ve 
ABD gibi ülkelerde maden ocaklarının işletme sonunda kapatılıp doğaya yeniden kazandırıl-
ması konusunda yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 

Tablo 2. Bölgelere Göre Rehabilitasyon Eylem Planında Önerilen Bitkiler
* Parantez dışında yer alan ilin bulunduğu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan iller parantez 
içinde gösterilmiştir.
** Bitkilerle ilgili ifadeler kaynağa aittir, değiştirilmemiştir.
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Günümüzde değişen çevre ve sürdürülebilirlik değerleri ile madencilik sektörünün devam-
lılığının sağlanması için maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planlamasının tüm 
madencilik çalışmaları içinde madenciliğin temel faaliyetleri arasında yer alması zorunludur. 
Ülkemizde bu zorunluluğu sağlayacak yasal altyapı yeteri kadar oluşmamış, bunun yanında 
madencilik sektöründeki uygulamalar konuyu yeterli özen ve ilgi ile benimsememiştir. Ma-
dencilik faaliyetlerinin tamamlandığı ocakların zaman kaybedilmeden devlet eliyle doğaya ka-
zandırılması ve örnek uygulamalar olarak tanıtılması gerekmektedir (Düzgün, Tarihsiz). Son 
dönemde 21 Eylül 2017 Tarih ve 30187 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Maden Yönet-
meliğinin 4. Maddesinin “kk” bendinde “maden işletme projesi içinde … madenlerin kapanma 
sonrası rehabilitasyon planlamasını içeren Ek-14’de yer alan temel ve detay mühendislik proje-
si” konusu yer almaktadır. Ek-14 içinde de “5.2.Çevre ile uyum planı çerçevesinde faaliyet 
sahasının yeniden düzenlenmesi” konusu içinde işletme ve terk etme aşamalarında toprak ve 
suyun korunmasının yanı sıra ağaçlandırma başlığı da verilmiştir. Bu yönetmeliğin sonuçları 
merakla beklenmektedir. Doğanın onarımı konusu içinde peyzaj mimarlarının rolü vardır. Tüm 
politik kararlar içinde rolleri belirlenmelidir. 

2.3. Yollar 
Türkiye’de taşımacılıkta en fazla karayolları kullanılmaktadır. Karayollarında yapılan bit-
kilendirmeler de otoyollar hariç belirgin bir hat oluşturmaktan uzaktır. Bazı alanlarda bit-
kilendirmeler yok veya çok zayıf tek sıralı dikimlerden ibarettir. Karadeniz Bölgesi dahil tüm 
yurtta devlet karayollarında birçok alanda da top akasya (Robinia pseudoacacia ‘Umbracaulif-
era’) gibi yabancı yurtlu küçük bir ağaç türünün kullanılması da ciddi bir sorundur. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü (2013) 
tarafından hazırlanan “Karayolu Teknik Şartnamesi” içinde doğal türlerin kullanımına yönelik 
ifadeler yer almaktadır. Ancak “517 Otoyol Peyzaj Proje, Yapım ve Bakım İşleri” bölümünde 
517.01.04.06.01.01. Kent Geçişleri kısmındaki maddelerde “Seçilecek türler dayanıklı, az 
bakım gerektiren, az suya ihtiyaç duyan, soğuğa dayanıklı, soğuk bölgelerde kar ve buz mü-
cadelesinde kullanılan tuza dayanıklı yani yöresel kanaatkar türlerden seçilmelidir ifadesi ile 
birlikte “Tüm çalışma için geçerli olan bitki türlerinin kokulu, renkli, dayanıklı ve yöreye uygun 
olmasına dikkat edilmelidir” ifadesi, “ yapılan çalışmalarda, bulunduğu şehrin ya da yörenin 
özelliğini en iyi vurgulayan bitki türleri kullanılarak giriş ve çıkışlar yönlendirilmelidir” ifadel-
eri tür seçimi konusunda kararsızlığın veya psikolojik-görsel etkilerin çok baskın olduğunu 
belirtmektedir. 

KGM (2017) verilerine göre 01.01.2017 tarihi itibariyle 66 774 km uzunluğundaki karay-
ollarının çevresinde belirgin hat oluşturacak şekilde bitkilendirme yapıldığı takdirde iklim 
değişikliği, kirlilik ve gürültü önlenmesi gibi çok sayıda yarar elde edilebilecektir. Alana özgü 
istilacı türler dışında yabancı yurtlu olanların bu gibi alanlarda geçici olarak kullanılması ile 
doğal türlere uygun yaşam alanları sağlanabilir. Doğal türlerin bulunduğu ve/veya etkin olduğu 
alanlarda da istilacı türlerin kullanılmaması uygundur. Örneğin Amanos Dağları bitki örtüsü 
çeşitliliği yönünden son derece zengin olmasına rağmen, buradan geçen otoyoldaki istinat du-
varlarında Amphelopsis quinquiflora kullanılmıştır. Halbuki burada Hedera helix, Clematis 
sp. gibi doğal sarmaşıklar bulunmaktadır.  Kısaca kırsal her bölgede uygun niteliklerde bitki 
türleri bulunmaktadır. Bu türlerin uygun sıklık ve kompozisyonlarda olabildiğince geniş hatlar 
oluşturacak şekilde kullanılmasının yolu açılmalıdır. Karayollarında bu çalışmalar “peyzaj” adı 
ile yapılmaktadır. Peyzaj mimarlarının karar aşamasındaki rolleri de güçlenmelidir. 

2.4. Tarımsal Alanlar
Türkiye’de işlenen tarım alanları toplamı 23 630 000 ha’dır (Kalkınma Bakanlığı 2014). Tarım 
alanlarımızda bitkilendirmeye dönük çalışmalar bulunmamaktadır. Tarımsal alanlarımızda sınır 
oluşturan bazı bitkiler bulunmakla birlikte tarım topraklarında verimliliği artıracak nitelikte 
bitkisel hatlar, örneğin rüzgâr perdeleri bulunmamaktadır. Tarımsal alanlarda kullanılan tarım-
sal kimyasalların yoğun ve bilinçsiz kullanımı sonucu tarım topraklarında, taban sularında 
çeşitli kirlilik etmenleri ve tuzlanma sorunu bulunmaktadır. Bu alanlarda planlanabilecek bit-

kilendirme çalışmaları vardır. Doğa ve çevrenin korunması ve verimliliğin artması konusunda 
peyzaj mimarlarının rolleri olmalıdır. Hernekadar “Mimarlık Fakülteleri” altında yapılanmak 
için Ziraat Fakültelerinden ayrılıyor olsalar da bu meslekle ilişkileri daima olacaktır. 

3. Kentsel Alanlar
Peyzaj Mimarlarının bitkilendirme konusunda daha etkin olacağı alanlardır. Dünya Bankası 
(2017a) verilerine göre dünyada kentlerde yaşayan nüfus sürekli artmaktadır. Kentsel nüfus 
oranı 1960’lı yıllarda %34 iken, 2016 itibari ile %54’ü aşmıştır. Türkiye’de de aynı yıllar için 
bu oranlar %32’den %74’e ulaşmıştır. Kentlerimizde 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre kişi 
başına 10m2 olarak belirlenen aktif yeşil alan ölçeği hedef olan özelliğini sürdürmektedir. Oysa 
gelişmiş ülke kentlerindeki yeşil alanlar bu rakamın çok üzerine çıkabilmekte; ağaçlarla kapalı 
alanların oranları da kentlerin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliğinin önemli bir göstergesi ol-
ması nedeniyle çok önemsenmektedir. ABD’de 2005 yılı rakamları ile kentlerde kişi başına 
ortalama 377m2 ağaç taç alanı ile kapalı alan düşmektedir. Bu miktar kentteki dayanıklı yüzey 
(274m2/kişi) oranından yüksektir (Nowak ve Greenfield, 2012). Ağaç tacı ile kapalı alanların 
oranı Singapur’da %31, Melbourne’de %22, Los Angeles’da %20.6, Toronto’da %19.9, New 
York’da %19.3, Sydney’de %15.5 ve Shanghai’de %10.2’dir. Park alanlarının oranları da 
Stockholm’de %30, Melbourne’de %12.5, Los Angeles’ta %7.9, New York’ta %19.6, Seoul’de 
%8.8, Shanghai’de %2.3 ve Bangkok’da %0.67’dir (Tan ve ark., 2013). Kentsel alanlarda 
yapılan çalışmalar genelde estetik kaygılarla ve/veya kopya bitkilendirmeler olarak genelde 
sınırlı alanlarda yapılmaktadır. Kentlerde farklı alan kullanımları, biyolojik yapı ve bitki türleri, 
bitki büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak ağaçların ölüm oranı daha yüksek, büyüme oranları 
daha düşük olabilmektedir. Kentlerde yapılan kazılar sığ ve yayvan gelişebilen ağaç köklerinin 
zarar görmesine neden olabilmektedir (Jim, 2003). Kentsel yollarda da ağaçların en önemli 
sorunları olgun bitkiler haline geldiklerinde kendilerini çevreleyen alanda özellikle dikim yeri 
ve kullanıcılardan olumsuz yönde etkilenmesidir (Kadir ve Othman, 2012). Söğüt ve Bozdoğan 
(2013) tarafından kentsel alanlarda ortaya çıkan sorunlar aşağıda özetlenmiştir: 

Yetişme alanı ile ilgili sorunlar: Yer darlığı ve toprakla ilgili sorunları kapsamaktadır. Toprak 
kalitesinin düşük oluşu ve yetersiz toprak derinliği bitki büyüme ve gelişimlerinde çeşitli so-
runlara neden olmaktadır. Kentlerde çeşitli kazı ve altyapı faaliyetleri sonucu toprak sıkışmak-
ta, yapısı değişmekte, kök hacmini içine alacak büyüklükte toprak alanı ortadan kalkmaktadır 
(Poracsky ve Scoot, 1999). Ülkemiz kentlerindeki büyük parklarda genelde yetişme alanı ile 
ilgili sorunlar düşük seviyededir. Oysa cetvel artığı denilen alanlarda ve yollarda yapılan bit-
kilendirmelerde yetişme alanı ile ilgili ciddi sorunlar yaşanmakta; bitki kökleri gereksindiği 
su, bitki besini ve oksijeni bulacak yeterli toprak hacmini bulamamaktadır. Kalitesiz ve sıkışık 
toprakta yetişen bitkilerin görsel kalitesi azalmakta, çabuk yaşlanmakta ve uzun yaşayamamak-
tadır. 

Bitki Türü ile İlgili Sorunlar: Kentsel alanlarda yapılan bitkilendirmeler konusunda vurgu 
yapılacak en önemli konu uygun olmayan tür seçimi, plansız ve kopya bitkilendirmelerdir. 
Kentsel alanlarda bitkisel uygulama yapılacak alanın büyüklüğü, toprak derinliği ve kalitesi, 
ışık alma durumu, sulama başta olmak üzere bakım olanakları, alanın kirlilik düzeyi gibi çeşit-
li faktörler tür seçimini etkilemektedir. Tür seçimindeki en önemli sorunlar yetişme alanına 
uygun olmaması, yabancı yurtlu olması ve görsel niteliğin fonksiyonel katkılardan daha ön 
planda tutulmasıdır. Kent parkları görsel niteliği yüksek yabancı yurtlu çok sayıda bitki türünü 
içerecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu alanlar genelde tasarımcının kendi görüş ve istekleri ile 
yerel yönetimlerin istekleri çerçevesinde yapılanmaktadır. Bakım isteği yüksek olan çim alan 
oluşumuna büyük önem verilerek yollar ve tüm park alanlarında çimler kullanılmaktadır. Her-
hangi bir kentte yapılan uygulama aynen kopyalanarak başka bir kentte de uygulanabilme-
kte; bitkisel yönden kimliksiz-kişiliksiz kentsel yeşil dokular oluşmaktadır. Son dönemlerde 
kentlerde yapılan düşey bahçe uygulamaları bu konudaki en güncel örneklerden birisidir. Bu 
tip bitkilendirmeler ancak ‘kopya bitkilendirme’ olarak adlandırılabilir. “Kopya bitkilendirme, 
herhangi bir amacı olmaksızın farklı bir alanda kullanıldığı görülen bitki türünün benzer şekilde 
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kullanılması olarak tanımlanabilir”. Bu tip bitkilendirmelerde görsellik ön plandadır. Güney 
kentlerimizde yollarda “bir palmiye bir zakkum” uygulaması, Doğu Karadeniz bölgesine ka-
dar etkisini göstermiştir. Günümüzde ise Adana, Mersin ve Hatay’da “bir palmiye, bir turunç” 
veya “bir palmiye, bir zakkum, bir turunç” uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır. Kentsel 
alanlarda yapılacak çalışmalarda bitki türü seçiminde alanın nitelikleri kadar bitki türünden 
beklenen fonksiyonel katkılar da önem taşımaktadır. Kentsel yaşam kalitesini artırmak için 
bitkilerin fonksiyonel katkıları genelde dikkate alınmamaktadır. Belirli bir büyüklüğe ulaşarak 
fonksiyon üstlenenler de korunmamakta; bu durum kentlerimizde yeşil alanları oluşturan bitkil-
erin, özellikle ağaçların sürekliliğinin sağlanmasına engel olmaktadır. Bu önemli sorunlardan 
biridir. Çukurova ölçeğinde “zararlı” olarak görülen Eucalyptus camaldulensis bireylerinin çok 
yaşlı bireylerinin bile ortadan kaldırılması veya tacın altında yer alan gövdenin kalacağı şekilde 
“budanması” son dönemdeki en çarpıcı örneklerden birisidir. Bu tür kurak ve bakımsız koşul-
larda büyüyüp gelişerek tam da en büyük katkısını sağlayacak büyüklüğe ulaştığında ortadan 
kaldırılmıştır. Çukurova Üniversitesi kampüs alanında bile benzer algı ile 250’nin çok üzerinde 
sayıda 40 yaş üzeri okaliptüs bireyi ortadan kaldırılmıştır. Günümüzde Adana kenti ve Üniver-
site kampüs alanında ön planda tutulan tür yine yabancı yurtlu bir bitki olan Ficus microcar-
pa’dır. Bir plan düzeyinde yapılmayan ve kişilerin tasarrufunda gibi görünen tür seçimlerinden 
vazgeçilmesi gerekmektedir. Bunun için de eğitim ve üretim altyapısı ile ilgili çalışmalara ger-
ek vardır. Avrupa’da 25 kentte ağaçların korunması ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 
Bu düzenlemelerle ağaçların kesilmesi, budanarak küçültülmesi, devrilmesi, zarar verilmesi, 
tahrip edilmesi, değiştirilmesi gibi işlemler yasaklanmıştır  (Schmied ve Pillmann, 2003). 

Bakım ile ilgili sorunlar: Bakımla ilgili sorunlar bitkinin sağlıklı büyüyüp gelişmesi sırasında 
duyduğu gereksinimlerin düzenli karşılanması ile ilgilidir. Bakım işlemleri arasında yaya ve 
oto yollarında ağaç taç yüksekliklerinin standartlara uydurulması gibi kentsel yaşam kalitesinin 
artırılması yönünde yapılan bazı uygulamalar da bulunmaktadır. Herhangi bir alana dikilen 
bitki türü düzenli sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla savaşım, budama, destekleme gibi 
bakım işlemlerine belirli dönemlerde gereksinim duyabilir. Kentlerimizde genel olarak düzenli 
sulama sistemleri bulunmamakta, bazı alanlarda taşınabilir sistemlerle bitkiler sulanmaktadır. 
Düzensiz sulama koşullarında bitkinin su dengesini korumasında destek olacak bir malçlama 
uygulaması da yaygınlaşmamıştır. Malçlama, çok küçük alanlarda ve görsel amaçlı olarak 
yapılmaktadır. Son dönemlerde boyalı çakıl ve taş kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Zaten büyük alanları kaplamayan yeşil alanlarda kısa aralıklarla çok fazla rengin kullanılması 
kargaşaya neden olmaktadır. Bu örtüleme herhangi bir fonksiyon da üstlenmemiştir. Kentsel 
yeşil alanlarda özellikle ağaç ve çalı türlerinde şekil bozuklukları yaygındır. Bunun nedenleri 
arasında türün genetik yapısının dışında yaşam alanı nitelikleri ile yanlış budama uygulama-
ları da bulunmaktadır. Adana’daki Ficus microcarpa (İskenderun kauçuğu) bireylerinin yastık, 
küp ve küre şeklindeki budanmaları buna örnektir. Budamadaki hatalar ve bakım işlemlerinin 
eksikliği bitkinin fonksiyonunu yerine getirememesi, şekil bozuklukları ve çabuk yaşlanmaya 
neden olabilmektedir. 

Halkın bilinç düzeyi ile ilgili sorunlar: Bilgi noksanlığı ve bilgilendirilme gereksinimi ile il-
gili konuları kapsamaktadır. Gerek örgün eğitim sürecinde, gerekse de yaşam boyu öğrenme 
sürecinde yeşil alanları oluşturan bitkilerle ilgili bilgiler, halkın bu alana verdiği zararları azalt-
mada etkili olmamaktadır. Yeşil alanlarda sadece bitki türlerine yönelik olarak değil, lambalar, 
banklar, çöp kutuları gibi kent mobilyalarına karşı da vandalizm yaygındır. Bitkilere karşı gerek 
yetişkin gerekse de çocukların olumsuz etkileri koparma ve basma başta olmak üzere, sökme, 
kesme gibi eylemlerle oluşmaktadır. Özellikle fidan büyüklüğündeki bitkilerde dal ve yaprak-
ların koparılması, kırılması bitki büyüme ve gelişmesinin sekteye uğramasına, hatta ölmesine 
neden olabilmektedir. Avrupa’nın farklı yerleşim alanlarında yeni dikilen yol ağaçlarının van-
dalizmle %30 düzeyinde olumsuz etkilendiği ifade edilmektedir (Pauleit ve ark., 2002).

3.1. Çevre Sorunlarına Yönelik Bitkilendirme Uygulamaları
Bitkilendirme çalışmaları ile çok sayıda çevre sorununun önüne geçilmeye çalışılmakta, bu 

kapsamda doğal türler dışında istilacı türlere de başvurulabilmektedir. İstilacı türlerin bozulmuş 
alanlarda biyoçeşitliliği artırmak amacıyla kullanılması önerileri 1980’li yıllara kadar uzan-
maktadır. Avustralya kökenli akasyalar çok amaçlı olarak kullanılan istilacıları da kapsamak-
tadır. Bu türler kumulların tutulması, rüzgâr ve yağmur erozyonunun engellenmesi, odun (yak-
acak), hayvan yemi, kâğıt elde edilmesi gibi amaçlarla kullanılmıştır. Akasya türlerinin havanın 
serbest azotunu bağlaması, bu türlerin verimsiz topraklarda öncü bitki olarak kullanılmasını 
sağlamıştır. Bozuk alanlarda biyoçeşitliliğin artırılmasında kataliz etkisi yaptığı da bildirilme-
ktedir (Boudiaf ve ark., 2013). Buna en güzel örneklerden birisi kumul stabilizasyonu için 
Akyatan’da öncü bitki olarak kullanılan Kıbrıs akasyasıdır (Acacia cyanophylla). Bu tür hızlı 
büyüme ve gelişme ile fıstık çamı (Pinus pinea) için yaşam alanı oluşturmuş; alanda otsu türler 
için uygun koşullar sağlamıştır. 

Küresel iklim değişikliği ile ilgili riskleri değerlendiren IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) 2013 yılında iklimsel ısınmanın özellikle 1950 yılından sonra açık şekilde art-
tığını bildirmiştir. Atmosfer ve okyanusların ısınması yanında, kalıcı kar örtüsü ve buzullardaki 
azalmalar, deniz seviyesinde meydana gelen yükselmeler ve sera gazı konsantrasyonundaki 
artışlar açıkça gözlenmektedir. 1850-1900 periyoduna göre, dünyada endüstri öncesi dönem-
den günümüze kadar yaklaşık 0.9oC’lik artış meydana gelmiştir. Bu artışın 0.6oC’lik kısmı 
1950’den sonra gerçekleşmiştir. CO2 miktarı endüstri öncesi periyoda göre %40 artmış ve son 
800 000 yılda en yüksek konsantrasyonuna ulaşmıştır. Sıcaklık artışında temel tetikleyici olarak 
insan faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 düzeyindeki bu artış gösterilmektedir. IPCC’nin küre-
sel ölçekteki bulgularına paralel olarak Türkiye’de de ortalama sıcaklıklar artma eğiliminded-
ir. Türkiye’de 1971-2000 döneminde ortalama sıcaklık 13.2oC’dir. 1990’lı yıllardan itibaren 
sıcaklıklardaki artışlar daha belirgindir (Akçakaya ve ark., 2013). Kentsel alandaki sıcaklık 
artışı ile ilgili çarpıcı bir örnek olarak İstanbul’daki sıcaklıkların (Göztepe) kırsal alandaki 
(Bahçeköy, Kumköy) sıcaklıklara göre son elli yılda 1-1.5oC artmış olmasıdır (Meclis Araştır-
ması Komisyon Raporu, 2008). Küresel ısınmaya karşı önlem başta olmak üzere diğer yararları 
da dikkate alınarak çeşitli bitkilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Küresel ısınma çerçevesinde 
kentsel alanlardaki enerji tüketimini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak konusu da araştır-
malar ve teknik raporlara konu olmuştur. Ayrıca dünyada bazı kentlerde “sürdürülebilirliğin” 
sağlanabilmesi için bazı projeler uygulanmaya başlanmıştır. Bunlara arasında en dikkati çeken 
“bir milyon ağaç” projeleridir. Kentsel dokudaki ağaç sayısını bir milyona yükseltmek isteyen 
çok sayıda kentin arasında bu işlemi tamamlayan New York (ABD) başta gelmektedir. Bu pro-
jeyi yürüten kentler arasında Miami (ABD), Londra (İngiltere), Stellenbosch (Güney Afrika), 
Mississauga (Kanada), Auckland (Yeni Zelanda) de bulunmaktadır. Ülkesel ölçekte Jamaica’da 
da bir milyon ağaç projesi gündemdedir. Ağaç sayısının daha fazla olduğu projelerden bazıları 
Brisbane (Avustralya) 2 milyon ağaç, Wellington 20 milyon ağaç (Avustralya) projeleridir. 
Afrika kıtasında 4HTMT-AFRICA adıyla yürütülen gönüllülük projesinde de gıda güvenliği, 
erozyon kontrolü, rüzgâr, sıcaklık ve su kontrolü gibi amaçlarla farklı bölgelerde ağaçlandırma-
lar yapılmaktadır. Kanada’da Ontorio yerel yönetimi özellikle doğal alanlarda 50 milyon ağacı 
2025 senesine kadar dikmeyi planlamaktadır.

Kentlerde sürdürülebilirliğin sağlanmasında koruma stratejileri ile birlikte yeşil dokunun art-
tırılması, yaşam alanlarında kalitenin arttırılması, sürdürülebilir enerjinin desteklenmesi önemli 
yer tutmaktadır (Priemus, 1999; Caneva ve ark., 2015). Kentsel gelişme stratejileri içinde yeşil 
dokunun geliştirilmesinin önemi de giderek daha fazla anlam kazanmaktadır. Bu kapsamda 
yeşil çatı ve cephelerin önemi ve gerekliliğinin tartışılması da birçok yerel yönetim tarafından 
kabul görmektedir (EPA, 2015). Bunlara örnek olarak Londra, Sydney, Melbourne, Toronto, 
Tokyo, Seattle, Kaliforniya ve Auckland yerel yönetimleri verilebilir. Bu örneklerde yerel yöne-
timler tarafından yeşil çatı ve yeşil cephelerin kentsel yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri ile 
iklim değişikliğini de ele alan çevresel konularla ilişkilerini ortaya koyan teknik raporlar hazır-
lanmıştır (Banting ve ark., 2005; Jonston ve Newton, 2004; Francis ve ark., 2014; CityofSyd-
ney2030, 2014). Almanya 1970 yılında yeşil çatı standartlarını ortaya koyan ilk ülke olmuştur. 
Bu ülkede 80 kentte yeşil çatılar ekonomik katkıları nedeniyle teşvik edilmektedir. Almanya’da 
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düz çatıların %14’ünden fazlası, İsviçre’de %12’si yeşil çatı olarak tasarlanmıştır (Trepanier 
ve ark., 2009; CityofSydney2030, 2014). Kopenhag’da 2050 yılında karbon seviyesinin sıfıra 
inmesi planlanmakta, bu nedenle eğimi %30’un altındaki çatılar yeşil çatı olarak tasarlanmak-
tadır. Benzer biçimde Toronto’da 2000 m2’den daha fazla alan kaplayan çatıların yeşil çatı 
olma zorunluluğu bulunmaktadır (CityofSydney2030, 2014). Yeşil çatılar ve cepheler alternatif 
kentsel yeşil alanlar olarak kabul edildiğinde, kentin yaklaşık %75-95’inin bitki ile kaplanacağı 
öngörülmektedir (Jonston ve Newton, 2004; Trepanier ve ark., 2009; Barau, 2015). Yeşil çatı 
ve cepheler, temiz hava sağlama, iklimi iyileştirme, su akış hızını düşürme, kirleticileri absorbe 
etme, yaban hayatına yaşam ortamı sağlama, bina yüzeyini koruma ve bina çevresinde yüzey 
ısısını azaltma gibi pek çok konuda katkı sağlaması nedeniyle sürdürülebilir kentler oluşturma-
da önemlidir (Jonston and Newton, 2004; Sheweka ve Mohamed, 2012; Perini ve ark., 2013; 
Haggag ve ark., 2014). Yeşil çatı ve duvarlar iç mekânlardaki ısının azalması yönünde katkıda 
bulunmaktadır. Bitkili duvar/cepheler güneş ısısının transferini engelleyerek iç mekan ısısında 
50C kadar azalmaya neden olarak soğutma için harcanan enerjinin %20 oranında azalmasını 
sağlarlar (Holm, 1989; Cheng ve ark., 2010; Haggag ve ark., 2014). Almanya’da yapılan bir 
çalışmada 1 m2 çatı bahçesinin 2 lt yakıt tasarrufu sağladığı bildirilmiştir. Yeşil çatı uygulaması 
soğutma amacıyla harcanan enerjiden de %75 dolayında enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. 
Toronto’da kent ölçeğinde bir yeşil çatı uygulaması ile enerji kullanımında her yıl metrekareye 
4.15 kWh’ya denk gelen 22 milyon dolar tasarruf edileceği; toplam yakıt tasarrufunun ise 56 
300 ton olacağı belirlenmiştir. Benzer şekilde Chicago’da her yıl 100 milyon dolar tasarruf edi-
leceği öngörülmüştür. Londra’da 850 m2 yeşil çatının 25 920 kWh tasarruf sağlayacağı; parasal 
karşılığının yılda 4000-5000 sterlin olacağı belirlenmiştir (GLA, 2008). İstanbul Üniversitesi 
Yeşil Çatı Araştırma İstasyonu’nda kurulan yeşil çatı sisteminin ısı verimliliğinde %77 oranın-
da artış sağladığı tespit edilmiştir (Ekşi ve Uzun, 2016). 

Kentsel alanlarda çatı bahçelerinde yağmur suyunun yüzeysel akışa geçmesi bitki, ortam ve 
drenaj tabakasında tutularak engellenmektedir. Almanya’da mevsimlere bağlı olarak yağış 
sularının %40-100 arasında tutulabildiği belirlenmiştir. ABD’de yaz döneminde %70-100; 
kış döneminde ise %40-50 düzeyinde yağmur suyu tutulabildiği belirlenmiştir (MacDonach, 
2005). Çatılarda yaban yaşamı için alan yaratılması yaban yaşamını koruma stratejilerinden biri 
olarak kabul edilmektedir (Lorimer, 2008; Francis ve Lorimer, 2011). Bu alanlar özellikle arılar 
ve kelebekler için yaşam alanı oluşturmaktadır (Jonston ve Newton, 2004). Ayrıca bu alanlar 
korunan ya da nesli tehlike altında olabilecek kuş türleri tarafından beslenme ve barınma için 
kullanılmaktadır (Chiquet ve ark., 2013). Hedera helix ile oluşturulmuş yeşil cephe ve duvarlar 
kış uykusuna yatan hayvan türleri için uygun bir ortam oluşturmaktadır (GLA, 2008). Yeşil 
çatı ve cepheler havadaki zararlı kirleticilerin bitkiler tarafından alınarak azalmasını sağlarlar. 
Bitki yaprakları CO2 miktarının azaltılması ile O2 miktarı artışına önemli katkı sağlamaktadır. 
Örneğin, 25 m2 yaprak alanı 1 kişi için yeterli O2 üretebilmektedir (Trepanier ve ark., 2009; 
CityofSydney2030, 2014). Çatıdaki 1 m2 çim alan 0.2 kg partikül madde tutmaktadır (Trepani-
er ve ark., 2009). Yapraklar toz partiküllerini absorbe ederek hava kalitesinin artmasına kat-
kı sağlamaktadır. Bitki olan caddelerde %10-15 oranında daha az toz görülmektedir (Jonston 
ve Newton, 2004). Almanya’da otoyol kenarında sarılıcı-tırmanıcı türlerle oluşturulmuş yeşil 
cephelerin %40 oranında partikül maddeleri tutabildiği bildirilmiştir (GLA, 2008). Aynı za-
manda yağış suları ile gelen ağır metaller de yeşil çatılarda %95 oranında tutulabilmektedir 
(CityofSydney2030, 2014). Chicago’da yapılan bir çalışmada 19.8 ha’lık yeşil çatının 1675 
kg kirleticiye etki ederek her yıl oluşan toplam ozonun %52’si, NO2’nin %27’si, PM10’un 
%14’ü ve SO2’nin %7’si bu alanlarda yok edilmektedir. Bu kapsamda kentsel ağaçlarla bir-
likte yeşil çatıların kirliliklerin yok edilmesinde katkı sağlayacağı bildirilmiştir (Yang ve ark., 
2008). Biçim yapılmamış 2000 m2 çimle kaplı yeşil çatı 4000 kg partikül maddeyi bünyes-
ine alabilmektedir. Detroit’te endüstriyel ve ticari alanların %20’sinin Sedum gibi sukkulent 
bitkilerle kaplı yeşil çatıya dönüştürülmesi ile yılda 889 ton NO2 tutabildiği belirlenmiştir. 
Singapur’da SO2 %37, N’lu bileşikler %21 oranlarında yeşil çatılarca azaltılmaktadır (Rowe, 
2011). Yeşil çatılar özellikle uçakların gürültüsünü azaltmada, yeşil cepheler ise cadde ve soka-
ktan gelen gürültünün azaltılmasında önemlidir. Bitki varlığı (özellikle yapraklar) gürültünün 

yaklaşık %50 civarında azalmasında etkilidir. Yeşil çatı ve cepheler iç mekâna ulaşan sesi 40 
desibelden daha fazla azaltabilmektedir (MacDonach, 2005).

Bu örnekler çevre sorunlarına yönelik olarak belirli amaçlarla kullanılan veya kullanılacak bitki 
türleri ile ilgili bilgilere gereksinim duyulduğunu göstermektedir. Bazı bitki türlerinin kirlilik 
etmenlerini biriktirme yeteneklerini belirleyen bazı çalışmalar da yapılmaktadır. Oysa doğrudan 
bu bitkileri, ekoloji ve fizyolojileri ile birlikte ele alarak inceleyecek, kullanımlarına yönelik 
çalışmalar yapacak yetişmiş elemanlara gereksinim vardır. Özellikle biyoçeşitlilik yönünden 
zengin olan Ülkemizde doğal bitki türlerinin belirli amaçlara ulaşmada kullanılabilmesi için 
bu bitkilerle ilgili araştırmaların yapılması ve ticari boyutta üretilmeleri de gereklidir. Bunun 
için özellikle Ziraat Fakülteleri içinde “Süs Bitkileri” Bölümlerinin kurulmasının çok büyük 
yararı olacaktır. Ayrıca içinde bulunulan çevresel sorunlar düşünüldüğünde sadece bu konuları 
araştıran enstitülerin de bulunması yerinde bir uygulama olacaktır.  

4. Sonuç ve Öneriler
Ülkesel ölçekte üç husus sorun olarak dikkati çekmektedir: 1. Bitkili doğal yapıyı ko-
ruyamıyoruz-korumuyoruz (ormanlar, meralar, dağlar-tepeler, vadiler, vd), 2. Mevcut- yetişmiş 
yaşlı bitkilendirme alanlarını (zeytinlikler gibi) ve bitkileri koruyamıyoruz-korumuyoruz. Bitki 
türünün ve bitkisel uygulamanın moda olduğunu zannediyoruz, 3. Yeni plantasyonlarda uygun 
doğal türlerin seçimini yapmasını bilmiyoruz. Nasıl dikileceği ve bakılacağı konusunda da bilgi 
sahibi değiliz. Bu üç hususun uygulama ölçeğinde yaşanılması ile ortaya çıkan sonuç ülkenin 
yeşil dokusunun miktar ve kalitesinin yetersizliğidir. Bu sonucun ortaya çıkmasında peyzaj 
mimarlarının katkısı yoktur. 

Ülkenin yeşil dokusunu koruma, geliştirme ve sürdürülebilirliğini sağlayarak sorunlara çözüm 
üretebilmek için bazı öneriler sıralanabilir: Küresel ölçekte ve Türkiye coğrafyasının içinde 
bulunduğu bölgesel ölçekteki çevre sorunlarının çözümü için bitkilendirmelere önem ver-
ilmelidir. Bitkilendirme yapılabilecek her alan, bitkilendirilmemiş her alan bitkilendirilsin 
diye gerçek anlamda bir seferberlik oluşturulmalıdır. İklim değişikliğine bağlı olarak sıcak-
lıkların yükselmesi, yağışların düzensiz hale gelerek kuraklık etkisinin artması gibi nedenlerle 
de ormanların korunması zorunluluğu vardır. Miktar ve nitelik bakımından orman alanlarında 
kayıpların önüne geçilmeli, ormanlar korunmalı, odun eldesinden vazgeçilmeli; bu kapsamda 
geri dönüşüm konusu çok önemsenmelidir. Biyoçeşitliliğin korunması için de orman alanları 
korunmalı; Ülkemizde sayısı azalan flora ve fauna üyelerinin sayısının artması için projeler 
yapılarak uygulamaya geçilmelidir. Bu kapsamda meraların korunması ve mera tesisleri de 
önem kazanmaktadır. Tarımsal alanlarda ulusal üretim politikaları oluşturularak bu alanların 
niteliğinin artması için uygun bitkilendirmeler yapılmalıdır. Çeşitli nedenlerle bozulmuş alan-
larda onarım çalışmaları ciddiyetle ve zaman geçirilmeden yapılmalıdır. 

ABD ve AB’de EPA “Çevre Kirliliği Ajansı” bir kurum olarak tüm faaliyetlerin üzerinde etkili 
olmaktadır. Türkiye’de de böyle yapılanmış bir kurumun bulunmasında yarar vardır. Böylesi 
bir kurum ilgili meslek disiplinleri arasında eşgüdümün oluşmasını sağlayacak, bilim adam-
ları ve halk dahil ilgili tüm tarafları bir araya getirebilecektir. Bitkilendirmelerde tüm alanlar-
da doğal yapının onarılması, güçlendirilmesi ve sürdürülmesi ilkesinden yola çıkılmalıdır. Bu 
amaçla sorunu çözecek bitki türlerinin ve bitkilendirme uygulamalarının belirlenmesi konu-
larında araştırmalara önem verilmeli; kaynak ayrılmalıdır. Bu alanda üniversite sanayi işbir-
likleri zorunlu kılınabilir. Bu kapsamda uygun altyapının da kalifiye elemanlarla oluşturulması/
donatılması da önem kazanmaktadır. Hizmet içi eğitimleri ve çözüm çalışmalarının projelere 
bağlanması da çeşitli yararlar sağlayacaktır. 

Kentsel ölçekte ağaç kullanımına çok önem verilmelidir. Çünkü ağaçlar etkileri ve katkıları 
kendileri büyüdükçe artan bitkilerdir. Çok uzun ömürlü olmaları da bu yararın sürdürülebilir 
biçimde gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlar. Kentsel alanlarımızda ağaç taç yapısı 
ile kaplı alanların artması için uygun alanlar oluşturulmalı ve ağaçlar dar orta refüjlere değil, 
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kendisi için uygun büyüklükte oluşturulmuş alanlara dikilmelidir. Ülkemizde kentsel alanların 
bitki ve özellikle ağaçların büyüme ve gelişimi için önemli çevresel nitelikleri ile ilgili veriler 
sınırlıdır. Kentsel alanların kendisini çevreleyen kırsal alana göre ortaya çıkan farklılıkların 
genel bir veri tabanına işlenmesi, tür seçimi bakımından da önem taşımaktadır. Ayrıca örgün 
eğitim ve yaşam boyu eğitim de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında çevre konularına 
önem verilmeli, biyolojik çeşitliliğin önemi ve bu çeşitliliği sağlayan türlerin tanınması sağlan-
malıdır. 

Sonuç olarak günümüz koşullarında peyzaj mimarlığı mesleğinin bitkilendirme ile ilgili her 
alanda görevi vardır; olmalıdır. Çevre sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak bitkilendirm-
elerde araştırma, planlama, uygulama yönteminin geliştirilmesi, uygulama, bakım ve yönetim 
konularında etkin olabilirler. Planlama ölçeğinden başlayarak, sorunların belirlenmesi, çözüm-
lenmesi konuları içinde ve ayrıca bitkilendirme ile ilgili konuların tümünde etkin biçimde yer-
ini almalıdır. 
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Öz: Etik, üzerinde yoğun bir tartışmanın olduğu bir felsefe konusudur. Özellikle son yıllarda, 
giderek artan bir şekilde, etik ve etiğe ilişkin konular gündeme gelmektedir. Buna koşut olarak 
Türkiye’deki peyzaj mimarlığı disiplini içerisinde de, etiği araştırma odağı olarak alan ve bu 
bağlamda araştırma yapan çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Ancak felsefe ve diğer so-
syal bilimler bölümlerinde etik ve çevre etiği konusunda araştırmalar olsa da, etik konusunun, 
felsefe ve peyzaj mimarlığı arasındaki ilişki bağlamında tartışıldığı ve bu bağlamda, etiğin ve/
veya çevre etiğinin özüne dokunan çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bunun yanında Türkiye’deki 
veri tabanlarında “Peyzaj Etiği” kavramını tanımlayan bir çalışmaya da yapılan taramalarda 
rastlanmamıştır. Yurtdışındaki çalışmalarda etik konusunda felsefe ve peyzaj mimarlığı arasın-
daki etkileşime odaklanan çalışmalar oldukça fazla olsa da; etik çevre koruma, çevreci yak-
laşımlar ve peyzaj mimarlarının edimleri üzerinden sorgulamalar üzerine araştırmalar yapılmış, 
ancak yapılan taramalarda, yurtdışındaki İngilizce çalışmalar içinde “Peyzaj Etiği” (Landscape 
Ethics)’nden bahseden üç çalışma bulunmuştur. Ancak bu çalışmalarda da, peyzaj etiği ekoloji 
ve felsefe disiplinlerini birleştiren bir tarzda değil, arkeolojik alanların peyzajı değerlerinin 
korunması bağlamında deontolojik konularla, tarım peyzajlarının sürdürülebilirliğinin yaygın-
laşmasına yönelik genel çerçeve ya da peyzaj tasarımında sürdürülebilirlik bağlamında ortaya 
çıkan etik konular ile ilgili çalışmalardır. Bu bakımdan bu çalışmada tanımlanmaya çalışılan 
“peyzaj etiği” kavramı fen bilimleri ile beşeri bilimlerin ortak platformunda yer alması, peyzaj 
mimarlığı disiplininde felsefi bir sorgulamanın önünü açması bakımından önem arz etmektedir. 
Yapılan taramalarda peyzaj etiği kavramına en yakın tanımlama, “Toprak Etiği” (Land Eth-
ic) olarak kavramsallaştırılan ve Aldo Leopold tarafından tanımlanan kavram olarak karşımı-
za çıkmıştır. Ancak bu tanımlamanın da, peyzaj ekolojisi bağlamında, peyzajların yönetilme-
sinde insan ve diğer biotik/abioyotik etkenlerin değerlendirilmesinde çerçeve çizmekte yetersiz 
kaldığı düşünülmektedir. Bu yüzden peyzaj ekolojisi bağlamında, peyzaj ekolojisine felsefi bir 
altlık oluşturmak adına bir peyzaj etiğinin tanımlanmasının peyzaj konusundaki yazın alanına 
katkı koyacağı düşünülmektedir. Çalışmanın ana materyalini alan yazında bulunan kaynaklar 
oluşturmaktadır. Bu kaynaklardan hareket ederek mevcut çevre etiği yaklaşımları tanımlanmış, 
tartışılmış ve bu tartışmadan hareketle peyzaj etiği kavramının ana çerçevesi ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Bundan dolayı, etiğin tanımlanması ve peyzaj mimarlığı disiplini ile ilişkilerinin 
felsefe altlığında belirlenmesi oldukça önem taşımaktadır. Buradan hareketle etiğin peyzaj poli-
tikaları açısından önemi vurgulanabilir ve peyzaj politikalarının daha geniş kesimlerce kabul 
edilmesi açısından çeşitli çıktıları olabilir. Tüm bunlara dayanarak, bu çalışmada bir peyzaj 
etiği kavramı tanımlanmaya ve bu tanımlanan kavramın peyzaj politikalarıyla ilişkisi ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.

1. Giriş

Etik son zamanlarda çok tartışılan bir kavram olsa da, geçen son 30 yılda bu kadar hararetli 
tartışmaların yaşandığı bir konu haline gelmiştir (İyi 2011). Bunun nedenleri, daha öncesinde, 
özellikle aydınlanma çağı sonrası hakim olan mekanist dünya görüşü ve dünya görüşüne göre 
bilginin önemi, bilgi ile doğanın güçlerinin üstesinden gelinebileceğine dair tutum, bilim-
sel gelişmelerde insan sorumluluğunun kar amacıyla gözden kaçırılmış olmasının yanında 
felsefede yaşanan gelişmelerin, özellikle Viyana çevresi felsefecilerinin etiği felsefe dışı bir et-
kinlik olarak görmeleri olarak sıralanabilir (İyi 2011). Etik her ne kadar bazı dönemlerde ihmal 
edilmiş olsa da insanı insan yapan önemli kavramlardan biridir. Etiği bazen duyumsamayız, ba-
zen de onun farkında olmayız. Ancak hayatımızın birçok aşamasında etik sorunlarla karşılaşır 
ve sorumluluk alarak hareket etmek zorunda kalırız.

Hayatımızı devam ettirirken içinde bulunduğumuz peyzajı da genellikle çok az duyumsar 
çok az farkında oluruz. Onunda kendine ait bir algısı ve buna göre geliştirdiği epistemolojisi 
olabileceği çok az aklımıza gelir. Doğanın veya peyzajın bir algısı olabileceği hatta bu algı 
bağlamında belirli bir düşüncesi olabileceği fikri, algıyı ve düşünceyi biz insanlara has bir özel-
likmiş gibi görme eğiliminde olmamızdan dolayı belki de biraz rahatsız edicidir (Baker 2002).  
Ancak yine de peyzaj ekolojisi çalışmaları göstermiştir ki, doğa ve/veya peyzaj bizim yapıp et-
melerimize karşı sistematik ve kararlı şekilde tepki vermektedir (Odum ve Barrett, 2008). Pey-
zajlar, iyi veya kötü gibi yargıları olmadan, heterojen mozaikler halinde, hayatta kalmak için ve 
yaşamı sürdürmeye yönelik hareket etmekte, dağılmakta ve değişmektedir ve bütün bunların 
hepsi de öngörülebilir bir plan program dahilinde gerçekleşmektedir (Dramstad ve ark. 1996). 
Bir zamanlar bereketli olduğu arkeolojik bulgularla ispatlanan Mezopotamya havzası da aynı 
tahmin edilebilir hareket ve değişimlerle bugünkü çorak ve verimsiz haline gelmiştir (Çakar 
2013). Doğanın epistemolojisi değişmemekte ancak insan da inatla kendi düalist anlayışı ile 
kendini doğanın üstünde görerek doğadan yabancılaşmaya devam etmektedir.

Einstein ünlü bir sözünde aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemenin deliliğin 
bir belirtisi olduğunu belirtmiştir. İnsanlık tarihinin ekolojik anlamda okunmasını sunan Çakar 
(2013), insanlığın tarih boyunca sonucunun hep felaket olduğunu görmesine rağmen doğaya 
karşı, doğadan kopuk bir şekilde ve kendi ve çevresinin doğasını inkar ederek aynı şeyleri nasıl 
inatla yapmaya devam ettiğini epistemolojik bağlamda çözümlemiştir. Einstein’ın bakış açısın-
dan bakarsak, insanlık tür olarak deliliği doğaya karşı yapıp etmelerinde kendine temel motto 
olarak almıştır. Geçmişte ekolojik yıkımlar kısmen sınırlı bölgeleri veya havzaları etkilemek-
teydi (Yağalak 2002). Ancak ne yazık ki insanlık o tarihlerde besin piramidinin alt sıraların-
da yer almaktayken günümüzde öyle üst sıralara çıkmıştır ki insanlığın aynı şeyleri yapmaya 
devam ederek neden olacağı yaşanması olası bir ekolojik felaket, sadece sınırlı bir bölge veya 
havzayı değil, tüm dünyada insan türünün tümünün geleceğini tehdit eder hale gelmiştir (McK-
ibben 2010) ve günümüzdeki yaban yaşamın artık doğal olmadığı, insan etkileri nedeniyle 
doğal peyzaj olarak anılabilecek bir yerin dünya üzerinde kalmadığı yorumları yapılmaktadır 
(McKibben 1989, Cronon 1985, Callicott 1998). 

Bugün günümüzde insan kaynaklı bir çok çevresel sorun dünyamızı tehdit etmektedir. Küresel 
ısınma ve buzulların erimesi bunlardan sadece birkaç tanesidir. Bu sorunların temelinde de in-
san ve onun düşünce anlayışı yani düalist dünya bakışının yarattığı problemler yer almaktadır. 
Düalism yani ikicilik, felsefede ruh ile maddeyi ayrı tözler halinde görme eğilimidir (Çelik 
2011). Felsefede bu özne-nesne dikotomosi olarak adlandırılır. Özellikle Descartes ile beraber 
batı düşüncesinin merkezine oturmuştur. Ayrıca Augistunus’tan beri de ruhun maddeye üstün 
olduğu doktrini (Akyol 2011) ile düalism birleştiğinde insanı diğer yaşayan canlılardan üstün 
görme eğilimi olan insan merkezciliğe neden olmaktadır. Bunun tam tersi durum ise biyo-
sentriik veya ekosentrik tutumlardır (Köse 2014). Ancak belki de tutarlı ve değişmez bir etik 
kurmak adına etiği bir merkeze oturtmak yerine evrenle uyumlu bir model oluşturmak daha 
mantıklı olabilir. Bu mantığında düalist bir bakış açısı yerine maddeyi temel alan monoist bir 
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özdekçilikle kotarılması önem arz etmektedir. Bunun başarılmasında felsefede büyük bir yer 
kaplayan düalist görüşlerin neden olduğu felsefenin indirgemeci yapısına kapılmadan ve karşı 
durarak, Spinoza felsefesinden hareketle insanın bütün durumları ve hayatın bütün yönlerine 
nüfuz eden felsefi gelişmelerden (Baker 2002, Baker 2010, Balanuye 2012, Balanuye 2017) 
hareketle fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve beşeri bilimleri kucaklayan bir an-
layışla hareket etme doğanın ve evrenin bütüncül yapısına daha uygun olabilir.

Felsefedeki düalist anlayış ne yazık ki çevre etiklerinde kendini insan merkezcil yani antro-
posentirk anlayışa neden olmaktadır ve bu bakışla hazırlanan çevre etiklerinin çevreyi doğal 
yönde dönüştürme açısından güçlerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Hatta antroposentirk 
yani insan merkezcil yaklaşım varolan bir çok çevresel sorunun çözümünün önünü tıkamış 
ve günümüzde yaşanan çevre krizinin düşünsel anlamda temel çekirdeğini oluşturmuştur. Bu 
durum ne yazık ki günümüzde yaşadığımız ekolojik sorunların en temel epistemolojik nedeni 
olarak durmaktadır. Çünkü günümüzde bir çok insan ya doğanın kendine emanet edilmiş bir 
kaynak olduğunu ya da doğaya verilen zararın teknolojinin yardımı ile çözülebileceğini düşün-
mektedir (Van der Berg ve Konijnendik 2015). Bu düşünsel yaklaşım, doğaya karşı aldığımız 
zararlı tutumun önlenmesine engel olmakta ve doğa sonsuz kez kullanılabilir bir meta bir kay-
nak olmanın ötesine geçmemektedir.

Ancak ne doğa ne de peyzaj salt bir kaynak olarak algılanacak olgulardır ve kaynaktan öte, çok 
karmaşık ve bütüncül yapılara sahiptirler. İnsanın doğayı bir meta olarak görmesinin temel ned-
eni ise insanlarla doğayı karşılıklı bir diyalektik ilişkide görmekten kaynaklanmaktadır (Shiua 
2013). Bunun maddesel bir bağlamda aşılması şarttır. Bunun içinde doğayı anlamaktan önce 
kendimizi yani insanı ve düşünce yapısını anlamamız gerekmektedir. Bunun en temel yolu da 
kendini tanıma etkinliği olan felsefenin ışığında etik sorgulama yapmaktan geçmektedir.

Etik gerçekten önemli bir kavramdır. Etiği daha iyi kavramak amacıyla etiğin etimolojik ince-
lemesini yapmak faydalı olabilir. Etik kelimesinin kökeni eski Yunancada kullanılan “Ethos” 
sözcüğünden gelmektedir (İyi 2011). Ethos kelimesinin temelinde “ethika” sözcüğü yer almak-
tadır. Bu ethika sözcüğü ethos kelimesinin çoğulu olan “ethe”’ya atıf yapmaktadır (İyi 2011). 
Ethos kelimesi ise “Ethe’ye ilişkin konular” anlamına gelmektedir (İyi 2011). Ethos kelimesi-
nin çoğulu olarak kullanılan ethe, en eski anlamıyla “ canlı bir varlığın “mekanı” hep gittiği 
sığındığı yer” olarak kullanılmaktaydı (Kuçuradi 1997, İyi 2011). İlk anlamıyla bir canlının 
barındığı sığındığı yer ortam anlamına gelen ethe’nin tekili olarak ethos sözcüğü ise “ karakter 
huy” anlamına gelmektedir (İyi 2011). Etik sözcüğü etimolojik olarak bakıldığında, karakter 
huy anlamları dışında canlının yaşadığı ortam anlamıyla habitat ve peyzaj kavramlarına atıf 
yapar şekildedir. Bu bakımdan etik ile peyzajın araştırılmasının daha ilginç sonuçlar doğuracağı 
muhtemeldir.

1.1.  Etik ve çevresel konuları ele alan günümüz yaklaşımlarına bir bakış

1.1.1.Çevre Etiği

Çevre etiğini tanımlamak gerekirse bir çevre etiği, insanın, insan olmayan varlıklarla ve tüm 
doğa ile ilişkisinde eylemlerini sınırlayan ve insanın özgürlüğünü kısıtlayan normlar olarak 
tanımlamak mümkündür (Callicott 1994). Çevre etiği felsefe ile doğa bilimlerinin bir arada 
çalıştığı ve daha çok uygulamaya yönelik bir etik türüdür. Son zamanlarda yaşanan çevre so-
runları ve doğal ortamların giderek yok olması çevre etiğine giden yolu açmıştır (Özer 2012). 
Çevre etiği günümüzde etik disiplini için en önemli alanlardan biri haline gelmiştir (Tepe 2011, 
Des Jardins 2006, Jamieson 2008).

Peki çevre etiği bugün günümüzde neden önem kazanmaktadır ve ülkemiz peyzaj mimarlığı 
neden bu konuya karşı sağırdır. Bunun için çevre etiği bağlamındaki güncel konuları incele-
mek faydalı olabilir. Bunda tabii ki teknolojik gelişim ve onun getirdiği yeni koşullar önem 

arz etmektedir. Örneğin Mc Kibben (2006) çevre etiği bağlamında bir probleme dikkat çekme-
ktedir, insanlık genin sırlarını çözdükçe önüne geçilmez şekilde, insan geniyle oynayıp ya da 
nanoteknoloji imkanlarıyla insan-sonrası (Post-Human) bir varlığa ulaşabilme tutkusunu yaşa-
maktadır, bu durum kaçınılmaz bir son mudur? Ya da bu arzusuna gem vurup doğayla barışık 
bir yaşamın kapısını aralayabilecek midir? McKibben (2006) bu soruna dikkat çekmek için 
sporcuların kullandığı doping maddelerinden örnekler vererek doping ile başarmakla çalışıp, 
antrenman yapıp kazanan sporcuların arasındaki farka dikkat çeker ve genetiği değiştirilmiş 
bir insanoğlunun başarma duygusundan ve dolayısıyla yaratıcılıktan uzak olacağını savunur 
(2006). Bunu bir anlamda teknoloji düşmanlığı olarak değerlendirmenin de mümkün olduğu 
akla gelebilir. Ancak bu kesinlikle teknoloji düşmanlığı değil tam tersine doğa ile uyumlu ve 
canlılığın süresini artırmak adına daha üst teknolojilere ulaşabilmek için karanlık yollardan 
uzak durmaktır.

Caliicott (1994), 1960’lardan beri batılı bilim insanlarının fikir birliğinde olduğu konulardan 
birinin de birçok geleneksel ve modernlik öncesi toplumun çevre etiğine dair kodlara sahip 
olduğu ancak modernleşme ile birlikte ve kapitalizmin bu coğrafyalara girişi ile bu değerlerin 
erozyona uğradığından bahseder ve gelecekteki toplumlara rehberlik etmesi için bu çevre etik 
kodlarını dünya üzerindeki farklı havzalarda inceler (Callicott 1994). Bu bakımdan geleneksel 
toplumların teknoloji öncesi dönemde yaşamlarında oluşturdukları tutumların yeni teknolojik 
gelişmeler bağlamında yorumlanması için bu etiklerin gerektiği gibi anlaşılması şarttır.

McKibben (2010) dünyada yaşanan değişimlere işaret eden kitabında, üstünde bulunduğumuz 
bu gezegenin eski gezegenden farklı olduğunu savunur, eskiden fırtınalar acayip olarak al-
gılanırken, günümüzde sıradan bir olaydır, eskiden gezenimiz uzayda bir vaha iken artık daha 
çok çöle dönüşmektedir, bu yüzden o gündelik yaşamımızda zaruri ve kökten bir değişimi 
yaratamazsak dünyada yaşam olanaklarının bir gün hiç kalmayacağından dert yanmaktadır 
(McKibben 2010). Bunun sağlanması için insanın özgürlüğüne sınırlar çekmek zorunludur. An-
cak modernleşen dünyada iyi veya kötü gibi normativ standartlar yerine bilgiden gücünü alan 
yeni bir etiğin tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Bu yeni çevre etiği iyiyi ve kötüyü aşacağından 
dolayı, insan yapısı olan iyi ve kötü kavramlarını kullanmadan, doğayla uyumlu bir yaşamın 
gerçekleştirilmesi için önemli bir adım olabilir. Bunun için mevcut iyiyi ve kötü yani normatif 
standartları temel alan çevre etiği pratiklerine göz atmak yararlı olabilir.

1.1.2.Toprak Etiği

Toprak etiği ilk kez, Leopold (1966)’un ünlü kitabı bir toprak ülkesi seçkisi (A Sand County 
Almanac) içerisinde tanımlanmıştır. Ancak ne yazık ki peyzaj mimarlığı içinde önemli olan bu 
eser henüz Türkçeye kazandırılmamıştır. Ancak ülkemizde sosyal bilimlerde yapılan araştır-
malarda son yıllarda bu kitap çokça gündeme gelmektedir (Özer 2012, Köse 2014). Ancak 
peyzaj mimarlığı için de önemli açıklamalara sahip olan bu kitap hakkında peyzaj mimarlığı 
disiplininde yapılan çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Bundan dolayı bu çalışma bağlamında 
toprak etiğinin peyzaj mimarlığı disiplinindeki yansımalarını araştıracak bir tez çalışmasının 
disiplinin gelişimi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

Leopold, pratik bir insan olarak, çevrenin insan için gerekli olduğunu görmüş ve çevreye yükle-
diği araçsal değerler bağlamında bir etik felsefe oluşturmuştur (Callicott 1989, Özer 2012). To-
prak etiği; yeryüzünde sadece insanların değerli olmadığından hareketle, doğayı oluşturan diğer 
biyotik ve abiyotik etmenlerin hepsinin bir değeri olduğunu savunarak, doğa için yapılan ve 
doğayı koruyan eylemlerin iyi, doğanın zararına olan eylemleri ise kötü olduğunu savunan bir 
etik anlayışıdır (Leopold 1966). Toprak etiği, toprağın ve onun üzerinde yaşayan ya da yer alan 
her şeyin ahlaki değere sahip olduğunu savunur (Köse 2012). Doğa bir bütündür ve insanlar bu 
bütünün parçasıdır. Biyotik topluluğun bütünlüğünü, dengesini ve güzelliğini koruyan eylemler 
ahlaki açıdan doğru; bunlara zarar veren eylemler ise ahlaki olarak kötüdür (Köse 2012). 
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Özer (2014)’e göre Aldo Leopold, endüstriyel büyümenin neredeyse kutsal bir hedef olarak 
görüldüğü bir zamanda, ahlaki sorumluluk alanımızın, sadece hayvanlara, canlı varlıklara değil, 
toprağı, suyu, sazlığı ve bataklığıyla tüm doğaya genişletilmesi gerektiğini, muhtemelen ilk kez, 
açıkça dile getiren insandır. Bu bakımdan normatif bir temelde hak ve değer yargılarının sınır-
larını genişletmiş ve klasik etik anlayışlarında sadece insana değer atfedilirken, değeri bütün 
doğayı içine alacak şekilde genişletmiştir. Özer (2014), leopold’un etiğini ahlakın evriminde 
üçüncü aşama olarak görür. Ona göre leopold ilk iki aşamayı insanın insanla etkileşimini tanım-
layan ilk aşama ve insanın toplumla ilişkisini tanımlayan ikinci aşama olarak tanımlamıştır 
(Özer 2014). Leopold kendi etiğini ise bu evrimsel sürecin üçüncü aşamasını oluşturduğunu ve 
insanın doğayla ve çevreyle ilişkilerini düzenlediğini savunur (Özer 2014).

Toprak etiği her ne kadar dönemine göre ileri bir atılım olsa da, bağlı olduğu normatif yargılar 
ve normatif yargıların öznelliği nedeniyle bugünkü koşullara tam olarak adapte olamamakta 
ve çevrenin korunması bağlamında ayrı bir görüş olarak kalmaktadır. Çevrenin korunmasında 
şemsiye bir çerçevenin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu sayede çevresel politikalar önem 
kazanabilir. Bu bağlamda bu çalışmada, çevresel politikalara yön verecek ve teorik alt yapısını 
oluşturacak peyzaj etiği tanımlanmaya çalışılmıştır. Ancak yapılan kaynak taramalarında peyzaj 
etiğinin genellikle normatif bağlamda ya da çalışmanın çevreyle uyumlu olması için oluşturu-
lan etik kodlar bağlamında işlendiği gözlemlenmiştir. Bu bakımdan bugüne kadar yapılmış olan 
peyzaj etiği çalışmalarını genel olarak değerlendirmek önem arz etmektedir.

1.1.3.Peyzaj etiği hakkında bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar

Web of Science’da yapılan sorgulamada “peyzaj etiği” (Landscape Ethics) kavramının kul-
lanıldığı üç çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan birisi, Peyzaj etiği kavramını, tarımsal 
peyzajlar ve doğal peyzajların dengeli etkileşimi bağlamında kullanmaktadır ve bu tip alan-
larda multidisipliner çalışmaların yararlı olacağını bildirmektedir (vanMansvelt 1997), diğer 
bir çalışmada ise Dalglish (2012) arkeolojik peyzajların onarımında doğal peyzaja ne olacağı 
sorusuna odaklanmış, bu bağlamda arkeolojik peyzajların değerlendirilmesinde prensipler 
oluşturmaya çalışmıştır. Diğer bir çalışmada ise sadece kültürel peyzajların tasarımlara oda-
klanılmış ve peyzaj tasarımına yönelik etik kodlar hazırlanmaya çalışılmıştır (Kang ve Yang 
2012).

Üç çalışmanın ortak yanı normatif standartlarda ve klasik etik anlayışı paralelinde bir etik 
tanımlaya çalışmalarıdır. Bu bağlamda normatif standartları aşan ve peyzaj bir bütün olarak 
yaşatmaya (özellikle koruma terimi burada kullanılmamıştır çünkü koruma doğayı belli bir 
noktada sabitlemeye çalışır, ancak yaşatma doğayı ve peyzajı gelişen bağlam içerisinde biy-
otik faktörlere ev sahipliği yapacak şekilde tutma işlemini çağrıştırmaktadır) yönelik bir etik 
tanımlamasına rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın amaçlarının belirtilmesi önem arz et-
mektedir.

1.2. Çalışmanın amacı ve kapsamı

Etiğin günümüzde önemli bir konu olmasından hareketle çalışma, mevcut durumda hali hazırda 
bulunan etik pratiklerin genel bir değerlendirmesini ve geleceğe yönelik olarak üstünde uzlaşı-
ma varılabilecek bir peyzaj etiği kavramı tanımlaması yapmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle 
çalışmanın başlangıcında etik kavramı tanımlanmış, etiğin bir alt kolu olan çevre etiği konusu 
açıklanmış, mevcut etikleri örneklemek adına Leopold (1966)’un oluşturmuş olduğu Toprak 
Etiği anlatılmış, günümüze kadar peyzaj etiği kavramı çerçevesinde yapılmış olan çalışmalar 
özetlenmiş ve etiğin gelişmesi için epistemolojik sorgulamalar yoluyla, normatif ve meta etiğin 
dışında kalacak bir peyzaj etiği tanımlanmaya ve bu tanımın oturması gereken temeller an-
latılmıştır. Daha sonra bu etiğin oluşturulmasında ihtiyaç duyulacak felsefi kaynaklar sonuçta 
anlatılmaya çalışılmıştır.

2. Materyal

Çalışmanın ana materyalini yazılı ve elektronik ortamlarda bulunan literatür oluşturmaktadır. 
Bu amaçla, felsefe, sosyoloji, psikoloji, çevre psikolojisi, peyzaj mimarlığı ve ekoloji disiplin-
lerinde hazırlanmış olan literatür derlenmiş ve bu derleme bağlamında çalışmaya ilişkin ma-
teryaller ayıklanmıştır.
 
3. Yöntem

Çalışmanın yöntemi yüzyılın ortasından başlayarak sosyal bilimlerde ve son otuz yılda peyzaj 
mimarlığı disiplininde kullanılmaya başlanan Nitel Yöntemdir. Bu bağlamda ilgili literatür der-
lenmiş ve bu literatürden derlenen bilgiler kapsamında etik kavramı tanımlanmış ve tanımlanan 
etik kavramı bağlamında peyzaj etiği kavramına ulaşılmaya çalışılmıştır. Ön görüleceği gibi etik 
felsefe disiplininde araştırılan bir kavramdır. Bu bağlamda peyzaj mimarlığı disiplini ile felsefe 
arasında bağlantılar kurularak multi-disipliner bir çalışma ortaya konulmaya çalışılmıştır.

4. Bulgular

Bizler yani insanlar insana has özelliklerin yarattığı epistemolojik tuzaklara düşmeye mey-
illiyiz. Örneğin matematiği dünyadaki işlevsel bağlarından koparıp soyutlayabildiğimiz için 
ve uzam ve zamanı açıkladığını düşündüğümüz için matematiğin evrensel olduğu yanılgısına 
düşüp dış uzaya gönderdiğimiz uyduların üzerine bizim dışımızda varolması muhtemel akıllı 
varlıklarla iletişim kurabilmek amacıyla matematiksel formüller yazıyoruz. Matematiğin sade 
uzam ve zamanı algılayabilen insan için insanın uzamı ve zamanı soyutlayabilmek için kul-
landığı bir dil olduğunu gözden kaçırıyoruz. Varolması muhtemel ve uzam ve zaman dışın-
daki boyutları algılayabilen dünya dışı varlıklar için matematik hiçbir şey ifade etmeyebilir. 
Bu insanın gözünden kaçmaktadır. Aynı epistemolojik hatalar dünya üzerindeki neden açıkla-
ma ve etik kodlarla ilgili de geçerlidir. Örneğin ekoloji bilimi ilk çıktığı zamanlarda canlılar 
dünyasını ele almaktaydı ve abiyotik faktörler sadece girdi olarak bir önem arz etmekteydi. 
Peyzaj ekolojisi ise mekansal edimlerinde biyolojik dünyaya belirli etkilerinin olduğunu ortaya 
koymasıyla abiyotik faktörleri de ekoloji biliminin içine katan bir ekoloji disiplini oldu. Bu 
aradaki epistemolojik hata insanın kendine has olduğu düşündüğü canlılık çerçevesinde sadece 
biotik faktörlere indirgeyerek incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak canlılık gösteren bir 
varlık yani biyotik varlık, en nihayetinde varlık abiyotik bir varlık haline gelebilmektedir ve bu 
abiyotik kütle döngüler sonucunda tekrar biyotik kütlelerin içinde yer almaktadır. İnsan en te-
melde çoğunluğu karbon materyalinden oluşan bir kütledir. Bu açıdan düşündüğümüzde insanı 
özne olarak görmenin sakıncaları anlaşılabilir. 

Ay peyzajı, Mars peyzajı dünyadaki peyzajla karşılaştırıldığında daha durağandır. Değişim; 
bu peyzajları dünya peyzajından ayıran önemli bir anahtar olabilir. Bu gezegenlerde değişim 
ya çok nadiren gerçekleşir ya da meteor çarpması gibi aniden oluşur. Bu açılarda bu peyzajlar 
dünya peyzajlarından farklılık göstermektedir. Buradan hareketle evrende herhangi bir peyzajın 
önemi canlılığa ev sahipliği yaparken yaşamın belirtisi olan değişimi ne kadar ne şekilde içinde 
barındırmasına bağlı olarak değerlendirilebilir. İyi veya kötü insani kavramlardır. Ekolojide iy-
inin ve kötünün ötesine geçerek, yani değer etiğini, normatif etiği aşarak yeni bir etik üretmenin 
zorunluluğu ortadadır. Bu yeni etiğin temeli de değişimin hızının korunması olabilir. Çünkü 
dünyada değişim diğer gezegenlere oranla yaşamın devam edebileceği hızdadır, ancak insa-
noğlunun yapıp etmeleri bu değişim hızında oynamalara neden olmuş ve 100 yılda dünyanın 
çehresi hızla değişmiştir. Bu hızlı değişim beraberinde bazı türlerin sonsuza kadar yok olmasıy-
la sonuçlanmıştır, bir çok türde tehlike altındadır.

Heraklitos aynı nehirde iki kez yıkanılmaz derken dünya için haklıydı, ama Mars gibi bir geze-
gende radyasyon dışında hiçbir şeyle yıkanılmaz ve bu radyasyon banyosu canlılığı bitireceği 
gibi, maddede geri döndürülemez bozulmalara neden olacaktır. Ondan dolayı dünya Mars 



92 93

2. Oturum2. Oturum

haline gelmeden dünyadaki değişimin hızını canlıların adapte olabileceği bir banda çekmeye 
ihtiyaç vardır. Bunun kotarılması içinde yeni bir etiğin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu etik-
te de günümüz çevre etiklerinde var olan merkez tartışmalarından uzaklaşılmalıdır. Ekosentik 
antroposentrik tartışması faydasızdır. Çünkü ekosentric anlayışta bile örtük olarak antroposen-
trik bakış açısı vardır. Çünkü ekosentrik düşünce adı üstünde bir düşüncedir ve düşünce de 
insana ait olan maddesel bağlarından yani elektro kimyasal tepkilerden bağımsız olarak ele 
alınan soyut bir varlıktır. Dolayısıyla düşünce sadece bir kavramdır. Ve sadece insana aittir. 
Ekosentrik düşüncedeki paradigma farkı şöyle özetlenebilir; insan bir tür olarak düşünmekten 
vaz geçmiş canlı olarak düşünmeye başlamıştır, düşünce antroposentric düşüncedeki düşünc-
eye benzerdir, insan merkezcil düşünce, tür merkezli bir düşünceye sahipken ekosentrik yani 
ekolojik merkezci düşünüş ise canlı düşüncesi temelinde hareket etmekte ve canlı merkezli 
bakış açısı tüm canlıların “iyiliğini” ya da “sağınlığını” düşünmektedir. Ve bazen uç  noktalara 
götürüldüğü tüm canlıların iyiliği için insanoğlunun bu dünyadan silinmesi gerektiği düşünc-
esini akla getirmektedir (Özer 2012). İyilik de kötülük de yine insansı kavramlardır (Nietzche 
2003, 2009) ve doğaya, çevreye giydirildiğinde kıyafet giymiş köpeklere benzemektedir. Bu 
yüzden, çevreyi veya evreni düşünürken, tür canlı olarak düşünmenin ötesinde düşünce ürete-
bilen bir madde olarak düşünmek peyzaj etiğinin temel prensibi olabilir. Bu sayede canlılığı 
sağlayan biyotik varlıkların yanında abiyotik varlıklarında evrendeki önemini ve sistemdeki 
yerini anlamak mümkün olur. Bu açıdan nasıl radyoaktif bir madde yarılanma ömrü tamam-
lanana kadar çevresine radyasyon yayarak varlığına devam ediyorsa, insan da karbon bazlı 
bir materyal olarak canlılığı boyunca düşünce yayarak yaşamına devam etmektedir. Düşünc-
eyi madde dışında değerlendirmek hatalara neden olmaktadır. Düşünce ait olduğu maddesel 
bağlamda ele alınmalıdır. Bu bakımdan peyzaj etiği biyotik ve abiyotik varlıkların etkileşimi 
sonucu oluşan peyzajın optimum değişim koşullarında devam etmesini sağlayan her türlü ed-
imi onaylarken bu hızı düşürecek ya da artıracak edimleri onaylamaz. Onay iyi ve veya kötü 
kavramlarının ötesinde, gerçekleşmeye izin verme ya da vermeme anlamında olan bir kavram 
olarak kullanılmıştır.

Burada canlılığın yerine madde olarak düşünmek önemlidir ve hatta ulaşılabilinirse bir merkez 
almadan, bütüncül düşünce üretmek önemlidir. Canlılık çok az bir süreyi kapsarken madde 
olma durumu daha uzun bir süreyi içerisinde barındırmaktadır. İnsan her iki durumu da, var 
olarak veya varlığının sonuna geldiğinde deneyimler. Ancak madde olarak düşünmek kesin-
likle uygarlıktan kültürden vazgeçmek değildir. Madde olarak düşünmek doğa ile daha iç içe 
olarak doğanın hızını yakalamak ve bu hızda edimde bulunmaktır. Daha yavaş veya daha hızlı 
edimde bulunmak ise kesinlikle kültürden uygarlıktan vazgeçmek değil, kültürü ve uygarlığı 
eski zaman kültleri olan iyi/kötü kavramlarının ötesine geçerek, insanın insan olmasından kay-
naklanan epistemolojik tuzaklara düşmeden, bir bütün olarak peyzajı ele almak ve peyzajı ve 
insanlığı optimum değişim hızında tutarak en az canlı türü, doğal kaynak ve madde kaybıyla 
gelişimin devam ettirilmesinin sağlanmasıdır. Çünkü insan gelişiminin doğanın değişim hızın-
dan hızlı olması son iki yüzyılda örneği görüldüğü gibi onaylanamayacak sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. 

Örneğin buzulların erimesi fenomeni, karbon bazlı fosil enerji kaynaklarının çok fazla miktarda 
tüketilmesinin sonucu olarak atmosferdeki karbon miktarının artması ve bu karbon gazlarının 
atmosferin üst kısımlarında bir örtüye benzer şekilde birikmesi, dünya yüzeyine çarpıp yansıyan 
güneş ışınlarının bu karbon tabaksına çarparak atmosferden dışarı çıkmaması ve atmosfer-
de kalarak küresel anlamda ısı artışının bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. Bu fenomende 
görüldüğü gibi en önemli sorunlardan biri olan küresel ısınmanın ve buzulların erimesinin en 
temel sorumlusu insan faaliyetleridir. Bu noktada insan dışında hiçbir canlı varlık bu ekolojik 
soruna katkı sağlamamaktadır. Diğer bütün etmenler abiotik varlıklar nedeniyle oluşmaktadır. 
Geleceğin çevre etiği de insanı ve diğer canlıları kapsadığı kadar abiyotik varlıkların değeri ve 
özgül ağırlığını göz önüne aldığı ölçüde başarılı olabilecektir. İşte peyzaj etiği madde temelli 
bir etik olarak canlı varlıklar kadar cansız varlıkların da peyzajı oluşturduğu tezinden hareketle 
daha bütüncül ve insansı niteliklerden soyunmuş olmalıdır. Dünyanın insanlarla beraber daha 

uzun süre var olması için böyle nitelikte bir etiğe ihtiyaç vardır.

İyi kötü kavramları özü gereği karar verici bir özneye gereksinim duymaktadır. Öznenin varlığı 
ise nesne diktomisi oluşturmakta, bu da ikircikli bir dünya görüşüne neden olacaktır. Biz düşünc-
eyi ne kadar soyut ve madde dışı görsek de, düşünce aslında maddelerin o anki sıralanışına 
göre oluşan maddesel bir varlıktır. Örneğin beyindeki amino asitlerin nitelikleri düşünceleri 
doğrudan etkilemektedir. Bu amino asitlere göre insan beyni kuşkucu veya kuşku duymayan bir 
nitelikte olabilmektedir. Bunlar iyi kötü yargılarımızı etkileyebilmektedir. Ondan dolayı Peyzaj 
etiği kavramında iyi veya kötü olgularına yer olmayacağı gibi olguları değerlendirip onun iyi 
veya kötü olmasına ilişkin karar verecek bir özneye de yer olmamalıdır. Peyzaj etiğinin iyinin 
ve kötünün ötesinde maddelerin değişimle başka formlara geçişi sürecini değerlendirip bu du-
rumun onaylanabilir veya onaylanamaz olduğuna ilişkin yargı verecek ortak maddesel bir akla 
ihtiyacı vardır. Bu maddesel akıl veriler ışığında değişimleri modelleyebilecek bir bilgisayar, 
uzman ve paydaş birlikteliği ile oluşturulabilir.

Bazı konularda ne kadar çok geliştiğimizi düşünsek de, doğa hakkındaki bilgimiz klasik antik 
yunan düşüncesinin çok da ötesine geçememiştir. Evet aya gidilmiş, marsa sondalar yollanmış ve 
hatta insan yapımı uydular güneş sisteminin dışına dahi çıkmıştır. Ancak ne kadar geliştiğimizi 
ve ilerlediğimizi iddia etsek de Lidyalıların bulduğu paranın ötesinde geçememişizdir. Halen 
daha temelde Lidyaların bulduğu parayı kullanmaktayız ve paranın geçirdiği değişim kağıt 
halinden banknot haline gelmek veya çip içinde sanallaşmaktan öteye gidememiştir. Buna 
benzer şekilde ışığın sırlarını halen teorilerle açıklayabilir düzeydeyiz. Ancak bitkiler bizden 
daha gelişkin şekilde ışıktan besin elde etmeyi başarabilmektedir. Biz hep algıyı, düşünceyi, 
iletişimi insana özgü şeyler olarak düşünmekteyiz. Bitkilerin uzaya yansıttıkları ışıkla yaprak 
çeşitlerini ve hatta türlerini en azından insan oğluna ifade edebildiğini keşfetmiş olmamıza 
rağmen bitkilerin uzaya yansıttıkları ışıkla dünya dışındaki varlıklarla iletişim kurabilecekleri 
ihtimali aklımızdan hiç geçmemiştir bile. Buradaki amaç ispatlanması imkansız bir iddia atarak 
spekülasyon yapmak değildir. Sadece geliştiğini düşündüğümüz düşünce sistemimizin halen 
daha gelişmeye açık ve bir çok noktadan eksik olduğudur.  

Peyzaj biyotik ve abiyotik varlıkların etkileşimi sonucu oluşan sistemli kararlı bir bütündür. 
Peyzaj ekolojisi ise ekolojinin bir alt disiplini olarak mekânsal etkileşimin boyutlarını da hesa-
ba katarak ekolojide eksik bulunan insan mekan doğa etkileşimini çalışan bir disiplindir. Bu an-
lamda peyzaj etiğine en yakın tanımlama Aldo Leopold tarafından tanımlanan Land Ethic(To-
prak Etiği)’dir. 

Ancak Toprak etiğinin yaygınlık ve etki bakımından geçirdiği evrim gelişen sorunların üstesin-
den gelme konusunda etkisiz kalmasına neden olmaktadır. Evet Leopold (1966) dağ gibi düşün 
derken özneyi askıya almaktadır ancak tanımladığı etiğine iyi ve kötü kavramlarını yerleştire-
rek, onu normatif bir yapıya dönüştürmektedir. Normatif yapıdan kurtulmak için öznenin askıya 
alınmasının yanında değerlerinde devre dışı bırakılması gerekmektedir. Bunun için gelişen so-
runlar ve bu sorunlara cevap bulma açısından bir peyzaj etiği (Landscape Ethic) kavramının 
tanımlanmasına olan ihtiyaç ortadır. Bu peyzaj etiği bir şeye değer verecek iyi veya kötü olarak 
sınıflayacak bir özneyi içinde barındırmadığı ve teorik ve pratik açıdan iyi ve kötüye yer ver-
mediği ölçüde başarılı olabilecektir.
 
5. Tartışma

Çevre etiği konusu son zamanlarda önem kazanan ve dünyanın geleceğini yakından etkileyen 
bir konudur. Bu konuda yapılan araştırmaların insan merkezcil- çevre merkezcil tartışmalar 
bağlamına sıkıştığı gözlenmektedir (Köse 2014). Ancak bu insanın epistemolojik tuzakların-
dan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu açıdan, derin ekolojiye alternatif olarak tanımlanmaya 
çalışılan peyzaj etiği, bir merkez almak yerine evren gibi çok bileşenli bir bütün olmalı ve 
bütüncül anlayışı merkez almanın yerine koymalıdır. 
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Doğa filozofları olarak Sokrates öncesi filozofların görüşleri büyük önem arz etmektedir. 
Sokrates öncesi filozofların genel özelliği, felsefe sorgulamalarında insandan daha fazla, doğayı 
ele alarak, doğayı, doğanın işleyişini, doğanın ve canlıların nasıl meydana gelmiş olabileceğine 
ve evrenin başlangıcına ve maddeye ilişkin araştırmalarda bulunup teoriler üretmeleridir. 
Genelde bu teorilerinde de, ilk harekete geçiren neden olarak, öte dünyalardan açıklama bulma 
arayışı yerine bu dünyadan maddesel açıklamalarla çalışmaları önem arz etmektedir. Sokrates 
öncesi dönemde öne çıkan akım, Milet Okulu veya doğa filozofları olarak adlandırılan akım-
dır. Bu okulun temsilcileri, evrenin başlangıcına dair bir ilk neden bulmaya yönelik çalışma-
lar yürütmüşlerdir. Bu çalışmalarında aşkınsal açıklamalar yerine doğa felsefesine başvurarak, 
evreni buldukları ilk neden olan maddeyle rasyonelleştirmeye gitmişlerdir. Daha sonra önce 
septikler ve sonra Sokrates ve Öğrencisi Platon’un etkisiyle felsefedeki temel eğilim insanı 
anlamaya yönelik gelişmiş ve insan en önemli ölçüt haline gelmiştir (Balanuye 2017). İnsanın 
önemli ölçüt haline gelmesi ise insan merkezcil ya da merkezcil anlayışların gelişmesine neden 
olmuş sonuçta insan doğadan kendini soyutlamış ve çevre sorunlarıyla yüzleşir hale gelmiştir. 
Bu bakımdan geliştirilecek bir etikte Sokrates öncesi filozofların etik görüşleri daha çevreci ve 
doğayla uyumlu bir etik için yardımcı olabilir.

Günümüzde eski dönemle karşılaştırılamayacak şekilde teknolojik gelişmelerle hayat ve 
canlılığa bakış değişmiştir. Artık görüntüleme aletleri ile düşüncenin eloktro kimyasal özel-
likleri hakkında çıkarımlarda bulunabilmektedir. Bu açıdan nöro-etik çalışmaları büyük önem 
arz etmektedir. Çnkü nöro-etikle etik değerlendirmelerin doğasının daha iyi anlaşılabileceği 
düşünülmektedir. Çünkü halen daha düşüncenin oluşumunu bizim için büyük bir bilinmez 
halindedir. Düşüncenin oluşumu ve maddesel açıklaması önem arz etmektedir. 

Toprak etiğindeki normatif öğeler günümüzde güncel ve çok kabul gören bir etik olmasının 
önüne geçmektedir. Yeni dönemde etik normatif özelliklerinden arındırılarak normatif özellik-
ten çok epistemolojik bir boyuta taşınmalıdır. Çünkü normatif değerlerin öznelliği, geniş kabul 
görmenin önüne geçmektedir ve normatif özellikler içinde bir tür metafiziği barındırmaktadır. 
Buna tepki olarak ortaya çıkan meta-etik çalışmaları ise etiği çok sınırlandırmakta ve etiği bir 
tür matematiğe dönüştürmektedir. Bu yüzden peyzaj etiği normatif ve meta-etik bağlamlardan 
uzakta, madde ve bilgi tabanlı bir etik olmalıdır.

Jonas (1985) örneğinde görüldüğü gibi yeni değişimler ve farklı olgular etiğin seyrini 
değiştirmektedir. Bu durumun nedeni olarak, insanın kendi algı ve fiziksel konumunu mutlak 
merkez olarak görerek düşünmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bilindiği gibi aydın-
lanma döneminden önce de evren modelleri dünya merkezli olarak tasvir edilmekte ve hatta 
uzun zaman boyunda dünyanın küresel değil düz olduğuna inanılmaktaydı (Çelik 2011). Ancak 
Galleio devrimi bütün bu algıları kökten değiştirdi. Bunda insanın fiziksel özelliklerinde veya 
algısında olan bir değişimden daha çok, insanın yeni yaptığı aletlerin rolü vardı. Bundan dolayı 
günümüzde de insanın şu anki algı ve bilgi düzeyini mutlak olarak kabul etmek yanlış olacaktır. 
Halen daha ışın yapısını, karşı maddeyi, kara delikleri, uzayda varolan kütle çekim gücü (Grav-
ity Force) gibi fenomenlerin özünü tam olarak bilmiyoruz. Ve evrenin bir çok sırrı hakkında 
bebek seviyesinde bilgiye sahibiz. Bu yüzden peyzaj etiği gelecekteki buluşlarla sarsılmayacak 
şekilde evrenin bilinenleriyle uyumlu ve bunlar hakkındaki yeni bilgilere karşı da esnek bir 
yapıda olması gerekmektedir.

Bundan önceki çevre etikleri her ne kadar ekosentrik olsalar da insanın epistemolojik hataların-
dan dolayı bazı açmazları beraberinde getirmektedir. Bu yüzden bunlara alternatif olacak bir 
peyzaj etiği farklı bir epistemolojik bağlamdan kök almalıdır. Bir merkez yerine evrenin yapısı 
ile uyumlu bir doğada ve madde temelli olmalıdır. 

Bunun yanında bu etik pragmatizm ile arasında mesafe koymalıdır. Bazı araştırmacılar prag-
matizmin çevre etiklerinin gelişmesinde önemli bir araç olduğunu dile getirmişlerdir (Minteer 

2006). Ancak pragmatizm muğlak ifadelerle ve temel bir epistemeloji ortaya koymadan hareket 
etmektedir. Bu da bazı ifadelerin zaman içinde farklı anlamlar kazanmasına neden olabilmekte-
dir. Buna karşılık monoist felsefe daha tutarlı bir dünya görüşü ortaya koymaktadır. Özne nesne 
karşıtlığını aşarak tek töze bağlı bir felsefe yaklaşımıdır. Şu anda sadece bilgi veya düşünce gibi 
soyut gibi algılanan olguların aslında bir elektro-kimyasal bir madde olduğu da bilinmektedir. 
Sadece bu elektro-kimyanın tam doğasına hakim olunamamaktadır. Bu ise gelecekte aşılabi-
lecek bir problemdir. Ama düşüncenin de bir madde olduğu ve madde bağlamında ortaya çıktığı 
açıktır. Bu yüzden peyzaj etiği düalizmi, normları ve insanın epistemolojik hatalarını aşarak 
evrenle uyumlu bir model olan monoist yapıda bir etik olmalıdır.  

6. Sonuç

Etik ve diğer felsefe konularının peyzaj mimarlığı bağlamında tartışılması iki disipline de katkı 
koyacaktır. Özellikle ülkemizdeki peyzaj mimarlığı disiplininde araştırma yapanların, ekoloji, 
peyzaj ekolojisi, mekânsal değişim konularına hakim ve çok araştırma yapmalarına rağmen 
çevre etiği çalışmalarına çok az yönelmesi, felsefe alanında araştırmacıların ise çevre etiği 
konusuna eğilmelerine rağmen, ekoloji ve fen bilimleri açılarından ekosisteme vurgularının 
daha az olması bu iki bilgi kaynağının işbirliğinin yollarının aranması ihtiyacını doğurmaktadır. 
Peyzaj etiği çalışması peyzaj mimarlarına felsefeyi tanıtmak amacıyla yola çıkmış mütevazi 
bir çalışmadır. Bu alanda yapılabilecek daha kapsamlı araştırma ve projeler daha çok bilginin 
üretilmesine ve ülkemizin bir çok değerinin kaybolmadan korunmasını sağlayabilecek potan-
siyele sahiptir.

Peyzaj etiği iyi ve kötü kavramlarını aşması bağlamında zamanın ruhuna uygun bir etiktir. İyi 
ve kötü kavramları beraberinde kime göre iyi kime göre kötü, neye göre iyi neye göre kötü sor-
ularını beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan normatif bir etik yerine bilgi tabanlı ve onayl-
ama bağlamında bir etik daha kapsamlı ve zamanın ruhuna uygun olacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan peyzaj etiğini sadece deontolojik konularla sınırlamak da bu etiğin sahip olduğu 
potansiyelin yanlış kullanımına neden olabilir. Peyzaj etiği özellikle peyzaj ekolojisinin sahip 
olduğu dinamizmden beslenerek mekânsal anlamda daha etkin ve sürdürülebilir insan figürünün 
oluşması için zemin hazırlayabilir. Bu bakımdan peyzaj etiği anroposentrik ve ekosentrik bakış 
açılarını aşacak şekilde özne nesne karşıtlığına başvurmadan maddeyi ve maddenin doğasını 
anlamaya yönelik olarak çalışmalıdır.

Maddeci bir temel önemlidir. Çünkü varlığını bildiğimiz en temel şey madde yani atomdur. 
Bu yüzden kurulacak olan modelin düalist bir yapı yerine monoist bir yapıda olması önem arz 
etmektedir.

Peyzaj etiği insanın şu anda içinde bulunduğu algısal fiziksel gerçeklikte kurulsa da yeni bu-
luşlara yeni boyutlara açık bir yapıda olmalıdır ve bileşenleri olan doğa, mekânsal değişim, biyo-
tik ve abiyotik faktörlerle bunların kendi arasında mekânsal etkileşimi bağlamında düşünülmeli 
ancak yeni anlayışlarla değişip çağa ayak uyduran şekilde olmalıdır. İnsanın düşünceyi şoven-
leştirmesinden uzaklaşılarak her varlığın varolmasının bilince ve var kalma istencini anlayarak 
bir denge durumu gözetmelidir. Bu öyle bir denge olmalıdır ki insanın tarihte yaptığı hataları 
tekrar etmemeli ve kendi var kalma istencinin diğer varlıkların istencinden üstün görme yanıl-
masından kurtulmalıdır.

Doğaya değer atfetmek ya da insana değer atfetmekten uzaklaşılmalı, değerin insansı bir olgu 
olduğu kabul edilmeli ve doğadaki varlıklara değer giydirilmekten vazgeçilmelidir. Tabii ki 
değerlerle yaşayan insanın bu yeni tutuma alışması zaman alacaktır ancak etikte bu epistemo-
lojik dönüşüm bazı temel soruların çözümüne katkı sağlayacağı ve insanın yaşamını doğayla 
daha bütünsel şekilde yaşamasına katkı sağlayacağı açıktır. Bu sayede içsel değer ya da araçsal 
değer tartışmalarından uzaklaşılarak doğayı insanlaştırmadan olduğu anlaşılmasına katkı sağla-
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nacaktır. Değerin yerine varolanın anlaşılması anlayışı oturtulmalı ve istençlerin çözümlemesi 
yapılacak bir modelde hareket edilmelidir.
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Öz: Türkiye’de ulusal ölçekte planlı kalkınma dönemi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
yürürlüğe girdiği 1963 yılında başlamıştır. 1961 Anayasası’na dayanan hukuki düzenlemeler ile 
iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmanın plana bağlı olarak sağlanması adına, kalkınma planları 
hazırlama görevi devletin ilgili kurumlarına verilmiştir.
 
Türkiye, 1923-1961 tarihleri arasında Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası, sosyal ve ekonomik 
açıdan en temel gereksinimlerini karşılamaya çalışan bir ülke profiline sahiptir. Bu dönemde 
ulaşım sektörüne yönelik gereksinimler doğrultusunda önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 
Ülkedeki demiryolu uzunluğu 3756 km’den 7800 km’ye, devlet ve il yolları ise 18335 km’den 
61500 km’ye ulaşmıştır. Üretim paylarına göre Türkiye milli geliri cari fiyatlarla, ulaştırma sek-
töründe 1948 yılında 460,3 milyon TL’den 1961 yılında 2823,7 milyon TL’ye artış göstermiştir.

Bu dönemde 1945 yılından sonra yaşanan gelişmelerin, otomotiv sektörü, ticari petrol ağları 
ve Marshall Planı çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Bu süreçte en büyük ulaşım 
yatırımı, otomobil kullanımına odaklı karayolu ulaştırmasında yaşanmıştır. 1950 yılında to-
plam taşımacılıkta karayollarının payı yolcu ve yük taşımasında sırasıyla % 46 ve % 17 iken, 
bu oranlar 1960 da %67 ve %37 ye yükselmiştir. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin ulaşım sektöründe planlı dönem öncesinde yaşanan gelişmeler in-
celenmiş, gelişen teknolojik koşullar ve çevresel faktörlerin etkisiyle nasıl bir değişim süreci 
yaşandığı araştırılmıştır. Ayrıca, bu dönemin sonraki yıllardaki ulaşım politikaları üzerindeki 
etkisi değerlendirilmiştir.

1. GİRİŞ

Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin, nitelikli bir ulaşım planlaması ve tasarımı 
ile mümkün olması nedeniyle, ulaşım faaliyetlerine tarihsel süreç içinde çeşitli toplumlarda 
günün teknolojik koşullarına bağlı olarak oldukça önem verildiği görülmektedir. Bu karakter-
istik yapısı nedeniyle, ulaştırma sektöründeki nitelik ve nicelik yönünden yaşanan gelişmeler 
ülkelerdeki hayat standartlarının yükselmesi ve diğer sektörlerin işleyişi adına oldukça önem 
arz etmektedir. Ülkemizin bugünkü ulaşım altyapısı, hizmet düzeyi ve kullanıcı tercihlerinin 
şekillenmesinde rol oynayan en önemli faktör, Cumhuriyet öncesi dönemden aktarılan ulaşım 
altyapısı ve bu altyapının Cumhuriyetimizle birlikte 1923-1961 döneminde yasal ve yönetsel 
çerçevede kaydettiği gelişmelerdir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Ulusal Kalkınma Planları öncesinde, ulaşım sektörüne yöne-
lik alınan makro ölçekli kararlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, sektörün gelişme du-
rumunu ulaşım modlarına göre inceleyerek, tarihsel süreç içinde sektörel bir değerlendirme 
ortaya koymaktır.

2. ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

2.1.  Cumhuriyet Öncesi Dönemde Ulaşım Sektörü

Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı İmpara-
torluğu için ulaşım faaliyetlerinin stratejik bir öneme sahip olması nedeniyle bu konuda çeşitli 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Anadolu ve Rumeli topraklarındaki ulaşım ağlarını güçlendi-
rici ana/tali yollar, nehir geçitleri ve Karadeniz ve Akdeniz’de iskeleler inşa edilmiştir. Cum-
huriyet öncesi son 50 yıl içinde, dönemin valilikleri tarafından yaptırılan il yollarından bazıları 
bugün hala kullanılan yollar arasında yer almaktadır. Devletin tüm iktisadi faaliyetlerinin, yol-
ların geçtiği bölgelerdeki liman ve şehirlerde toplanması, o dönemde ulaşımın diğer sektörel 
faaliyetler arasındaki fonksiyonel yapısının göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir 
(Halaçoğlu, 2014). Bu nedenle, yolların planlanması ve güvenliği konularına dönem koşulları-
na göre oldukça önem verildiğini söylemek mümkündür. 

Anadolu ve Rumeli’de yollar merkez idare tarafından üç bölgeye ayrılmış ve bu bölgeler yol 
kolları olarak tanımlanmıştır. Söz konusu bu kollar da sağ, orta ve sol kol olmak üzere üçe 
ayrılmış olup; her kol bünyesinde bir ana stratejik yol ve bu bölgelerdeki şehir ve kasabaları 
birbirine bağlayan tali yollar inşa edilmiştir. Sağ kol güzergahı, Üsküdar ile Şam arası; Orta kol 
güzergahı, Üsküdar ile Bağdat; Sol kol güzergahı ise İstanbul ve Erzurum arasında konumlan-
mıştır. Haberleşmenin kolaylıkla sağlanması ve ulakların sorun yaşamamaları amacıyla da bu 
yollar üzerinde menzil olarak isimlendirilen konaklama noktalarının tesis edildiği görülmek-
tedir (Halaçoğlu, 2014; Altunan, 2002; As, 2013). Bu yapı, ulaşım ağlarının hiyerarşik olarak 
kademelendirildiğini göstermektedir. Ayrıca, o dönem ulaşımda, ulaştırmadan daha çok erişile-
bilirlik ön planda olmuştur.

Denizcilik faaliyetleri ele alındığında, coğrafi konumları nedeniyle İstanbul Boğazı, Marmara 
Denizi ve Çanakkale Boğazı’nın tarihsel perspektifte siyasi, askeri ve ekonomik yönden dünya 
politikası üzerindeki dengelerde aktif rol oynadıkları görülmektedir. 1453 yılında İstanbul’un 
fethi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimine geçen boğazların 1809’a kadar yabancı ticaret 
ve savaş gemilerine kapalı tutulması durumu, Osmanlı’nın Karadeniz’deki egemenliğini kay-
betmeye başladığı yıllara kadar sürmüştür. Ancak, bu hukuksal statü 1809–1841 döneminde 
iki taraflı anlaşmalarla, 1841 sonrasında ise çok taraflı anlaşmalarla yeniden düzenlenmiştir. 
Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasının ardından 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya 
Mütarekesi’nde donanma ile ilgili herhangi bir maddenin yer almaması nedeniyle, Donanma 
ancak 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’ndan sonra, 6 Ekim 1923’te İstan-
bul’un kurtuluşu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yönetimine girmiştir (Özdemir, 2015).Anahtar Kelimeler: Ulaşım Politikaları, Ulaşım Planlama, Planlı Dönem
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Havacılık alanında ise, ilk olarak 1911 yılında askeri kapsamda faaliyete geçilmiş olup, ilk 
karar Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından balon ve uçak sağlanması ve bunlarla 
ilgili tesislerin yapımı için verilmiştir. Aynı amaçla, 1 Haziran 1911’de Kıtaat’ı Fenniye ve Me-
vaki-i Müstahdeme Müfettiş-i Umumiliği’ne bağlı bir hava komisyonu kurulmuştur (As, 2013). 
1912 yılında merkezi idare tarafından geri çevrilen Ermeni bir vatandaşın uçak fabrikası kurma 
teklifi sonrasında İngiltere’den Bristol, Almanya’dan Harlan ve Fransa’dan Deperdesin uçak-
larının alınması, Osmanlı’dan günümüz Türkiye’sine kadar süregelen, dışalımın yerli üretime 
tercih edilmesindeki ilk örnek olarak değerlendirilebilir (THK, 2013).

Türklerin uçaklarla katıldığı ilk savaş Balkan Savaşı olarak kayıtlarda yer almaktadır. Ancak, 
yedek parça ve yakıt gibi teknik ve deneyimsel yetersizlikler nedeniyle uçakların görevi keşi-
fle, sınırlanmıştır. 1914 yılında ise ilk hava postasının taşındığı,  Tayyareci Üsteğmen Mithad 
Nuri tarafından  “Vasıta-i Tayyare” isimli ilk Türkçe teknik havacılık kitabının çıkarıldığı, aynı 
zamanda Tophane Askeri Fabrikası’nda yapımına başlanan uçak çalışmasının tamamlandığı 
ancak uçurulamadığı döneme ait veriler arasında yer almaktadır (Anonim, 2017; THK, 2013). 
Osmanlı Ordusu, I. Dünya Savaşı’nda uçak ve balonlarla Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak 
cephelerinde yer almıştır. Uçakların saldırı, keşif ve gözetlemede; balonların ise yalnızca keşif 
ve gözetlemede kullanıldığı kaydedilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda ise, I. Dünya Savaşı cephel-
erinden gelen farklı uçak parçalarının birleştirildiği, ancak uçak parça ve malzemelerinin bu-
lunmasındaki imkansızlıklar nedeniyle Türk kimyager ve malzeme uzmanları tarafından basit 
yeni teknikler üretilerek uçakların bomba, keşif ve av görevlerinde kullanıldığı görülmektedir 
(THK, 2013).

2.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Kullanılan Ulaşım Araçları

Türkiye Cumhuriyeti’nin devraldığı ulaşım sektörüne ait yapının analizinde, söz konusu 
dönemdeki ulaşım araçlarının tespiti, mevcut durumu daha net bir şekilde ortaya koymaya 
yardımcı olmaktadır. Bilindiği gibi, ulaşımın nitelikli bir şekilde sağlanabilmesi için doğru 
planlama ve tasarım çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra, kullanılan ulaşım araçları da old-
ukça önemli bir konudur. Cumhuriyet öncesi dönemde kullanılmaya başlanan ulaşım araçları 
incelendiğinde, tekerlekli arabalar ve karayolları ağının gelişimi öncesi ‘‘tahtırevan’’ isimli te-
kerleksiz araçların; ilerleyen yıllarda ise yolcu taşıma amacıyla atlı araba ve fayton, yük taşı-
ma amacıyla da ‘‘koçu’’ların hayvanların yardımı ile kullanıldığı görülmektedir. Toplu taşıma 
kültürünün oluşmasında atlı tramvayların, ‘‘imperial’’ olarak isimlendirilen iki katlı tramvay-
ların, atların yardımı ile çekilen ‘‘omnibüs’’lerin, kömürlü banliyö trenlerinin, tünel ulaşımının, 
şehirlerarası trenlerin vb. oldukça etkili olduğu görülmektedir. II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi-
nin ardından otomobil kullanımı, yaklaşık 2 yıl sonrasında ise taksi kullanımı başlamıştır. İstan-
bul gibi denizel kentlerde gondola benzeyen ‘‘pereme’’ isimli kayıklar, araba vapurları, farklı 
niteliklerdeki vapurlar, kabotaj ve uzak yol gemileri, İstanbul boğazında demiryolu araçlarının 
taşınması amacıyla kullanılan şat isimli deniz araçları, vb. deniz ulaşımında görülen araçlar 
arasındadır (Kurtoğlu ve Noyan, 2014).

2.2.  Türkiye’nin 1923-1960 Dönemi Ulaşım Sektörü

Askeri başarıların ekonomik başarılar ile geliştirilmesi gerektiğini savunan Mustafa Ke-
mal Atatürk, Cumhuriyetin ilanından önce ülkenin kalkınmasına yönelik fikirler üretmeye 
başlamıştır.  18 Şubat 1923’te gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nde ekonomik kalkınmaya 
yönelik sektörlere ait ortak amaçların ve yöntemlerin belirlenmesi üzerinde çalışıldığı görülme-
ktedir. Mustafa Kemal Atatürk, kongrenin açılış konuşmasında ulaşım ve ulaşım araçlarının 
ülkesel güvenlik ve kalkınma için önemini ve bu amaçla ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi 
gerekliliğini vurgulamıştır (Yıldırım, 2013).

Ulaşım sektörünün gelişimi tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde, Osmanlı’dan devralınan 

yaklaşık 4000 km demiryolu ağının, 1946 yılına kadar yaklaşık 9000 km’ye çıkarıldığı görülme-
ktedir. Ancak, otomotiv sektörü, ticari petrol ağları ve demiryolu taşımacılığında özel sektörün 
faaliyet gösterememesi gibi faktörlerin etkisiyle, 1950’li yıllardan sonra karayolu ağırlıklı bir 
politikaya doğru yönelim gerçekleştirildiği görülmektedir. Bunun yanında, demiryolu ulaşımının 
çalışma sistemi gereği kapıdan kapıya yolcu ve yük taşımacılığının diğer modlar ile aktarmalı 
olarak yapılması da toplumsal tercihin değişimi üzerinde etkili olmuştur. Böylelikle, 1923-1950 
dönemi arasında demiryolu taşımacılığının, 1950 yılından günümüze uzanan süreçte karayolu 
taşımacılığının sektörel yapıya büyük oranda hakim olduğunu söylemek mümkündür (Evren ve 
Öğüt, 1997;  Akgüngör ve Demirel, 2004). 

2.2.1. Karayolu 

Cumhuriyetimizin kurulduğunda 1923 yılında, Türkiye sınırları içerisinde, 13800 km onarım 
gerektiren, 4500 km tesviye halinde olmak üzere toplamda 18300 km karayolu ağı olduğu 
kaydedilmiştir (As, 2013). Karayolu ağının ülkenin yüzölçümüne oranla oldukça yetersiz kal-
masının başlıca nedenleri olarak Cumhuriyet öncesi dönemde yönelik politikaların üretim 
ve uygulama açısından etkinlik sağlayamaması, uzun yıllar süren savaş dönemleri ve zaman 
içindeki yıpranma payları gösterilebilir. Ancak, Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan bir ülke 
perspektifinde, sosyal ve ekonomik açıdan en temel gereksinimlerin karşılanmasını, öncelikli 
hedef olarak belirleyen ülkemizde, 1923 yılı bütçesinde diğer bakanlıkların ödeneklerinde kıs-
men sınırlamalar uygulanmasına karşılık, devlet yolları ile ilgili ödeneğin tümüyle kullanıma 
açıldığı görülmektedir. 13 Ocak 1925’te 524 sayılı ‘‘Yol Mükellefiyeti Kanunu’’ ülkenin ulaşım 
ağının gelişiminde oldukça etkili olmuştur. Belirli muafiyet ve çalışma koşullarını kapsayan 
Kanun gereğince, 18-60 yaş arası erkek nüfus her yıl 6-12 gün süreyle yol mükellefiyetine tabi 
tutulmuştur (Özdemir, 2013). 

Devlet yolları yapımına, 1926 yılından itibaren girişilen büyük imar ve demiryolu faaliyetleri-
nin kazandığı ivme nedeniyle gerekli ödenek ayrılamamıştır. Bu nedenle, 12 Haziran 1927’de 
çıkarılan 1131 sayılı ‘‘Devlet ve Vilayet Yollarının Tevhidi Hakkında Kanun’’ ile, devlet ve il 
yolları ayrımına son verilerek, yolların bakım ve onarımları İl Özel İdarelerine bırakılmıştır. 
Faaliyetlerin yürütülmesi sürecindeki onarım, eğitim, teçhizat vb. kaynaklı giderlerin ise Nafıa 
Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Ancak, bu uygu-
lama ile vilayetlere bırakılan yol yapımı faaliyetlerinde beklenen sonuçlar elde edilememiştir. 
Bu konuda, teknik anlamdaki ilk kanun olarak, 1929’da yürürlüğe giren 1525 sayılı ‘‘Şose 
Köprüler Kanunu’’ gösterilebilir. Yolların belirli bir program kapsamında yapılması gerekliliği-
ni getiren kanun ile vilayetlerin üçer senelik yol programları yapmaları, bu süreçte iktisadi ve 
askeri görüşlerin dikkate alınması, yol vergisi (25 Şubat 1952 tarihli bir kanunla akaryakıta ak-
tarılarak kaldırılmıştır) vb. konular kararlaştırılmıştır. Ancak, 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin 
ortaya çıkması ve İl Özel İdareleri’nde yaşanan mali sorunlar nedeniyle, yeni düzenlemelere 
gidilmiştir (Tuncer, 1999; Özdemir, 2013; As, 2013). Yapılan bu yasal düzenlemeler ile karay-
ollarında yeni planlamalar ve yatırımlar başlanmış ve merkezi yönetim, konuyla ilgili tasarru-
fların bir kısmını yerel idarelere bırakmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili kurumsal yapılanmanın da 
ilk temelleri bu dönemde atılmıştır.

Karayolları inşaatında 1923-1933 dönemindeki yetersizliğin devletin mali sorunlarından kay-
naklandığı söylenebilir. Devletin finanse etmesi gereken yol inşa ve bakımına yeterli kay-
nak sağlanamamıştır. Ulaşım modları içinde tercihin demiryollarından yana olması, devletin 
halihazırda yetersiz olan kaynaklarından, karayolları için ayrılabilecek olan miktarı daha da 
sınırlandırmasına neden olmuştur. Bu olumsuzluklara rağmen, 1923-1933 yılları arasında 
Nafıa Vekaleti tarafından, İstanbul-Edirne, Elazığ-Plür, Hopa-Borçka gibi farklı bölgelerde 
yapılan yollar,  Türkiye genelinde bölgeler ayırt edilmeksizin ulaşım altyapısının geliştirilmeye 
çalışıldığını ortaya koymaktadır  (Özdemir, 2006; Çolak, 2013; As, 2013). 1933-1938 yılları 
arasında ise 1089 km yeni yol, 3305 km nitelikli onarım çalışması, 9330 adet yeni menfez in-
şası ve 6981 adet eski menfez onarımı yapılmıştır (Çolak, 2013). Türkiye’de 1924-1938 yılları 
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arasında gerçekleştirilen karayolu yatırımları Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. 1924-1938 yılları arasında ülkemizde karayolu hizmetlerinin gelişimi (Çolak, 
2013’ten geliştirilerek)

Ülkesel ölçekte yol yapımının önemli görüldüğü ancak, savaş döneminin yarattığı kaynak ye-
tersizliği, 1929 yılında ortaya çıkan Dünya Ekonomik Krizi ve II. Dünya Savaşı’nın ulaşım 
sektöründeki gelişmeleri önemli ölçüde engellediği söylenebilir. 11 Şubat 1950 yılında kabul 
edilen Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile, bu kuruma 
‘‘devlet yolları ağına giren yol ve köprüleri seçip teklif etmek, yol güzergahlarını tayin ve tespit 
etmek veya değiştirmek, hazırlayacağı planlara göre yolları ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, 
onarmak ve emniyetle kullanılmasını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak’’ 
gibi geniş yetkiler verilerek, bu konudaki çalışmalara hız verilmiştir (Özdemir, 2006; Çolak, 
2013; As, 2014).

2.2.2. Demiryolu

İshakoğlu (2013)’ün de belirttiği gibi, Mustafa Kemal Atatürk demiryollarını devletin tüfekten 
ve toptan daha önemli bir güvenlik silahı olarak görmüştür. Böylelikle, ülkenin uzak şehirlerinin 
yeni hatlarla merkeze bağlanması ve mevcut imtiyazlı yolların devletleştirilmesi ülkenin önce-
likli hedefleri olarak belirtilmiştir. Bu durumun temel gerekçesi olarak, 1914 yılı başında Os-
manlı’nın ülke sınırları içerisine yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının % 63,1’inin 
sadece demiryollarına ait olması ve bu dönemde yapılan demiryollarının büyük bir bölümünün 
İngiliz, Alman ve Fransız sermayesi ile inşa edilmiş olup, yap-işlet modeli ile gerçekleştirilmiş 
olması gösterilebilir (Yavan ve Kara, 2003).  
Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yılları sırasında ilk olarak İzmir-Aydın hattının inşası 
ile başlayan demiryolu yapılanmasının yabancı şirketler tarafından işletilmesinin neden old-
uğu stratejik sorunlar ve demiryollarının özelliğine ve bulundukları bölgelere göre ekonomik, 
iktisadi, siyasi ve askeri nedenler ilerleyen yıllarda demiryollarının millileştirilmesi kararının 
alınmasında etkin rol oynayan konuların başında gelmektedir. İktisat Kongresi kararları doğrul-
tusunda, ulaştırma alt yapısının gelişmesi ülke kalkınması açısından öncelikli unsurlar arasın-
da yer almıştır. Böylelikle, başta demiryolları olmak üzere ulaşım imkânlarının geliştirilmes-
ine yönelik çalışmaların başında 1923 Umur-u Nafıa Programı’nda ülkeyi doğu-batı yönünde 
geçen ve şube hatlarıyla merkez ve limanlara bağlanan demiryolu ağı planlaması yer almaktadır 
(Yıldırım, 2013; Çakmak, 2009).

1923-1927 yılları arası, ülkenin Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası fiziksel ve sosyolojik açıdan 
onarım sürecidir. Bu dönem, sınırlı olanaklarına rağmen demiryolu dönemi olarak kabul 
edilebileceği gibi, aynı zamanda savaş sonrası hatların bakım-onarım dönemi olarak da kabul 

edilmektedir. Bu dönemde, ülke sınırlarına doğru uzanan demiryolu ulaşım ağının, maden böl-
gelerinden, tarıma elverişli yörelerden ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan alanlardan geçir-
ilmesine dikkat edilmiştir. Demiryollarının millileştirilmesi kararının ardından, 24 Mayıs 1924 
tarih ve 506 sayılı Kanun ile Nafia Vekâletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı “Anadolu- Bağdat 
Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kurularak, 31 hattın satın alınması için hükümete yetki 
verilmiştir. Demiryolu şebekesinin gelişmesine paralel olarak işletme faaliyetleri de yoğunluk 
kazanmıştır. Bu kapsamda, Demiryolları teşkilat ve görevlerine dair yapılan ilk yasal düzen-
leme,  demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesini sağlamak amacıyla 
Demiryolu alanında ilk bağımsız yönetim birimi olarak 31 Mayıs 1927 tarih ve 1042 sayılı 
Kanun ile Nafıa Vekaleti’ ne bağlı “Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” nin 
kurulması olarak ifade edilmektedir (TCDD, 2017). 

1928-1933 yılları arasında demiryollarında yeniden inşa edilmesi tek başına yeterli görülmey-
erek, bu yatırımlara entegre sanayi kurma boyutunun eklendiği görülmektedir. Demiryolu 
yapımının, savunma yaklaşımından ekonomiye doğru eğilim gösterdiği görülmektedir. Hazır-
lanan geniş çaplı bir sanayi programı, demiryolu politikasının ekonomik boyutunu ön plana 
çıkarmıştır. 30 Mayıs 1929 tarih ve 1483 sayılı kanuna göre, hâlihazırda mevcut, inşa edilen 
ya da ileride inşa edilecek devlet demiryollarını ve devlete ait binaları işletmek, inşa etmek, 
gereken yerlerde dalgakıran ve basit liman tesisleri yapmak için devlet tarafından yüksek 
ödenek ayrılarak ve Nafıa Vekaleti’ne bağlı ‘‘Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü’’ kurulmuştur (As, 2013). 

1935-1940 yılları arası demiryollarının durumu değerlendirildiğinde, 1935 yılında 6639km 
olan demiryolu uzunluğunun 1940 yılında 7381km’ye ulaştığı görülmektedir. Teknik açıdan 
yeterli seviyeye gelen bir perspektife sahip ülkemizde, demiryolu finansmanında iç borçların 
hasılatı ve vergi gelirleri kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Devlet Demiryolları ve Li-
manları İşletme Umum Müdürlüğü, 1939 yılında Münakalat Vekaleti (Ulaştırma Bakanlığı)’ne 
bağlanmıştır (TCDD, 2017).

1945-1950 yılları arasında, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından savaş ekonomisinden barış ekon-
omisine bir geçiş süreci olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde, ulaşım politikalarının belirlen-
mesinde askeri kaygıların etkin rol oynadığı görülmektedir. Demiryollarında belirli dönemlerde 
devam eden millileştirme faaliyetleri kapsamındaki satın alımlar 1948 yılında tamamlanmıştır 
(Karabulut, 1997). 1945 yılı sonunda 7515 km olan hat uzunluğunun, 1950 yılında 7671 km’ye 
ulaştığı görülmektedir. 

Uzun savaş yıllarının, demiryollarında neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle, çeşitli ülkele-
rden lokomotif ve vagon desteği için anlaşmalar yapılmış, tasarruf amacıyla da şube ve per-
sonel sayılarında küçülmeye gidilmiştir. Marshall Planı kapsamındaki dış ekonomik yardım, 
demiryollarının özellikle lokomotif, vagon ve diğer malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi ve 
yıpranan hatlardan bir kısmının onarımı için de kullanılmıştır (Demirtaş, 2015; As, 2014; 
Yıldırım, 2013). 22 Temmuz 1953 tarihine kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde 
yönetilen Demiryolları yapılanması,  bu tarihte çıkarılan 6186 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakan-
lığı’na bağlı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)” adı altında 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir (TCDD, 2017). Demiryolları ulaşımında yolcu ve 
yük taşımasının yıllara göre değişimi Çizelge 3’te, 1924-1950 yılları arasında demiryolları ve 
tesislerine verilen ödenekler ve yapılan yollar ise Çizelge 4’te verilmektedir.
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Çizelge 3. Demiryolları ulaşımında yolcu ve yük taşımasının yıllara göre değişimi (As, 2013’ten 
geliştirilerek)

Çizelge 4. 1924-1950 yılları arasında demiryolları ve tesislerine verilen ödenekler ve yapılan 
yollar (As, 2013’ten geliştirilerek)

2.2.3. Denizyolu

II. Meşrutiyet döneminde hem İttihat ve Terakki Fırkası’nın hem de Almanya’nın yardımı ile I. 
Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında gösterilen çabalar sonucunda deniz ticaret filosu 130 bin tona 
yaklaşmıştır. Ancak, savaşın sonraki yıllarında büyük kayıplar vererek Türkiye Cumhuriyeti’ne 
işletilebilir nitelikte 34902 tonluk bir filo devredilmiştir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında deniz 
ticaret filosunun güçlendirilmesine yönelik en önemli gelişmelerden ilki, 1910 yılında gemi 
inşa ve işletme yükümlülüğünü yerine getiremeyen İngilizlerden devralınan Osmanlı Seyr-i Se-
fain İdaresi’nin 1925 yılında 597 sayılı kanunla Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi ismiyle yeniden 
ve daha bağımsız bünyeye sahip bir biçimde teşkilatlandırılmasıdır (TDİ, 2017). 

Bir diğer gelişme ise, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu’dur. 
Deniz ulaştırmasını ve deniz ticaretini belli bir düzen içinde, ülkenin çıkarlarına uygun olarak 
düzenlenmesi kabotaj hakkının elde edilmesini sağlayan Lozan Antlaşması ile olduğu bilin-
mektedir. Cumhuriyetin kurulmasından Kabotaj Kanunu’nun kabulüne kadar olan kısa sürede 
denizciliğimizin alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır (Özdemir, 2015; As, 2013; TDİ, 2017). 
Osmanlı döneminde denizcilik konusunda yabancılara verilen imtiyazlar, Kabotaj Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır. Bu kanun, deniz taşımacılığında Türkiye Cumhuriyetinin 
ilk yıllarında gerçekleştirilmiş önemli millileştirme politikalarından biridir. Kanunun ilk mad-
desi  “Türk kıyılarında bir noktadan başka bir noktaya  yük ve yolcu taşıma ticareti, kıyılarda 
limanlarda römorkaj ve kılavuzluk hizmetleri dahil tüm liman hizmetlerini yerine getirme hak-
kı Türk bayrağına sahip gemiler  ve deniz vasıtalarına aittir.” ifadesi yer almaktadır.

1929–1936 döneminde ise Türkiye’de denizciliğin gerçek anlamda yapılandırıldığı söylenebil-
ir. Özel sektör gemi inşa ve işletmeciliğinin teşviki, bu dönemde kaydedilen gelişmeler arasın-
dadır. Bir bölümü Teşvik-i Sanayi Kanunu içinde yer alan hükümler ile Türk armatörlerine 
hazineden avans ve kredi kolaylıkları, vergi ve gümrük muafiyetleri ve devlet sektörü ile eşit 
rekabet şartları sağlanmıştır. Böylece, özel teşebbüs, Türk deniz ticaret filosuna yeni gemiler 
sağlayarak, deniz taşımacılığında önemli bir pay elde ederek, 7 yıllık süreç sonunda I. Dün-
ya Savaşı başlarındaki filo kapasitesine oldukça yaklaşılmıştır. 1923 yılında 34902 olan tonaj, 
1925’te 68901, 1927’de 80744, 1928’de 88069, 1929’da 102 bin tona ulaşmış; ancak eski ve 
yıpranmış gemilerin bir kısmının 1932’de hizmetten çıkarılması ve Dünya Ekonomik Krizi 
nedeniyle yeni alımların yapılamaması, filo kapasitesinin 99500 tona düşmesine yol açmıştır. 
Bu kapasite kapsamında, kamu ve özel sektör paylarının oldukça yakın paya sahip olduğu 
görülmektedir (Özdemir, 2015; As, 2013). Ancak, deniz ticaret filosu bünyesindeki özel sek-
tör faaliyetlerinin çeşitli kanunlar ile daraltıldığı 1933 yılına kadar oldukça hızlı gelişmesine 
karşılık, Devlet Denizyolları tarafından işletilen limanlar büyük oranda ihmal edilmiş, barınak 
tahmil-tahliye, antrepo ve diğer hizmetler bakımından yeterli faaliyet gösterilememiştir. Bunun 
yanında, millileştirilen limanların geliştirilmesi kapsamında bakım çalışmalarının da yeterli 
ölçüde yürütülemediği, bu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların II. Dünya savaşın-
dan sonra hız kazandığı görülmektedir (As, 2013). 

20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye’nin Türk Boğazları üze-
rindeki egemenliği ve kontrol yetkisi yeniden sağlanmıştır. 27 Aralık 1937 tarih ve 3295 sayılı 
kanunla kurulan Denizbank, 1 Temmuz 1939’da dağıtılmıştır. Bu kuruluşun yerine, aynı yıl 
yük ve yolcu taşımacılığı işletmesi ve gemi inşa ile limanlarda ve iskelelerde yük ve yolcu-
ların sağlıklı bir şekilde gemilere aktarılması işlerinin yönetimi ayrılarak “Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü” ve “Devlet Liman İşletmeleri Umum Müdürlüğü” olmak üzere iki genel 
müdürlüğe yönetim yetkisi verilmiştir. Bu işletmeler, 1944 yılında “Devlet Denizyolları ve Li-
man İşletmeleri Umum Müdürlüğü” adı altında birleştirilmiştir. Ancak, 1944 yılında Devlet 
limanları İUM, Devlet Denizyolları İUM’ye devredilmiştir. 

Ülkenin modern şileplerle dış hat seferlerine ilk kez 1938 yılında Denizbank’ın faaliyetleri 
kapsamında alınan 3 şilep ile başladığı görülmektedir. Temmuz 1950’de ise o güne kadar olan 
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en büyük yolcu sayısına ve kar payına ulaşılarak 423 yolcu, 218 ton eşya ve 264404 lira hasılat 
ile sefer gerçekleştirilmiştir.1 Mart 1952 tarihinde ise limanların yönetimi amacıyla Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı kurulmuştur. Devlet bütçesinden liman ve iskeleler için ayrılan 
miktarlar çizelge 5’te verilmiştir (As, 2013; Özdemir, 2015).

Çizelge 5. 1940-1957 yılları arasında liman ve iskelelere ayrılan ödenekler (As, 2013)

2.2.4. Havayolu

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında mevcut koşullara rağmen ulaşımda havayolu modlarının 
kullanımı ile de ilgili önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde, havacılık faaliyetlerinin siv-
il havacılık ve havacılık sanayii olmak üzere iki farklı kapsamda geliştirilmeye çalışıldığı 
görülmektedir. 16 Şubat 1925’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan Türk Tayyare Ce-
miyeti, daha sonra Türk Hava Kurumu (THK) adını almıştır. Planörcülük, motorlu tayyarecilik, 
paraşütçülük ve modelcilik dallarında kamplar, eğitim tesisleri, yarışma vb. faaliyetlerle Türki-

ye’de sivil havacılığın gelişmesinde aktif rol oynayan THK’nın görüşleri ve amaçları doğrul-
tusunda 1928 yılında Tayyare Makinist Mektebi, 1935 yılında ise Türkkuşu hizmete girmiştir. 
Bunun yanında, kurumun planör ve motorlu uçaklarının onarım ve revizyonu amacıyla 1925 
yılında Ankara-Akköprü’de kurulan marangoz atölyesi, ilerleyen yıllarda planör imalathane-
sine dönüştürülerek, burada 1938-1939 yılları arasında 150 planör inşa edilmiştir (THK, 2013; 
As, 2013). 

1930’lu yıllarda yönetimi yabancı hava yolu şirketlerinde olan havacılık faaliyetlerinin milli-
leştirme politikası kapsamında devlet kanalına geçirilme kararı alınmıştır. 20 Mayıs 1933 tarih 
ve 2186 sayılı kanunla Havayolları Devlet İşletme İdaresi (HDİİ), Milli Müdafaa Vekaleti’ne 
bağlı olarak, Türkiye’nin ilk pilotu Fesa Evrensev’in genel müdürlüğünü yaptığı bir idare olarak 
kurulmuştur. Ancak, Cumhurbaşkanı Atatürk ve Başbakan Bayar’ın hava yolları konusunda 
mevcut durumu yeterli görmemesi üzerine 3 Haziran 1938 tarih ve 3424 sayılı kanunla idare, 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş, teşkilat ve kadroları yenilenmiştir. 
İlerleyen yıllarda Türk Hava Yolları (THY) ismini alan bu kurumsal yapı, kurulduğu ilk yıllarda 
‘‘Türk Hava Postaları’’ adı altında 5 küçük uçak filosu ile faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mayıs 
1935 tarih ve 2744 sayılı kanunla Milli Müdafaa Vekaleti’nin idare üzerindeki yetkisi Nafia 
Vekaleti’ne bırakılmıştır (As, 2013; THK, 2013; SGHM, 2017).

II. Dünya Savası sonrasında yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde; Türkiye’nin 1948-1952 
yılları arasında ABD hükümetinin, Marshall Planı adı altında ekonomik kalkınma yardımı 
sağladığı 16 Avrupa ülkesi arasında yer almasıyla, 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan ABD 
ile Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın ardından alınan uçak ve motorlar THK Uçak ve Mo-
tor Fabrikaları üretim faaliyetlerinin duraklamasına neden olmuştur. 1952’de uçak fabrikası, 
1954’te ise uçak motoru fabrikasının Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’e devre-
dilmesi yaşanan olumsuz gelişmeler arasındadır. Uçak motoru fabrikası 1955’te traktör imalatı 
ile günümüz Türk Traktör Fabrikası haline getirilmiştir. Uçak fabrikasında ise 1959’da üretimin 
durdurulduğu; 1965’e kadar bakım ve tamir islerine devam edilen fabrikada 1963’ten sonra 
traktör üretimine başlandığı kaydedilmiştir (Ertem, 2009; THK, 2013). 

1954 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı’nın, 
1987 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)  olarak yeniden teşkilatlandırıldığı 
görülmektedir (SGHM, 2017). Havacılık faaliyetleri kapsamında 1933-1960 yılları arasında 
gerçekleştirilen taşıma verileri Çizelge 6’da verilmiştir.
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Çizelge 6. 1933-1960 yılları arasında taşınan yük ve yolcu miktarları

3. Tartışma ve Sonuç

Cumhuriyet’in kurulmasından önceki son dönemden Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulduğu 
1960 yılına kadar uzanan süreç değerlendirildiğinde, I. Dünya Savaşı ve Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın ardından 1923 yılında yeni kurulan; idari, teknik ve ekonomik açıdan yeterli bir 
yapılanması olmayan genç bir ülkenin ulusalcı bir yaklaşımla kalkınma hedeflerini belirlediği 
ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeye başladığı görülmektedir. Bu kapsamda kaydedilen en önemli 
gelişmeler arasında 18 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi gösterilebilir. Kongrede 
alınan ilk kararın ‘‘Türkiye, milli hudutları dahilinde, lekesiz bir istiklal ile, dünyanın sulh ve 
terakki unsurlarından biridir.’’ ifadesi, kongrenin ulusal ölçekte ne derece öneme sahip old-
uğunu açıklar niteliktedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kongrenin açılış konuşmasında ulaşım al-
tyapısının geliştirilmesi gerekliliğine yer vermesi, ülkesel kalkınma hedefleri arasında ulaşımın 
sahip olduğu önemin altını çizmektedir. İlerleyen yıllarda ulaşım ile ilgili alınan kararlara ve 
belirlenen hedeflere bakıldığında, özellikle millileştirme politikası kapsamındaki faaliyetler ve 

bu faaliyetlere ayrılan ödeneklerin, gelişmiş bir Türkiye hedefi için devletçilik ilkesi doğrul-
tusunda atılan istikrarlı adımlar olduğu ifade edilebilir. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından 
itibaren çabaladığı millileştirme politikaları, Türkiye’nin 1948 yılında ABD’nin yardım politi-
kası olan Marshall Planı’na dahil olmasıyla hızını kısmen kaybetmiştir. 
1961 Anayasası’nın 41. Maddesi’nde yer alan ‘‘İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokra-
tik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararının 
gerektirdiği öncelikleri yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir’’ ifadesi 
ile devlete kalkınma planları hazırlama görevi verilmiştir. Planların hazırlanması ve uygulan-
ması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurularak iktisadî, sosyal ve kültürel kalkın-
manın plana bağlı olarak sağlanması hedeflenmiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’na kadar olan Planlar beş yıllık dönemleri kapsayacak şekilde 
hazırlanmıştır. Ancak, planlı döneme geçişin ilk 15 yılı, yeni ve gelişmekte olan bir ülke pro-
filindeki Türkiye için ülke standartlarını geliştirmeye yönelik uzun vadeli politikalar içeren 
‘‘Plan Hedefleri ve Stratejisi’’ perspektifi kapsamında yürütülmüştür. Bu sürecin ilk beş yılını 
(1963-1967) kapsayan Birinci Kalkınma Planı, milli tasarrufu arttırma, yatırımları toplum 
yararına ve gerektirdiği önceliklerle yönetme, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokra-
tik yollarla gerçekleştirme ve yılda %7’lik bir büyüme hızına ulaşma hedefi ile hazırlanmıştır. 
Artan iktisadi faaliyetlerin kesintisiz olarak devamını sağlamak amacıyla enerji ve ulaştırma 
sektörlerine büyük önem verilmiştir. Bu sektörlere ait malların dışarıdan ithal edilmemesi, 
zaman ve mekân bakımından yeterli bir üretimin temel hedef olarak kabul edilmesinde başlıca 
etken durumundadır. 

İkinci Kalkınma Planı (1968-1972), ülke standartlarının geliştirilmesi için gereken on beş yıllık 
sürecin ikinci safhası olan bu plan dönemi hedefleri gerçekleştirme sürecinde kilit rol oyna-
maktadır. Vatandaşın refah seviyesinin arttırılmasının öncelikli gaye olarak yer aldığı Plan-
da,  ülke ekonomisinin belirli düzenlemeler ile dış kaynaklara olan bağlılık seviyesinin azala-
cağı kaydedilmiştir. Ulaştırma sektörünün Plan kapsamındaki ekonomik ve sosyal hedeflerin 
gerçekleşmesi üzerindeki etkisi nedeniyle, sektörün gelişimine ağırlık verildiği görülmektedir. 
Sektördeki modernizasyon ile değişen şartlara uyabilen, dinamik bir yapı oluşturulması; idare, 
işletme, organizasyon, planlama ve araştırma konularını bünyesinde barındırması esas kabul 
edilmiştir.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) ve daha sonrakiler Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu ile gümrük birliğini sağlama perspektifi ve stratejileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Plan 
kapsamında, alt sektörlerde koordinasyon sağlanarak, kamu ve özel kuruluşlardaki otoritenin 
çalışma verimini arttırmak üzere tek elden sağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun yanı 
sıra, sektörlerdeki gelişme ilkeleri arasında ulaştırma sektöründe bu hizmetlere olan talebin, 
özellikle sanayi sektörü talebinin, demiryollarının geliştirilmesi ile sağlanması hedeflenmiştir. 
Denizyollarında yük taşıma kapasitesinin ve dış yük taşımalarında Türk gemilerinin paylarının 
arttırılması öngörülmüş; kara yollarında, çalışmalar daha çok mevcut yolların standardının iy-
ileştirilmesine yöneltilmiştir.

Dördüncü Kalkınma Planında (1979-1983), başta enerji ve ulaşım olmak üzere altyapı yeter-
sizlikleri ile hızlı kentleşmenin yarattığı kır-kent, bölgeler içi ve bölgelerarası dengesizliklerin 
sağlıklı, dengeli, hakça bir planlama yöntemi ile giderilebileceği, bu nedenle, gelişme bütün-
lüğünün sağlanmasının ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunların çözümünde oldukça önem-
li olduğu vurgulanmıştır. Üretilen politikaların büyük ölçüde yerleşme ve sanayi merkezleri 
arasındaki ilişkileri güçlendirme, sektörel dışa bağımlılığı en aza indirme ve petrol fiyatların-
daki hızlı artışı çözümleme üzerine olduğu görülmektedir. Ülkenin coğrafi konumunun yarat-
abileceği olanakların politika üretim sürecinde değerlendirilmesi, uluslararası geçiş yolu olarak 
kazanılan önemin gerekli düzenlemeler ile kalkınmayı hızlandırması ve dış ödeme gücüne kat-
kıda bulunması beklenmektedir. 
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) değerlendirildiğinde, taşımalarda talebin 
karşılanmasının yanı sıra güvenilirliğin arttırılması ve ulaşılabilirlik seviyesinin yükselmesi; 
maliyet ve enerji tüketimine paralel olarak tek enerji türüne bağımlılığın azaltılması; deni-
zyolu, demiryolu ve boru hattı taşımacılığına ağırlık verilmesi; daha verimli bir işletmecilik 
ile uluslararası taşımalarda döviz kazancının artması yönünde politikalar belirlenmiştir. Yurt 
dışı taşımalarında, denizyolunun diğer alt sektörlere oranla daha büyük payı alması yönünde 
bir politika izlenileceği belirtilmiştir. Ulaştırma sektöründe verimliliğin arttırılması temel ilke 
olmakla beraber, mevcut kapasitelerin en etkin şekilde kullanımı ve hizmet düzeyinin yük-
seltilmesi, alt yapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi 
de esas kabul edilmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994) AB ile entegrasyon süreci kapsamın-
da ulaştırma politikalarında uyum sağlanmasının esas kabul edilerek, politikaların bu yönde 
geliştirildiği görülmektedir. Genel ulaştırma politikalarının daha sağlıklı bir şekilde belirlen-
ebilmesi için alt sektörler arasında etkili bir koordinasyon sağlanması ve ulaşımda altyapı ve 
taşımacılık sistemlerinin dengeli bir şekilde gelişmesi; yasal yükümlülükler, altyapı yükler-
ine katılım gibi konularda alt sektörler arasında eşitlik sağlanması yönünde kararlar alınmıştır. 
Yurtdışı yük ve yolcu taşımalarında ulusal taşıma filolarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi 
için yeni düzenlemelerin yapılması, ve bu gelişmeyi desteklemesi amacıyla altyapı ve işletme-
cilik alanında her alt sektörde personel eğitimi verilmesine karar verilmiştir. Plan kapsamında 
ayrıca, Türkiye üzerinden yapılan transit taşımalarda demiryolu ye limanların potansiyelinden 
daha fazla yararlanılması için demiryolu ve liman alt ve üstyapıları ile tarife sistemlerinde bu 
geçişi teşvik edici düzenlemelerin oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) kapsamında, dünyadaki hızlı yapısal değişimler 
ve bunların ortaya çıkardığı rekabet ve uluslararası bağımlılık sürecinde Türkiye’nin çağı yaka-
lamak için köklü yapısal değişim ve toplumsal dönüşümlere zorlandığı bir ortamda hazırlandığı 
kaydedilmiştir. Türkiye’nin bu döneme girerken, dünya ekonomileriyle bütünleşme bakımın-
dan küreselleşme hareketlerinin içinde yer aldığı ve ekonomik güç odaklarından NAFTA (ABD, 
Kanada ve Meksika arasında imzalanmış olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) ve 
Pasifik Bölgesi ile ticari ilişkilerini sürdürdüğü ve Avrupa entegrasyonu hareketine tam katılma 
iradesini açıkladığı görülmektedir. Pasifik Bölgesinde, Güneydoğu Asya Ulusları Topluluğu 
(AFTA), Asya Kalkınma Bankası ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) önemli işbirliği 
girişimleri olarak öne çıkmaktadır.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (2001-2005) ulaştırma alt sektörlerinin işlevlerini etkin 
olarak yerine getirmesi için gerekli politikaların oluşturulacağı bir dönem olacağı belirtilm-
iştir. Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu ulaştırma hizmetlerinin ekonomik ve 
güvenli bir şekilde karşılanması, ulaşım türleri arasında ülke gereksinimlerine uygun dengenin 
sağlanması, ulaştırmada can ve mal güvenliğinin yanı sıra çevreye verilen zararın en aza indi-
rilmesi ve de bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması temel politika-
lar arasındadır. Ayrıca, AB’ye tam üyeliğe hazırlık sürecinde, işletmeci kuruluşun ve sektörün 
yeniden yapılandırılmasında AB’nin yapısal ve teknik normları ile politikalarına uyum sağla-
nacağı belirtilmiştir. Ulaştırma Ana Planının hazırlanmasına yönelik olarak, Ulaştırma Bakan-
lığı koordinasyonunda ilgili kuruluşların etkin katılımı sağlanmak üzere gerekli düzenlemeler 
yapılacağı belirtilmiştir. Alt sektörler bazında uluslararası taşımacılık ağlarının belirleneceği, 
Avrupa-Asya transit taşımacılığının sadece karayoluyla olması durumunda ortaya çıkacak 
olumsuzluklar değerlendirilerek, Türkiye’nin bu trafiği için tüm ulaştırma sektörlerini kapsay-
an kombine taşımacılığının terminali haline getirilmesi üzerinde durulmuştur. Özelleştirme faa-
liyetleri kapsamında, alt sektörlerde özelleştirmenin yapısını ve yasal düzenlemelerini öngören 
çalışmaların yapılacağı ve kamu yararı gözetilerek uygun denetleme mekanizmalarının kurula-
cağına yer verilmiştir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi (2007-2013), küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, 

değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin 
arttığı bir süreci içermektedir. Temel politikalar Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alan-
larda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri kapsamaktadır. Bu kapsamda, Do-
kuzuncu Kalkınma Planı, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte 
rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış 
bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu 
kapsamda, ulaştırma sektöründeki kurumları tek çatı altında toplayarak karar alma ve program-
lama sürecinde koordinasyonu sağlayacak bir yönetim yapısının oluşturulması, plan stratejisi 
kapsamındaki ekonomik ve sosyal gelişme eksenlerinde, rekabet gücünün artırılmasına yöne-
lik enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, çevrenin korunması ve kentsel altyapının 
geliştirilmesi ilkeleri öncelikli yer almaktadır. Ulaştırma türlerinin teknik ve ekonomik açıdan 
en uygun yerlerde kullanıldığı dengeli, akılcı ve etkin bir ulaştırma altyapısının oluşturulması 
oldukça önemli kabul edilmiştir. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018),  Türkiye için 2023 hedefleri doğrultusunda yüksek re-
fah seviyesine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilmektedir. Öncelikli 
hedefler arasında, Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs olması sağlanarak; lojistik maliyetin 
düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması yer almaktadır. Yük ve 
yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde 
sağlanması; yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu 
ve denizyolunun paylarının artırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma plan-
lamasında koridor yaklaşımına geçilmesi esas kabul edilmiştir. Planda öne çıkan politikalar 
kapsamında, ekonomik büyüme ile birlikte çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı yer almaktadır. Planda, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin bütüncül 
ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alındığı, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde 
katılımcı bir yaklaşım benimsendiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, ulaştırma türleri ve koridorları, 
lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master Planı’nın 2017 
yılının sonunda tamamlanması öngörülmüştür. Bu çerçevede, lojistik merkezler için yer seçi-
minde rehber niteliği taşıyacak şekilde ülkemizin ulaştırma alternatiflerini gösteren beş modda 
entegrasyon sağlanan ulaştırma koridor haritalarının çıkarılması hedeflenmiştir. Lojistik merke-
zlerin ülke genelinde planlanması ve yatırımlarında; bölgesel potansiyel ve ihtiyaçların dikkate 
alınması, kombine taşımacılık bağlantılarının sağlanması, kullanıcıların gereksinimleri gözetil-
erek, tüm lojistik hizmet sağlayıcılarının eşit şartlarda yararlanacağı kamu-özel işletim mod-
elinin etkin bir şekilde kullanılması belirlenen politikalar arasındadır. Ulaştırma koridorlarında 
uygun hacim ve mesafelerde en avantajlı ulaşım türü belirlenerek, bu kapsamda denizyolu ve 
demiryolu taşımacılığı özendirilecek ve kombine taşımacılık imkânları geliştirilecektir. En-
erji verimliliğini, temiz yakıt ve çevre dostu araç kullanımını sağlayan ulaşım sistemlerine 
ve önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam edecek AB’nin ulaştırma ağlarına (TEN-T) 
bağlantı sağlayacak projeler başta olmak üzere tüm komşu ülkelere ve yeni pazarlara erişimi 
kolaylaştıracak güzergâhlara önem verileceği belirtilmiştir.
Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak Cumhuriyetimizin 1960’lı yıllarına kadar gelen 
süreç ve günümüz ulaşım politikaları üzerindeki yansımalarının genel bir çerçevede incelendiği 
bu çalışmada yapılan dönemsel değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır.

• Cumhuriyet öncesi Osmanlı’nın son döneminde, yabancıların yönetiminde olan ve 
ağırlıklı demiryolu ulaşım sistemi kullanılmıştır.
• 1923-1950 dönemi, millileştirme politikalarının ve savaş sonrası bakım onarım çalışma-
larının sürdürüldüğü dönemdir. Bu dönemde de demiryollarının hakim olduğu bir ulaşım 
yapısından söz edilebilir. Bunun en güzel göstergesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-
larının (TCDD), Cumhuriyetin ilanının hemen ardından1927 yılında kurulmasıdır.
• 1950-1960 yılları arasında kısmen ABD yardımlarıyla şekillenen karayollarının hakim 
olmaya başladığı bir ulaşım yapısı mevcuttur. Karayolları Genel Müdürlüğü TCDD’nin kuru-
luşundan 23 yıl sonra 1950’de kurulmuştur. 
• 1960-1990 dönemi için, ekonomik kalkınma hedeflerinin gözetildiği, karayollarının 
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hakim olduğu bir ulaşım yapısından söz edilebilir.
• 1990-2013 dönemi için, AB direktifleri doğrultusunda çevre dostu ulaşım hedeflerinin 
belirlendiği bir ulaşım yapısına önem verilmiştir.
• 2014 ve sonrası için, 2023 hedeflerinin gözetildiği, büyük altyapı projelerinin 
yürütüldüğü bir ulaşım politikasından söz edilebilir.

Ulaşım sektörünün de dahil olduğu mekânsal planlama boyutu olan tüm sektörlere yönelik poli-
tikalar ve bu politikalar çerçevesinde yapılan planlamalar ve projelendirmeler doğrudan ya da 
dolaylı olarak ülkelerin peyzajlarını etkilemektedir. Özellikle ulaşım sektörüne ait politikaların 
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çevrenin tüm bileşenleri üzerindeki etkisi dikkate 
alındığında, kırsal ve kentsel peyzajların şekillenmesindeki etkisi de net olarak anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla, ulaşım sektörüne ait politikalar, peyzaj politikalarıyla doğrudan ilişkilendirilebilir. 
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre; peyzaj politikası, yetkili kamu kurumları tarafından peyza-
jların korunması, yönetimi ve planlanması amacıyla, genel ilkelerin ve stratejilerin belirlenmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin de 20 Ekim 2000 tarihinde imzaladığı bu sözleşmeye göre; 
taraf ülkeler peyzajın korunması, yönetimi ve planlanmasına ilişkin ulusal peyzaj politikalarını 
oluşturmayı taahhüt etmektedir. Bu amaçla, ülkeler peyzaj politikaları ile ilişki olan mevcut 
sektörel politikalarını tarihsel bir süreç içerisinde gözden geçirip, yaşanmış deneyimler 
doğrultusunda gerekirse yeniden şekillendirmelidir.   
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Öz: Dünyada artan trafik sorunlarının bir yandan yeni çözümler getirmesi beklenirken, diğer 
yandan da araç trafiğine bağlı ulaşım sistemlere yatırımların artışı beraberinde çelişki getirme-
ktedir. Her yeni yapılan otoyol, bölünmüş yol vb farklı özelliklerdeki yollar erişim kolaylığı ge-
tirmesi yanında, otomobil ile erişimi özendirmekte ve kentlerimiz otopark sorunlarıyla boğuş-
mak zorunda kalmaktadır. Ülkemizde toplu taşıma sistemlerinin dünyadaki birçok ülke ile 
karşılaştırıldığında çoğu yönüyle sürdürülebilir olmayan yöntemler ile yapıldığını görüyoruz. 
Büyükşehirlerin bile azında varolan hafif raylı sistemler ya da metro, deniz ve nehirlerin ulaşım-
da verimli kullanılamayışı, demiryolu ağlarına yapılan yatırımın karayoluna oranla daha az 
oluşu, kentiçi erişimde dolmuş veya minibüs-otobüs ile erişim ülkemizin sürdürülebilir erişim 
noktasında arzu edilen yerde olmadığına işarettir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere trafik-
ten kaynaklı sorunların çözümünde en temiz ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanılmaktadır. 
Avrupa’da bisikletli erişim konusunda başı çeken Hollanda, Danimarka ve Belçika gibi ülkeler 
bisikletli erişim için altyapı çalışmaları ile konu üzerine bilimsel çalışmaları da yoğunlaştır-
maktadırlar. Nitekim 2017 yılı Haziran ayında Hollanda’da yapılan Velo-City Bisiklet Zirvesi 
bisikletli erişim noktasında dünyanın önemli kentlerini ağırlamıştır.
Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa ve ülkemizde de sağlık ve hareketli yaşam üzerinden tartışılan 
bisiklet konusu çeşitli projeler ile farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenmektedir. Bu 
noktada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ülkemizde iki yıldır Sağlık Bakanlığı tarafından 
sayısı bir milyonu aşkın bisiklet dağıtılmış, dağıtılmaya da devam etmektedir. Yine Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı da bisiklet altyapısını güçlendirmek isteyen yerel yönetimlere birtakım 
destekler vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bisiklet Yolu Projeleri, 03.11.2015 tar-
ihli ve 29521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet 
İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” hükümlerine 
göre yerel yönetimlere önerilmekte, bazı belediyeler de bu anlamda çalışmalar yapmaktadır.
Bildiride ülkemizde bisikletli erişimin özendirilmesi konusunda yerel yönetimlerin yapmış 
oldukları çalışmalar ile sivil oluşumların bisiklet sporunun gelişmesi ve dolayısıyla bisikletin 
kent yaşamında önemli bir ulaşım aracı olarak kullanılabilmesi konularında yaptığı çalışmalar 
anlatılacaktır. Bisikletli erişim politikalarının geliştirilmesi için öneriler peyzaj mimarlığı ve 
katkıları çerçevesinden sunulacaktır.

Giriş

Dünyada bisiklet kullanımı son yıllarda gittikçe artmaktadır. Artan trafiğe bağlı çevre sorunları 
özellikle metropollerde toplu taşıma sistemlerine entegre bisikletli erişime yönelim sağlarken, 
bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılması yönünde yerel yönetimlerin de çaba harcadığı 
görülmektedir.

Sürdürülebilir ulaşım politikalarının üretilmesinde ve hayata geçirilmesinde önemli rolü olan 
bisikletli erişim, Avrupa’da hem sağlık ve spor hem de ekonomisi üzerinden tartışılmaktadır. 
Karbon ayak izinin azaltılması, elektrikli araçlar ile başlayan atılımın, yine topoğrafya nedeni-
yle zor ve mesafelerin uzun olduğu yerlerde elektrikli bisikletler ile çözümü de bisikletli erişimi 
özendirmektedir.

Araç sayısı artıyor ve bizler projelerimizde bu araçları nasıl sığdıracağız diye düşünüyoruz. 
Alışveriş merkezleri kentlerin çeperlerine kayıyor ve bizler hep aracımızı kullanmadan alışveriş 
yapamayacağımızı düşünüyoruz. Araziye göre otomobil olabileceğini aklımıza getirirken, 
amacına uygun bisikletlerin de olabileceğini gözardı ediyor ve zaman-para-sağlık sorunları ile 
başbaşa kalıyoruz. Peki bisiklet tek başına çözüm mü? Elbette hayır.

Bulgular ve Tartışma

Bisiklet kullanımının ekonomiye doğrudan etkileri yanında turizmde artış, bisiklet yollarının 
geçtiği bölgelerde gayrimenkul değerlemesi ve bisiklete yönelik diğer sektörlerin gelişmesi 
sayılabilir. Bu konuda yapılmış araştırmaların farklı bölgeleri de içerecek şekilde çeşitlendi-
rilmesi gerekmektedir. Mevcutta zaten turizm potansiyeli olan yerlerde bisiklet ile erişimin 
payı araştırılmalıdır. Ne olursa olsun bisikletin endüstrisi ve turizme katkısı ile bir potansiyeli 
olduğu açıktır. Benzer şekilde bisiklet yollarının artışı yerel ekonominin de canlanmasına katkı 
sunabilmektedir. Kısa mesafelerde erişilebilecek yerel market, Pazar vb.lerine erişim bisiklet 
ile kolay ve sağlıklı olmaktadır. Bu bölgeleri ziyarete gelen bisikletliler de gerek yiyecek, ge-
rekse konaklama vb gereksinimleri ile bölge ekonomisi ve istihdama katkı sunmaktadırlar. 
(Weigand,2008).

Özellikle bisiklet aktiviteleri, örneğin yarışlar, bölge halkı için ekonomik gelir getirici unsur-
lardan biridir. Yan sanayi ve serisi sağlayıcılarının da olmayan alanlara göre ekonomik bağlam-
da dikkate alındığında bisiklet kültürüne sahip bölgelerde ve bisikletli sayısının fazla olduğu 
bölgelerde üretim ve satışlar da fazla olmaktadır. Birleşik Devletlerde Wisconsin ve Oregon 
buna en iyi örneklerdendir. Farklı coğrafi bölgelerde bisikletli erişim farklı sayılarla karşımıza 
çıkmakta ve ekonomik getirisi de farklılaşmaktadır (Weigand,2008).

Wisconsin Bisiklet Ulaşımı koordinatörlüğün belirtiğine göre yapılan bir çalışma ile bisikletin 
sağlık, ulaşım, güvenlik, çevre, ulaşım seçimi, verimlilik, kaliteli yaşam ve ekonomiye kat-
kılarının olduğu saptanmıştır. Bisiklet Ulaşım Planında da belirtildiği üzere bisikletli erişim 
ile Wisconsin ekonomisi sağlık bakım masraflarının azaltılmasını hedeflemiş, koroner riskler-
in azaltımı, kalp hastalığı, felç ve diğer kronik hastalıklar için her yaşta sağlık giderlerinin 
azaldığını ifade etmişlerdir (WGBCC, 2017).

Bunun yanında düzenli fiziksel aktivite kalp hastalığının önlenmesi ve yönetimi,hipertan-
siyon, obezite, şeker hastalığı, osteoporoz ve depresyonun azaltılmasında da önemli bir rol 
oynamaktadır. Bunu sağlamak için rutin gezilerin yanında günlük okul, iş ve alışverişe gitmek, 
zaten önerilen haftalık egzersizlerin karşılanmasına yarayabilmektedir. Bisiklete binen herkes 
bununiçin özel bir zaman ayırmasına gerek kalmamaktadır (WGBCC, 2017).

Bisikletli erişimin trafik sıkışıklığına çözüm olurken, araç parkına olan gereksinimi azaltması 
ve özellikle kent merkezlerinde trafikte geçen zamanı azaltarak ekonomik katkı sağladığı bilin-Anahtar Kelimeler: Bisiklet, Ulaşım Politikası, Sürdürülebilir Erişim
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mektedir. Bisikletin yakıt kullanmadığı için havaya zararlı emisyon bırakmayışının da nitelikli 
çevrenin sağlanması bağlamında ekonomik katkıları bulunmaktadır (WGBCC, 2017).

Çizelge 1. Wisconsin’de bisiklet ekonomisi (WGBCC, 2017).

Çizelge 1’den görüleceği üzere bisiklet sadece bir rekreasyonel faaliyet olarak değil, ekonomik 
anlamda da gelişmişlik göstergesi olabilirken, şehir ekonomilerini de çeviren önemli bir girdi 
olmaktadır. Dünya’da birçok marka bisikletin doğuşundan bu yana teknolojilerini geliştirirken, 
uluslararası bağlamda kentlerin tanıtımı ile turizme ve ürettikleri yan sanayisiyle de ekonomiye 
ciddi katkı sunmaktadır. Salt bisiklet yedek parçası ve giyim vb aksesuarları dahi bisikletin 
milyonlarca kişiye dolaylı erişimini gösteren bir faktördür.

En önemli konu veri ve veri yönetimi. Sürdürülebilir hareketlilik planları için belirli göstergel-
erin incelenmesi gerekir. Bugöstergelerden bazıları Çizelge 2 ‘de verilmiştir.

Çizelge 2’de görüldüğü üzere ana gösterge ve onu besleyen tüm unsurların bisikletli erişimi 
özendirdiği bilinmektedir. Özellikle sağlıklı yaşama açısından bisikletin başta ayrılmış bisiklet 
yollarının olduğu şehirlerde daha güvenli olması nedeniyle tercih edilmesi, tüm kamusal alan-
ların yaya öncelikli kullanımına da hizmet etmektedir. Ulaşımda bisikletin diğer ulaşım araçları 
ile entegrasyonu çok zor olmamakla birlikte, hem ucuz hem de kaliteyi beraberinde getirmek-
tedir.

Çizelge2. Sürdürülebilir erişim için göstergeler  (WBCSD, 2015)

Bisiklet sürdürülebilir bir ulaşım biçimidir. Bugün dünyaya örnek olarak gösterilen Hollanda’da 
bisikletli erişimin bu seviyelere gelişi tesadüf değildir. Ya da başka bir deyişle Hollanda’nın 
coğrafya olarak düz bir coğrafyaya sahip olması da değildir. Bisikletli erişim özellikle trafik 
sorunlarının beklenmedik şekilde ve Amsterdam’da trafik kazalarında ölen çocuk sayısının art-
ması ile gündeme gelmiş ve bisiklet yolları planlanmaya başlamıştır.  Dünyada bisiklet dostu 
olarak bilinen Amsterdam, Kopenhag, Berlin, Sevilla, Utrecht, Montreal, Bordo ve Dublin gibi 
kentlerde bisiklet özel kullanımın yanında politika olarak diğer ulaşım biçimleri ile entegre 
biçimde paylaşım sistemi ile halka sunulmaktadır (Naftulin,2014).

Bisiklet, sürdürülebilir ulaşım planlaması ve özellikle yaşanabilir kentler kavramı ile ilgili 
tartışmalarda, enerji verimliliği, çevre dostu olması ve toplu taşımla uyumluluğu gibi özellikleri 
nedeniyle, önemli bir ulaşım türü olarak kabul edilmektedir. Çağdaş ulaşım politikaları, bisikle-
tin kentiçi ulaşımın planlanması sırasında alacağı rolün önemine dikkat çekmektedir (İmamoğ-
lu ve Ark., 2014)

Ülkemizde bisiklet yol ağları her ne kadar istenilen seviyeye ulaşamamış olsa da başta Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı büyükşehir belediyeleri ile kentlerimizde artarak 
yapılmaktadır. 2016 Şubat ayı itibariyle Büyükşehir Belediyesi’nin Konya merkez ve ilçele-
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Velo-City serisinin hedefleri
• Yüksek kaliteli bilgi, bisikletle ilgili yeni bilgiler ve uluslararası düzeyde ulaşım plan-
laması yapmak.
• İyi bisiklet politikalarına sahip şehirler, vatandaşlarına, işletmelerine ve diğer ülkelere 
sağladıkları avantajları konferans tarafından üretilen tanıtım yoluyla sergilemektedir.
• Bisikletin etkili, sağlıklı, çevre dostu bir ulaşım modeli olarak tanınmasını teşvik etmek 
ve daha fazla kullanımını teşvik etmek.
• Çevre planlamasının, bisiklet sürülmesinin önemli bir rol oynadığı nakliye, arazi kul-
lanım planlaması ve diğer ilgili politika sektörlerine entegrasyonu.
• İlgili paydaşların katılımının sağlanması (VeloCity, 2017).

Geçtiğimiz yıl Tayvan’da yapılan konferans, bu yıl 13-16 Haziran tarihleri arasında Hollan-
da’nın Nijmegen kentinde 40 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve 1500’den fazla katılımcı ile 
gerçekleşmiştir (Pinzuti, ,2017).  

Velo-city konferansı, kamusal alanın eşit dağılımı ve bisiklet kullanımı için uygun altyapıların 
sağlanması konusunda politikacıları etkilemek, yerel yönetimlere ise yol göstermek için yapılan 
uluslararası iletişim ve bilgilendirme platformu. Sadece vizyoner politikacıların görüş alışverişi 
yaptığı bir yer değil aynı zamanda uzmanların, dernek temsilcilerin, kurumların, aktivistlerin, 
akademisyenlerin ve özel sektör şirketlerin bilgi ve deneyim paylaştığı çok önemli bir etkileşim 
alanıdır (Pinzuti, ,2017).  

Konferansın teması ‘The Freedom of Cycling’, yerel yönetim, altyapı, insan, bisiklet ekonomisi 
ve şehir planlama başlıkları altında oturumlarda tartışıldı. Bisikletlilerin Krallığı, Hollanda’nın 
bisiklet kültürü sağlık ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmiştir (Pinzuti, ,2017).  

Sonuç ve Öneriler

Dünyada bisikletli erişim kentlerin ulaşım master planlarında yerini alması ile karşılık bulmak-
tadır. Ulaşım konusu tüm kentlerde nüfusa bakılmaksızın ileride alacağı duruma göre plan-
lanmalı ve imar planlarında farklı ulaşım seçenekleri ile yerini almalıdır. Günümüzde başta 
hafif raylı sistemler ve metro bağlantıları ile ulaşım altyapısını yıllar önce kurabilmiş kentler, 
bisikletli erişime daha kolay adapte olabilmekte, yıllık araç kullanıcısı sayısının da azalması ile 
kentlerinde sağlıklı yaşamı tercih ettiklerini gösterebilmektedirler.

Son olarak İstanbul’da Don Kişot Bisiklet Kolektifi tarafından 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde 
“Bisiklet ve Kent Çalıştayı 2017” gerçekleştirildi. Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK), 
Kadıköy Belediyesi Bisiklet Birimi, Sokak Bizim Derneği ve TMMOB ŞPO İstanbul Şube’nin 
de desteğiyle gerçekleştirilen çalıştaya İstanbul dışından Adana, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Es-
kişehir, İzmir, İzmit ve Şırnak olmak üzere 8 farklı ilden yaklaşık 300 kişi katılmıştır. Çalıştay-
da, şehirlerde bisikletin yaygınlaşması, gündelik yaşantıda bisikletin bir ulaşım aracı olarak 
kullanımının arttırılması ve bu bağlamda bisikletçilerin yan yana getirilmesi hedeflendi. Sekiz 
başlıkta yapılan sunuşlara ek olarak, serbest kürsü ve “Bisikletli’nin Yan yana Gelme Felsefesi” 
başlıklı forum gerçekleştirilmiştir. 8 başlıkta gerçekleşen sunumlar ve oturumların sonundaki 
atölyelerde çıkan sonuçlar bir kitapta toplanarak, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşıla-
caktır (DonKişotBisiklet, 2017).

Çalıştay ile ortaya çıkan önemli edinimlerden birisi de farklı meslek gruplarının bir araya gelerek, 
yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler için aynı bakış açısıyla bir araya gelip, konunun önemini 
tüm paydaş grupları ile paylaşacakları yeni çalıştayların organize edileceği ile bağlamalarıdır. 
Bisiklet ve Kent konusu ülkemizin tüm kentlerinde masaya yatırılırken, yaşanabilir kentleri ana 
çalışma konusu yapmış peyzaj mimarlarının üretilen çalışmalar ve politikalara seyirci kalması 
beklenemez (DonKişotBisiklet, 2017).

rdeki bisiklet yolu ağı 447 kilometreye ulaşmıştır. Konya’da bireysel kullanım yanında akıllı 
bisiklet kiralama sistemine kayıtlı 40 istasyonda 500 bisiklet Konyalılara hizmet vermektedir 
(KBB,2017). 

Bir başka gelişen ve bisiklet dostu kent olma yolunda ilerleyen kentimiz İzmir’dir. Büyükşe-
hir Belediyesinin BİSİM adını verdiği kiralama sistemi her yıl gelişmekte ve yeni bisiklet yol 
ağları ile ulaşımda bisikleti diğer ulaşım biçimleri ile entegre biçimde kullanıma gidilmektedir. 
2017 Mayıs ayında tamamlanan Avrupa Bisiklet Yarışması’na (European Cycling Challenge 
2017) katılan 52 kent arasında en fazla pedal çeviren kent İzmir ,  bir ayda 855 bin kilometre yol 
yaparak Barselona, Porto, Roma, Budapeşte, Napoli ve Zagrep gibi önemli Avrupa kentlerin de 
olduğ kapışmada birinci olmuştur. Bu da göstermektedir ki, bisikletli erişim bir politika olarak 
benimsendiğinde, işe bisikletiyle gidenlerin sayısı her geçen gün artacaktır (İzBB,2017).

Konya ve İzmir gibi Kayseri, Kocaeli, Antalya illerimiz ile Marmaris ve Çaycuma gibi ilçel-
erimizde de kullanıcı sayısı artan, buna bağlı talepler ile de bisiklet yol ağları genişleyen yer-
leşimlerimiz bulunmaktadır. Tüm bu yerleşimlerde kayda değer biçimde araç trafiği azalmakta, 
güvenli sürüş fırsatı bulan kullanıcı sayısı da gittikçe artmaktadır.

Ülkemizde bisikletli erişimi özendiren çalışmalar Bakanlıklar tarafında da yapılmaktadır. Özel-
likle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015yılından bu yana bisiklet yollarının planlanması ve 
tasarımı konusunda üretmiş olduğu yönetmelikler, buna bağlı rehberler sevindiricidir. Konunun 
uzmanı bisikletliler ve bisiklet kullanıcıları her ne kadar yönetmelik ve rehberde bazı nokta-
larda çelişkili noktaların bulunduğuna vurgu yapsalar da, başlangıç ve gelişim sürecinde bu 
girişimler sevindiricidir.

Bisiklet üzerine yazılan makale, dergi, yayın ve kişisel blogların varlığı, yine bisiklet fuarları 
ve yarışlarının da ülke gündemine çok yönlü girmesi ile bisiklet ülke ulaşım politikalarında 
da artık yazılı dökümanların ötesine geçmeyi başarmıştır. Bu noktada bisikletli aktivistler ile 
birçok kentte yapılan bisiklet festivallerinin, Ekim2017’de tamamlanan ve 53.cüsü düzenlen-
miş Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun yeri büyüktür. 

Son olarak uygulamada kolaylığın sağlanması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluştur-
muş olduğu rehberin uygunluğunu seçtiği Konya ve Sakarya pilot yerleşimlerinde denemeyi 
öngörmüştür. Türkiye’de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için, toplu ulaşım altyapısı 
ve bisiklet yollarına yaptığı yatırımlar sayesinde “dünyanın en bisiklet dostu şehri” unvan-
ını kazanan Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın uyguladığı sistem hedefleniyor. Bu projenin 
gerçekleşmesi için Konya ve Sakarya illeri pilot iller olarak seçilmiştir. (Yapı,2017)

Avrupa Bisiklet Federasyonu , Velo-City  konferansları, bisikletle ilgili önde gelen uluslar-
arası planlama konferansları olarak kabul edilmektedir. Konferanslar, bisiklet sürüşünü günlük 
ulaşım ve rekreasyonun bir parçası olarak teşvik etmek için tasarlandı.Velo-City, 1980’de Avru-
pa Bisikletçiler Federasyonu’nun kuruluşunda derin bağlarla Bremen’de başladı ve o günden 
bu yana Kopenhag, Brüksel, Barselona ve Montreal’de de konferanslar düzenlendi. Velo-City 
katılımcıları; politika, tanıtım, bisiklet tesisleri ve programlarının sağlanması konularında bir 
araya getiriyor. Mühendisler, plancılar, mimarlar, sosyal pazarlamacılar, akademik araştır-
macılar, çevreciler, iş dünyası ve endüstri temsilcileri, hükümetle belediye politikacılarından, 
ve eğitimcilerden bilgi paylaşımına kadar her seviyede güçlere katılmakta ve faydalar sağlamak 
için etkin Dünya çapında ortaklıklar kurabilmektedir. Şehirlerden bisikletle ilgili artan uzman-
lık taleplerine cevap veren Avrupa Bisiklet Federasyonu (ECF), 2010 yılı itibarıyla yıllık bir 
Velo-City konferansı düzenlemeye karar verdi. Avrupa’daki her tek sayılı yılda bir Velo-City 
konferansı düzenleniyor. Konferans, her altı yılda bir, altı kıtadan birinde düzenlenmektedir 
(VeloCity, 2017).
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120 121

KAYNAKLAR:

DonKişotBisiklet, 2017. “Bisiklet ve Kent Çalıştayı 2017” Sonuç Bildirgesi. 2017- İstanbul.
IzBB,2017. Avrupa’nın zirvesindeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi. https://www.izmir.bel.tr/
HaberDetay/26605/tr . Erişim: Kasım, 2017

İmamoğlu, C.T., K.Ghasemlou, Ş.Başaran, 2014. Bisiklet Yollarında Yol Güvenliği İncelemesi- 
Konya Örneği. 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu. Sf.173. Isbn: 978-605-4123-34-6

KBB,2017. Büyükşehir’in Bisiklet Yolu Ağı 447 KM’ye Ulaştı. Konya Büyükşehir Belediyesi. 
http://www.konya.bel.tr/haberayrinti.php?haberID=4831 Erişim: Kasım,2017. 

NAFTULIN, J, 2014. 10 International Bike-Friendly Cities.  https://www.bicycling.com/cul-
ture/advocacy/10-international-bike-friendly-cities/slide/8 Erişim: Kasım 2017 

Pinzuti, P.,2017.  Velo-City Bisiklet Zirvesi 2017 – Nijmegen http://www.bisikletizm.com/ve-
lo-city-bisiklet-zirvesi-2017-nijmegen/ Erişim : Kasım 2017

VeloCity, 2017. What is Velo-city?https://www.velo-city2017.com/learn-more/velo-city-series/  
Erişim: Kasım 2017. 

WBCSD, 2015. Methodology and indicator calculation method for sustainable urban mobil-
ity. World Business Council for Sustainable Development Sustainable Mobility Project 2.0 
(SMP2.0) Indicators Work Stream - 2ndEdition . ISBN: 978-2-940521-26-5

Weigand, L., 2008. The Economic Benefits of Bicycling, Portland State University ,Center for 
Urban Studies ,Center for Transportation Studies, Initiative for Bicycle and Pedestrian Innova-
tion 
June 2008 CUS-CTS-08-03 , US 

Yapı, 2017. Bisiklet Kullanımı, AB’ye 513 Milyar Euro Kazandırdı
http://www.yapi.com.tr/haberler/bisiklet-kullanimi-abye-513-milyar-euro-kazandirdi_161782.
html. Erişim: Kasım 2017.

Peyzaj mimarlığı biliminin pratiğini besleyebilmesi adına bisikletli erişi sadece projelerde değil, 
başta peyzaj mimarlarının yaşam biçimi haline de gelmelidir. Ülkemizde başta karayolları pey-
zajı ile ilgili çalışmalar yapılırken, karayollarının özellikle şehiriçi bölümlerinde yolun paylaşıl-
ması adına yapılacak Ulaşım Master planlarına peyzaj mimarlarının katılım sağlaması gerek-
mektedir. Kentlerimizde yeşil altyapının sağlanırken, sürdürülebilir erişim yollarının en önemli 
bileşenlerinden biri olan bisikletin kent içi ulaşımda daha aktif kullanılması için bakanlığın 
pilot il uygulamalarına ek olarak tüm kentlerimizde altyapıyı besleyecek ve peyzaj mimarlığı 
hizmet alanları ile bütünleştirilecek bir ulaşım vizyonuna gereksinim vardır. Elbette bu çalışma-
lar disiplinlerarası biçimde yürütülmelidir. Ancak burada “yaşanabilir kentler” vizyonuna en 
çok hizmet eden peyzaj mimarlığı disiplini ve bu disiplinin pratikte uygulayıcılarının davet 
beklemeden sürecin parçası olmaları gerekmektedir. Hızlıca betonlaşan ve başta kürenin ısın-
ması ile çekilmez hal alan kentlerimizde, trafikte geçirdiğimiz binlerce boşa geçen saatler ile 
boşa giden tükenebilir enerji kaynaklarına yaşanabilirlik üzerinden katkı sunmak elimizdedir. 
Son günlerde hükümet politikalarının da söylemleri ile içine alınan bisiklet ve bisiklet yolları 
bu vizyona hizmet etmek için peyzaj mimarları açısından fırsat olabilir.

Bu fırsatın yakalanmasında elbette katkılar bilimsel olacaktır. Peyzaj Mimarlığı camiasının 
özellikle sürdürülebilir erişim, yaya ve bisikletli güvenliği konularında kentlerimizi altyapı 
olarak hazırlaması gerekmekte, farklı disiplinler ile çalıştay vb. organizasyonlarda bir araya 
gelmesi gerekmektedir. Velo-City benzeri konferanslara katılım sağlamanın başta kamu yönet-
icileri ve belediye başkanları yanında, süreci yönetecek akademik camia tarafından da takip 
edilmesi gerekmektedir.

Amacı doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde planlanması olan 
meslek camiamızın yapacağı bilimsel çalışmalar ile ülkemizin de dünyadaki sayılı ülkeler 
arasına bisikletli erişim üzerinden girmesi çok uzak değildir.
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Öz: Günümüzde giderek artan kent imajı söylemleri ile birlikte turizm ve yatırım odaklı kentler-
in tanıtım ve reklamını yapma ihtiyacı, ticari bir ürün ya da rekabetçi bir pazar yeri olarak müda-
hale edilen kentlerin hem bütüncül hem de parçacıl peyzajını etkilemektedir. Küresel ekonomik 
değişimlere paralel olarak, 20. yüzyılın sonunda sosyal politikalar da zayıflamış ve neoliberal 
politikalar günlük yaşamın her aşamasında kendini göstermiştir. Kentsel girişimcilik örnekleri 
ve kamu-özel ortaklıkları ile birlikte neo-liberal eğilimler, kentlere ve kamuya ait olan peyzaj 
alanlarına metalaşmış tüketim mekanı olarak yaklaşmışlar ve özel yönetim stratejilerini teş-
vik etmişlerdir. Postmodern süreç ile birlikte, kentsel peyzajların parçalanması ve kullanımının 
çeşitli gruplara yönelik sınırlanmış olması artan güvenlik ihtiyacını karşılamakta ve kontrolü 
kolaylaştırmaktadır. Böylece, evsiz insanlar ve marjinal gruplar gibi kentsel yaşantının isten-
meyen gerçeklikleri kolayca izlenebilmekte ve müdahale edilebilmektedir.
Bazı araştırmacılar, kentsel peyzajı oluşturan kamusal mekanlara aşırı derecede müdahale 
olduğunu ve bunun sonucunda kamusal mekanların bir meta haline geldiğini bildirmişlerdir. 
Kamusal insanın ve kamusal kültürün çöküşüne referansta bulunarak, sosyal, ekonomik ve 
politik değişimlerin insan yaşantısının özelleşmesine yol açtığını ve sosyal yaşantının da bu 
durumdan olumsuz bir şekilde etkilendiğini belirtmişlerdir. Buna karşıt olarak, diğer araştır-
macılar kamusal mekanların çöküşünün gerçeği yansıtmadığını ve kamusal mekanların hiç bir 
zaman idealize edilen demokratik ve toplumun tüm sınıflarını kapsayıcı nitelikte olmadığını 
öne sürmüşlerdir. Bu kapsamda, kamusal mekanlara yetersiz derecede müdahale edildiği ve bu 
alanlara kullanım, güvenlik, fiziksel tasarım ve yönetim konularında iyileştirmeler yapılması 
gerektiği önerilmektedir.
Ancak dikkat çeken durum tüm dünyada 100 yıl öncesine göre nüfus hızla artarken, kamusal 
mekanın üretimi ve geliştirilmesinde özellikle son 30 yıldır beklenilen düzeyin yakalanılama-
mış olmasıdır. Mevcut kentlerin çeperlerindeki gelişme alanlarında yeni açık ve yeşil alanlar 
oluşturulurken, kentin özeğinde bu kamusal mekanlar ya yok olmakta ya da dengesiz bir dağılım 
göstermektedir. Özel mülkler ve kapalı siteler kendi yürüyüş yollarını, tenis ve golf sahalarını 
oluştururken, orta ve alt gelir gruplarının yaşadığı bölgelerde yaşayan topluluklar giderek ar-
tan yeşil alan ihtiyacının karşılanması için talep sunmaktadırlar. Özelleşme, küreselleşme ve 
iletişim devrimi ile yaşanan değişimler, kamusal mekanların tasarlanmasını ve geliştirilmesini 
etkilemektedir. Mekanın planlanması ve tasarımı konusu ile ilgilenen tüm disiplinler bu gibi 
eğilimlerin etkilerini çok iyi analiz etmeli, fakat aynı zamanda hem özel yaşamı ve hem de 
kamusal düzeni kapsayan kamusal yaşam kavramına da odaklanmalıdır.
Özellikle son 30 yıldır kamusal mekanların özelleştirilmesi, bu alanların kapatılması ya da 
başka fonksiyonlarla yeniden tasarlanması gibi politikalar ile önemli bir eylem haline gelmiştir. 
Merkezi iş alanlarında tasarlanan kamusal mekanların kontrolü artırılmış ve bu alanlara erişim 
oldukça kısıtlanmıştır. Alışveriş Merkezlerinin ve yeni konut alanlarının ortaya çıkması güven-
lik konusunda endişeleri artırmış ve böylece bu alanların kapsayıcılığı sınırlanmıştır. Özel sek-
törün güçlenmesi ve kamusal mekanlardaki yetkisi hem yerel yöneticiler hem de yerel kul-
lanıcıları tarafından desteklenmektedir. Güçlü bir planlama kontrolünün yokluğunda, yerel ve 
merkezi yönetimler kamusal mekanların sorumluluğunu almak konusunda yetersiz kalabilme-
kte ve bu durum özelleşmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.

1. Giriş

Kamusal mekanlar, tarih boyunca demokrasinin ve medeniyetlerin gelişmesi, insanların bir 
araya gelerek deneyimlerini paylaşması, fikir alışverişinde bulunup, ticari hayatı sürdürmesi için 
bir ortam sağlayarak başarılı bir kentsel yaşantının oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu me-
kanlar, kentlerin kültürel, sosyal, ekonomik ve politik işlevlerini tanımlamaya katkı sağladıkları 
için o kentlerle ve kentlilerle ilgili çok fazla ipucunu bünyelerinde barındırmaktadır.
 
Ekonomik ve siyasal değişimler, kamusal mekanın kullanımına, sahipliğine ve yönetimine tüm 
dünyada çeşitli şekillerde yansımış, bu nedenle kamusal mekanlar özellikle sosyal bilimlerden 
birçok disiplinin giderek daha çok ilgisini çekmiştir. Siyasal bilimciler, genellikle kamusal me-
kanın demokratikleşme süreci ile temel hak ve özgürlükleri kazanmadaki rolüne odaklanırken; 
coğrafyacılar kamusal mekanların daha çok ‘yer duyusu’ ve ‘yersizlik’ boyutuna; antropolog 
ve sosyologlar, tarihsel yapılanma ve yerin öznel değerine; mimarlar, peyzaj mimarları ve kent 
plancıları ise tasarım algı ve sosyal çevre ile etkileşim gibi boyutlarına daha çok ilgi göster-
mişlerdir (Varna ve Tiesdell 2010).

Kamusal mekanların içinde bulundukları dönem ve toplumla birlikte yaşadığı dönüşümler, bazı 
araştırmacılar tarafından çöküş, bazıları tarafından canlanış, bazıları tarafından ise normal bir 
süreç olarak ele alınmış, ancak bu konuda yapılan alan çalışmalarının yetersizliği ve sosyal 
bilimlerin nitel boyutunu çalışma zorluğu gibi nedenlerden dolayı net bir sonuca varılamamıştır. 
Ayrıca, kamusal mekanların çok sayıda disiplin tarafından ele alınıyor olması, kamusal mekan-
ların tanımlanmasında çeşitliliğe ve buna bağlı olarak da sınıflandırmasında karmaşıklığa yol 
açmaktadır. Kamusal mekanlar, küçük bir sokak, meydan ya da parktan, mahalle, kent ve ülke 
ölçeğine, medyaya, internete, yerel ve ulusal yönetimlere ve hatta uluslararası kuruluşlara kadar 
farklı ölçeklerde ve anlayış düzeylerinde tanımsal bir zenginliğe ve çeşitliliğe sahiptir (Mehta 
2014). 

2. Literatürde Kamusallık, Kamusal Mekan ve Kamusal Alan Tartışmaları

Kamusal alan ve kamusal mekân terimleri, günlük ve akademik ifade biçimlerinde çoğunlukla 
birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. Bu kullanım durumu Türkçe’ye özgü olmayıp; Batı 
literatüründe gelişen kamusal alan (public sphere) ve kamusal mekân (public space) terimleri-
nin İngilizce’deki kullanımı da bu ifade karmaşasınıı yansıtmaktadır. Bu kavramların birbirinin 
içine geçmesinin nedeni, sosyal ve mekânsal bilimler çerçevesinde geliştirilen çalışmaların her 
birinin kendi çerçevesinde konuyu ele almalarından kaynaklanmaktadır (Demir Kahraman ve 
Türkoğlu 2017).

Kent bilimciler, kamusal mekanın fiziksel ve sosyal dinamiklerinin, kamunun ve kamu 
kültürünün oluşmasında merkezi bir rol oynadığını düşünmektedirler. Bir kentin sokakları, 
parkları, meydanları ve diğer paylaşılan mekanları, kollektif refahın sembolleri, geleceğe yöne-
lik başarı ve ideallarin bir ifadesi, toplumsal karşılaşma ve yurttaşlık kültürünün oluşum alan-
ları ile siyasi düşünce ve agnostik mücadelenin de önemli alanları olarak görülmüştür. Kentsel 
mekan üzerine çalışan uzmanlar, kolektif başarının detayları hakkındaki görüşlerini zaman ve 
mekan içerisinde değiştirirken, kentsel kamusal mekan, kamu kültürü ve siyasi oluşum arasında 
güçlü bir ilişkinin bulunduğuna dair varsayımı genellike sorgulamamışlardır (Amin 2008).

Kamusal mekanın sağlanması için sorumlulukların kamudan özel sektöre geçişi sıklıkla “Gerçek 
anlamda kamusal alanın ortadan kalkması” olarak tanımlanmıştır.  Bu durum beraberinde 
kamusallığın tam olarak ne olduğu sorusunu da beraberinde getirmiştir. Kamusal mekana il-
işkin erken çalışmalar genellikle kamusal mekanın arzu edilen özelliklerine odaklanmışlardır. 
Bu yaklaşım uygulamada olmayan ideal kamusal mekanı varsaydığı için eleştirilmiştir, çünkü 
kamusal mekanın farklı kullanıcıları farklı düzeyde açıklık ve kapsayıcılık talep etmektedirler 
ve gerçekte herkesin ihtiyacını karşılayan kamusal mekan bulunmamaktadır. Kamusal mekanın Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, Kamusal mekan, Kamu yararı
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kamusallığını değerlendirmek için “kimin mekanı” sorusu gündeme gelmiştir. Diğer araştır-
macılar ise belli bir mekanın kamusallığının, tamamen kamusaldan tamamen özele kadar farklı 
düzeylere sahip olabileceğini öne sürmüşlerdir . Sahiplik, bu noktada genellikle tanımlayıcı bir 
kriter olarak görülür ve bu yüzden mekanlar kamusal sahiplikten özel sahipliğe doğru sınıflanır. 
Ancak bu yaklaşımın kendi sınırları bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda kamu ve özel arasın-
daki sınırın belirsizleşmeye başlaması kamusal ve özel mekanın hibritleşmesi olarak tanımlan-
mıştır (Langstraat ve Van Melik 2013).

Akademik literatürde çağdaş kamusal mekan ve onun geleceğine ilişkin yaklaşımlar kötüm-
serden iyimsere doğru geniş bir yelpaze sunmaktadır. “Kamusal mekanın sonu” iddiası gibi 
kötümser yaklaşımlar kamusal mekan ve kamusal düzenin genel olarak önemli düzeyde düşüş 
gösterdiğini öne sürmektedirler. Bu durum farklı araştırmacılar tarafından kısmen, insan hayat-
larının özelleştirilmesine, ‘kamu kültürünün sonu’na ve ‘kamusal insanın çöküşüne’ yol açan 
sosyal, politik ve ekonomik faktörlere; neo-liberal güçlere; ‘cappuccino’ ile huzura kavuşmuş 
bir ‘halka’; toplumsal ruhun erozyonuna; daha özel olarak üretilen, korunan ve kontrol edilen 
tüketimin olduğu alanların ortaya çıkmasına yol açan suç ve emniyet konusundaki kaygılara 
atfedimiştir (Varna ve Tiesdell 2010). Kamusal mekanın tehdit altında olduğunu öne süren kent 
bilimciler, modern kent yaşamının, sosyal dışlanma, steril edilmiş tüketimcilik ve kısıtlayıcı 
güvenlik önlemleri ile karakterize edilen oldukça kasvetli bir resmini çizmişlerdir. Amerikalı 
kent bilimci Sorkin (1992), çağdaş kentsel peyzajı Disneyland ile karşılaştırarak “kamusal me-
kanın sonu” terimini kullanmış ve bu mekanı hedef grubu için düzenlenmiş bir hoşluk sağlayan, 
fakat aynı zamanda ruhsuz, istenmeyen grupların bulunmadığı, yoğun bir şekilde kontrol altın-
da ve görülenin bir yanılsamadan ibaret olduğunu kanıtlayan bir yer olarak tanımlamıştır. 2012 
yılında İngiltere’de The Guardian gazetesinde çıkan bir yazıda yeni kentsel tasarım çalışmaları 
üzerindeki endişeler üzerinde durulmuş ve “piyasanın çıkarlarını kamu yararı üzerinde tutan 
yeni kentsel mekanlar”dan bahsedilmiştir (The Guardian 2012; Langstraat ve Van Melik 2013). 
Diğer araştırmacılar ise daha iyimser olup, kamusal mekanın düşüşü hakkında oluşan algının 
yanlış olduğunu ve gerçekte idealize edilen kamusal mekanın “çeşitliliğe dayanan, yoğun, 
sınıfsız ve demokratik “ hiçbir zaman var olmadığını öne sürmüşlerdir. Kamusal mekândaki 
canlanmaya dikkat çekmişler, kamusal mekan ile kamusal yaşam arasındaki ilişkinin dinamik 
ve karşılıklı olduğunu, kamusal yaşantının yeni formlarının ise yeni mekanlar gerektirdiğini 
iddia etmişlerdir. Akademik ve özellikle de uygulama aşamasında çalışan kentsel tasarımcılar 
daha da iyimserdirler. Kamusal mekanları yaratmayı çağdaş kentsel tasarımın çekirdek bir 
bileşeni, “insanlar için var olandan daha iyi mekanlar yapma süreci” olarak tanımlamaktadırlar 
(Varna ve Tiesdell 2010).

3. Modern Çağda Kent Parklarının 4 Dönemi

Kentsel peyzajdaki kamusal mekanlar içerisinde önemli bir konuma sahip olan parklar, farklı 
dönemlerde sosyolojik yapının da değişmesine bağlı olarak farklı kullanım ve özellikleri ile 
var olmuşlardır. Bu nedenle tasarlandıkları dönemin izlerini taşırlar, ancak zaman içerisinde 
kullanım açısından değişime uğrarlar. Ayrıca parklar, kentsel nüfusun disiplin altına alınması 
ve gözlemlenmesi için kamusal düzenin sembolik bir evi statüsünde görülmüşlerdir. Modern 
çağda kent parkları için yaklaşık olarak 1850’den 1970’lere kadar dört farklı gelişme dönemi 
bulunmaktadır (Cranz ve Boland 2004; Madden 2010). Aydınlanma çağının bir gereği olarak, 
modern kentin planlı ilk parkları ile toplumsal kontrol teşvik edilmiş ve kamunun toplumsal 
yapısı şekillendirilmiştir (Loughran 2014).

Birinci dönem, 1850-1900 yılları arasında süren ve “keyif ortamı” olarak adlandırılan dönem-
dir. Bu kavram, “kentin kötülüklerinden kurtulmak için geleneksel bir reçete olan kent karşıtı 
ideal” tarafından motive edilmiştir. Keyif ortamı dönemi, Frederick Law Olmsted ve o dönem 
meslektaşları tarafından en çarpıcı ve etkili bir şekilde kullanılmış ve kentsel alan içerisinde 
kırsal bir sığınak yaratmak istenmiştir. Ayrıca, kentin sınırlarının ötesinde var olan kırsal alanın 
taklitsel bir görünümünü oluşturmak yerine, kırsalın temel özelliklerini yakalayacak pitoresk 

bir doğa taklidi sunmak hedeflenmiştir. Bu dönemde park kullanıcıları için tercih edilen durum, 
“sadece eğlence” ve “yönerge” olmaktan ziyade “yapılandırılmamış zevkler” ve “spontane et-
kinlikler” anlamına gelen “keyif” almaktır (Madden 2010). Batının sanayi kentlerinde elitler, 
İngiliz pitoresk geleneğine uygun olarak “zararlı” kent ortamında bir uygarlık işlevini yerine 
getirecek büyük pastoral parklar oluşturmuşlardır (Loughran 2014).

Sonraki dönem, 1900-1930 yılları arasında süren “reform parkı” dönemi olarak isimlendir-
ilmiştir. Reform parkı teşvikçileri, keyif ortamı teorisyenlerinin sunduğu pastoral kutsallığın 
aksine, savaş sonrası gelişimci harekete yakın olarak mekansal organizasyonu artırmaya 
çalışmışlardır. Genellikle kentlerin işçi sınıfının yaşadığı kesimlerde bulunan reform parkları, 
park kullanıcısının beden ve zihnini endüstriyel kapitalizmin belirlenen taleplerine uydurmaya 
çalışmış; böylece atletizm, sanat, zanaat, dans ve bahçeciliğin organize edilmesi ve oyun alan-
larının oluşturulması yaygınlaştırılmıştır (Madden, 2010). Bu parklar küçük ve simetrik olarak 
tasarlanıp kırsalın yada doğanın izlerini çok fazla yansıtmamışlardır (Cranz ve Boland 2004). 
Yirminci yüzyılda endüstriyel kapitalizmin ve kitle tüketiminin ilerlemesi ile parklar, rekreasy-
onel işlevler kazanmışlardır (Loughran 2014).

1930-1965 yılları arasında süren dönem olan “rekreasyon olanakları” döneminde, New York 
kent parkları komisyonu üyesi Robert Moses ile bağlantılı olarak, rekreasyonel tesislere stand-
artlar getirilmiş ve bu parklar merkezi bir bürokrasi tarafından işletilmiştir. İstihdam eksikliği 
nedeniyle oluşan “rekreasyon” ideali, “zorunlu tembellik sonucu oluşan boş zamana” karşı bir 
panzehir olarak sunulmuştur. Boş zaman vurgusu, radikal sosyal ekonomik değişime yönelik 
herhangi bir ivmeyi zayıflatmak için hesaplanan toplumsal olguların bir yorumunu içermiştir 
(Madden 2010). Sivil haklar hareketi ve diğer savaş sonrası sosyal hareketlerin kazanımlarını 
takiben, alt gelir grubunda yer alan zenciler mahalle parklarının kent içerisinde adil dağılımı 
için mücadele verirken yeşil alanlara erişim daha siyasal bir boyut kazanmaya başlamıştır 
(Loughran 2014).

Modernizm içerisindeki son dönem, 1965’te başlayan “açık alan sistemi” olup bu sistem “sözde 
kentsel krize cevap” olmuştur.  Birçok park, suç ve marjinallik mıknatısları olarak ün yapma-
ya başlamıştır. Sonuç olarak, New York’taki Thomas P.F. Hoving gibi park komisyon üyeleri, 
orta sınıf kullanıcıların ilgisini çekmek ve yok olmak üzere olan kozmopolit ideali sağlamak 
için açık alanları rock müziği, elit kültür ve diğer çeşitli etkinlikler ile doldurmaya çalışmıştır. 
Açık alan sistemi bir deneyim ruhuyla beslenmiş; yaratıcılığı ve yeniliği yüceltmiştir (Madden 
2010).

Bryant Park gibi günümüzün kamu özel ortaklığı ile yönetilen parkları, 1960 ve 1970’lerin 
parklarının hem kullanım açısından yoğunlaştırılmış ve hem de ehlileştirilmiş versiyonları 
olarak kabul edilmektedir. Kentin kontrol dışı kaldığını iddia eden uzmanlar tarafından mevcut 
parklar eleştirilince 1980’lerde yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve bu yaklaşım günümüzde de 
gelişmeye devam etmektedir. Günümüzün kent parklarının, ortaya çıktıkları kent kapitalizmini 
ve aynı anda kontrol ve savurganlığı da yansıtığı öne sürülmektedir. İş ve finans çevresi tarafın-
dan kooperatif sponsorluğuyla yönetilen parklar, karşıt kültür isyankarlığının görüntüsünü kay-
betmekle ve dahası karşıt kültür park idealini esnek kapitalizm uygulamaları ile sorunsuz bir 
şekilde bir araya getirmekleitham edilmektedir (Madden 2010).

4. Kamusal Mekanın Doğası Neden Değişiyor?

Literatürde, özel sektörün artan katılımı; diğer bir ifadeyle kamusal mekanın “özelleştirilme-
si” kamusal mekanın doğasının değişmesinin nedeni olarak görülmektedir. Yerel yönetimler 
geleneksel olarak kent merkezlerinde yer alan kamusal mekanları yönetmekle sorumludurlar. 
Bununla birlikte, günümüzde yerel yönetimler için kamu hizmetlerinin sağlanmasında tek so-
rumlu olmak giderek güçleşmekte ve yerel yönetimler bu sorumluluğu tek başlarına almayı 
istememektedirler. Desantralizasyon, endüstrinin kent dışına çıkması, artan işsizlik ve devletin 
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küçülen mali kapasitesi gibi durumlar yerel yönetimlerin finansal yatırımlarını kamusal me-
kanlara aktarmalarını sadece Türkiye’de değil dünyanın bir çok ülkesinde sınırlandırmaktadır. 
Giderek artan girişimci yerel yönetimler sadece hizmet sunmak için değil aynı zamanda yüksek 
gelir grubunun, turistlerin, yatırımcıların ve iş sahiplerinin kente yönelik ilgisini çekecek iyi 
tasarlanmış kamusal mekanların yaratılması için de özel sektörle işbirliği yapmaya ihtiyaç duy-
duklarını fark etmektedirler. Özel sektöre kamusal mekan sağlama sorumluluğunu devretmek 
bir taraftan kamuda tasarruf yapılmasını ve daha gösterişli ve bakımlı mekanların oluşturul-
masını sağlarken diğer taraftan da malların ve hizmetlerin üretimini pazara sunmanın daha 
verimli olduğuna dair argümanı desteklemektedir (Langstraat ve Van Melik 2013).
Dünya çapında giderek artan sayıda kent parkı, meydan ve alışveriş merkezi kar amacı güden 
kuruluşlar tarafından hem sahiplenilmekte ve hem de yönetilmektedir. Buradaki önemli nokta ilk 
görüşte bu mekanlar kamusal mekanlar olarak görülürken, her zaman özel çıkarlar düşünülerek 
yönetilir ve kontrol edilirler ve böylece tamamen kamusal kabul edilemezler (Langstraat ve Van 
Melik 2013).

Kamusal mekanın değişen doğası çoğu zaman çeşitli medya kanalları ile çeşitli telkin yolları 
ile pozitif bir süreç olarak kentlilere sunulmaktave kentliler tarafından gelişim ve kalkınma 
sürecinin bir parçası olarak algılanmaktadır. İnsanlar bir şekilde bu değişim sürecinde pozitif 
bir şekilde fayda göreceklerine inandırılmaktadırlar.

5. Kamusal Mekanın Son 35 Yılı

Modern dönem biterken, kentsel mekanların yeniden tanımlanması sürecinde dünya kentleri, 
kültürel kentler, kompakt kentler, yaratıcı kentler yada sonsuz kentler gibi bir çok terim kul-
lanılmıştır (Okano ve Samson 2010). Modern dönemin bitişi ile daha da etkin hale gelen neo-
liberal politikalar “neoliberal kent” yaklaşımını ortaya çıkarmış ve bu yaklaşım literatürde 
birçok alanda karşılık görmeye başlamıştır. Bunun sonucunda kentler birer neoliberal üretim ve 
yayılım alanı olarak, kapitalist genişlemenin sağlandığı, piyasa disiplininin edinildiği ve neo-
liberal yapı altında şekillenen kentsel nüfusun üretildiği alanlar olarak görülmüştür (Mcguirk 
ve Dowling 2009).

Zukin (1995), New York Bryant Park’ın deneyimlediği canlandırma ve tasarım odaklı süreci 
“domestication by cappuccino” terimi ile yani yeni kentli tüketen orta sınıfa hizmet eden bir 
parkın yaratılması olarak açıklamaktadır. Burada park, yöneticileri tarafından daha iyi bakım 
ve gözetim yoluyla tüketim kullanımlarını ve davranışlarını artırmak üzere geliştirilmiştir. 
Zukin, kamusal mekanların kullanıcılarının ve sahip olduğu farklı kültürlerin rolüne dikkat 
çekmiştir. Zukin’e göre, kamusal mekanın demokratikleşmesi, fiziksel güvenlik korkusu ile 
sorun yaşıyordu (Zukin 1995). Metalaşmış kamusal mekanda tüketim yapması beklenen üst ve 
orta sınıfın güvenlik korkusu kamusal mekanlara erişimin kısıtlanma nedeni olarak görülmek-
tedir (Atkinson 2003).

20. yüzyılın başında dünyanın birçok yerinde kent parkları kayda değer bir büyüme yaşarken 
kamusal mekanların geleceğinin ne olacağı sorusu kimsenin aklına gelmemiştir. Buna karşılık, 
kentlerde parkların ve diğer açık alan sistemlerinin çok az genişlediği görülmüştür. Kentlerin 
yaşanabilirliğine katkı sağlayan tesisler yetersiz kalmıştır. Özellikle kent merkezlerinde açık 
alan miktarı, nüfus artışına paralel bir büyüme gösterememiştir. Büyük kentlerin çeperlerinde 
yeni gelişme ve konut alanlarında açık ve yeşil alanlar geliştirilirken, kentin genelinde ise yeşil 
alanlar oldukça adil olmayan ve düzensiz bir dağılım göstermiştir. Yeni gelişme alanlarında üst 
gelir grupları gösterişli golf sahaları, tenis kortları ve kent ormanlarında yürüyüş ve sporlarını 
yaparken kent merkezinde yaşayan alt ve orta gelirli gruplar basketbol ve futbol sahaları için 
artan talebe ayak uydurmak için mücadele etmektedirler (Banerjee 2001).

Yüzyıllardır, parklar, demokrasi, kamu sağlığı ve vatandaşlık erdemiyle ilgili fikirlerle yakın-
dan ilgili olmuştur. Ancak, günümüz çağdaş kentlerinde parkların gelişimi farklı bir düzeyde 

olmuştur. Özellikle, New York’taki High Line ve Chicago’daki Millennium Park gibi yeni al-
anlar, kentin mevcut kullanıcılarından ziyade kent yöneticileri ve kentin üst düzey yatırımcıları 
tarafından kar amaçlı yatırım aracı olarak görülmektedir. 2009 yılında New York’ta High Line 
Park’ın açılış töreninde, milyarder belediye başkanı Michael Bloomberg eski yükseltilmiş bir 
demiryolu üstünde inşa edilen bu yeni parkın kentin geleceği için sıra dışı bir hediye olduğunu 
söylemiştir (Loughran 2014). Ancak, başkanın hediye ile kastettiği sadece kamu yararı ni-
teliğinde midir? Yoksa bu park kar amaçlı bir yatırım aracı olarak mı görülmüştür?

Geçmiş dönemlerin kent parklarında olduğu gibi, High Line Park gibi kamusal mekanlar halk, 
devlet ve diğer iktidar kurumları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadırlar. High Line gibi 
seçkin mekanlar temelde “yeni” değilse de, özelleştirme ve ticaret, tüketim ve vatandaşlığın bir 
araya gelmesini sağlayarak en azından neo-liberalizm altında vatandaşlığın ve devletin yeniden 
tanımlanmasının mekansal temsilleri olmaktadır High Line projesini geliştirmek için bir araya 
gelen elit siyasi, ekonomik ve kültürel aktörler grubu, Harvey Molotch ünlü “growth machine” 
yani büyüme makinesi yaklaşımını temsil etmektedirler. Kentsel büyüme vasıtasıyla ortaya 
çıkan “büyüme” ekonomik bir fayda olarak tüm kentler için itici bir güçtür. Elitler açısından 
kentsel büyüme ileride daha fazla ekonomik büyüme için teşvik sağlamaktadır. Neoliberal 
ekonomik doktrin ve kapsamlı büyüme yaklaşımı toplumsal eşitsizliği daha da şiddetlendi-
rirken sürecin etkileri özellikle kamusal mekan seviyesinde görülmüş ve kent yöneticileri ile 
kentsel yatırımcılar, paralı turistler ve zengin tüketiciler için High Line Park ve Brooklyn sahil 
şeridi gibi gösterişli kamusal mekanlar inşa etmişlerdir (Loughran 2014).

High Line Park, adaletsiz bir şekilde gelişen kamusal park çeşitliliğini üreten ekonomik ve 
kültürel kaynakların bulunduğu zengin bölgelerdeki elit ve özelleştirilen mekanlardan fakir ma-
hallelerde ihmal edilen parklara kadar neoliberal çağın arketip kentsel parkının temsili olarak 
görülmektedir. New York’un çağdaş büyüme koalisyonu (Bloomberg yönetimi, emlak geliş-
tiricileri ve mali ve kültürel seçkinler) tarafından kar ve gösteriş için geliştirilen High Line 
Park, New York’un en popüler turistik yerlerinden biri olan Chelsea bölgesi için soylulaştırma 
hareketinde öncü bir rol oynamıştır (Lees 2003 ). High Line Park, Mexico City, Philadelphia ve 
Rotterdam gibi birçok kentte taklitçi projelerin ortaya çıkmasıyla neoliberal park kalkınmasının 
bir modeli olarak da işlev görmektedir (Loughran 2014).

Mekandaki kültürel pratikler ile kamusal mekanın deneyimlenme yöntemleri arasında da 
sıradışı ilişkilerin ortaya çıkmaya başladığı iddia edilmektedir. Çağdaş kentin ağırlıklı olarak 
üst gelir grubundan beyazların yaşadığı bölümlerinde “girişimci” kamusal parklar hem tüketici 
vatandaşı ve hem de gözetilen, siyasallaşmamış kamusal mekanı yaratmaktadır. New York’ta 
Lower East Side gibi soylulaştırılmış mahallelerde, toplum bahçeleri önce araziyi pazar piya-
sasından çıkarmak ve metalaştırmadan kurtarmak üzere sunulmuş ve şu anda “otantik” kentsel 
toplulukların sembolleri olarak işlev görmeye başlamıştır. Bunun gibi alanlar, “yerel, organik” 
besin tercih eden yeni orta sınıf kentlinin tüketim alışkanlığını yapılandırmaya yönelik kullanıl-
maktadır. Central Park gibi bazı büyük parklar günlük kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıp 
çeşitli büyük kuruluşlar tarafından finanse edilirken, Chicago’da Washington Park gibi diğer 
büyük parklar tüketim mekanlarına kıyasla ırk ve sınıf ayrımını yok etmeye yönelik daha fazla 
hizmet etmektedir ve burada trend gelişme değil, aynı zamanda yatırımlardan uzak kalmaktır 
(Loughran 2014).

Özellikle son 30 yıldır ortaya çıkan tematik parklar, kent parklarının yerini almaya başlamış 
ve çoğunlukla eğlence odaklı kamusal mekan olmuşlardır. Bu alanlar, daha güvenlikli olarak 
algılanmaları ve güçlü kontrol mekanizmalarına sahip olmaları nedeniyle daha cazip hale 
gelmiştir. Bu mekanların özellikle çocuklu ve orta ile yüksek gelirli aileler tarafından tercih 
edilmesi, be mekanların tüketim mekanı haline gelmelerini kolaylaştırmaktadır. Sorkin (1992), 
Disneyland örneğinden bahsederken ‘kamusal mekanın sonu’ ifadesini kullanmış ve bu mekan-
ların sadece kendi hedef grupları için keyif ortamı sunduğunu belirtmiş ve bu alanları ruhsuz bir 
ilizyon olarak tanımlamıştır. Sonuçta, bu tür kamusal mekanlar, piyasa yararını kamu yararının 
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üzerinde tutmakla suçlanmıştır (Langstraat ve Van Melik 2013). Üstelik bu tür alanlar, toplum-
larda ortak kültürel ruhun ve toplumsal değerlerin gelişmesine katkıda bulunmamaktadırlar. 
Tematik parklar, insanların birbirleriyle etkileşime girebileceği yerlerde güvenlik kameraları ve 
görevlileri ile güvenli ortamlar sağlayarak kamusal yaşama hizmet eder gibi görünmektedirler. 
Aksine çoğunlukla küresel düzeyde iş yapan yatırımcılar tarafından sahipli olup, kontrol edil-
ir ve düzenlenirler. Böylece, ekonomik ve sosyal ayrışma kaçınılmaz olmaktadır (Graham ve 
Aurigi 1997).

6. Sonuç

19. yüzyıldan itibaren protesto ve politik mücadele için canlı bir alan olarak görülen kamusal 
mekanlar (Malone 2002), günümüzde 19. yüzyıldan farklı bir işleve sahip oldukları ve kendi 
misyonlarını kaybettikleri için eleştirilmektedir. Özellikle, kontrol ve güvenlik mekanizmaları 
sosyal gruplar arasındaki ayrımı arttırmış ve bu durum artan eşitsizliğin bir göstergesi olarak 
kabul edilmiştir. Güvenliğin ve güvenlik duygusunun olmaması farklılıklardan korkmaktan 
kaynaklanabilir ve ötekinden korkmak, tehditkar görülenlerin kamusal mekanlardan dışlan-
masına neden olabilir (England ve Simon 2010). Diğer taraftan, Atkinson (2003) Bryant Park 
örneğine atıfta bulunarak kent parklarının tüketime dayalı kullanımlar ve faaliyetlerle geliştir-
ilmesini ve insan davranışlarının güvenlik görevlileri ve kameralar tarafından kontrol edilme-
sini önermiştir.

Artan sosyal ayrım çoğunlukla yüksek gelirli grupları kent parklarından uzaklaştırmıştır. Sa-
dece Central Park ve Bryant Park gibi yüksek güvenlikli ve kamu-özel ortaklığı tarafından 
yönetilen parklar yüksek gelirli gruplar tarafından tercih edilmektedir. Kent sakinleri, özel fit-
ness merkezlerinde, özel sahipli yeşil alanlarda veya giriş ücreti olan kulüplerde rekreasyon ve 
sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylece sosyal ayrışma giderek artmaktadır.

Neo-liberal politikalar ve küreselleşme insan akışlarını teşvik etmiştir ve göçmenler ile yer-
el halk kentlerde birlikte yaşama başlamıştır. Küreselleşmenin çelişkisi bir taraftan insan 
akışlarını teşvik ederken, diğer taraftan da bu akışlarla bir araya gelen farklı gruplar arasında 
eşitsizliğe neden olmasıdır. Sosyal etkileşim için ortak mekanlar yaratmak farklı gruplar arasın-
da anlayışın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Putnam (2000)’a göre, göçmenler ve göçmen ol-
mayanlar arasında kurulacak etkileşim kabul görme hissine katkı sağlamaktadır. Dahası, kentin 
tüm sakinleri arasında kurulacak bu etkileşimler uyumu da artırabilir.  Kamusal mekanların 
yabancıların birbirleri ile çatıştığı veya buluştuğu yerler olduğu düşünüldüğünde (Peters 2010), 
bu mekanların toplumsal demokrasinin geliştirilebilmesi için bir araç olarak kullanılabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden, tüm dünyada sosyal kutuplaşmaya neden olan me-
kan olgusu yeniden ele alınmalıdır.

KAYNAKLAR:

Amin, A. (2008). Collective culture and urban public space. City, 12(1), 5-24.

Atkinson, R. (2003). Domestication by cappuccino or a revenge on urban space? Control and 
empowerment in the management of public spaces. Urban studies, 40(9), 1829-1843.

Banerjee, T. (2001). The future of public space: beyond invented streets and reinvented places. 
Journal of the American Planning Association, 67(1), 9-24.

Cranz, G., & Boland, M. (2004). Defining the sustainable park: a fifth model for urban parks. 
Landscape journal, 23(2), 102-120.

Demir Kahraman, M., & Türkoğlu, H. (2017). Public; Up in the Air or in the Ordinal Scale. 
Planlama 27(2),141–151.

England, M. R., & Simon, S. (2010). Scary cities: Urban geographies of fear, difference and 
belonging. Social & Cultural Geography, 11(3), 201-207.

Graham, S., & Aurigi, A., (1997). Virtual cities, social polarization, and the crisis in urban pub-
lic space. The Journal of Urban Technology, 4(1), 19-52.

Langstraat, F., & Van Melik, R. (2013). Challenging the ‘end of public space’: A comparative 
analysis of publicness in British and Dutch urban spaces. Journal of Urban Design, 18(3), 429-
448.

Lees, L. (2003). Super-gentrification: The case of Brooklyn heights, New York city. Urban 
studies, 40(12), 2487-2509.

Loughran, K. (2014). Parks for profit: The high line, growth machines, and the uneven devel-
opment of urban public spaces. City & Community, 13(1), 49-68.

Madden, D. J. (2010). Revisiting the end of public space: assembling the public in an urban 
park. City & Community, 9(2), 187-207.

Malone, K. (2002). Street life: youth, culture and competing uses of public space. Environment 
and Urbanization, 14(2), 157-168.

McGuirk, P., & Dowling, R. (2009). Neoliberal privatisation? Remapping the public and the 
private in Sydney’s masterplanned residential estates. Political Geography, 28(3), 174-185.

Mehta, V. (2014). Evaluating public space. Journal of Urban Design, 19(1), 53-88.

Okano, H., & Samson, D. (2010). Cultural urban branding and creative cities: A theoretical 
framework for promoting creativity in the public spaces. Cities, 27, S10-S15.

Peters, K. (2010). Being together in urban parks: Connecting public space, leisure, and diversi-
ty. Leisure Sciences, 32(5), 418-433.

Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community 
(New York: Simon & Schuster).

Sorkin, M. (1992). “Introduction: Variations on a Theme Park.” Pp. xi–xv in M. Sorkin, ed. 
Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space. New York: 
Hill and Wang.

The Guardian. (2012). Public Spaces in Britain’s Cities Fall into Private Hands, http://www.
guardian.co.uk/uk/2012/jun/11/granary-square-privately-owned-public-space 

Varna, G., & Tiesdell, S. (2010). Assessing the publicness of public space: The star model of 
publicness. Journal of Urban Design, 15(4), 575-598.

Zukin, S. (1995). 1995: The cultures of cities. Oxford: Blackwell.



PEYZAJ DEĞİŞİMİ VE POLİTİKA: KIRSAL YERLEŞİMLERE YÖNELİK KİMLİK 
TEMELLİ YAKLAŞIMLAR

Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA 1

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İSTANBUL
E-posta: erdemmel@gmail.com

Öz: Peyzaj değişimi son yıllarda üzerinde çokça tartışılan bir konu olarak peyzaj araştırmalarının 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzde yaşanan küresel odaklı gelişim stratejileri-
nin yerel ölçekte karşılık bulmaya çalışan mekânsal yansımaları, kentleşme süreci, ulaşılabilir-
lik, teknolojik gelişmeler, turizm, göç, endüstriyel gelişim kent-kır arasında yeni bir etkileşim 
biçiminin ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu etkileşim biçimi içerisinde kırsal alanlar üze-
rinde doğal ve özgün yapılarını tehdit eden değişimlerin gelişmi tetiklenmiştir. Peyzaj kimliği, 
kırsal yerleşimlerin yere bağlı yapım kültürünün doğa ve yerel içerikle olan etkileşimi sonu-
cu gelişen önemli bir göstergedir. Bu kapsamda kırsal yerleşimler üzerinde gelişen baskıların 
olumsuz sonuçlar en açık biçimde yerleşimlerin peyzaj kimliği üzerinden okunabilmektedir.
  
Kırsal kalkınma planları ülkelerin kırsal alanlarının çok yönlü gelişimlerini sağlayan en önem-
li araçlardan biridir. Bu noktada kırsal kalkınma planlarının ve hedeflerinin ortaya koyduğu 
stratejiler kırsal yerleşimlerin biçimlenmesi ve özgün yapılarının korunmasında belirleyici ol-
maktadır. Bu kapsamda günümüzde etkilerinin gittikçe hissedildiği peyzaj değişimleri sonucu 
kaybedilen peyzaj kimlik değerlerinin korunması ve geliştirilmesi adına kimlik temelli yak-
laşımların özellikle kırsal yapı itibari ile büyük bir çeşitlilik sunan Türkiye için önemi büyüktür. 
Makalede peyzaj kimliği kırsal kalkınmanın önemli bir bileşeni olarak değerlendirilmekte ve 
kırsal yerleşim peyzaj kimliğinin tespiti amacı ile önerilen bir analiz yöntemi ile Kütahya ili 
Gediz ilçesine bağlı Kayacık Köyü’ne yönelik tespitler sunulmaktadır.

1. Peyzaj Değişimi ve Kırsal Kalkınma

Kırsal alanlar endüstri dönemi ile birlikte,  belirli faktörlerin etkisi altında önemli bir değişim 
süreci içerisine girmiştir. Söz konusu değişimler en belirgin şekilde yerleşimlerin peyzaj nite-
likleri üzerinden gözlemlenebilmektedir. Kentleşme süreci, ulaşılabilirlik, küreselleşme, tekno-
lojide ilerleme, göç turizm endüstrileşme ve doğal afetler değişimi tetikleyen etkenler olarak 
önem kazanırken, kent ve kır arasındaki etkileşimin biçimini belirleyen kentleşme süreci önem-
li bir karakteristik olarak öne çıkmaktadır (Antrop, 2005).  

Güncel alan kullanımları ile geleneksel peyzaj dokusu arasındaki gerilimli ilişki pek çok araştır-
maya konu olmuştur. Birçok yeni strüktür geleneksel peyzajların üzerine eklenmiş ve bu pey-
zajların bütünlüğünü ve kimliğini kaybetmesine neden olmuştur (Antrop, 2004). Söz konusu 
kimlik üzerinde gözlemlenen değişimler kültür, ekonomi ve çevresel olmak üzere üç farklı 
alanda gözlemlenmektedir. 

Kentsel ve kırsal alanlar arasında arazi kullanımının yoğunlaşması ve yayılması şeklinde gelişen 
kutuplaşma kent ve kır ilişkisine yönelik önemli bir özelliktir. Bu kapsamda insanlar ve akti-
viteler dolayısıyla hizmet alanları daha kompakt ve küçük alanlarda yoğunlaşırken, geniş arazi 
parçaları itici bir karaktere sahip olmakta ve insanlar tarafından terk edilmektedir. Bu noktada 
hizmetlerin yoğunlaştığı kentsel alanlar çekim noktası olma özellikleri ile yavaş da olsa nüfus 
büyümesine sahne olsa da kırsal arazide nüfus azalması dikkat çekmektedir (Antrop, 2004). 

Kent ve kır arasındaki ilişkide diğer bir önemli özellik iki yaşam alanı arasındaki sınırların 
ve iki yaşam alanı arasındaki farkların bulanıklaşmasıdır. Bu durum özellikle kent çeperinde 
kendini daha da belirginleştirmekte sonuç olarak kent ve kırsal alan arakesitinde yeni mekânsal 
oluşumlar gelişmiştir (Şekil 1).
 
Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında gözlemlenen ve benzer karakteristikler sergileyen 
kırsal peyzaj dönüşümlerinde süreci yönlendirmek ve kırsal peyzaj niteliği ve kimliğini koruma 
amaçlı bir çok planlama aracı ve politikası gündeme gelmektedir. Kırsal kalkınma politika-
ları kırsal alanlardaki dönüşümü kontrol eden ve değişimin yörüngesini belirleyen en önemli 
araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda kırsal kalkınma planlarının hedefi ve or-
taya koyduğu stratejilerin niteliği önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj kimliği, Kırsl yerleşim, Kırsal kalkınma, Kırsal analiz
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Şekil 1: Kent ve kır etkileşimi sonucu gelişen yeni peyzaj tipolojileri ( Antrop 2002’den geliştir-
ilmiştir).

Türkiye’de kırsal alanlara yönelik ilk uygulama 1924 yılında yürürlüğe giren köy kanunu ile 
başlamıştır. Bu dönemden sonra kırsal kalkınmayı hedef alan birçok düzenleme yapılmış ol-
makla birlikte bu düzenlemeler daha çok tarım ve toprak reformuna ağırlık vermiştir. Türki-
ye’nin planlı döneme geçtiği ve modernizasyonun getirisi olarak 1960’lı yıllar itibari ile tarım-
sal kalkınma ile birlikte sağlık, ulaşım, altyapı ve eğitim gibi sosyal ve kültürel gelişmeyi içine 
alan bütünleşik bir yaklaşım benimsenmiştir.  1980’li yılların başlarında kırsal kalkınma Dün-
ya Bankası (DB) tarafından “kırsal yoksulun ekonomik ve sosyal yaşamını geliştirmek için 
dizayn edilen bir strateji” olarak tanımlamıştır (Fernando, 2008, Kayıkçı, 2009). 1980’li yıllar 
itibari ile kırsal kalkınmanın içeriği değişmiş ve kırsal kalkınmanın temel hedefi kırsal toplu-
mun yaşam kalitesinin arttırılması olmuştur. Yine bu dönemde Avrupa Birliği’nin (AB) kırsal 
kalkınma politikalarının Türkiye’ye uygulanması gündeme gelmiş ve kırsal kalkınma yöne-
timi yerelleştirilerek tüm aktörlerin katıldığı ve devlet rolünün azaldığı bir yönetim sistemine 
kaymıştır (Kaldırım, 2012). 1980 sonrası ise uluslararası kuruluşlar düzeyinde kırsal kalkınma 
politikalarına ilginin daha da arttığı yıllar olup, bu yıllarda DB’nin yanı sıra İktisadi İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı ( OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birliği’nin (AB) yeni 
bir kırsal kalkınma politikası geliştirmesinde rol oynadığı görülmektedir. Günümüzde kırsal 
alanların değişimine neden olan iki temel dinemil söz konusudur. Bunlardan ilki, tarım ticareti 
üzerine DTÖ tarım anlaşmasıyla devletlerin tarımdan geri çekilme konusu üzerinde uzlaşma-
ları sonucunda gelişmiş ülkeler kırsal alanda tarım öncelikli gelişimin sorgulamalarına neden 
olmuştur. Kırsal değişime neden olan bir diğer dinamik ise, kırsal alanların tüketim rolünün 
ve potansiyelinin farkına varılmasıdır. Bu kapsamda kırsal alanlar sadece tarımsal üretimin 
yapıldığı yerler değil çeşitli doğal kaynak değerlerine sahip, insanlar için ilgi çekici dinlenme 
ve yaşama alanları olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu bakış açısının sonucu da kırsal 
çevrenin ve bu alanları sahip olduğu kültürel değerlerin korunması açısından bir hassasiyetin 
doğması olmuştur (Halfacree, 2006, Kayıkçı, 2009). 

Söz konusu dinamiklerin Türkiye kırsalına yansımaları ise kırsal kalkınma planlarının öncelikli 
hedefi olarak köy toplumunun refah düzeyinin arttırılması, eğitim düzeyinin, sosyo-kültürel 
yaşamın iyileştirilmesi, alt yapı olanaklarının iyileştirilmesi, tarım dışı ekonomik aktivitenin 
desteklenmesi ve gerekli teşviğin sağlanması, kooperatifleşmenin desteklenmesi olmuştur.

Türkiye kırsal alan için önemli bir problem olan sayısal çokluk ve mekansal dağınıklık prob-
lemine çözüm olmak üzere üretilen bir çok proje mevcuttur. Toplum Kalkınması, Merkezköy, 
Köykent, Bütünleşik Kırsal Kalkınma projeleri bu projelerden bazılarıdır (Kayıkçı, 2009).Söz 
konusu projelerin bazıları uygulamaya geçirilmiş ancak devamlılığı getirilememiştir.  1976-
2012 yılları arasında dış mali kaynaklarla desteklenen kırsal kalkınma projeleri  ise yerel odaklı 
kalkınma hedefleri ile öne çıkmıştır (Tablo1). Bu projelere ek olarak köylerin fiziksel altyapısını 
iyileştirmek üzere tasarlanan Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi ile (KÖYDES)  her ne 
kadar amaç kırsal toplumun yaşam kalitesini arrtırma hedefi taşısa da kırsal yerleşimler, belirli 
bir standardı yakalamak adına yerel değerler ile örtüşmeyen genele yayılan standart uygulama-
ların birincil mekanı haline gelmiştir. 

Tablo 1: Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politika Çerçevesi (Kayıkçı 2009’dan geliştirilmiştir)

Uzun süre tarımsal kalkınmayı temel hedef olarak belirleyen AB kırsal kalkınma stratejisi, 
günümüzde kalkınmanın insana, mekana ve çevreye duyarlı bir planlama yaklaşımını öne çı-
karan, kırsal alanda çok-yönlü bir ekonomik gelişmeyi destekleyen, kırsal peyzajın kalitesi üze-
rine vurgu yapan bir yaklaşımı benimsemiştir (The European Commission, 2012). Söz konusu 
değişimlerin, Türkiye’ye yansımaları  2014-2020 ulusal kalkınma stratejisine belirtildiği üzere 
ortaya konan startejik hedeflerden biri olan kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının 
iyileştirilmesi başlığı altında kırsal yerleşimlerin fiziksel alt yapı koşullarının geliştirilmesine 
yönelik alınacak tedbirlerin yanı sıra, “kırsal yerleşmelerin peyzaj değerini yükseltecek yöre 
kültür ve ekolojisi ile uyumlu geleneksel mimarinin yaygınlaştırılması” gibi doğrudan yer-
leşimlerin peyzaj değerlerini hedef alan stratejiler daha önceleri tarımsal gelişmeyi hedefleyen 
stratejilerin içeriğindeki değişmeye işaret etmektedir (Url-1).

2. Peyzaj Kimliği 

Değişen kent-kır ilişkisi ve bu değişimi tetikleyen politikalar ışığında kırsal alanların önemli 
bileşenleri olan kırsal yerleşimlerin nitelikleri önemli bir konu olarak gündeme gelmiştir. Bu 
kapsamda kırsal alanların sahip olduğu kültürel ve doğal değerlerin korunması, kentleşme süre-
cinin kırsal alanlar üzerinde oluşturduğu bozulma etkisinin kontrol altına alınması adına kimlik 
ve karakter temelli yaklaşımlar son dönemlerde sürdürülebilir kırsal gelişim kapsamında üze-
rinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir (Swanwick, 2003). 

Kırsal çevre doğal sistemlerin ve bu sistemlere adapte olmuş doğal kaynaklar üzerinden şekil-
lenen üretim tekniklerinin birarada oluşturduğu fiziksel bir yapılanmayı içerir. Bu yapılanma 
içerisinde üretilen dokular ve süreçler tarım, ormancılık, hayvancılık gibi farklı arazi kullanım 
tipleri ile ilişkilidir (Hernandez, 2007). Söz konusu nitelikler, kırsal yerleşimlerin yere ve ge-
leneksel değerlere bağlı olarak şekillenen özgün yapılarını kazanmalarına, özgün peyzajların 
gelişimine neden olmaktadır. Bu bakımdan kırsal yerleşimlerin her biri kendine öz dinamikleri 
ile birbirinden farklılık göstermektedir. Bu farklılıkları yansıtan en önemli gösterge yerleşimin 
“peyzaj kimliğidir” (Erdem, 2012).Bu kapsamda peyzaj kimliği,  kırsal yerleşimlerin doğası 
gereği sahip olduğu özellikler ve çevresel ilişkiler, yapım kültürünün yerle ve içerisinde bulun-
duğu doğal içerikle olan ilişkisi üzerinden tanımlanabilmektedir (Erdem, 2012). 

Peyzaj günümüzde çok daha bütüncül bir kavram olarak ele alınmaktadır. Her ne kadar peyza-
jın anlamına yönelik tartışmalar devam etse de peyzajı, insanların arazi ile olan ilişkisi olarak 
ifade eden yaklaşımlar günümüzde geçerlilik kazanmıştır. 2000 yılında yürürlüğe giren Avru-
pa Peyzaj Sözleşmesi bu kapsamda önemli bir referansa olarak gösterlebilir. Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesi peyzajı “karakteri doğal faktörler ve insan eylemleri arasındaki etkileşim sonucu 
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gelişen ve insanlar tarafından algılanabilen bir alan” olarak tanımlanmaktadır (Url 2).

Peyzaj kimliğine yönelik geliştirilen tanımlamalar ise farklılık göstermekte birlikte, genel 
olarak peyzaj kimliği bir peyzajı diğerlerinden farklı kılan özelliklerin bir arada oluşturduğu 
ve insanlar üzerinde güçlü bir yer hissi uyandıran bütüncül bir yapı olarak tanımlanmaktadır 
(Hough, 2016, Jackson, 1984).

Öte yandan peyzaj kimliğini, insanın yerle olan bağını kültürel bağlamda tartışan ve bölgesel 
içerikle yorumları içeren tanımlamalar da peyzaj kimliğine yönelik farklı bir yaklaşımı sunmak-
tadır (Hough, 1990). Peyzaj kimliğine yönelik farklı bir yaklaşım Stobellar ve Pedroli (2011) 
tarafından geliştirilmiştir. Stobellar ve Pedroli (2011)’ye  göre peyzaj kimliği 4 farklı yaklaşım-
la değerlendirilebileceğini önermektedir; kişisel-varoluşsal peyzaj kimliği, kültürel varoluşsal 
peyzaj kimliği, kültürel-mekansal peyzaj kimliği ve kişisel – mekansal peyzaj kimliği. 

Son beş yılda, peyzaj kimliği, sürdürülebilir planlama yaklaşımları için önemli bir kaynak olarak 
değerlendirilmeye başlanmış ve karakter tespitine yönelik metodolojiler ve araçlar geliştirilm-
iştir. Söz konusu metodolojiler, peyzaj tespiti (landscape evaluation) ve peyzaj değerlendirmesi 
(landscape assessment) yaklaşımları temeline dayanmakla beraber sürdürülebilir gelişim için 
geliştirilen planlama yaklaşımlarında peyzaj karakterinin / kimliğinin tespitine dayalı adımlar 
bütünü olarak peyzaj mimarlığı kuramı ve pratiğinde önemli bir yer edinmiştir (Swanwick, 
2004, Phillips ve Clarke, 2004).

Metot

Makale kapsamında Ege Bölgesi’ndeki kırsal yerleşimlerin peyzaj kimlik indeksinin belirlen-
mesine yönelik Tübitak tarafından desteklenen bir araştırma projesi kapsamında geliştirilen 
metodoloji, saha çalışması tamamlanan 30 köy içinde yer alan Kütahya, Gediz İlçesine bağlı 
Kayacık köyü  örneği üzerinden tartışılmıştır. Metot bir yerleşime özgün değerlerini tanım-
layan peyzaj kimlik özellikleri fiziksel ve toplumsal kimlik bileşenleri olmak üzere iki temel 
bileşen dahilinde incelenmesini önermektedir Fiziksel kimlik bileşenleri doğal ve yapma kim-
lik bileşenleri olmak üzere iki alt grupta incelenmiştir. Doğal kimlik bileşenleri, topografya, 
jeolojik durum, su yüzeyleri, flora olmak üzere dört alt grupta incelenmektedir. Yapma kim-
lik bileşenleri ise yerleşme fiziksel yapısı, üretim peyzajı, mimari karakter, dış mekan kurgu-
su, ulaşım-iletişim, kültürel bitki dokusu ile ilgili özellikleri kapsamaktadır. Toplumsal kimlik 
bileşenleri de sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerler olmak üzere iki alt grupta incelenme-
ktedir (Erdem Kaya vd. 2017) (Şekil 2).

Fiziksel Kimlik Bileşenlerinin tespitinde araştırma projesi kapsamında geliştirilen sokak analiz 
formları, açık mekan analiz formları, bina analiz formları kullanılmış ve yerinde tespit yolu 
ile köyün fiziksel yapısı incelenmiştir. Toplumsal kimlik bileşenleri ise muhtarlarla yapılan 
ya yapılandırışmış mülakatlarla ve köy halkı ile yapılan görüşmelerden elde edilen tespitler 
doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Şekil 2: Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik Özellikleri-Parametreler Dizini (Erdem Kaya vd., 2017).

Kütahya, Gediz İlçesi, Kayacık Köyü Peyzaj Kimlik Analizi

Gediz’in kuzeydoğusunda yer alan Kayacık Köyü ilçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunmak-
tadır. Yaz-kış nüfusu arasında fark bulunmayıp, köyde toplam 50 hanede 150 kişi yaşamak-
tadır. Yaklaşık 10-15 aile Soma’ya, 7-8 aile Aydın’a, 3-5 aile Uşak ve Kütahya illerine göç 
etmiştir. Üniversite eğitimi için başka illere giden genç nüfus bulunmaktadır. Köyde en genç 
kişi 46 yaşındadır. Başlıca geçim kaynakları ormancılık ve tarımdır.2010 yılında ORKÖY olan 
Kayacık Köyü’nde 5 aile destek almıştır. Arpa, buğday, nohut, yulaf üretilen tarım ürünleridir. 
Köyde kooperatif bulunmamakta, süt özel firmalara satılmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri hane 
başına 5-6 büyükbaş olarak hane ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmaktadır. Köylü imece 
usulü yaşamaktadır. Köyde mera bulunmamaktadır. Köy yakınlarında bulunan Gimsan amba-
laj sanayi, çorap sanayi kapanmıştır. Çorap sanayinin tekrar faaliyete başlamasına çalışılmak-
tadır. Bir tanesi devlet 3 tanesi özel olmak üzere bulunan kömür işletmeleri zarar etmelerinden 
dolayı kapanmıştır. Kalorisi yüksek kömür, tuğla-şeker fabrikalarına gönderilmektedir. 2010 
yılından itibaren köy yakınlarında işletme bulunmamaktadır. Köyün tarihiyle ilgili net bir bil-
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giye ulaşılamamıştır. Köyde konutlar 930-970 m. yükseklik aralığınsa yerleşmiştir. Kızılçam 
ve Karaçam ormanlarının baskın olduğu yerleşimde tarımsal doku içerisinde Meşe, Armut, 
Karaçam, Kiraz ve Ceviz ağaçları karakteristiktir. Yerleşim toplu-kompakt bir yapıya sahiptir. 
Yerleşimde %54.7 oranında Orman, %40.5 oranında tarım alanı, %1.8 oranında dere kenarı ve-
jetasyonu, %1 oranında konut bahçesi olarak kullanılmaktadır. Yapıların %64’ütek katlı, %33’ü 
iki katlı ve %3’ü 3 katlıdır. Yapı malzemesi olarak Kerpiç ağırlıklı olan yerleşimde tuğla, beton 
ve taş kullanımları da mevcuttur. Yapılarda baskın çatı malzemesi kiremittir. Sokak dokusu, 
dar-kıvrımlı ve düz devamlı olmak üzere iki farklı niteliğe sahiptir. Yerleşimde bahçeler ve özel 
mülkiyete ait araziler taş duvarlarla kuşatılmıştır. Duvarlarda yapı malzemesi olarak kullanılan 
doğal taş karakteristiktir. Yerleşim içerisinde çeşme ve yalaklar önemli su yapılarıdır. Yerleşim 
genelinde sokaklar kilit parke taş kaplıdır. Yerleşime asfalt yol ile ulaşılmaktadır. Yerleşim 
çeperinden geçen dere kanal içine alınmış ıslah edilmiş bir kesite sahiptir (Şekil 3,4,5). 

Şekil 3: Kütahya, Gediz İlçesi Kayacık Köyü Morfolojik Analiz Haritası (Erdem Kaya vd., 

Sonuç ve Tartışma

Yerinde tespite dayalı bulgular neticesinde Kayacık Köyü doğal kimlik indeksi 0.57, yapma 
kimlik indeksi 0.63 ve toplumsal kimlik bileşeni 0.2 toplam peyzaj kimlik indeksi 0.44 olarak 
belirlenmiştir. Bu kapsamda Kayacık köyü yapma kimlik bileşenlerinin baskınlığı söz konusu 
olmakla birlikte doğal bileşenlerin kimliğe olan katkısı oldukça yüksektir. Kayacık Köyü özgün 
kimlik belirleyicileri ise herdemyeşil orman dokusu ve ağaç kitlelerinin tanımladığı vejetasyon 
dokusu olmakla birlikte yapma kimlik bileşenleri kapsamında tek ve iki katlı konut dokusu, 
yerleşimde tekrarlayan kiremit çatı karakteri, ağırlıklı olarak kullanılan taş yapı malzemesi ve 
doğal taş duvarlar olarak öne çıkmıştır.

Kayacık Köyü’ne yönelik peyzaj kimliği temelli koruma ve geliştirme stratejilerinin belirtilen 
özgün kimlik bileşenlerini koruyacak ve öne çıkaracak yapılaşma stratejileri kapsamında ele 
alınması gerekmektedir. Fiziksel açıdan kötü durumda bulunan geleneksel yapıların aslına uy-
gun şekilde onarılması ve yerleşime eklenecek yeni yapıların da mevcut yapı karakterine uy-

Şekil 4: Kütahya, Gediz İlçesi Kayacık Köyü- Köy meydanı ve yakın çevresi (Erdem Kaya vd., 
2017).

Şekil 5: Kütahya Gediz İlçesi Kayacık Köyü-Peyzaj Kimlik Göstergeleri (Erdem Kaya vd., 2017).
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gun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Yerleşimde sokaklar üzerinde gerçekleştirilen kilit 
parke taş uygulamalarının Türkiye’nin diğer köylerinde olduğu gibi Kayacık köyünde de tekrar 
ediyor olması, kullanılan materyalde standartlaşmanın önemli bir göstergesidir ve kimliği teh-
dit eden  önemli bir problemdir.

Toplumsal kimlik bileşenleri kapsamında yapılan tespitlere göre  Kayacık köyü göç veren 
bir köy niteliğini taşımaktadır. Yaş ortalamasının 45 yaş üzeri olması ve geleneksel üretim 
teknikleri devam ettirecek genç nüfusun bulunmayışı önemli bir problem olarak görülmektedir. 
Köyde imece usulü üretimin devam ediyor olması ise önemli bir toplumsal kimlik göstergesi 
olarak değerlendirilmiştir. 

Kayacık Köyünün de bir parçası olduğu araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilen saha 
çalışmaları neticesinde aşağıda tespitler yapılmıştır:

Kırsal alan politikalarının tüm köylere hizmet götürmek adına benimsedikleri genelleyici yak-
laşımın köy kimlikleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Her köyün 
içinde bulunduğu doğal koşullar ve kaynaklar dahilinde sahip olduğu materyal dilinin devam-
lılığı önemlidir. 6360 sayılı kanun ile büyükşehir sınırlarının değişmesiyle mahalle haline gelen 
köylerde köy yaşantısının ve kimliğinin kaybolmasını engellemek için önlem alınması gerek-
mektedir. Köydeki muhtarın yeni sistemdeki rolü ve etkinliği, köy karakterini koruyacak plan-
lama mevzuatı detaylı olarak değerlendirilmelidir. Köy yaşantısının kentin etkisinde kaldığı, 
birçok köyde geleneksel yaşam biçiminde değişim olduğu ve bu değişimin mekana da yansıdığı 
görülmektedir. Birçok köy için karakteristik olan değirmen, fırın, ocak, çeşme gibi öğelerin 
bakımsız ve atıl hale geldiği, yöresel el sanatlarının kaybolduğu dikkat çekmektedir. Köylere 
verilen ekonomik desteklerin yerel halkın üretim gücünü destekleyecek nitelikte olmalıdır. 
Desteklerin köy dışından gelen yatırımcılara sağlanıyor olması tespit edilen bir diğer olumsuz 
özelliktir.  

Coğrafi, iklimsel, etnik ve kültürel açıdan büyük bir zenginlik sunan Türkiye kırsalı kimlik te-
melli gelişim stratejileri için oldukça uygun bir yapı sunmaktadır. Kırsal kalkınma politikaları 
ve hedefleri içerisinde kırsal yerleşimlerin peyzaj kimliklerinin korunmasına yönelik stratejile-
rin yer alması ve kırsal alan yaklaşımlarında da yerel değerleri ön plana çıkaran kırsal yerleşim 
peyzaj kimlik değerlerini açığa  çıkaracak analitik metotlarla kıra özgün analiz yöntemlerinin 
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bölgesel ölçekte yürütülecek çalışmalarda bölgeye özgün alt 
kimlik gruplarının tespiti adına önerilen yöntem bir araç olarak kullanılabilir. Kırsal yerleşim-
lere yönelik peyzaj kimlik indekslerini veren yöntemle hangi köye yatırım önceliği verileceği 
ve köyün hangi bileşenlerinin geliştirilmesi gerektiği konularına yönelik yönlendirici bilgil-
er sunulmuş olmaktadır. Bu kapsamda her bir köye özgün peyzaj kimliği temelli stratejilerin 
üretilmesi kırsal alan planlama ve kırsal kalkınma planlarının da önemli bir hedefi olarak değer-
lendirilmelidir. 
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Öz: Neoliberalizm, özelleştirme, pazarlama, serbest piyasa koşulları ve çeşitli yeniden düzenlenme 
biçimleri gibi belirli bir kapitalizm biçimi olarak tanımlanmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca küre-
sel olarak genişlemeye devam eden neo-liberalizm için devlet tarafından özel sermayenin çıkarlarını 
kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapılmakta ve pazara dayalı mekanizmalar doğal kaynaklar (su, or-
manlar, milli parklar...) üzerinden kurgulanmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda korunan alanlarda turizm 
endüstrisi başat bir rol oynamaktadır. Çünkü turizm endüstrisi doğadaki yeni alanları hedeflemesi ve 
belirlemesi nedeniyle korunan alanlarda neoliberalizme yer açmanın ve izin vermenin etkili bir yoludur. 
Neoliberalizm, turizm yoluyla yeniden yapılandırdığı doğayı küresel tüketim için yeniden tasarlamak-
tadır.  Bu tasarıda turizm çevreyi ve doğayı anlamanın bir aracı olarak pazar ile ilişkilendirilmektedir. 
Bu ilişkilendirme biçimi yer’in turistlerin nesnesine dönüşmesi olarak ifade edilirken;  bir yer’in turis-
tlerin nesnesine dönüşmesini kolaylaştıran şeyin “değer” olduğu kabul edilmektedir. Bir korunan alanda 
“kimin değerleri ön plana çıkmalıdır?’ sorusu bir çıkmaza işaret ederken bu sorudan önce sorulması ger-
eken soru “bu peyzaj içinde ne gibi değerler var?” sorusudur. Çünkü değer kavramının diğer bir bağlamı 
ekonomidir. Parasal değeri ifade etmek için de “değer” kavramı kullanılmaktadır. Korunan alanlarda 
turizm endüstrisinin değer kavramına karşı geliştirdiği tutum hangi değer çeşidine yöneliktir? Kültürel 
değer parasal değere göre çok farklıdır.  Kültürel değer parasal değeri etkileyebilir ancak parasal değer 
kendi içinde peyzajın kültürel bir değeri değildir. Para, arazinin değerini ölçmenin bir yolu olabilir ancak 
bir peyzajın kültürel değerlerine eşdeğer kabul edilemez.  

Türkiye’de doğal peyzaj niteliğinin hala korunabildiği alanlarda oluşan rahatsızlığın nedeni de peyzaj 
değeri  (biyoçeşitlilik değeri) ve anlamını bilmeden ya da umursamadan yapılan planlama müdahale-
sidir.  Bu müdahalelere karşı geliştirilen mücadelenin savunma argümanlarının da peyzaj değeri ve 
anlamı üzerinden gelişmiyor olması ayrı bir sorundur. Peyzaj değerlerinin korunması için peyzajın nasıl 
yönetileceği tüm paydaşlar açısından (kamu kurumları, plancılar, Sivil toplum inisiyatifleri ve yerel 
halk) hala bilinmeyen bir konudur. Bu bilinmezlik durumundan faydalanan ise neo- liberal politikalarla 
doğayı nesneleştiren ekonomi sektörleridir. 

Neo-liberal politikaların etkisinin son yıllarda hız kazandığı Türkiye’de ulusal yönetim siyasetinin ve 
politikanın yönlendirmesi ile doğal kaynaklar ve doğa koruma alanları “sürdürülebilirlik” yaklaşımı 
adı altında, ölçülebilir fiyatlandırılabilir hale getirilerek piyasa malına dönüştürülmüştür. Bu süreçte, 
ulusal ve uluslararası önemi olan doğa koruma alanları fark gözetmeksizin kullanıma açılmıştır. Son 
10 yılda inşaata dayalı büyüme stratejisinin sonucunda kıyı alanlarında ya da kent merkezlerinde artık 
yatırıma uygun çok fazla yer kalmayınca ekonomik etkinlikler, yatırımlar ormanlara, koruma alanlarına, 
tarihi eserlerin olduğu yerlere taşınmaya başlanmıştır. Son dönemdeki, otellerin, yolların, köprülerin, 
AVM’lerin, havaalanlarının, HES’lerin, madencilik faaliyetlerinin neredeyse tümü, bir biçimde doğal 
ya da kültürel alanlara zarar verecek biçimde gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de peyzaj değerinin sürdürülebilirliği için arazi kullanım planlama politikalarında iyileştirme 
yapılması, kalkınma planlarında sadece ekonomik değere bağlı kalınarak strateji geliştirilmesinden 
vazgeçilmesi gerekmektedir. Ekonomi ve doğa koruma arasında bütünleşik bir planlama ve uygulama 
sistemi geliştirilmelidir. Böyle bir sistemin geliştirilmesi ile sadece alan bazında bir korumanın ötesinde, 
insanların yer’eilişkin duyu ve anlamları da korunmuş olacaktır. 

Giriş 

Neoliberalizm, özelleştirme, pazarlama, serbest piyasa koşulları ve çeşitli yeniden düzenlenme 
biçimleri gibi belirli bir kapitalizm biçimi olarak tanımlanmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yıl boyu-
nca neo-liberalizm  küresel olarak genişlemeye devam etmekte,  genişlemenin sağlanması için 
devlet tarafından özel sermayenin çıkarlarını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapılmakta 
ve pazara dayalı mekanizmalar doğal kaynaklar (su, ormanlar, milli parklar gibi.) üzerinden 
geliştirilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda korunan alanlarda turizm endüstrisinin başat bir rol 
oynadığına tanık olunmaktadır. Turizm endüstrisi, doğadaki yeni alanları hedeflemesi ve belir-
lemesi için neoliberalizme izin vermenin bir yolu olarak görülmektedir. Dolayısıyla neoliberal-
izm turizm aracılığyla  doğayı yeniden yapılandırarak küresel tüketim için yeniden tasarlamak-
tadır. Özellikle 2007 yılından beri dünyada ekonominin girdiği krizi önlemek için neoliberal 
politikalar ağırlaştırılarak uygulanmaktadır. Kamu mülkiyetinin özelleştirilmesi ve kamusal 
alanlarla ilgili yeni düzenlemeler insanın içinde yaşadığı alanlardan, insanın yaşamadığı alan-
lara kadar genişlemektedir. Yoğunlaştırılmış doğa neoliberalizasyonu, kriz sürecinde ve kriz 
sonrasında önemli bir unsur olmuştur. Doğa, işgücünün yanında başlıca zenginlik kaynağıdır ve 
sermaye birikiminde anahtar rol oynamaktadır (Apostolopoulou ve Adams, 2015).

Neoliberal süreç özellikle gelişmekte olan ülkelerde etkili olmaktadır. Pazar ekonomisi bu ülkel-
erde koruma politikasını yeniden biçimlendirmektedir. Pazar temelli kazan-kazan çözümlerin 
yanı sıra geçim kaynağını korunan alanlar ile ilişkisinin devamlığı üzerine kuran uluslararası 
kurumlar ve sivil toplum kuruluşları hala koruma yaklaşımının olması gerektiği konusunda 
tartışmaktadırlar (Dressler ve Roth, 2010; Büscher, 2008). Bu nedenle koruma yaklaşımlarının 
değiştiği ancak sonuç itibariyle tüm yaklaşımların neoliberalizm ile ilişkili hale geldiği görülme-
ktedir. Doğa koruma  toplum tabanlı koruma, neoliberal koruma ve peyzaj/ekosistem temelli 
koruma olmak üzere üç başlık altında kategorileştirilmektedir.  

Küresel koruma tartışmaları korunan alanların çevresinde yaşayan insanların sorunlarına nasıl 
yaklaşmak gerektiği üzerine gelişirken; söz konusu insanların yoksulluk durumları önemli bir 
risk unsuru olarak değerlendirilmiştir. Yoksulluğun korunan alanların ekolojik yapısını tehdit 
ettiği yönünde gelişen düşüncenin temel dayanağı geçim ve ticari amaçlar nedeniyle doğal kay-
nakların istismar edilebileceğine yöneliktir. Bu kaygı nedeniyle korunan alanların bu insanlara 
tamamen yasaklanması gerektiği üzerine görüş birliğine varılmıştır. Doğa ancak katı kurallarla 
yönetilebilir ve katı kurallar “yasaklarla” sağlanabilirdi. Bu koruma anlayışının korunan alan-
ları daha fazla tahrip ettiğini belirten Dressler ve Roth (2010) bunun nedeni olarak bu insanların 
arazileri ve ekonomik faaliyetleri kısıtlandığı için halkın yeni pazar arayışının park üzerine 
yoğunlaşacağını ve bu nedenle kaçak yollar geliştireceklerini belirtmektedir. Ayrıca katı/yasa-
kçı korumaya karşı olanlar “çitler ve para cezası” aracılığıyla yönetimin koruma hedefine ulaşa-
mayacağını, kaynağa erişimin kısıtlanması ile doğal kaynağın azalması arasında korelasyon 
oluştuğunu vurguladılar (Wunder, 2008). Bu görüş korunan alana dayalı bir yaşam geliştirmiş 
insanları biyolojik çeşitliliğin azalmasından sorumlu tutsa da uzun bir zamandır bu insanların 
korunan alanlarla kurduğu ilişkinin korumaya daha çok yardımcı olduğu görülmektedir. Çünkü 
korunan alanlarla kurduğu ekonomik ilişki geçimlik ekonomi kapsamında kalmaktadır. 

Bu tartışmalar ve fikirler herkes için en iyi olan şeyin koruma ile kalkınma arasında entegra-
syonun geliştirilmesi olduğu konusunda birleştirmiştir. Bir yandan koruma- kalkınma eksenli 
projeler geliştirirken bir yandan da korumanın artık proje eksenli sağlanabileceği konusunda 
fikir zemini oluşmaya başlamıştır. Bu yaklaşım yeni pazar arayışlarına neden olurken plancılar 
da bu  yaklaşımı toplum-temelli koruma yaklaşımına entegre olmasını sağlamışlardır. Bu 
entegrasyonla birlikte pazar tabanlı çözümler (ekoturizm, ekosistem servisleri) pazar odaklı 
çözümlere doğru evrilmiştir. Plancıların düşüncesi yüksek gelirin yerel halkın park üzerindeki 
baskısını indirgeyebileceği üzerine şekillenmiştir ancak bu entegrasyonun yeni bir  koruma 
biçimi geliştirdiğini daha sonra farketmişlerdir: neoliberal koruma. Neoliberal koruma koru-
ma yönetimi içindeki finansman, pazarlama, özelleştirme, metalaştırma ve yerinden etme gibi Anahtar Kelimeler: Doğa koruma, Neoliberal koruma, Korunan alan, Peyzaj değeri, Türkiye
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karmaşık ve çok yönlü bir eğilime sahip bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu yapısı nedeniyle 
toplum tabanlı koruma için geliştirilen  çabalar neoliberal koruma ile çatışmaktadır. Katı ko-
ruma biçimi yerine daha fazla üretimi vaat eden neoliberal koruma biçimi ilk aşamada yerel 
halk ile iyi bir yönetişim yaklaşımı olarak görülse de zamanla  çeşitli sosyal sorunlara neden 
olmuştur. Siyasi iklimin neoliberal korumayı yönlendirmesi ile birlikte kırsal alanda geniş ara-
ziler üzerinde yapılan üretim terk edilerek emtia üretiminin yoğunlaşması teşvik edilmektedir. 
Bu koşulların oluşması ile birlikte  neoliberal koruma “iyi” ve “kötü” kavramlarını üretmiştir. 
İyi kesim rasyonel ekonomiyi desteklerken kötü kesim neoliberal korumanın olumsuz etkilerini 
dile getiren kesim olarak tanımlanmıştır (Igoe and Brockington, 2007). 

McCarty’e (2005) göre  çarpıcı olan şeyin neoliberalizmin koruma ve uygulamada inovatif 
girişimlerle birleşerek hibrid neoliberalizm anlayışını geliştirmesidir.  Hibrid neoliberalizm 
daha önce geçimlik ekonomi ile ilgili olan insanların başkaları için mal üreten pazarlamacılara 
dönüşmesine neden olmuştur.  Böylece korunan alanın çevresinde yaşayan insanlar küresel ka-
pitalist pazara dahil olmuşlardır. Harvey’in (2005) de belirttiği gibi neoliberal korumaya dahil 
olan halk doğa-serbest piyasa-özel mülkiyet ve bireysel özgürlükleri arasındaki ilişkinin nasıl 
organize olduğunu ve değiştiğine tanık olmuştur. Böylece doğa küresel kapitalist ilişkilere o’na 
en yakın olan insanlar aracılığıyla dahil olurken o’na en uzak olan insanlar aracılığıyla sömürü 
nesnesine dönüşmüştür. Ekoturizm ve ekosistem hizmetleri gibi koruma projeleri fayda sağlıyor 
gibi gözükse de çeşitli olumsuz sonuçlara neden olduğu bilinmektedir (Holmes ve  Cavanagh 
2016;  West ve Brockington, 2006). Korumanın neoliberal biçimleri insanın yaşam kalitesini 
nasıl etkilediğine ilişkin belirsizlik hala devam ederken son yıllarda akademik tartışmaların 
bu konuda yoğunlaştığı görülmektedir (Brockington ve Wilkie, 2015). Korumanın ve neolib-
eral korumanın sosyal etkilerinin çoğunlukla olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Otlatma, tıbbi 
bitkiler, yakacak odun, kültürel mekânlara erişim, gelenekselliği yaşama, doğal kaynaklardan 
dışlanma gibi parasal ve parasal olmayan yaşam pratiklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
olumsuz etkiler sağlık, psikolojik sağlık ve kültürel aidiyet duygularını aşındırdığı için insan 
haklarını ihlal ettiği yönünde iddialar bulunmaktadır. Diğer önemli bir negatif etki ise turizm 
endüstrisinin çok hızlı büyümesi nedeniyle oluşan karışıklıktır. Adams ve  Hutton (2007) sözü 
geçen olumsuz etkilerin çoğunun Avrupa merkezli “yabanıllık” kavramı kapsamında insandan 
yalıtılmış koruma alanlarını yaygınlaştırma isteğinden kaynaklandığını iddia etmektedir. 

Neoliberal korumaya karşı olarak geliştirilen ekosistem tabanlı koruma yaklaşımı (entegre pey-
zaj yaklaşımı ya da peyzaj koruma olarak ta adlandırılmaktadır) karbon ormancılığı, ormansı-
zlaşma ve orman azalmasına neden olan emisyonların indirgenmesi (REDD+) ne odaklanmakta 
(McCall, 2016)  ve Uluslar arası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
(WWF), Yaban Hayatı  Koruma Derneği (WCS)  tarafından uygulanmaktadır. Bu yaklaşım 
özel sektör, yerel halk, STK ve hükümet yetkilerini günlük yönetim işleyişine dahil etmeyi 
amaçlarken koruma bölgelerini de bu yöntemle genişletmeyi hedeflemektedir (Clay, 2016;  
Sunderland vd., 2012). Hibrid yönetişimin ilk örneği olarak kabul edilen bu yaklaşımda tüm 
paydaşları uzlaştırma ve paydaşların doğal kaynağa ilişkin kaygılarını yönetimin bir parçası 
olarak değerlendirmek hedeflenmektedir. Ancak ekosistem tabanlı yaklaşımda da diğer koruma 
biçimlerinde olduğu gibi koruma ve kalkınma projelerine açık kapı bırakılmaktadır. Clay’e 
(2016) göre bu yaklaşımın büyük ölçekli ve sınır ötesi koruma alanlarına vurgu yapması neolib-
eral ethosdan etkilendiğinin göstergesidir. Bu durumda ekosistem yaklaşımları toplum tabanlı 
koruma ve neoliberal koruma da olduğu gibi koruma ve kalkınma arasında yeni bir ticaret an-
layışı geliştirme riski taşımaktadır. 

Ekonomi ve biyolojik çeşitliliğin korunması arasındaki temel çatışma ekolojinin ilkelerinden 
kaynaklanmaktadır. Ancak temel sorun belirli kavramlar ve söylemler kapsamında doğanın, 
peyzajın ya da biyolojik çeşitliliğin metalaştırılması sorunudur. Örneğin son yıllarda doğal kay-
nak yönetiminin sürdürülebilir planlamasında çok önemli bir kavram olarak öne sürülen eko-
sistem hizmetleri söylemi Turnhout vd.’ne ( 2013) göre biyoçeşitlilik konusunda teknokratik 
ve ekonomik bir perspektifi teşvik etmektedir. Özellikle, biyolojik çeşitliliği belirli indirgemeci 

terimleriyle çerçevelemektedir.  Biyolojik çeşitliliği korumak için tek ve önemli bir önlemin 
temsili olarak ekosistem hizmetleri ekonomik değeri barındırarak peyzajı ve doğayı kullan-
mak için gerekli temelleri sağlamaktadır ve bu hizmetlerin karşılıklı değişim sistemlerine dâhil 
edilmesiyle peyzajın/doğanın metalaştırılmasına olanak tanınmaktadır.  

Doğa koruma ve neoliberal koruma 

Doğanın ekonomik bir değer ile şekillenmesinin gittikçe hegemonik bir söylem haline geld-
iğini vurgulayan Roth ve Dressler (2012), yeniden üretilen bu  neo-liberal koruma şeklinin  
dünyaya yayıldığına dikkat çekmektedir.  Artık doğanın korunması için korumanın pazarlan-
ması ve bu pazarlama biçiminin gerçekleşmesi için ise korunan alanlara özel yatırımlar yapıl-
ması gerekmektedir (Büscher vd., 2012). Neoliberal koruma, kapitalizmi gelecekteki ekolojik 
sürdürülebilirliğin anahtarı olarak tasvir ederken, kapitalizmin çevresel çelişkilerini gizlemekle 
birlikte, ekosistemin bozulmasını, yatırım ve daha fazla birikim için bir fırsat olarak kullan-
maktadır (Apostolopoulou ve Adams, 2015). Doğa koruma yaban hayvanlarını, bitki türlerini, 
onların doğal yaşam alanlarını, doğal koşulları altında, ait oldukları ekosistem ve peyzaj  da-
hilinde  güvence altına alan bütüncül  teşvik edici ve koruyucu önlemleri kapsamaktadır (Arda, 
2003). Neoliberal politika doğa korumanın sözü edilen içeriğinden bağımsız olarak “ekoloji 
dostu”, “yeşil” vb. çevresel argümanlar  aracılığıyla daha fazla kar elde etmenin yeni yollarını 
keşfetmektedir.  Çevresel argümanlar çevresel mevzuat düzenlemeleri ile pazarlama sorununu 
aşarken çevresel kaygıların (küresel gıda kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı) dinmesine ön ayak 
olmaktadır. “Yeşil” kavramı ile yaratılan çevre dostu motivasyonlar, hem ekosistemler hem de 
insanlar için tahripkâr olan politikaları gizlerken aynı zamanda kapitalizmin kendisini “doğayı 
kurtarmak için” araç olarak geliştirmeye çalıştığı bir strateji olarak kullanılmaktadır (Apostol-
opoulou ve Adams, 2015).

Neo-liberal yaklaşım ve uygulamalar, toplumun doğa ile ilişkinde radikal dönüşümü 
gerçekleştirirken neoliberal koruma, korunan doğanın kapitalist çerçevesini temel değer olarak 
kabul etmekte  ve piyasa değerinin olmamasının korumadaki başarısızlığa neden olduğunu ileri 
sürmektedir (Apostolopoulou Adams, 2015). Ekosistem hizmetleri biliminin doğanın piyasa 
değerini belirlemek için doğduğunu ileri süren Robertson  (2004)’ın yanı sıra Sullivan (2013) 
ekosistem hizmetleri yaklaşımının nicelikselleştirerek ve parasal değerini belirleyerek doğayı 
kavramsal olarak daha “uysal” hale getirdiğini iddia etmektedir.  Biyolojik çeşitliliğin korun-
masının  kapitalizmin genişlemesi ve büyümesi için bir araç olduğunu savunan Brockington ve 
Duffy ’e (2010) ek olarak  Corson (2010) biyolojik çeşitliliğin “küresel sermayenin genişlemesi 
için yeni sembolik ve maddi alanlar yaratmak” rolüne sahip olduğunu belirtmektedir.  Ancak 
doğa koruma  kapitalizmin koruma söylemi ve uygulamasından etkilenmiş ve yeniden şekillen-
dirilmiş olsa da, hala kapitalizmin “kazan-kazan” senaryosuna tam olarak entegre olmamıştır 
(Igoe vd., 2010).  

Değerler: peyzaj değeri ve piyasa değeri 

Neoliberal koruma projeleri yerel halkın sürece katılımı ve gelir seviyesinde iyileşme sağlarken 
halkın arazileri ve kültürleri üzerindeki kontrolün kaybedilmesine neden olmaktadır. Halkın 
kültürü üzerindeki kontrolün kaybı değerlerinin silikleşmesi durumudur. Neoliberal koruma 
kapsamında değer silikleşmesinin ve kaybının çok kolay bir biçimde gerçekleştiğini vurgu-
layan Dressler ve Roth (2010) düşündürücü olan şeyin insanların kendi sosyal, kültürel değer-
lerini ekonomi kavramları ile ilişkilendirmeleri olduğunu vurgulamaktadır. 

Değer  özelikle neoliberal korumanın önemli bir aygıtı olan turizmde ön planda olduğu 
görülmektedir. Çünkü doğaya dayalı turizmin temel gerekçelerinden biri doğanın korunması ya 
da turistlerin deneyimlemesi için para ödeyeceği bir değerin varlığıdır ve bu değerin oluşturabi-
leceği “piyasa değeri” dir. Koruma bu piyasa değerine göre biçimlenmektedir. Turizmin gelişi-
mini destekleyenler, doğal kaynakların, peyzajların ve vahşi yaşamın kendine özgü, kültürel 
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ve ekolojik değerleri olduğunu iddia ederken, piyasa temelli mekanizmaların uygulanması 
yoluyla yararlanılabilecek ekonomik değerlerine de dikkate çekmişlerdir (McAfee, 1999). Bu 
yaklaşımlar doğrultusunda peyzaj ve yaban hayatı turistik yerler olarak üretildi, çoğaltıldı ve 
yeniden tasarlandı. Böylelikle doğa ve kültür tabanlı turizm küresel ekonomi içinde önemli bir 
sektör durumuna yükselmiştir. Farklı kültürler arasında etkileşim zonu olarak bir “barış” imgesi 
ile gelişen turizm aynı zamanda insanın doğa ile karşılaşmasının ve onu anlamasının bir aracı 
olarak sunulmaktadır. Bu araç hem kültürü hem de doğayı anlamaya çalışırken her iki kavramın 
buluşma alanı olan peyzajı  küresel kapitalist pazar ile ilişkilendirilmektedir.  Urry (2002) bu il-
işkilendirme biçimini yer’in turistlerin nesnesine dönüşmesi olarak değerlendirirken bir yer’in 
turistlerin nesnesine dönüşmesini kolaylaştıran şeyin “değer” olduğuna dikkat çekmektedir. 
Değer çok karmaşık ve çok boyutlu görünebilir; bu özelliği nedeniyle korkutucu ve sonuçsuz 
kalmayı gerektirilebilir. Değer, politik değişimin görünebilir yanını oluştururken aynı zamanda 
bir çıkmaz da üretebilir. Değer ölçülebilir ve diğer şeylerle karşılaştırılabilir nitelikleri barındır-
maktadır. Bazı teorisyenler “değer” çalışmasının büyüleyici ancak sonuçsuz bir görev olduğunu 
savunmaktadırlar. Bir korunan alanda “kimin değerleri ön plana çıkmalıdır?’ sorusu bir çıkma-
za işaret ederken bu sorudan önce sorulması gereken “bu peyzaj içinde ne gibi değerler var?” 
sorusudur. Diğer bir bağlamı ekonomi olan değer kavramının  korunan alanlarda hangi bağlamı 
ile ön planda olduğu sorgulamaya açıktır. Örneğin  turizm endüstrisinin değer kavramına karşı 
geliştirdiği tutum hangi değer çeşidine yönelik olduğu peyzaj değerinden yana olanların üze-
rinde düşünmesi gerektiği bir sorunsal alanıdır. 

Kültürel değer parasal değere göre çok farklıdır.  Kültürel değer parasal değeri etkileyebilir 
ancak parasal değer kendi içinde peyzajın kültürel bir değeri değildir. Para, arazinin değeri-
ni ölçmenin bir yolu olabilir ancak bir peyzajın kültürel değerlerine eşdeğer kabul edilemez.  
Ingold’un (1993) belirttiği gibi, peyzaj niceliksel değil, nitelikseldir: “bir peyzajın nasıl bir 
şey olduğu sorulabilir, ancak ne kadar olduğunun yanıtı olmayabilir”. Edward Relp, peyzajın 
niteliksel yapısı nedeniyle insanların yaşadıkları “yer’e karşı derin bağlar ve hisler besleyerek 
birbirlerine katıldıklarını ve bu “katılım tezahürü” nün peyzaja denk düştüğünü ifade etmek-
tedir. Öyleyse derin ve yakın bir ilişki içerisinde olmak burada yaşayan insanlar için gerekli 
ve önemlidir. Bu nedenle, bir anlamda kamulaşan ve insan için derin anlamlar içeren yerlerde 
yapılacak planlama çalışmalarına karşı geliştirilen protestolar anlaşılabilir. Çünkü peyzajın çok 
ve çeşitli müdahalelerle planlanması ve yeniden düzenlenmesi yerin önemi ve anlamı üzerin-
den gelişmezse bu alanlarda yaşayan insanlar için rahatsız edici olmaktadır. 

Türkiye’de durum 
 
Türkiye’de Devlet tarafından başlatılan koruma,  yasal olarak 3116 sayılı Orman Kanunu 
ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 1937 yılında başlamıştır.  1958 yılında “milli park” 
statüsünde kamusal alanda ilk korunan alanlar belirlenmiştir. Birinci Kalkınma Planı (1963-
1972)  ile başlayan doğa koruma politikaları, sonraki yıllarda yayınlanan Kalkınma planlarının 
önemli stratejik belgesi olmuştur.

Türkiye Avrupa Birliği adaylığı sürecinde doğa koruma yaklaşımını Avrupalılaştırmaya çalış-
maktadır. Avrupa Birliği koruma politikası kuş ve habitat direktifini içeren natura 2000 ağı 
kapsamında düzenlenmektedir. Natura 2000 ulusal önemi olan korunan alanlar arasında kuru-
lan ağ sistemidir ancak Türkiye’de natura 2000 ağı sisteminin hala kurulamamıştır. 

Doğa koruma, doğanın korunmasına yönelik strateji ve eylem planlarının yanı sıra sivil toplum 
örgütlerinin kuruluş amaçlarında ve siyasi partilerin programlarında yer almıştır. Avrupa Birliği 
(AB) Çevre müktesebatı kapsamında yeni programlar, eylem planları geliştirilerek doğa koru-
ma politikası genişletilmiştir. Ayrıca Dünya Bankası ve AB tarafından finanse edilen projeler 
sayesinde korunan alan sayısı artarken korunan alanlar üzerindeki kullanım yetkisi devletten 
sivil toplum kuruluşlarına ve özel girişimcilere aktarılmıştır. Korunan alanlar “kamusal” ka-
vramı üzerinden turizme açılırken alanların yerel halkın girişine sınırlandırılması kamusallığa 

bir engel gibi görülmemektedir.  “Kamu yararı” bağlamından kopartılarak piyasa lehine yorum-
lanmakta ve bu terim aracılığıyla korunan alanlar turizm yatırımları için potansiyel bir değer 
olarak görülmektedir.  Özel kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının korunan alanlarda tur-
izm sektörünü geliştirmesi için devlet teşvikleri de verilmektedir. Bu nedenle koruma mevzuatı 
bu yönde esnetilmiştir. 

Devlet tarafından korunan alanlarda özel sektöre sağlanan teşvikler turizm üzerine şekillenirken 
doğa koruma ile ilgili vizyonun geliştirilememesi dikkat çekicidir. Açık bir ifade ile özel sektör 
doğa koruma alanlarını sadece nasıl kullanacağı ile ilgili projeler geliştirmiş, nasıl koruyacağı 
yine devlet kurumlarının kaygısı olagelmiştir. Ancak özel sektörün ekonomik çıkarını sekteye 
uğratmaması için sıkı bir izleme ve kontrol yapılmaması yönünde alınan kararlar yerel halk için 
oldukça katı bir şekilde uygulanmaktadır. Özel sektör tarafından kullanılan, çeperindeki yerel 
halka sınırlandırılan ve devlet kurumları tarafından korunmak istenen korunan alanlar yerel 
halk ile yönetim arasında çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Özel sektör aracılığıyla 
ziyaretçi akınına uğrayan bu alanlar çeperindeki insanlara neden yasaklanmaktadır. Öte yandan 
enerji ve maden sektörlerine de açık hale getirilen korunan alanlar ulusal ve uluslararası Sivil 
Toplum Kuruluşlarının da çatışma sürecine dahil olmasını beraberinde getirmiş ve bu alanların 
korunması önemli bir sorun haline gelmiştir.  Doğa koruma  hareketi çoğu zaman yerel hare-
ketler tarafından sınırlı konularda ve belirli bir alanda (lokal) (örneğin maden çıkarımı vb.) 
başlamasına rağmen neoliberal politikaların görünür olması ile (örneğin özelleştirme ve tur-
izm yatırımları) ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının bu hareketlere entegrasyonu 
gerçekleşmiştir. Bu zamana kadar doğa korumada çevre hakkı ve insan hakkı arasında sağlanan 
paralellikler kalkınma, kamu yararı, üstün kamu yararı gibi kavramlarla erozyona uğratılarak 
koruma mevzuatında çok fazla değişiklik yapılmıştır. STK’ ların yapılacak uygulamayı hukuk 
aracılığıyla bertaraf etme girişimleri sadece sürecin uzamasına neden olmakta ve söz konu-
su kalkınma aracı (HES, termik santral vb.) gündemden düşmemektedir. Mesele halkın çevre 
sağlığından halkın ekonomik iyileşmesine devşirilerek “geçim kaygısı” üzerinden  yerel halkın 
rızasını alma yoluna gidilmektedir. 

Neo-liberal politikaların yönlendirmesi ile Türkiye’de, doğal kaynaklar ve doğa koruma alan-
ları “sürdürülebilirlik” yaklaşımı adı altında, ölçülebilir fiyatlandırılabilir hale getirilerek pi-
yasa değeri belirlenmiştir.  Neo-liberal politikaların etkisi güncel iktidar partisi ile birlikte hız 
kazanmıştır.  Bu süreçte, ulusal ve uluslararası önemi olan doğa koruma alanlarında yapılan 
yeni planlama çalışmaları ve bölgeleme biçimleri kapsamında kullanıma açılmıştır. Duru’ya 
(2015) göre, son 10 yılda  inşaata dayalı büyüme stratejisinin sonucunda kıyı alanlarında ya 
da kent merkezlerinde artık yatırıma uygun çok fazla yer kalmayınca ekonomik etkinlikler ve  
yatırımlar ormanlara, koruma alanlarına, tarihi eserlerin olduğu yerlere taşınmaya başlanmıştır. 
Son dönemdeki, otellerin, yolların, köprülerin, AVM’lerin, havaalanlarının, HES’lerin, maden-
cilik faaliyetlerinin neredeyse tümü, bir biçimde doğal ya da kültürel alanlara zarar verecek 
biçimde gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de korunan alan ya da doğa koruma politikalarında en önemli referans Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi’dir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne göre biyolojik çeşitlilik hem kendi 
başına hem de ekolojik, genetik, sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, rekreatif ve estetik açıdan 
değer taşımaktadır. Ayrıca biyolojik çeşitlilik biyosferdeki yaşam destek sistemlerinin idame 
ettirilmesi için önemlidir (BÇS 200, Topçu 2012). Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korun-
masında yaşanan başarısızlıkların nedenleri arasında geçim kaynağı bulunmaktadır. Yerel halk 
için biyoçeşitlilik ekonomik değerden daha fazlasıdır. BÇS kalkınmayı ekolojik bir perspektif 
kapsamında değerlendirdiğine göre (Bodegard 1997) bu yaklaşım yönetim sisteminde dikkate 
alınmalıdır. Ancak biyoçeşitlilik koruma çabalarında politik düzenlemeler ön plana çıkmak-
tadır, geleneksel kullanım biçimleri ve düşünceler göz ardı edilmektedir. Halk biyoçeşitlilik 
kayıplarından sorumlu tutulmaktadır (Topçu 2012). Bu yaklaşım yapısı BÇS’ye uymamaktadır. 
Çünkü BÇS yerel halkın yaşam pratiklerini tanımakta ve geleneksel deneyim ve bilginin ko-
runmasının önemini vurgulamaktadır (Ballesteros 2006; Topçu 2012). Bu nedenle Türkiye’de 
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korunan alanlarda  oluşan rahatsızlığın temel nedeni peyzaj değerinin anlamını bilmeden ya da 
umursamadan yapılan planlama müdahalesidir.  Bu müdahalelere karşı geliştirilen mücadele-
nin savunma argümanlarının da peyzaj değeri ve anlamı üzerinden gelişmiyor olması ayrı bir 
sorundur. Peyzaj değerlerinin korunması için peyzajın nasıl yönetileceği tüm paydaşlar açısın-
dan (kamu kurumları, plancılar, Sivil toplum inisiyatifleri ve yerel halk) hala bilinmeyen bir 
konudur. Bu bilinmezlik durumundan faydalanan ise elbette neo- liberal politikalarla doğayı 
nesneleştiren ekonomi sektörleridir. Ayrıca korumadan sürdürülebilirliğe evrilen  çevre koru-
ma politikası ve iktidar ile ilişkili doğa koruma politik söylemlerle toplumsallaşmaya devam 
etmektedir. 

Sonuç 

Bu sorunları aşmak için peyzaj değeri kavramını arazi kullanım planlama politikalarında yer al-
ması, kalkınma planlarında sadece ekonomik değere bağlı kalınarak strateji geliştirilmesinden 
vazgeçilmesi ve peyzaj ile ilgili uzmanların doğa korumada peyzaj yaklaşımları ile ilgili söylem 
üretmesi gerekmektedir. Geçimlik ekonomi ve doğa koruma arasında bütünleşik bir planlama 
ve uygulama sistemi geliştirilmelidir. Böyle bir sistemin geliştirilmesi ile sadece alan bazın-
da bir korumanın ötesinde, insanların yer’e ilişkin duyu ve anlamları da korunmuş olacaktır. 
Doğayla olan ilişkilerimizin felsefi temellerini incelemeli ve değer sistemlerimizi tekrar gözden 
geçirmeliyiz. Callicott, bu teorik süreçteki en önemli görevin, insan-merkezli olmayan değer 
teorisinin geliştirilmesi olduğunu iddia ediyor. Bu değer sisteminin nasıl geliştirilebileceği ile 
ilgili olarak yerlilerin doğa ilişkisi dikkate alınabilir. Örneğin; Açuarlar ve  Makuna yerlile-
rinde av-avcı ilişkisinde akrabalık ilişkisinden öte “potansiyel eş” ilişkisi vardır. Makunalar 
doğada sürekli bir değişim olduğunu düşündükleri için doğayı sınıflandırmaktan uzak durarak, 
doğadaki canlılara sabit özellikler atfetmezler. Dolayısıyla Makunalılara göre  insanlar hayvan 
olabilirler hayvanlar da insana dönüşebilirler, bir tür içinde yer alan hayvan başka bir türedeki 
hayvana dönüşebilir (Descola 2013). Bu yerli toplulukların doğaya dahil olma biçimlerinin 
bizden farklı olduğunu belirten Descola, onların “kendilerini bir ekosistemle ilişkilerini idare 
eden toplumsal kolektifler olarak değil, insan varlıkları ve insan olmayan varlıklar arasında bir 
gerçek ayrımın olmadığı daha geniş bir bütünün unsurları gibi” gördüklerini söylemektedir. Si-
yasal iktidardan ve kentten uzak ve habersiz olan toplumlarda doğa ile kurulan ilişki doğayı bir 
araştırma alanı haline getiren ve pozitif bilimi bu yolla üreten toplumlardaki ile benzeşmediği 
açıktır.  Yerleşik hayata geçen insanın doğa ile kurulan ilişkisinin mekanistik/kartezyen bir 
görüşe sıkı sıkıya bağlı olarak ve modern düşünce ile beslenerek rasyonalleştiğini ve pek çok 
ve çeşitli katı karşıtlıklar üreterek günümüze kadar ulaştığı söylenebilir.  Modernleşme süreci 
ile birlikte insanın doğaya yakınlık-uzaklık ilişkisi üzerinden geliştirdiği karşıtlıklardan (Doğa-
kültür-, yabanıl- evcil, içerisi-dışarısı, kent-kır, formal – informal, planlı-plansız, organik-inor-
ganik vb. )  insanın doğaya ne kadar uzaklaştığı ve neoliberalize ettiği görülebilir.   
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ULUSAL PEYZAJ POLİTİKALARININ GELİŞİMİNDE PEYZAJ KARAKTER 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE PEYZAJ ATLASLARININ ROLÜ
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Öz: Ülkemiz tarafından imzalanan Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre, peyzajın korunması, 
yönetilmesi ve planlanması amacıyla peyzaj politikaları oluşturmak ve uygulamak, kamuoyu-
nun, yerel ve bölgesel yönetimlerin ve ilgili diğer tarafların peyzaj politikalarının tanımlanması 
ve uygulanması ile ilgili olarak katılımlarına ilişkin süreçlerin oluşturulması taahhüt edilmiştir. 
Ülkemizde son yıllarda gerek Avrupa Birliği giriş sürecine ilişkin olarak gerekse ülkemizdeki iç 
dinamikler dikkate alındığında her bir Bakanlık ve bağlı kurumlar ile Özel sektör her ne kadar 
ismi peyzaj olarak tanımlanmasa da önemli ekosistemlerin korunması, ülke biyoçeşitliliğinin 
korunması ve geliştirilmesi, çevre sorunlarının en aza indirilmesi konularında hassasiyet gös-
termektedir.

Bu çalışma kapsamında 40’a yakın ülke tarafından kabul edilen Avrupa Peyzaj sözleşmesi 
öncesi ve sonrasında farklı ülkelerin ulusal peyzaj politikalarının oluşturulmasında nasıl bir yol 
izledikleri konusu üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak da ülkemizde ulusal peyzaj politikaların 
oluşumunda kullanılmakta olan Peyzaj Karakter Değerlendirmesi ve Peyzaj Atlası çalışma-
larının rolü üzerinde durularak, geleceği yönelik bazı öneriler getirilmiştir.

1. Giriş 

Peyzaj, İnsanlar tarafından algılandığı şekliyle, özellikleri doğal ve/veya insan aktiviteleri 
ve etkileşimleri sonucu oluşan bir alanı ifade etmektedir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, peyzaj 
tanımının odağında insan ve doğa arasındaki etkileşime yer vermiştir.

Peyzaj kavramının sınırlarının belirlenmesinde bize yardımcı olacak kavramlardan birisi biyo-
lojide kullanılan “hiyerarşi düzeni”dir. Hem canlı hem de cansız parçaların bulunduğu sistem-
lere biyosistemler denilmektedir. Biyosistemler genetik sistemlerden başlayıp, hiyerarşi düzeni 
içinde aşamalı olarak peyzaj düzeyine ve oradan da ekosfer düzeyine kadar devam eder.  Bi-
yolojide hiyerarşi düzeninin basamakları küçükten büyüğe doğru hücre, doku, organ, organ 
sistemi, organizma (canlı birey), populasyon, komünite, ekosistem, peyzaj, biyom, ekosfer 
biçiminde sıralanmaktadır (Odum ve Barrett 2008). Yani farklı ekosistem mozaikleri Peyza-
jı oluşturmaktadır. Bu durumda peyzaj  planlaması, koruması ve yönetimi peyzajı oluşturan 
farklı ekosistemlerin yönetimini, ekosistemler arasındaki ilişkilerin, ekolojik işlevlerin analizi 
ve çözümlenmesini de içermektedir (Uzun 2015).

“Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin (APS) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 
TMMM tarafından 10 Haziran 2003’te 4881 sayılı yasayla kabul edilmiş, 17 Haziran 2003 
tarih ve 24141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi peyzajları belirlemeyi, bunların tipik özelliklerini bunları dönüştüren 
güçleri ve baskıları çözümlemeyi, değişiklikleri kaydetmeyi, peyzaj kalitesi hedeflerini tanım-
lamayı, peyzajı korumaya, yönetmeye ve/veya planlamaya yönelik düzenlemeleri uygulamaya 
koymayı taahhüt etmektedir. Ayrıca Peyzaj ve Peyzaj Planlamayı,  Bölge ve Şehir planlama 
politikaları, Kültürel, Çevresel, Tarımsal, Toplumsal ve Ekonomik politikalarının yanı sıra pey-
zaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek diğer tüm politikalarla bütünleştireceğini 
de taahhüt etmektedir. 

Dolayısıyla ulusal peyzaj politikaların belirlenmesi için gerekli tüm destek APS tarafından ver-
ilmektedir. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Peyzaj Koruma 
Şubesi, Kurulduğu yıllardan itibaren APS kapsamında sorumluluklarımızın yerine getirilmesi 
için gerekli çalışmaları organize etmektedir.

Bizimle birlikte sözleşmeye imza koyan 30 un üzerindeki ülke sözleşme ile ilgili çalışmalarda 
bulunmaktadır. İngiltere, İskoçya, Almanya, Norveç, İrlanda gibi ülkelerde peyzajların tanım-
lanması çalışmaları başlatılmış olup, İrlanda, Macaristan gibi ülkelerde Ulusal Peyzaj Stratejisi 
Belgeleri hazırlanmıştır.

Bu çalışmanın amacı, APS ile ivme kazanan peyzajların tanımlanması, peyzaj karakter değer-
lendirmesi (PKD) ve peyzaj atlasları konularında Avrupa’daki ve ülkemizdeki duruma bakılarak 
ulusal peyzaj politikaların oluşumunda PKT ve peyzaj atlaslarının rolünün ortaya konulmasıdır.

2. Materyal ve Yöntem

Uluslararası ve ulusal düzeyde konuya ilişkin yapılan çalışmalar çalışmanın materyalini oluştur-
maktadır. Ulusal ve Uluslararası  farklı çalışmalardan hareketle ulusal peyzaj politikalarının 
oluşturulması için tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca peyzaj politikalarının oluşturul-
masında bazı sorunlar ve bazı çözüm önerileri ortaya konulmuştur.

3. Araştırma Bulguları

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi peyzajları belirlemeyi, bunların tipik özelliklerini bunları dönüştüren 
Anahtar Kelimeler: Peyzaj atlası, Peyzaj karakter değerlendirmesi,  Peyzaj planlama, Avrupa Peyzaj 
sözleşmesi
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güçleri ve baskıları çözümlemeyi, değişiklikleri kaydetmeyi, peyzaj kalitesi hedeflerini tanım-
lamayı, peyzajı korumaya, yönetmeye ve/veya planlamaya yönelik düzenlemeleri uygulamaya 
koymayı taahhüt etmektedir. Ayrıca Peyzaj ve Peyzaj Planlamayı,  Bölge ve Şehir planlama 
politikaları, Kültürel, Çevresel, Tarımsal, Toplumsal ve Ekonomik politikalarının yanı sıra pey-
zaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek diğer tüm politikalarla bütünleştireceğini 
de taahhüt etmektedir. Bu bağlamda peyzaj karakter değerlendirmesi, peyzaj atlasları, ulusal 
peyzaj stratejilerinin oluşturulması gibi farklı araçların kullanımına rastlanılmaktadır.

Şahin ve ark. (2013)’e göre, Peyzaj karakteri, bir peyzajda kalıcı bulunan farklı ve algılanabilir 
ögelerin ve süreçlerin oluşturduğu desen ile bunların insanlar tarafından nasıl algılandığını if-
ade eden bir terimdir. Jeoloji, toprak, bitki örtüsü, alan kullanımı, yerleşim alanları ve benzeri 
özelliklerin farklı mekânsal kombinasyonlarını yansıtmaktadır. Peyzaj karakter analizi, algıla-
nabilir peyzajı tanımlamada kullanılacak Peyzaj Karakter Tipleri’nin ve Peyzaj Karakter Al-
anları’nın belirlendiği aşamadır. Peyzaj karakter değerlendirmesi ise, farklı kullanıcı ve karar 
vericileri bilgilendirmek üzere peyzajın karakteri (yapı, işlev ve değişim) üzerine hükümlerin 
geliştirilmesini kapsamaktadır. Üretilebilecek bilgiyi kullanacakların mevzuat çerçevesinde 
değerlendirme sürecine dâhil edilmesi gereklidir. Peyzajın yapısı, fonksiyonu ve değişim-baskı 
analizleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler dört ana bölümden oluşmaktadır (Uzun ve 
ark 2015).

1. Peyzaj Koruma ve Gelişim Stratejileri: Peyzajın onarımı, iyileştirilmesi, gelişimi ve korun-
masına yönelik hedefleri içermektedir. Değerlendirmeler peyzaj değeri yüksek alanlar ve pey-
zaj koridorları için de koruma ve gelişim stratejilerini kapsamaktadır. 
2. Sektörel Peyzaj Rehberleri: Üzerinde çalışılan alandaki farklı sektörlere (ormanlar, yaylalar, 
turizm, rekreasyon, enerji, yerleşim, tarım vb.) ilişkin peyzaj gelişim rehberidir. 
3. Peyzaj Planı: Peyzaj gelişim, onarım ve koruma eylemlerinin tümünü içeren plan, plan notu 
ve raporlardan oluşan sentez çalışmadır. 
4. Peyzaj Yönetimi: Sürdürülebilir kalkınma perspektifinden, bir peyzajın düzenli bakımını so-
syal, ekonomik ve çevreyle ilgili süreçlerin yol açtığı değişiklikleri yönlendirecek ve uyumlu-
laştıracak biçimde temin etmeye yönelik eylem anlamına gelmektedir.

APS’yi imzalayan ülkeler peyzajların korunması, yönetilmesi ve/veya planlanması için bir dizi 
çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Ülkelerin peyzaj politikaları ile ilgili ana yaklaşımlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir (Brunetta ve 
Voghera 2008).
• Birleştirilmiş değerler ortak kimliğe karşılık gelmektedir. Toplumun bireysel olarak 
kendi kendini tanımlaması ve kalite ile ilgili beklentilerini ortaya koymaktadır. Kişiye özgü 
kültürel değerler ve sahiplik duygusu ön plandadır. Örneğin kent silueti birleştirilmiş bir 
değerdir, çünkü kent silueti herkes tarafından kendine özgü olarak tanımlanmaktadır.
• Normal değerler belirli alanlarda belirli elemanların sınırlandırılmasıyla meydana 
gelmektedir.  Bu elemanlar yerleşimler gibi kültürel, tarihi sembolik, estetik algısal olabil-
ir. Normal değerlerde birleştirilmiş değerleri içermektedir. Bu tipde peyzaj atlaslarına ilginç 
örnekler bulunmaktadır. Fransızların peyzaj atlası, Danimarkalıların yerel atlasları, İspanyol-
ların ulusal atlasları buna örnektir. Bu atlasların hazırlanmasında coğrafi, ekolojik, tarihsel ve 
algısal değerlerin tanımlanarak haritalanmasından yararlanılmıştır.
• Uygulanmış değerler, peyzaj gelişimleri için olanaklar tanımlamaktadır. Bu değerl-
er APS’nin mantığı ile aynı çizgidedir. Tarihsel, coğrafi, ekolojik ve algısal peyzaj değerleri 
peyzaj planı ya da stratejilerinin oluşumunda kullanılabilir. Bununla ilgili iki seçkin örnekten 
biri peyzaj koruma ve gelişimi için peyzaj plan ya da stratejisi ile Hollandalıların Belvedere 
dokümanıdır. İkincisi ise İngilizlerin peyzaj karakter değerlendirme örneğidir. Bu eylemler ya 
da kanunlar sürdürülebilir peyzaj gelişme politikalarının uygulanmasında bir sistemi tanımla-
maktadır.

Peyzaj planlamada kullanılan peyzaj değerlendirme sürdürülebilir arazi kullanım kararlarının 
sağlanmasında karar verme ve iletişimle ilgili bir araç olmalıdır. Farklı peyzaj atlasları tecrü-
belerinin de bu yönde gittiği görülmektedir. Peyzaj atlasları ulusal peyzajların tanımlanmasına, 
geniş alanlarda peyzaj ünitelerinin tanımlanmasına olanak sağlamaktadır (Brunetta ve Voghera 
2008).

Peyzajların yönetimi, korunması ve planlaması eşgüdüm içinde gerçekleştirilmelidir. Peyza-
jların tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili her iki sürecinde birbiriyle eş zamanlı ve bir-
birini takip edecek biçimde olması gerekmektedir. Bazı uzmanlar peyzajların tanımlanması ve 
değerlendirilmesinin, koruma ve planlama işlemlerinden önce gerçekleştirilmiş olması gerek-
tiğini savunmaktadır. Bazılarının düşüncesine göre ise tanımlama ve değerlendirme koruma ve 
planlamadan bağımsız olarak yapılmalıdır; böylece insanların kullanmış oldukları peyzajların 
temel bilgilerinin edinilmesi sağlanacaktır. Bu yaklaşım bazı ülkeler tarafından (Fransa, İngil-
tere, Norveç ve İspanya) uygulanmıştır. Bu ülkelerde farklı peyzaj tipleri ve onların dinamik 
yapılarına ait bilgileri içeren envanterlerden yola çıkılarak “peyzaj atlasları” oluşturulmuştur 
(Lugınbühl 2001).

Farklı ölçeklerde peyzaj atlaslarının oluşumu söz konusu olabilmektedir (ulusal, bölgesel, yer-
el). Bu envantere dayalı yapı, uzmanların peyzaj gelişme planları ve peyzaj niteliği amaçlarının 
formüle edilmesinde gerekli bilgilerin elde edilmesine izin vermektedir (Lugınbühl 2001).

Bazı Avrupa ülkeleri İngiltere, Norveç, İspanya, Portekiz, Slovenya gibi ulusal ölçekte çalış-
makta, Fransa ve Belçika gibi bazı ülkeler ise bölgesel ve yerel ölçeklerde çalışmaktadırlar. 
Ulusal düzeyde bir peyzaj tanımlama ve değerlendirme yukarıdan aşağıya doğru envanterlerin 
yapımını engellememektedir (Lugınbühl 2001).

Peyzaj Atlasları; Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde peyzaj karakterinin ve peyzaj karakter al-
anlarının belirlenerek peyzaj karakter değerlendirmesinin yapılmasına olanak tanıyan, Havza 
bazında peyzaj çeşitliliğinin ve biyolojik çeşitliliğin tanımlanmasını sağlayan, Biyoçeşitlilik 
ve peyzaj envanteri veri tabanının gelişimine, böylelikle “Peyzaj Bilgi Sistemi”nin oluşumu-
na ve gelişimine katkı sağlayan, Havza bazında peyzaj kalite haritasının görsel ve ekolojik 
kalite değerlerine bağlı kalarak üretilmesini içeren, Ayrıca, peyzaj kalite haritası başta olma 
üzere üretilen mekânsal değerlendirmeler doğrultusunda Peyzaj koruma ve gelişim stratejileri 
ile Sektörel peyzaj rehberlerini barındıran tüm planlama çalışmalarında referans olarak yarar-
lanılabilecek bir dokümandır. Dolayısıyla, rasyonalite, bütüncüllük, sürdürülebilirlik ilkelerinin 
hayata geçirilmesinde önemli bir yönlendirme, karar destek, kontrol, değerlendirme ve izleme 
aracıdır (Uzun ve ark 2015).

Peyzaj atlasına yönelik ya da peyzaj karakter değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar aşağıdaki 
şekillerde kullanılabilmektedir (Wascher et al., 2005):

• Karar alıcıların ve halkın peyzaj alanlarının önemi konusundaki bilincinin arttırılması 
için,
• Karakterleri yönünden homojen olan peyzaj birimlerinin haritalanması için bir araç 
olarak,
• Çevre ve sosyal etki değerlendirme çalışmalarında; fauna ve flora, gürültü, hava kirliliği 
gibi bileşenlere ek olarak bir bileşen olarak,
• Peyzaj karakterindeki değişimleri gözlemlemek için bir temel olarak,
• Birçok yerel paydaşın, oluşturdukları veya keyif aldıkları peyzaj alanlarının tanım-
lanması ve uygulanması sürecine katılımlarına izin vererek halk katılımının oluşumuna katkı 
olarak,
• Peyzaj ile ilgili konulardaki tartışmalar için ortak bir dil ve standard terminolojiler su-
narak,
• Estetik ve algı gibi bileşenlerle ilgili bir pazarlama aracı olarak,
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• Planlama sürecinde peyzaj karakterinin tanınmasını geliştirmek amacıyla,
• Tarımsal-çevre programlarının ve biyoçeşitlilik ve yapısal peyzaj değerleri için alınan 
önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesinde,
• Korunan peyzaj alanların, doğal rezervlerin, çevresel duyarlılığı olan alanların, doğa 
restorasyon alanlarının, yeniden ormanlaştırılmış alanların, teşvik için uygun alanların belirlen-
mesi için bir araç olarak,
• Yönetim planlarının bir parçası olarak,
• Bir bölgenin çeşitli alan kullanım tipleri için uygunluk analizine temel olarak,
• APS’deki amaçlara ulaşmak için bir araç olarak,
• Risk önlemek için bir araç olarak (sel kontrolü, erozyon riski, kıyısal koruma).

4. Ülkemizde Peyzaj Karakter Değerlendirmesi ve Peyzaj Atlasarı Konusunda Yapılan 
Bazı Çalışmalar

Avrupa Peyzaj sözlşemesi ülkemizde 20 Ekim 2000 tarihinde imzalanmış olup, 10.06.2003 
tarih ve 4881 sayılı Kanun no ile TBMM’de onaylanmıştır. 17 Temmuz 2003 tarihinde ise 
yürürlüğe girmiştir. 2003 yılında ( mülga Çevre ve Orman Bakanlığı) Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı bünyesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Daire-
si Başkanlığı Peyzaj Koruma Şubesi kurulmuştur. Şubenin kuruluşu sonrası yapılan faaliyetler 
aşağıdaki gibidir (Sönmez 2014)

- Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi, Türkiye’deki Peyzaj Uygulamaları ve APS ile ilgili 
konularda Hizmet İçi Eğitim Programı (4-7 Eylül 2006 Çanakkale Gökçeada)
- Avrupa Peyzaj Sözleşmenin Uygulanması Yolunda Türkiye Toplantısı (2007 Ankara)
- “Kültürel Miras ve Peyzaj Yönetim Kurulu (CDPATEP) Toplantı” larına ve Taraflar 
Konferansına katılım (2008)
- İstanbul Üniversitesi ile Uluslararası Tuna Araştırma Birliği ((International Assosiation 
for Danube Research (IAD)) Genel Sekreterliği işbirliği ile “Tuna Nehri ve Karadeniz Bölge-
sinde Peyzaj Planlama ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu toplantı (2008)
- TAİEX programı kapsamında Almanya’ya yapılan çalışma ziyareti (2008)
- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı ve Bakanlık koordinatörlüğünde 
Uzman Dirk Wascher’in katıldığı “Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi “ toplantısı 
(2009)
- Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Rusya’nın katılım sağladığı 
“2.PAN-KAFKAS Peyzaj Politikası, Planlaması ve Biyoçeşitliliğin Korunması” konulu uluslar-
arası çalıştay (2010)
- 2010 ve 2014 yılında APS’nin uygulanmasına yönelik olarak, İspanya’da ve Karadağ’da 
gerçekleştirilen çalışma toplantılarına “Türkiye’de Alt Yapı Politikaları ve Peyzaj”, “Türkiye’de 
Peyzaj Karakter Analizi” konulu sunumlarla katılım,
- İtalya’nın Carbonia kentinde yapılan Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülleri Forumunda su-
num (2012)
- Enerji projelerine ait Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarında yer alacak Peyzaj 
Onarım Planı formatı hazırlanması (2012) (2012-2014 arası130 adet HES ve Baraj Projeleri, 
140 adet RES projesine dair Peyzaj Onarım Planı Raporu hazırlattırılması ve kontrol)
- APS’de yer alan peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya başka bir alan kul-
lanımına dönüştürülmesi hükmüne dayanılarak; “Ekolojik Restorasyon ve Rehabilitasyon Yö-
netmeliği Taslağı” hazırlanması,
- 21-23 Mart 2013’de gerçekleştirilen “Ormancılık ve Su Şura” sında “Peyzajın korun-
ması, planlaması ve yönetimi gerçekleştirilmelidir” hükmü Karar 6. olarak çıkarılmıştır.
- Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Uygulanması İçin Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi 
Konulu 15. Avrupa Konseyi Çalışma Toplantısı 1-2 Ekim 2014 tarihinde Nevşehir İli Ürgüp 
İlçesi’nde gerçekleştirilmiştir.
- Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) tarafından, Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Maden 

Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı (2014-2018) ”

Ayrıca APS sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen bazı projeler Çi-
zelge 1. de verilmiştir. APS sonrasında gerçekleştirilen bazı TUBİTAK projeleri de çizelge 2. 
de verilmiştir. APS sonrasında gerçekleştirilen bazı Doktora Tezleri çizelge 3. de verilmiştir. 

Ülkemizde peyzaj planlarının, peyzaj karakter değerlendirmelerinin Almanya örneğinde olduğu 
gibi, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yapılması önerilmektedir. Bu orta ya da uzun vadede bir 
hedeftir. Ülkemizde var olan mekansal planlama süreci içinde peyzaj planlama peyzaj karakter 
değerlendirmesi yaklaşımlarına, hem mekânsal planlama hem de sektörel planlar da kolaylıkla 
yer verilebilecektir. Mekânsal planlamanın tüm aşamalarında (Mekansal Strateji planları, çevre 
düzeni planları, imar planları)  3194 sayılı İmar Kanunu’na konulacak bir madde ile peyzaj 
mimarlarının da peyzaj planlama ve peyzaj karakter değerlendirme yaklaşımlarıyla ilgili tüm 
planlara katılımlarının gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir. Bu durum var olan sistemdeki tüm 
planların çevre kaygıları gözetilerek, doğal ve kültürel kaynakların daha sürdürülebilir olmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca tüm sektörel planlarla peyzaj planlama yaklaşımlarının ve peyzaj karak-
ter değerlendirme yaklaşımlarının bütünleştirilmesi önerilmektedir. Bu planlar arasında, Havza 
koruma eylem planları, Bütünleşik Havza Yönetim Planları, Uzun Devreli Gelişme Planları, 
Sulak Alan Yönetim Planları, Tarım Master Planları, Turizm Gelişim Planları vb. farklı sek-
törlere ait tüm planlar sayılabilir (Uzun ve ark 2010, Uzun ve ark 2015).

Sonuç olarak Peyzaj Karakter Değerlendirmesine ilişkin Bakanlık destekli çalışmalarla birlik-
te, yine çizelge 2 ve 3 de verilen TUBİTAK destekli ve Doktora tezleri kapsamında yapılan 
çalışmaların ülke ölçeğinde yerel ölçeğe kadar Mekânsal ve sektörel planlamanın her aşamasın-
da kullanılabilir bir özellik oluşturduğu düşünülmektedir (Şekil 1).

Çizelge 1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Destekli Projeler
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Çizelge 2. APS sonrasında Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesine İlişkin bazı TUBİ-
TAK projeleri

Çizelge 3. Peyzaj Karakter Değerlendirmesine İlişkin Doktora Tezleri Şekil 1. Türkiye’de Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesinin planlama sistemi içindeki 
yeri önerisi (Uzun ve ark. 2010’dan değiştirerek)

5. Sonuçlar ve Değerlendirme

Wilcox ve Nolte (1990)’a göre,  Stanford Üniversitesi İletişim Araştırmaları Enstitüsü Pro-
fesörlerinden Everettm. Rogers’in yeni bir fikrin kabul edilme sürecini açıklayan kuramı 5 
adımdan oluşmaktadır (Kalender ve ark 2013).

1. Farkındalık Yaratılması, ana fikrin farkına varılması,
2. İlgi Uyandırılması; daha fazla bilgiye gereksinim duyulması
3. Paylaşma; edinilen bilgilerin diğer insanlarla paylaşılması
4. Değerlendirme; kişinin, düşüncelerin kendi görüşleri olup olmadığının farkına varması
5. Uyum; edinilen bilgilerin davranış biçimine dönüştürülmesi süreci
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Bu kuram önce dikkatlerin bir konuya çekilmesi ve ilgi duyulmasının sağlanması, sonra pay-
laşılan bilgilerin fark edilmesi ve edinilen bilgilerin yaşamda yer bulması temeline dayanmak-
tadır. Bu aşamaları “Ulusal Peyzaj Politikalarının Gelişiminde Peyzaj Karakter Değerlendir-
ilmesi ve Peyzaj Atlaslarının Rolü” açısından değerlendirecek olursa aşağıdaki durum ortaya 
çıkmaktadır.

5.1. Farkındalık Yaratılması, ana fikrin farkına varılması

Peyzaj Karakter Analizi, Değerlendirmesi ve peyzaj atlasları konusunda mevcut durum itibari-
yle gerek Bakanlık destekli projeler, gerek TUBİTAK destekli projeler gerekse doktora tezleri 
ile Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini içinde farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Son 10 
yılda yapılan bilimsel çalışmalar bu farkındalığı gözler önüne sermektedir. 

Ancak yine de halihazırda var olan PKD rehberinin zaman zaman değerlendirmelerde dikkate 
alınmaması, yapılan proje çalışmalarında Avrupa kökenli çalışmalara duyulan eğilim, farklı 
çalışmalar olmasına rağmen hala ulusal düzeyde bir peyzaj tanımlama sisteminin tam olarak 
gerçekleştirilememesi gibi bazı aksayan yönler söz konusudur.

5.2. İlgi Uyandırılması; daha fazla bilgiye gereksinim duyulması

Yapılan çalışmaların farklı meslek ortamlarında sunulması ile birlikte ilgi uyandırılmaya 
başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak zaman zaman farklı meslek disiplinlerinden bilgi paylaşım-
ları da yapılmaktadır. Özellikle Çevre Düzeni planına ekolojik altlık sağlanması, Stratejik 
ÇED çalışmalarına destek olunması, Bütüncül Havza Yönetim Planlarının Gerçekleştirilmesi, 
Büyükşehir Nazım İmar Planlarının yapılması gibi farklı mekânsal planlamalarda ekolojik te-
melli altlık planlara temel ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Farklı meslek disiplinleri tarafından 
da bu ihtiyaç dile getirilmektedir.

Ancak Burada tam olarak nasıl bir bilgiye ihtiyaç olduğu mekânsal planlama çalışmalarında 
Peyzaj Mimarından istenenen PKD ile ilgili bilginin tam olarak ne olduğu konusunda uygula-
maya geçmiş çalışma yok denecek kadar azdır. Ayrıca yasal ve yönetsel bir yapının olmaması, 
mekânsal planlamaya ilişkin ihale süreçlerinde PKD’ne yer verilmemesi gereksinim duyulan 
ilgiyi sadece idealist plancıların gereksinimi haline getirmektedir.

5.3. Paylaşma; edinilen bilgilerin diğer insanlarla paylaşılması, Değerlendirme; kişinin, 
düşüncelerin kendi görüşleri olup olmadığının farkına varması, Uyum; edinilen bilgilerin 
davranış biçimine dönüştürülmesi süreci

Yeni bir fikrin kabul edilme süreci ile ilgili olarak son üç aşama PKD konusunda en zayıf 
bölümü oluşturmaktadır. 

Yapılan projelerin bulunduğu bölgelerdeki paydaşlar haricinde ülkemizin önemli bir bölümünde 
edinilen bu bilgilerin paylaşılması özellikle uygulama bölümünde zayıf kalmaktadır. Makale, ki-
tap bölümü vb. yollarla edinilen bilgiler paylaşılıyor olsa da uygulamada bu bilgilerin yararının 
tam olarak algılanması ve farklı meslek disiplinlerinden insanların ekolojik temelli bilgileri 
diğer insanlarla paylaşma isteği ve eğiliminin az olduğu düşünülmektedir.

Bu kapsamda Değerlendirme; kişinin, düşüncelerin kendi görüşleri olup olmadığının farkına 
varması, Uyum; edinilen bilgilerin davranış biçimine dönüştürülmesi sürecinin gerçekleştir-
ilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sürecin yavaş olmasındaki bazı sap-
tamalar aşağıda özetlenmiştir:

- Yasal olarak peyzaj karakter değerlendirmesinin ilgili yasa, yönetmeliklerde yer alma-
ması

- Peyzaj planlamanın hala mekânsal planlar ve diğer sektörel planlarla entegre edileme-
mesi nedeniyle farklı meslek disiplinlerinin hala konuya çekinik davranması,
- Konuyla ilgilenen meslektaşlarımızın azlığı ve konunun önemi hakkında yeterince 
kamuoyu oluşturulamaması,
- Peyzaj Karakter Değerlendirmesi çalışmalarının hala meslek içinde yeterince anlaşılam-
aması,
- Peyzaj tasarım odaklı mezunların çokluğu nedeniyle peyzaj planlama konusunda-
ki çalışmaların özellikle büro sahibi meslektaşlarımız arasında çok fazla dikkate alınmaması 
(Örneğin Büyük Menderes Peyzaj Atlası çalışmasına hiçbir Peyzaj bürosunun teklif vermeme-
si)
- PKD çalışmalarının uygulamaya aktarılmasında somut ve yararlarının uygulamaya ak-
tarıldığı çalışmaların eksikliği

Peyzaj Karakter Analizi, Değerlendirmesi ve peyzaj atlasları konusunun mekânsal planlama ile 
ilgili tüm paydaşlara yayılması ve “Ulusal Peyzaj Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanması için 
aşağıda belirtilen konularda bazı gelişmelerin sağlanması önemlidir. (Uzun 2016.

- Konuyla ilgilili peyzaj politikalarının ve Stratejilerini oluşturulmasında farklı Bakanlık, 
kurum ve kuruluşlarla bütünleştirmesi,
- Ulusal Peyzaj Stratejisi’nin temel amaçlarından birisini oluşturacak olan peyzajın ülke-
mizdeki yasa, yönetmelik ve kanunlar da tanımlarına yer verilmesi,
-  Peyzajla ilgili toplum bilincinin, farkındalığının artırılması, İnsanların fiziksel, ekono-
mik ve psikolojik sağlığı ile peyzaj ilişkilerinin topluma iyi anlatılması,
- Ulusal Peyzaj Stratejisi ile “peyzaj karakter değerlendirme” ile ilgili standart bir format 
oluşumunun netleştirilmesi: Konya, Malatya illerinde ve Yeşilırmak havzasında gerçekleştir-
ilen projelerde yerel, alt bölge ve bölge ölçeğinde Peyzaj Karakter Değerlendirmesinin nasıl 
yapılacağı uygulamalı olarak ortaya konulmuştur. Malatya projesi kapsamında Peyzaj Karakter 
Değerlendirme kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuzun yaygınlaştırılması,
• Ulusal strateji kapsamında hazırlanması ve tüm havzalarda gerçekleştirilmesi hede-
flenen Peyzaj planlama ve peyzaj yönetimi yaklaşımıyla oluşturulacak Peyzaj Karakter Değer-
lendirme çalışmaları, Peyzaj Atlasları, peyzaj rehberleri ile mekânsal planlama için önemli bir 
ekolojik altlık oluşturulacaktır. BU ekolojik altlıkların  mekânsal strateji planları, çevre düze-
ni planları, İmar planları ya da sektörel planlarla birlikte, Stratejik Çevresel Değerlendirme 
(SÇD), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarına katkı sağlayacağı arazi kullanım 
politikalarının geliştirilmesi ve uygulama olanaklarına destek sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 
sürecin işletilmesine ilişkin Bakanlıklar düzeyinde girişimlerin başlatılması ve sürdürülebilme-
si
• Peyzaj atlası vb. araştırmalar ve projelerle ülkenin her yerindeki peyzajın mevcut duru-
mu ortaya konulması, böylece geçmiş ve geleceğe yönelik çalışmalara bir temel oluşturulması,
• Ulusal Peyzaj Stratejisi’nin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi ile birlikte kamu 
sektörüne ilişkin ulaşım politikalarında, ekonomi, turizm, rekreasyon, eğitim, sağlık, so-
syal yapı, tarım, çevre ve kültürel yapı ile ilgili tüm konularda peyzajın dikkate alınmasının 
gerçekleştirilmesi,
• Havzalar ölçeğinde hazırlanacak ulusal peyzaj stratejileri ve politikaları ile Ülke peyza-
jının gelecekte nasıl olacağına ilişkin öngörülerde bulunulmasında bir temel bir altlık oluşturul-
ması,
• Meslek içi eğitimlerle PKD konusunda yapılacak çalışmaların meslektaşlara yaygın-
laştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini olarak, Peyzaj Karakter Analizi, Değer-
lendirmesi ve peyzaj atlasları konusunda mevcut durum itibariyle gerek Bakanlık destekli pro-
jeler, gerek TUBİTAK destekli projeler gerekse doktora tezleri ile gelinen durumun konuyla 
ilgili tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi  yasal ve yönetsel süreçlerin hayata geçirilmesi 
önümüzdeki yıllardaki en önemli beklentiyi oluşturmaktadır.
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Öz: Peyzaj onarımı Peyzajı oluşturan ekosistemlerin bir parçasında ya da tamamında görülen 
sorunların giderilmesi için, sorunlu alanın eski haline getirilmesi, iyileştirilmesi ve başka bir 
alan kullanımına dönüştürülmesi  hedeflerini gerçekleştirmek üzere biyolojik, teknik ya da biy-
oteknik yöntemlerin bütünüdür. 

Yaşadığımız yüzyılda sanayileşme, yoğun tarım, madencilik faaliyetleri, ulaşım ve enerji sek-
töründeki hızlı gelişimler, çarpık kentleşme doğal kaynaklar üzerinde önemli baskılara neden 
olmaktadır. Zaman zaman sorun oluşmadan tedbirler alınmasına rağmen, bazen baskının dere-
cesini azaltmak ya da en azından yakın çevreye uyum sağlayacak biçimde önleyici ya da onarıcı 
eylem ve uygulamalara gerek duyulmaktadır. Ancak ülkemizin farklı bölümlerinde yapılan 
onarım çalışmalarının genellikle müdahalenin bulunduğu alana odaklı olduğu gözlenmiştir. Bu 
durumda peyzaj içindeki ekosistemin sadece bir parçasında onarıma yönelik öneri ve noktasal 
çözümler getirilirken peyzajın bütününe ilişkin bakış açısında eksiliklere neden olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı özelikle insan müdahaleleri ve kısmen doğal müdahaleler sonucunda or-
taya çıkan sorunlu alanların havza ölçeğinde belirlenerek,  havza ölçeğinde gerçekleştirilen 
peyzaj analizlerinden, mevcut durum saptamalarından da yararlanılarak Yeşilırmak Havzası 
ölçeğinde peyzaj onarım politikalarının nasıl geliştirilebileceğinin açıklanmasıdır. Havza ölçeği 
ekosisteme ya da peyzaja ilişkin girdi ve çıktıların genel olarak tanımlanabileceği ve doğal 
sınırlara sahip olması nedeniyle Peyzaj Mimarları tarafından tercih edilen bir ölçektir. Sonuçta 
Peyzaj onarımına ilişkin gelişim stratejileri ve peyzaj rehberleri erozyon, kentsel kaynaklı katı 
atık ve deşarj noktaları ile, tarımsal kaynaklı yayılı kirleticiler olarak 3 temel başlıkta Yeşilır-
mak havzası ölçeğinde incelenerek bazı öneriler getirilmiştir.

1. Giriş
Peyzaj onarımının geniş bir tanımı yapılacak olursa; Peyzajı oluşturan ekosistemlerin bir 
parçasında ya da tamamında görülen, peyzaj içinde olağan olarak gerçekleşen doğal süreçlerin 
(su, erozyon, habitat, biyoçeşitlilik vb.) insan ya da doğal müdahalelerle aksamasına neden olan 
sorunlu peyzaj birimlerinin, peyzajın mevcut durumuna göre değerlendirilerek ilgili peyzaj 
biriminin onarım ilkeleri çerçevesinde “Eski haline getirilmesi”(Restorasyon)  “İyileştirilmesi” 
(Rehabilitasyon) ve  “Başka bir alan kullanımına dönüştürülmesi” (reklamasyon) hedefleri-
ni gerçekleştirmek üzere biyolojik, teknik ya da biyoteknik yöntemleri inceleyen, planlayan, 
uygulayan, bakım, onarımı, kontrol ve izlenmesine gerçekleştiren bir disiplindir (Uzun 2014).

Ekosistemlere yapılan  müdahaleler akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ekosistem-
ler, doğal olarak ortaya çıkan akut (ani, şiddetli, fakat periyodik şekilde) etkilere (yangın, fırtı-
na vb.) ve tahribatlara karşı belirli ölçüde dirençlidir. Ekosistem içindeki türler bu bozucu et-
kilerden sonra kendilerini yenileme özelliği gösterirler. Bunun nedeni büyük olasılıkla orada 
yaşayan canlıların evrimsel süreç boyunca bu gibi tahribatlara doğal olarak uyum sağlamış ol-
malarıdır. Ancak bazı tahribatlar kronik (kalıcı, ya da sürekli) özellikli tahribatlardır ve bunların 
etkisi uzun süre devam eder ve devamlı tahrip olan ekosistem kendini yenileyemez. Örneğin 
çevreye sürekli olarak salınan endüstriyel kimyasalların çoğu, bu tip tahribatlara neden olurlar. 
Endüstriyel kimyasalların çoğu çevrede yenidir; organizmalar, çevrede onlarla birlikte geçen bir 
zamana ya da geçmişe sahip olmadıklarından, evrimsel olarak onlara uyum sağlayamamışlardır 
(Odum ve Barett 2008, Uzun 2014). Kronik özellikli bu atıklar azaltılmadıkça ya da kaynağın-
da yok edilmedikçe yapılacak peyzaj onarım çalışmalarında yeterli sonuçlar alınamayacaktır.

Peyzaj onarımının üç temel amacı bulunmaktadır (Uzun 2014, Yavuzşefik ve Uzun, 2005)

- Eski Haline Getirme (Restorasyon), sorunlu alana ilişkin peyzaj yapı ve fonksiyon-
larının sürdürülebilirliğinin sağlandığı,  klimaks vejetasyonun sürdürüldüğü onarım çalışma-
larını
- Ekolojik rehabilitasyonu (iyileştirme) alana ilişkin peyzaj yapı ve fonksiyonlarının 
tekrar oluşturulduğu yakın çevre ile bütünleşmenin gerçekleştirildiği onarım çalışmalarını,
- Başka bir kullanıma çevirme (reklamasyon) ise peyzajın yapı ve fonksiyonunun farklı 
bir karaktere değiştirildiği onarım çalışmalarını içermektedir.

Bu üç temel amacın gerçekleştirilmesi için teknik ve biyolojik olarak farklı onarım araçları bu-
lunmakta olup, Peyzaj onarım süreci peyzaj ekolojisi, peyzaj mühendisliği ile bire bir ilişkilidir.

Yaşadığımız yüzyılda sanayileşme, yoğun tarım, madencilik faaliyetleri, ulaşım ve enerji sek-
töründeki hızlı gelişimler, çarpık kentleşme doğal kaynaklar üzerinde önemli baskılara ned-
en olmaktadır. Zaman zaman sorun oluşmadan tedbirler alınmasına rağmen, bazen baskının 
derecesini azaltmak ya da en azından yakın çevreye uyum sağlayacak biçimde önleyici ya da 
onarıcı eylem ve uygulamalara gerek duyulmaktadır. Ancak ülkemizin farklı bölümlerinde 
yapılan onarım çalışmalarının genellikle müdahalenin bulunduğu alana odaklı olduğu gözlen-
miştir. Karayollarının yakın çevresinde oluşan şevlerin onarımı, katı atık depolama alanlarının 
işlevlerinin bittikten sonraki onarım süreci, heyelan, toprak kayması gibi sorunlar sonrasındaki 
onarım çalışmaları, deşarj noktalarında noktasal bazlı çözüm yollarının aranması gibi sorunun 
oluştuğu noktaya yönelik çözüm önerileri ön plana çıkmaktadır. 

Ancak sorunun oluştuğu alan peyzaj içindeki bir ekosistemin bir parçasını oluşturmaktadır. Bir-
biriyle etkileşim içindeki özellikle havza sınırları içindeki insan ve doğa kaynaklı müdahalelere 
çözüm üretilmesi aşmasında havza ölçeğinde bir bakış açısı, dolayısıyla peyzajın bütününe 
ilişkin bir bakış açısının daha etkili çözümler üreteceği düşünülmektedir.
Peyzaj atlasları, ülke peyzajlarının koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, sürdürülebilirlik 
ilkesi doğrultusunda doğal kaynakların yönetimine katkı sağlamak üzere geliştirilmiş bir araç 
olarak nitelendirilmektedir. Peyzaj atlasları bu niteliğiyle; Koruma-kullanma dengesinin sağla-Anahtar Kelimeler: Peyzaj Planlama, Havza Planlama, Peyzaj Onarımı
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nabilmesi için mekânsal ve yönetsel stratejik yaklaşımlar üretilmesine, Peyzaj bütünlüğü içinde 
farklı sektörlerle ilgili doğru ve hızlı karar alınmasında karar vericilere veri, bilgi sağlanmasına, 
Ülkemizin taraf olduğu, Avrupa Peyzaj Sözleşmesinde de vurgulandığı üzere peyzaj planlama 
yaklaşımlarının farklı sektör (kentleşme ile koruma, ormancılık, tarım, sanayi, enerji vb.) plan-
larıyla bütünleştirilmesine katkılar sunmaktadır (Uzun ve ark 2015).

2012-2015 yıllarını içeren “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası  (Peyzaj Karakteri, Peyzaj 
Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri)   Projesi”nin amacı; Yeşilırmak 
Havzası’nda doğal ve kültürel peyzaj envanter temelinde peyzaj karakter değerlendirmesinin 
(peyzaj karakter analizleri,  peyzaj fonksiyon analizi, değişim ve baskı analizleri, görsel peyzaj 
analizleri) yapılarak peyzaj karakter tiplerinin ve peyzaj karakter alanlarının, peyzaj çeşitliliği 
ve biyoçeşitliliğin belirlendiği ve peyzaj kalite haritasının çıkarıldığı “Yeşilırmak Havzası Pey-
zaj Atlası”nın hazırlanması ve peyzaj koruma/gelişim stratejilerinin belirlenerek sektörel pey-
zaj rehberlerinin oluşturulmasıdır (Uzun ve ark. 2015, Uzun 2015). Peyzaj atlası çalışmasında 
peyzaj onarımı havza ölçeğinde değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı özelikle insan müdahaleleri ve kısmen doğal müdahaleler sonucunda or-
taya çıkan sorunlu alanların havza ölçeğinde belirlenerek,  havza ölçeğinde gerçekleştirilen 
peyzaj analizlerinden, mevcut durum saptamalarından da yararlanılarak Yeşilırmak Havzası 
ölçeğinde peyzaj onarım politikalarının nasıl geliştirilebileceğinin açıklanmasıdır.

2. Materyal ve Yöntem
25 adet hidrolojik havzadan birisi olan Yeşilırmak Havzası, 3.969.274 hektarlık bir alanla ülke-
mizdeki en büyük 6. havza konumundadır. Havza’nın Türkiye yüzölçümüne oranı %5’dir.  To-
kat, Samsun, Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Ordu ve Bayburt 
olmak üzere 11 il sınırlarının tamamı ya da bir kısmı havza sınırları içinde kalmaktadır. Havza-
da 4 il merkezi (Tokat, Samsun, Amasya, Çorum) ile birlikte 194 belediye/belde bulunmaktadır 
(şekil 1).

Şekil 1. Çalışma Alanı

Yöntem üç aşamadan oluşmaktadır.
1. Aşama: Üç önemli sorun alanı olan “Potansiyel Erozyon Riski, Yüzeysuyu Akışı, Heye-
lan ve HES’ler”, “Kentsel Kaynaklı Katı Atık ve Deşarj Noktaları” ve . “Tarımsal Kaynaklı 
yayılı kirleticiler”  açısından peyzajın hassasiyet gösterdiği alanların seçilen peyzaj analizleri-
nin çakıştırılması ile belirlenmesi  (Tablo 1).

2. Katı Atık ve Deşarj Noktalarının Yoğunluklarının,  Yayılı Kirleticilerin Yoğun Olduğu 
Mikrohavzaların Su eylem planları çerçevesinde hazırlanan verilerden belirlenmesi ve harital-
anması (Tablo 2).
3.  “Kentsel Kaynaklı Katı Atık ve Deşarj Noktaları” ve  “Tarımsal Kaynaklı yayılı kirleti-
ciler”  açısından peyzajın hassasiyet gösterdiği alanlarla bu sorunlara ilişkin var olan yoğunluk-
ların birlikte değerlendirilmesiyle onarımda öncelikli havzaların belirlenmesidir (Tablo 3,4).

Tablo 1’ de verilen bilgiler doğrultusunda, Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası’nın Hazırlanması 
kapsamında yapılan ve hazırlanan mikrohavzalar düzeyindeki potansiyel erozyon riski, yüz-
eysuyu akışı, heyelan ve HES’lerle ilgili analiz ve haritalar üst üste çakıştırılarak “Potansi-
yel Erozyon Riski, Yüzeysuyu Akışı, Heyelan ve HES’ler Açısından Hassas Mikrohavzaların 
Belirlenmesi”, mikrohavzalar düzeyindeki su infiltrasyonu, yüzeysuyu akışı ve görsel peyzaj 
kalitesi analiz haritaları üst üste çakıştırılarak Kentsel Kaynaklı Katı Atık ve Deşarj Noktaları 
Nedeniyle Hassas Mikrohavzaların belirlenmesi ve “Katı Atık ve Deşarj Noktaları İçin Hassa-
siyetlerin Tanımlanması” Tablo 2’ deki puanlara göre gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşamada ise 
peyzaj hassasiyet haritaları ile yoğunluk haritaları çakıştırılarak ilgili sorunla ilgili onarımda 
öncelikli mikrohazalar elde edilmiştir. (Tablo 3, 4).

Tablo 1. Yöntemde Kullanılan Peyzaj Analizleri

Tablo 2. Potansiyel Erozyon Riski, Yüzeysuyu Akışı, Heyelan ve HES’ler Açısından Hassas 
Mikrohavzaların Belirlenmesi
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Tablo 3.  Katı Atık ve Deşarj Noktalarının Yoğun Olduğu Mikrohavzalarla Birlikte Ekolojik 
Hassasiyetlerin Çakıştırılması

Tablo 4.  Yayılı Kirleticilerin Yoğun Olduğu Mikrohavzalarla Birlikte Ekolojik Hassasiyetlerin 
Çakıştırılması

3. Bulgular ve Tartışma

“Potansiyel Erozyon Riski, Yüzeysuyu Akışı, Heyelan ve HES’ler”, “Kentsel Kaynaklı Katı 
Atık ve Deşarj Noktaları” ve “Tarımsal Kaynaklı yayılı kirleticiler olarak üç ana başlıkta araştır-
ma bulgularına yer verilmiştir.

3.1. Peyzaj Onarımı: Erozyon Açısından Hassas Mikrohavzalar (Potansiyel erozyon riski, 
Yüzeysuyu akışı, Heyelan ve HES’ler)

Erozyon Açısından Hassas Mikrohavzalar (Potansiyel erozyon riski, Yüzeysuyu akışı, Heyelan 
ve HES’ler) belirlenmesi için potansiyel erozyon riski, yüzeysuyu akışı, heyelan ve HES’lerle 
ilgili analiz ve haritalar üst üste çakıştırılarak ekolojik hassasiyetin dereceleri ortaya konulmuş-
tur. 4 haritanın çakıştırılması sonucunda her bir mikrohavza için 2 ile 14 puan arasında değerler 
elde edilmiştir. Yöntem doğrultusunda haritalanmıştır. Yeşilırmak Havzası’nda erozyon açısın-
dan hassasiyet gösteren alanlar Kelkit ve Yeşilırmak alt havzalarının üst havza bölümlerinde 
yer almaktadır. Bu alanlar erozyon açısından hassas alanları barındırmaktadır. Bu bölümler 
ağaçlandırma ve bazı onarım tekniklerinin kullanılabileceği havzalar olarak düşünülmelidir 
(şekil 2).

Şekil 2. Peyzaj Onarımı: Erozyon Açısından Hassas Mikrohavzalar  (Potansiyel erozyon riski, 
yüzeysuyu akışı, heyelan ve HES’ler)

3.2. Kentsel Kaynaklı Katı Atık ve Deşarj Noktaları Nedeniyle Onarım Gerektiren Mikro-
havzalar

Bu başlık altında Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası’nın Hazırlanması Projesi kapsamında yapılan 
mikrohavzalar düzeyindeki su infiltrasyonu, yüzeysuyu akışı ve görsel peyzaj kalitesi analiz har-
itaları üst üste çakıştırılarak Kentsel Kaynaklı Katı Atık ve Deşarj Noktaları Nedeniyle Onarım 
Gerektiren Mikrohavzalarekolojik hassasiyetin dereceleri ortaya konulmuştur. 3 haritanın 
çakıştırılması sonucunda her bir mikrohavza için 6 ile 11 puan arasında değerler elde edilmiştir 
(Şekil 3).  
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Şekil 3. Kentsel Kaynaklı Katı Atık ve Deşarj Noktaları Açısından Hassasiyet Gösteren Mikro-
havzalar

Su infiltrasyonu, yüzeysuyu akışı ve görsel peyzaj kalitesi açısından havzanın kuzey bölümlerin-
den; Kavak, Taşova’nın kuzeyi, Salıpazarı, Terme, Akkuş güneyi, Başçiftlik ve Niksar’ın kuzey-
inin çok yüksek ekolojik hassasiyete sahip olduğu görülmektedir.

Bir sonraki aşamada Su eylem planlarından elde edilen Katı Atık ve Deşarj Noktalarından yola 
çıkılarak, bu noktaların yoğun olduğu mikrohavzalar haritaları elde edilmiştir (şekil 4).

Şekil 4.  Katı Atık ve Deşarj Noktalarının Mikrohavzalara Göre Yoğunlukları

Katı atık ve deşarj noktalarının yoğun olduğu mikrohavzalarla birlikte ekolojik hassasiyetler 
haritası Tablo 3’e göre çakıştırılmış ve Şekil 5 elde edilmiştir. Bu çakıştırma atık ve deşarjlarla 
ilgili en sorunlu mikrohavzaları göstermektedir. Bu durumda bu sorunlu havzalardan başla-
narak onarım çalışmalarına başlanılması önerilmektedir.

Şekil 5.   Katı Atık ve Deşarj Noktalarının Yoğunlukları ve Ekolojik Hassasiyetlere Göre Önce-
likli Onarım Gerektiren Mikrohavzalar

Su infiltrasyonu, yüzeysuyu akışı ve görsel peyzaj kalitesi açısından oluşturulan hassasiyet har-
itası ve katı atık ve deşarj noktalarının yoğunluklarına göre oluşturulan ve Şekil 5 ‘te görülen 
onarımda birinci öncelikli mikrohavzalar; Ortaköy, havzanın güneyi, Merzifon’un kuzeydoğu-
su, Taşova ve Erbaa sınırı, Tokat merkez ve Reşadiye’de görülmektedir.

3.3. Tarımsal Kaynaklı Yayılı Kirleticiler Nedeniyle Onarım Gerektiren Mikrohavzalar

Bu başlık altında Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası’nın Hazırlanması Projesi kapsamında 
yapılan mikrohavzalar düzeyindeki su infiltrasyonu ve yüzeysuyu akışı analiz haritaları üst üste 
çakıştırılarak ekolojik hassasiyetin dereceleri ortaya konulmuştur (tablo 4, şekil 6). Ekolojik 
hassasiyetler havzanın kuzeyinde daha yüksek düzeyde görülmektedir. Yayılı kirleticilerin (N 
ve P) mikrohavzalara göre yoğunlukları Şekil 7’de haritalanmıştır. Şekil 7 incelendiğinde su 
infiltrasyonu ve yüzeysuyu akışı açısından Yeşilırmak Havzası’nda özellikle Çorum, Tokat ve 
Amasya merkezde yayılı kirleticiler açısından çok yüksek yoğunluk görülmektedir.
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Şekil 6. Tarımsal Kaynaklı Kirleticilerin Su İnfiltrasyonu ve Yüzeysuyu akışı açısından Ekolo-
jik hassasiyetleri

Şekil 7. Yayılı Kirleticilerin (N ve P) Mikrohavzalara Göre Yoğunlukları

Yayılı kirleticilerin yoğun olduğu mikrohavzalarla ekolojik hassasiyetler haritası Tablo 4’e göre 
çakıştırılarak onarımda öncelikli mikrohavzaların tanımları yapılmıştır (şekil 8).

Şekil 8. Yayılı Kirleticiler İçin Öncelikli Onarım Gerektiren Mikrohavzalar

Şekil 8’de görülebileceği üzere, Yeşilırmak Havzası’nın özellikle Çekerek ve Çorum havzaları 
bölümündeki ilçeler yayılı kirleticiler açısından öncelikli olarak onarım çalışmalarının yapıl-
masının gerektiği mikrohavzalar olarak izlenmektedir.

4. Sonuçlar ve Öneriler

Peyzaj onarımı açısından üretilen strateji ve peyzaj rehberleri: erozyon açısından hassas mikro-
havzalar, (Potansiyel erozyon riski, yüzeysuyu akışı, heyelan ve HES’ler), kentsel kaynaklı katı 
atık ve deşarj noktaları nedeniyle onarım gerektiren mikrohavzalar, tarımsal kaynaklı yayılı 
kirleticiler nedeniyle onarım gerektiren mikrohavzalar belirlenerek her bir analiz sonucunda 
onarımda 1. 2 ve 3. öncelikli mikrohavzaların saptaması yapılmıştır.

Erozyon açısından hassas mikrohavzalar ilgili yönteme göre değerlendirildiğinde 54 mikro-
havzanın erozyon açısından çok düşük ekolojik hassasiyete, 185 mikrohavzanın düşük has-
sasiyete, 346 mikrohavzanın orta düzeyde ekolojik hassasiyete, 128 mikrohavzanın yüksek 
ekolojik hassasiyete ve 13 mikrohavzanın çok yüksek ekolojik hassasiyete sahip olduğu ortaya 
konulmuştur. Yeşilırmak Havzası’nda erozyon açısından hassasiyet gösteren alanlar Kelkit ve 
Yeşilırmak Althavzaları’nın üst havza bölümlerinde yer almaktadır. Bu alanlar erozyon açısın-
dan hassas alanları barındırmaktadır. Bu bölümler ağaçlandırma ve bazı onarım tekniklerinin 
kullanılabileceği havzalar olarak düşünülebilir. Bu alanlarda alt ölçeklerde onarım planları 
geliştirilmeli ve farklı kurumlar tarafından yapılan proje ve planlarla entegrasyonu gerçekleştir-
ilmelidir.

Kentsel kaynaklı katı atık ve deşarj noktaları nedeniyle onarım gerektiren mikrohavzalar ilgili 
yönteme göre değerlendirildiğinde katı atık ve deşarj noktalarını bulundurma açısından çok 
düşük yoğunluğa sahip 534 mikrohavza, düşük yoğunluğa sahip 139 mikrohavza, orta yoğun-
luğu sahip 47, yüksek yoğunluğa sahip 4 ve çok yüksek yoğunluğa sahip 2 mikrohavza bulun-
maktadır.
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Katı atık ve deşarj noktalarının yoğunlukları ve ekolojik hassasiyetlere göre 1. öncelikli onarım 
gerektiren 6 mikrohavza, 2. öncelikli onarım gerektiren 44 mikrohavza bulunmaktadır. Su in-
filtrasyonu, yüzeysuyu akışı ve görsel peyzaj kalitesi kriterleri göz önünde tutularak hassa-
siyet haritası oluşturulmuştur. Bu harita; katı atık ve deşarj noktalarının yoğunluklarına göre 
oluşturulan onarımda öncelikli mikrohavzaları belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Birinci 
öncelikli mikrohavzalar; Ortaköy, havzanın güneyi, Merzifon’un kuzeydoğusu, Taşova ve Er-
baa sınırı, Tokat merkez ve Reşadiye’de görülmektedir.

Tarımsal kaynaklı yayılı kirleticiler nedeniyle onarım gerektiren mikrohavzalar ilgili yönteme 
göre değerlendirildiğinde yayılı kirleticilerin (N ve P) mikrohavzalara göre yoğunlukları 30 
mikrohavzada çok düşük, 238 mikrohavzada düşük, 273 mikrohavzada orta, 99 mikrohavza-
da yüksek, 86 mikrohavzada çok yüksek olarak belirlenmiştir. Yeşilırmak Havzası’nda özel-
likle Çorum, Tokat ve Amasya merkezde yayılı kirleticiler açısından çok yüksek yoğunluk 
görülmektedir. Yayılı kirleticilerin yoğun olduğu mikrohavzalarla ekolojik hassasiyetler hari-
tası çakıştırılarak onarımda öncelikli mikrohavzaların tanımları yapılmıştır. Buna göre, 1. dere-
ceden öncelikli 178, 2. dereceden öncelikli 272 ve 3. dereceden öncelikli 276 mikrohavza be-
lirlenmiştir. Mikrohavzaların %25’inde öncelikli olarak onarım stratejilerinin geliştirilmesi ve 
uygulamaya geçirilmesi önemlidir. Bu kapsamda özellikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığına önemli görevler düşmektedir.

Sonuç olarak ülkemizde peyzaj onarım planları yapılırken sadece RES, HES ya da Katı atık 
alanı, erozyon ya da heyelanla sorunlu alanları noktasal olarak değerlendirmek yerine havza 
ölçeğinde bütüncül bir peyzaj onarım planının yapılması, çözüm önerilerinin getirilmesinde 
peyzaj ve içindeki ekosistemlerin bütünlüğünün değerlendirilmesi açısından önemlidir. Üst 
havzadaki bir katı atık depo alanının çevreye olan zararını çözmeden, yayılı kirleticilere karşı 
gerekli önlemleri almadan ya da erozyonla bütüncül olarak mücadele etmeden nokta ölçeğinde 
getirilecek çözümler orta ve uzun vadede doğal kaynakların sürdürülebilirliği üzerinde tehdit 
oluşturacaktır.
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Öz: Geçmişte yer alan yapılar, mekânlar ve bunların çevreleri ile olan ilişkileri incelendiğinde, 
doğaya ve çevrelerine çok daha duyarlı olduğu görülmektedir. Bunun temel sebebinin endüstri 
devrimi sonrası teknolojik gelişmelerin yaşam biçimlerini değiştirmesi olduğu bilinmektedir. 
Kaynaklar sınırsız olarak yorumlanmış ve enerjinin hiç tükenmeyeceğine inanan bir anlayış 
ile kentlerin devamlılığı sağlanmıştır. Ancak günümüzde yerel, bölgesel ve küresel çevreye 
etkileri gibi mikro ölçekten makro ölçeğe uzanan birçok kritere göre tasarlanan mekânlar söz 
konusudur. 

Son yıllarda, özellikle enerji kullanımındaki artış nedeniyle yaşanan çevre sorunları ve ekolojik 
dengenin bozulmasına karşı alınacak bir önlem olarak, enerji ihtiyacının azaltılmasının ancak 
iklimle dengeli bir planlama ve tasarım süreci ile mümkün olduğu düşünülmektedir. İnsan-
ların daha konforlu ve yaşanabilir mekânlarda zaman geçirmesi, temel amaç halini almıştır. 
Bu bağlamda iklimsel konfor kavramları ortaya çıkmış ve bu kavram da temelde, insanın en az 
miktarda enerji harcayarak çevresine uyabildiği koşullar olarak tanımlanmıştır. Aslında ekolo-
jik tasarım tarihinin oluşma sürecine de bakıldığında, iklim koşullarına uyum sağlanan, insan 
ve çevre uyumunu temel alan bir anlayıştan söz edildiği görülmektedir. Bunun için ilk koşul, 
her durumda iklimin iyi analizinden geçmektedir.

Çalışmada iklimsel konfor kriterleri, ekolojik tasarım örnekleri üzerinden irdelenmiş; bu krit-
erlerin Türkiye’deki kentsel planlama ve tasarım projelerinde ne şekilde ele alındığı dünya 
örnekleri ile tartışılmış ve uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilm-
iştir.

1. Giriş

Günümüzde nüfus artışı, yoğun kentleşme, bina yüksekliklerinin hızla artması, teknolojinin 
ilerlemesi vb. nedenlerle, kentlerin kontrolü geçmişe göre daha zor bir hal almıştır. Kent oluşu-
mundaki değişkenlerin fazla oluşu, farklı iklim koşullarını beraberinde getirmiş, bunun sonu-
cunda konforsuz mikroiklimler oluşarak, kentte yaşayan bireylerin yaşam kalitesinin düşmes-
ine neden olmuştur. 

Bu bağlamda iklim faktörünün, doğal peyzajın saptanmasında ve doğanın ekolojik gücünün 
ortaya konulmasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur olduğu ifade edilmektedir. 
Planlama ve tasarıma ilişkin en verimli modellerin oluşturulabilmesi ve en doğru kararların 
alınabilmesi ise, ancak iklime ilişkin ayrıntılı analizlerin yapılması ve bu analizlerin ölçülebilir 
bir yöntemle değerlendirilmesi ile mümkündür (Gümüş 2012).

Bu etkenlerden hareketle, yapılan planlama ve tasarımlar, insan yaşamına hizmet vermek 
amacıyla gerçekleştirildiği için öncelikle iklimsel konforun sağlanması amaç edinilmelidir.

2. İklim ve İklimsel Konfor

Çetin ve ark. (2010) planlamada amacın, planlamaya etki eden iklimsel verilerin saptanması ve 
canlıların konforu için iklimin olumlu yönde geliştirilmesi olduğunu belirtmiştir.

İklim, yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin 
uzun yılların ortalamasına dayanan durumudur. İklimler, sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış 
özelliklerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlar gözlenebilen ve ölçülebilen iklim değişken-
leri olarak yapılı çevre organizasyonunu doğrudan etkilerler (Berköz 1973; Kısa Ovalı 2009). 
Koca (2006) iklim bileşenlerini; dış çevrede süregelen iklim durumu, güneş ışınımı, dış hava 
sıcaklığı, rüzgâr, dış hava nemliliği gibi iklim elemanlarının bileşkesi olarak tanımlamıştır.

Fiziksel çevreye ilişkin tasarım parametrelerinin; iklim, topografya, bitki örtüsü olduğu bilin-
mektedir. Kentsel tasarımda yapılı çevreye ilişkin tasarım parametrelerini ise; doğal havaland-
ırma, güneş ve nem kontrolü, yapısal alanlardaki yönlenim, hatta yapı formları, aralıkları ve 
malzemelerine kadar alt ölçek ile ele alınabilmektedir.

Bu noktada iklimsel veriler, yeni yerleşim alanlarının seçimi, rekreasyon alanlarının oluşturul-
ması, tarım arazilerinin ve açık-yeşil alanların planlamalarının yapılması, peyzaj tasarımında 
kullanımların seçilmesi ve yerleştirilmesi süreçlerinde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır 
(Gümüş, 2012). Örneğin, çeşitli çalışmalarda yükseklik, denize olan uzaklık, dağ sıraları vb. gibi 
coğrafi yapıya ait özellikler ile yapılı çevre verileri bağlamında Türkiye iklim bölgeleri farklı 
sınıflamalarda ele alınmıştır. Bunlar; Zeren (1978, 1987)’in çalışmalarında; soğuk, ılıman-ku-
ru, ılıman-nemli, sıcak-kuru ve sıcak-nemli olmak üzere 5 bölgeye ayrılmaktadır (Koca, 2006; 
Kısa Ovalı 2009).

Anahtar Kelimeler: İklimsel Konfor, Ekolojik Tasarım, Peyzaj Planlama ve Tasarımı
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Şekil 1. Türkiye İklim Bölgeleri Haritası (Zeren 1959; Koca 2006).

Türkiye için genel olarak yapılmış bu iklim haritasına (Şekil 1) göre; Buldurur (1983) çalışmasın-
da güneş etkeni açısından ulaşım aksının doğu-batı doğrultusunda olması gerektiğini, ancak 
her iklim bölgesi için de bu ulaşım akslarının değişkenlik göstereceği konusunu belirtmiştir. 
Türkiye için yapılan çalışmada (Tablo 1) iklim tipleri ve coğrafi konumların da dikkate alındığı 
ikincil ve üçüncül ulaşım aksları için genel bir tablo verilmiştir (Akın 2001).

Tablo 1. Farklı iklim bölgelerine göre ulaşım akslarının düzenlenmesi (Buldurur 1983; Akın 
2001)

Buna göre, bina yönlenmeleri yanı sıra bina yerleşimlerinde ulaşım akslarının belirlenmesi, par-
sel akslarının düzenlenmesi iklimle dengeli tasarımlarda belirleyici unsurların başında gelme-
ktedir. İyi bir peyzaj tasarımı, yaz / kış enerji giderlerini azaltabileceği gibi; yapıyı istenmeyen 
rüzgâr ve yaz güneşinden koruyabilir, gürültü ve hava kirliliğini azaltabilir.

Örneğin bitkisel elemanlarla bina dışı mekânlarda rüzgâr engellenebilir, ötelenebilir, içindeki 
partiküllerden arındırılmak için süzülebilir (Şekil 2). Açık mekânların dinlenme eylemlerine 
ayrılmış alanlarında rüzgâr kırıcı eleman olarak düzenlenebilirler. Arka arkaya getirilen iki sıra 
ağaç ve çalı birbirlerinin geçirgen bölümlerini perdelediğinde rüzgâr altı bölgelerinde hız büyük 
oranda düşmüş olabilecektir (Ok, 2007).

Şekil 2. Bitkilerden Yararlanarak Rüzgârın Engellenmesi, Hava Akımının Ötelenmesi, Havanın 
Süzülmesi (Robinette ve Mcclenon 1983)

Ayrıca bina çevresine yerleştirilen, sık dallara ve yapraklara sahip ağaçların, binadaki hava 
hareketlerine sebep olan pozitif ve negatif basınçların oluşumuna etkisi unutulmamalıdır. Ağaç 
ve çeşitli çalılarla oluşturulan rüzgâr kırıcılar, masif olanlarla kıyaslandığında etkileri daha 
azdır fakat maliyet ve görünüm açısından oldukça sık tercih edilmektedir. Bu elemanlar, istenen 
doğal havalandırma koşullarına, bina planlamasına ve de havalandırma açıklıklarının konum-
larına bağlı olarak seçilmeli ve yerleştirilmelidir (Çakır 2003). Üst ölçekte rüzgâr kırıcı mı yok-
sa hızlandırıcı mı etki yaptığını bilmek, alt ölçekte bölgeye uygun efektif tasarımlar yapabilmek 
anlamına gelir (Şekil 3).

Şekil 3. Bitkisel Elemanların Doğal Havalandırma Etkisi (Santamouris 1998; Çakır 2003)

Ayrıca rüzgâr sirkülasyonunun devamlılığı için hiyerarşik düzenlemeler de önemlidir. Yapısal 
düzenlemeler de olduğu kadar (Şekil 4), tam kompozisyon içeren bir bitkisel tasarım ile de 
benzer etki sağlanabilir.
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Şekil 4.  Rüzgâr Sirkülasyonunda Hiyerarşik Tasarımın Önemi (Ng 2009)

Dış mekân planlama ve tasarımı en başta peyzaj mimarlığı meslek disiplininin alanı olduğu için, 
peyzaj planlaması ve tasarımı yapılacak bir bölgede en azından alanın kullanım yoğunluğunun 
hangi mevsimlerde yüksek olacağının bilinmesi ve dış mekânlara ait aktivite seçeneklerinin or-
taya konulabilmesi açısından alana ait konforlu dönemler mutlaka bilinmelidir (Gümüş 2012). 
İklim elemanlarının konfor düzeyleri dışındaki etkileri, insan konforunun aktivite düzeylerini 
de sınırlandırmaktadır. Bu durumda üst ölçekte çalışan plancı ile alt ölçekte çalışan tasarımcının 
bu konfor düzeylerini ve bunları etkileyen elemanları ele alarak, eşik değerlerini bilmesi ger-
ekmektedir.

Biyoiklimsel konfor şartları peyzaj mimarlığı planlama ve tasarımlarında uygulanan prensip ve 
ölçütlerle iyileştirilebilmektedir. Bu plan ve tasarımlarda, alan kullanımlarının dengeli şekilde 
dağıtılması ve yeterli açık yeşil alanların bırakılması temel amaç olduğu için peyzaj mimarlığı 
açısından planı ve tasarımı iyi yapılmış olan her alanda biyoiklimsel konfor şartları da bu para-
lelde iyi olmaktadır (Toy ve Yılmaz 2009).

Bu bağlamda iklimsel konforu Berköz (1973) şu şekilde tanımlamaktadır; kişinin belirli değer-
lerdeki; iç hava sıcaklığı, bina kabuğu iç yüzey sıcaklığı, nem ve hava hareketi gibi iç iklim 
bileşenlerinin oluşturduğu çevre etkisi altındayken rahatsızlık (konforsuzluk) hissi duymadığı 
durumdur (Kısa Ovalı 2009). Başka bir tanıma göre; insanın en az miktarda enerji harcayarak 
çevresine uyabildiği koşullar olarak tanımlanmaktadır (Berköz 1969; Çınar 2004; Çetin ve ark. 
2010). Kısaca biyoiklimsel konforu, insanın kendisini en sağlıklı ve dinamik hissettiği iklim 
koşulları olarak da tanımlayabiliriz.

Biyoiklimsel konforun sağlanmasında önemli olan iklim bileşenleri sıcaklık, bağıl nem, ve 
rüzgârdır. İnsanın doğa üzerindeki etkinliklerinin çok büyük bir bölümü, iklimsel olaylara 
bağlıdır ve canlıların yaşamlarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Yapılan planlama ve 
tasarımlar; insan yaşamına hizmet vermek amacıyla gerçekleştirildiği için öncelikle biyoiklim-
sel konforun sağlanması amaç edinilmelidir (Çetin ve ark. 2010).

Biyoiklimsel konforun belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi Olgyay’ın 
geliştirdiği “Biyoiklimsel Konfor Çizelgesi”dir (Evans, 2003; Toy ve ark., 2005). Olgyay 
(1973)’a göre, biyoiklimsel konfor değeri; açık alanda 21,0 – 27,5 °C sıcaklık değeri, % 30 - 65 
bağıl nem ve 5 m/sn’ye kadar olan rüzgâr hızı kombinasyonu olarak alınmış ve biyoiklimsel 
değerlendirmede kullanılmıştır (Çınar 1999; Toy ve ark. 2005). 

Olgyay (1973), biyoiklimsel konforu sağlayan iklim koşullarını bir koordinat sistemi yardımıy-
la belirlemektedir. ‘Biyoiklimsel Çizelge’ adı verilen bu koordinat sistemi üzerine herhangi bir 
alandaki iklim verileri işlenerek, o alanda biyoiklimsel konforun sağlanabilmesi için gerekli 
olan iklimsel değerler ortaya çıkartılabilmektedir. Bu çizelgeye göre (Şekil 5) en sıcak dö-
nem içerisinde, insanın çok hafif gölgelenmeden başka hiçbir iklimsel koşula gereksinim duy-
madığı, yani genelde iklimsel konforda bulunduğu bölge ‘Biyoiklimsel Konfor Bölgesi’ olarak 

nitelendirilmiştir (A1tunkasa 1990). 

Şekil 5. Biyoiklimsel Çizelge (Olgyay, 1973’den değiştirilerek)

Uzmanlar biyoiklimsel konfor açısından bulunulan ortamdaki hava sıcaklığının hangi eşik 
değerler arasında olması gerektiği ve hava sıcaklığı yanında diğer meteorolojik parametreler-
in neler olduğu üzerinde değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Örneğin, Türkiye için yapılan 
çalışmalarda iklim yönünden insanın konforlu bir ortamda bulunması için ortamdaki sıcak-
lık değerlerinin 16,7°C ila 24,7°C arasında olması gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca, rahatlık 
bölgesinin belirlenmesinde rüzgâr hızının 6 m/sn’den az ve bağıl nem değerlerinin %30-%70 
arası olmasının da sıcaklık değerleri ile birlikte ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır (Güçlü 
2008; Güngör ve Polat 2012).

Bir mekânda biyoiklimsel konfor durumunun belirlenebilmesi için öncelikle sıcaklık, bağıl 
nem, radyasyon ve rüzgâr durumunun saptanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu te-
mel faktörler yanında; sıcak günlerin sayısı, yağış durumu, hava olaylarına bağlı ortaya çıkan 
hastalık ve zararlılar ile hava kirliliği ve atmosferdeki oksijen miktarı da insan konforunu et-
kilemektedir. Bütün bu etkilerin hepsi birden dikkate alınarak biyoiklimsel konfor durumu be-
lirlenebilir (Topay ve Yılmaz 2004; Güngör ve Polat 2012).

3. Ekolojik tasarım ortaya çıkışı

Ekolojik tasarım sürecinde iklim etkilerinin değerlendirilmesi günümüzde önem verilen konu-
ların başında gelmektedir. Bunun temel sebebi kuşkusuz, enerji ihtiyacına dayanmaktadır. 
Aslında bu süreç; 1970’lerde ‘çevresel tasarım’ ile başlayan ve 1980’lerde ‘yeşil tasarım’ ile 
devam eden, 1990’larda ‘ekolojik tasarım’ olarak tanımlanan ve en son ‘sürdürülebilir tasarım’ 
olarak bilinen ve temelinde benzer nitelikler gösteren bir süreçtir.

Nitekim sürdürülebilir kent modellerinde de ekolojik tasarım kurallarında olduğu gibi; Kay-
nak kullanımının azaltılması, • Kirliliğin azaltılması, • Alan ekolojisinin duyarlı bir biçimde 
kullanılması, • Kirletmeyen ulaşım türleri, • Daha yeşil ve estetik bir çevrenin oluşturulması, 
• Enerji tasarrufu, düşünce ve politikalarının benimsenmesi gibi fiziksel göstergelere dayalı 
konular yer almaktadır. Bu bağlamda geleneksel kent dokusu içerisinde var olan ekosistemin 
en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir (Ozdede 2017).
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Bilim ve yüksek teknoloji sayesinde çevre problemlerinin üstesinden kolaylıkla gelineceğine 
inanılan 1970’li yıllar, mimaride yüksek standart ve konforda yapılı çevreler yaratmak ve opti-
mum tasarımı yakalamak amacıyla analitik araştırmaların yapıldığı, yapı tipolojileri ve tasarım 
metodolojileri üzerine çalışıldığı bir dönemdir. 1980’ler liberal ekonominin gelişmesiyle tüke-
tim toplumunun teşvik edildiği, dolayısıyla tüketimde “yeşil düşünce”nin geliştirildiği dönem-
dir. “Geri-dönüşüm” kavramının popülerlik kazanmasıyla mimaride, ozon-dostu ve ayrışabilen 
malzemeleri kullanarak yeşil düşünceyi metalaştıran, teknoloji merkezli bir anlayış hakimdir. 
Ayrıca, 1980’lerin ortasından itibaren, doğayı ana esin kaynağı yapan, pasif enerji sistemleri-
ni kullanmaya çalışan, insanı ekosistemin parçası, binayı da sağlıklı ve biyolojik bir organiz-
ma olarak gören ekoloji merkezli bir anlayış gelişmiştir. Aynı dönem, yerellik ve ekolojik mi-
mari yaklaşımlarının ortak paydada buluştuğu ve Kenneth Frampton’un eleştirel bölgeselcilik 
(critical regionalism) söyleminin yaygınlaştığı yıllardır. Terminolojideki değişim, bu konuda 
genişleyen planlama ve tasarım teorilerini ve uygulama alanını işaret etmektedir. Bu kapsamda 
1990’ların ortasına kadar öznesi “bina”, kaygısı ‘doğayla dengeli bağ kurmak’ olan, genel an-
lamda ‘çevreye duyarlı’ uygulamalardan söz edilebilir (Durmuş Arsan 2008). Nitekim ekolojik 
tasarım çalışmalarında; doğa-insan-çevre arasındaki ilişkiler dengeli ve sürekli bir döngü teme-
line dayandırılmaktadır.
 
Ekolojik tasarım yaklaşımı, Olson (2002) tezinde, gerçekten iyi bir tasarımın doğayı örnek alan 
tasarım olduğunu savunmuş, benzer şekilde Yeang (1995) ise doğa ile birlikte tasarımı vurgu-
lamıştır (Güleç, 2007).

Ekolojik tasarımın tarihinin oluşma süreci; zor iklim şartlarına uyum sağlamak üzerine geliştir-
ilmiş yapı tiplerine örnek olarak Amerikan yerlilerinin çadırı ‘Tipi‘ ve Eskimoların konutları 
‘İgloo’ verilebilir. Yerliler çadırlarını kurdukları yere ve iklime göre çadırın üzerindeki hayvan 
derisini çok amaçlı olarak kullanmaktadırlar; ya rüzgârı içeri alıp mekânı serinletmek ya da 
soğuk hava girişini önlemeye dayalı stratejilerle mekân sıcaklığını kontrol etmeye çalışmak-
tadırlar. Eskimoların kullandıkları igloolar ise hem minimum yüzeyle ısı transferini azaltmak-
ta hem de uzun giriş koridoruyla tampon bölge oluşturmayı başarmaktadır (Hacaloğlu 2007; 
Soysal 2008).

Bu tasarımlarda tek bir iklim elemanına göre hareket edilmemiş, yaşama bölgesinde etkili olan 
bütün iklim elemanlarına karşı tedbirler alınmıştır. Örneğin, yağış miktarlarının fazla olduğu 
alanlarda nemin etkisini azaltmak amacıyla binalar yerden yüksekte oluşturulmuş bir platform 
üzerine konulmuştur (Karadeniz evlerinde olduğu gibi). Kar yağışının yoğun olduğu yerlerde 
ise birbirlerine yakın ve yüksek eğimli çatılara sahip binalar inşa edilmiş ve bu sayede kar 
örtüsünün temizlenmesi kolay hale getirilmiştir. Benzer şekilde kuvvetli rüzgâr alan bölgelerde 
binaların kullanımı az olan bölümleri hâkim rüzgâr yönüne yerleştirilmiştir. Yine yazları aşırı 
sıcak geçen, Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde, iklimlendirme ve soğutma aygıtlarının olmadığı 
dönemlerde, geleneksel mimari, konforlu ortamlar oluşturma konusunda çözüm yolları bulmuş-
tur. Bu çözümlerin başında, günümüzde Türkiye’nin güneydoğu illerinde de rastlanan genelde 
su yüzeylerinin bulunduğu, yüksek duvarlı avluların inşa edilmesi gelmektedir. Avluların içinde 
yer alan çeşme veya küçük havuzlar su zerrecikleri veya buharlaşma sayesinde havayı soğu-
tarak doğal bir hava akımı oluşturur. Suyun daha az olduğu alanlarda ise (İran, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika gibi), doğal havalandırmayı sağlamak amacıyla rüzgâr kuleleri (wind cathcher) 
yapılmış ve yüzeyden daha üst seviyelerde kuvvetli olan rüzgârın yüksek bir baca vasıtasıyla 
yaşama mekânlarına serin hava sağlaması gerçekleştirilmiştir (Soflaee and Shokouhian 2005; 
Toy ve Yılmaz 2009). 

Böylece doğal havalandırmayla rüzgâr enerjisinden pasif olarak enerji elde edilmektedir. Hâkim 
rüzgâr yönü doğrultusunda yerleştirilen binalar arasında ve içinde oluşan koridorlar sayesinde 
pasif rüzgâr enerjisiyle yapı soğutulabilmektedir. Yapı içinde koridor, karşılıklı duvarlar-
da boşluk açılarak sağlanabilir. Doğal havalandırma sağlamanın en iyi yöntemi, yapı içinde 
hâkim rüzgâr yönünde bir atrium tasarlamaktır. Bina içine alınan soğuk havanın sirkülasyonu, 

karşılıklı açılan boşluklar sayesinde sağlanmakta, ısınan hava ise atrium içine alınmaktadır. 
Burada hava genleşmekte, yükselmekte ve bu doğal sirkülasyon kulesinden dışarı atılmaktadır 
(Boduroğlu ve Kariptaş 2011). Dünyada bu sistemleri kullanarak yaşam konforunu etkili şekil-
de yükseltmiş kentler bulunmaktadır.

Şekil 6’da Bağdat’taki tipik bir rüzgâr kuleli avlu evi yer almaktadır. Rüzgâr bacadan girme-
kte ve altta bulunan su havuzu tarafından soğutularak, soğuk hava şeklinde yapının içerisine 
geçmektedir. Bu şekilde doğal bir konfor alanı sağlanmaktadır. Kirli hava ise, yüksek seviyeli 
pencereler sayesinde ayrılmaktadır. Ayrıca bu rüzgâr tutucu sitemlerin mimaride en iyi örnekler 
biri olduğunu göstermektedir (Thomas ve Garnham 2007). Bu sistemler basınç farklarından 
ortaya çıkarak, enerji tasarrufu açısından önemli faydalar sağlayan sistemlerdir.

Şekil 6. Doğal Havalandırma Sistemleri-Rüzgâr Kuleli Avlu Evi Örneği (Thomas ve Garnham 
2007).

Görüldüğü gibi, kentin ve binaların nefes alma ihtiyacı yeni bir düşünce değildir. 19. ve 20. 
Yüzyılda birçok tıp alanındaki reformcular iyi bir havalandırmanın hastalıkların etkisini 
düşürdüğünün farkındalardı. Binalardaki ‘Kontrollü Solunum’ Le Corbusier’in de ilgilendiği 
alanlardandı (Thomas ve Garnham 2007).

Örneğin Stuttgart kenti, 18. yüzyılın ikinci yarısında hava kirliliği ve yeşil alan azalması yönün-
den oldukça sorunlu yerleşmeler arasında sayılmaktadır. Özellikle hava kirlenmesinin önlenme-
si ya da giderilmesi amacıyla, “İklim Planlama” çalışmalarının yapılması zorunlu görülmüştür. 
Bu amaçla, kentin üzerinde biriken durgun kirli havanın düşük hızdaki rüzgâr tarafından itile-
memesinin yarattığı sorunlar sonucunda, mikroiklimsel sirkülasyon ve kent peyzajının korun-
ması iki konu olarak benimsenmiştir (Öztan 2002; Yılmaz ve Memlük 2008).

1960’lardan sonra başlatılan plan ve uygulama çalışmalarına bağlı olarak, kent merkezinden 
çevreye doğru vadiler ve yamaçlar boyunca ışınsal karakterde parklar, tarım alanları ve or-
manla bağlanarak organik bir düzen yaratılmıştır. Amaç, kente çevreden gelen havanın yeşil 
alanlar içinden süzülerek temizlenmiş bir şekilde girmesini sağlamak, hava sirkülasyonu yarat-
mak ve yüksek yapı istilasını önlemek olmuştur. Günümüzde Stuttgart’ın imarı, yılın çeşitli 
zamanlarında esen rüzgârın yön ve hızına göre düzenlenmiş bir meteorolojik haritaya göre 
sürdürülmektedir. Yaklaşık 40 yıllık bir uygulamanın ardından, Stuttgart kentinde yapılan 
düzenlemeler sonucunda elde edilen yeşil alan sistemi ve imar düzeni sayesinde hava kirliliği 
en düşük düzeye indirilmiş ve aynı zamanda kenti çevreleyen bir yeşil kuşak oluşturulmuştur 
(Yılmaz ve Memlük 2008).

Bunun yanında 1952-1954 yılları arasında Londra da meydana gelen hava kirliliği ve sis, insan-
larda solunum zorluğuna yol açmış, binlerce kişinin hastanelere kaldırılmalarına neden olmuş 
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ve 5-6 günlük bir zaman diliminde yaklaşık 4.000 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Bunun 
sebebi kirli havanın herhangi bir hava akımı ile kentten uzaklaştırılamamasıdır. Aynı şekilde 
Manchester ve Salford’da, Almanya’nın Ruhr Bölgesinde, İran-Tahran’da da benzer şekilde 
kirlilik, havanın sirküle edilememesinden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu örneklerde 
de görüldüğü üzere kentlerin hava kalitesinin korunması sağlık açısından da hayati önem taşı-
maktadır (Yılmaz ve Memlük 2008).

Bu bağlamda Gümüş (2012) çalışmasında; meteorolojik parametrelerin tüm mimari, kentsel 
planlama ve peyzaj tasarımını yönlendirebilecek öneme sahip olduğunu; yeni bir yerleşim alanı 
seçiminde meteorolojik parametrelerin analizi ile elde edilen haritaların peyzaj kullanım unsur-
larının doğru şekilde planlanması ve tasarlanmasında yardımcı olacağını belirtmiştir.
Genel olarak ele alındığında, ekolojik tasarım, insan ve çevresine eş zamanlı olarak duyarlı bir 
yaklaşım oluşturmasındaki uyumu; ve aynı zamanda dünya kaynaklarının da yeterli oranda 
ve ekonomik kullanımı ilkesini bir arada sağlamaktadır. Bu genel yaklaşım ve açıklamaların 
ışığında, ekolojik tasarımın genel ilkelerini altı önemli başlıkta özetlemek mümkündür (Vale ve 
Vale, 1996; Güleç 2007): 
• Enerji Bilinci: İnsan yerleşimleri için gerekli olan enerjiyi, güneş, rüzgâr enerjisi vb. 
“doğal ve yenilenebilir‟ alternatif biçimlerde sağlamak ve kendi kendine yeten “enerji etkin” 
mekân-kent çözümleri yaratabilmek amacını taşımaktadır.
• İklimsel Uyumluluk: Tasarımın bulunduğu iklimsel faktörlerin pozitif ve negatif et-
kilerini en uygun şekilde çözümlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin ilk tasarım aşamalarında 
yapılması gerekliliğidir.
• Malzemenin Dönüşümü: Malzeme ve doğal kaynaklarla ilgili dünyadaki genel du-
rum ve bölge özelindeki stokların değerlendirilmesi ve ekonomik kullanımı üç ayrı biçimde 
(dönüştürme/tekrar kullanım/yenileme) uygulanmasıdır.
• İnsan Etkeni-Kültürüne Saygı: Küresel kültürün egemen olduğu dünyada, yerel özel-
liklerin göz önüne alınması gereksinimi nedeniyle, gerek psikolojik gerekse de sosyal ve 
kültürel uyumlu tasarımlar üretebilmek; tasarımlarda yerel özelliklerin kaybolmamasına özen 
göstermektir.
• Zedelemeden Tasarlamak: Tasarım objesinin çevredeki canlı ve cansız unsurlar 
düşünülerek ve genel olarak doğayı mümkün olduğu kadar az zedeleyip “dünyaya adeta do-
kunarak” teması ile ele alınan çözümlemeler bütünüdür.
• Bütünsel Değerlendirme: Tasarımın bütünsel bir bakış açısıyla ele alınması, tüm dünya 
dengesini ilgilendirmesi ve çeşitli meslek grupları bakış açısı ile yorumlanması, gelecekte öner-
ilen diğer çalışmalara ışık tutucu nitelikte olması bütüncül değerlendirme açısından önem arz 
etmektedir.

Aslında ekolojik tarihin oluşma sürecine de bakılırsa, iklim şartlarına uyum sağlanan, insan 
ve çevre uyumunu esas alan bir anlayıştan bahsedilmektedir. Bunun için ilk şart, her koşulda 
iklimin iyi analizinden geçmektedir. Gümüş (2012), doğal peyzajın saptanmasında ve doğanın 
ekolojik gücünün ortaya konulmasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun ise iklim 
faktörü olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde planlama ve tasarıma ilişkin en verimli modeller, 
en doğru kararların ancak iklime ilişkin ayrıntılı analizlerle mümkün olduğunu belirtmektedir.

Peyzaj mimarları, var olan arazi formunu koruma, geliştirme, yeniden yaratma ve yaşam ka-
litesini yükseltme amacıyla yapısal ve bitkisel tasarımlarını, mimari elemanlarla bütünleştire-
rek sunmaktadırlar. Özellikle bitkisel elemanlar da ekolojik tasarım içerisinde önemli bir yere 
sahiptirler. Bitkilerin yerel mikroiklime ve dolayısıyla konfor üzerine olan etkileri mimarlık 
tarihinin en eski dönemlerinden bu yana bilinmektedir. Deneme yanılma yöntemiyle ve insanın 
ısısal gereksinimlerini karşılama içgüdüsüyle, sezinlemeyle de keşfedilmiştir. Doğal unsurlar 
olan bitkiler dönemsel olarak farklı etkiler oluşturmaktadır. Ağaçlar söz konusu olduğunda, 
bunların cinsleri ve büyüme süreleri önemli olmaktadır. Yaprak döken ağaçlar ve iğne yaprak-
lı ağaçlar birer doğal iklim kontrol elemanı olarak kullanılması mümkündür (Zahoor 1997; 
Canan 2008). Soğuk iklim bölgelerinde rüzgârın etkili olduğu yönlerde, rüzgâr duvarı bitkisel 

unsurlarla oluşturulabilir. Böyle bir korunma şekli, bina yüzeylerinden konveksiyonla mey-
dana gelecek ısı değişimleri azaltmaktadır. Rüzgârın bina içerisine girmesini veya girmemesini 
sağlamak için bunların yükseklikleri ve binalara olan uzaklıkları önem kazanmaktadır (Akın 
2001; Canan 2008).

Kentsel ortamda ise, ağaçlandırmayla iklimsel konforun iyileştirilmesi için başlıca yollar; göl-
gelendirme, evapotranspirasyon ve hava akımlarının kontrol edilmesi şeklindedir. Özellikle 
sıcak iklim bölgelerinde serinlik sağlayıcı ve termal düzenleyici etkileri bulunmaktadır. Bu 
yönüyle sıcak iklim bölgelerinde yüksek ısı adası etkilerinin azaltılmasında katkı sağlamaktadır 
(Gomez ve ark. 2004; Canan 2008).

4. Sonuç

İklime göre tasarım konusunda günümüzde yaşayan veya unutulmuş pek çok çarpıcı tasarım 
örnekleri olmasına rağmen, çağdaş mekân tasarımlarında bu geleneksel bilgi birikimlerinin 
hesaba katılmamış olması biyoiklimsel konfor açısından kötü yaşama ortamlarına ve enerji 
masraflarının artmasına neden olmaktadır (Toy ve Yılmaz 2009). Oysa yüzyıllardır deneme 
yanılma yöntemi ile ortaya çıkmış geleneksel kentlere bakıldığında, sert iklim koşullarında dahi 
koşulların ne şekilde yumuşatılacağı bilinen yöntemlerdir.
Ülkemizdeki niteliksiz yapıların sayıca çok oluşu, mevcut yapılara ilişkin veri eksikliği gibi 
önemli nedenler, yapılacak çalışmalar için karşılaşılan zorluklardan bazılarıdır. Ayrıca özel-
likle yönetmeliklerin birbiri ile çelişen maddelerinin bulunması ve yönetmeliklerin eksiklikleri 
bir diğer önemli konudur. Bu bağlamda öncelikle ülkemizdeki mevcut duruma ilişkin bir veri 
tabanı oluşturulması ve bu verilere dayanarak Türkiye’nin sürdürülebilirlik acısından bir yol 
haritası belirlemesi gerekmektedir (Karaca ve Çetintaş 2015). Eksik olan standart ve yönetme-
liklerin oluşturulması ile planlama ve tasarım daha sağlıklı bir boyut kazanacaktır.

Örneğin, kent içi hava kalitesini etkileyen ve üzerinde hemen hiç durulmayan bir konu da eko-
lojik temellere dayalı kent ağaçlandırma stratejilerinin olmamasıdır. Cadde ve sokaklara bilinç-
sizce dikilen ağaçlar ve özellikle yaprağını dökmeyen ağaçlar, rüzgâr hızını keserek, nispi ru-
tubet miktarını artırarak, gölgeleme yaparak, kent içinde eşit koşullarda hava kirliliğinin daha 
şiddetli yaşanmasına yol açmaktadır (Antalya Kent Konseyi 2013).

Aslında mimari tasarımda enerjinin korunmasına yönelik biçimsel tedbirler; 2008/27075 sayılı 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin (BEP), 3. bölümünde yer almaktadır. Yasanın b 
bendinde “Bina içerisinde sürekli kullanılacak yaşam alanları, güneş ısı ve ışığı ile doğal hava-
landırmadan optimum derecede faydalanacak şekilde yerleştirilmelidir” ifadesi yer almaktadır. 
Bu Antalya ile Artvin’in enerjinin korunmasına yönelik aldığı önlemlerde farklılık olması ger-
ektiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde meteorolojik etmenlere bağlı olarak ve farklı koridor 
sistemleri gerektiren peyzaj tasarımlarında da iklim kuşaklarına göre değişken planlamaların 
yasal yönetmelikler içerisinde var olması gerektiği anlamını taşımalıdır.

Türkiye’de sürdürülebilir mimari, örnekler üzerinden incelendiğinde ilk dikkati çeken, kavramın 
önerdiği ilkelerin yeterince irdelenmediği ve dolayısıyla anlaşılmadığıdır. Yapıda sürdürülebil-
irlik kimi örneklerde yüksek teknolojiye sahip, kendi enerjisini üreten, daha az enerji tüketip, 
pasif sistemlerden yararlanan, ‘enerji-verimli’, ‘ekolojik’ veya ‘akıllı’ yapı yapmakla eş tutul-
maktadır. Başka bir deyişle, bulunduğu yerin sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik gerçekleri-
yle bağ kurulmaksızın, kavram daha çok morfolojik yanıyla ele alınmaktadır (Durmuş Arsan 
2008). Bu durum mimaride olduğu gibi aynı şekilde peyzaj mimarlığında da karşımıza çıkmak-
ta, örnekler barındırmaktadır.
Topografik yapı, doğal havalandırma koridorları, mikroiklim oluşturabilecek alanlar vb. dikkate 
alınmaksızın tasarımlar gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra iklim ile uyumlu olmayan yeşil 
elemanlarla süslendiğinde ekolojik sanılan ancak ekolojik  ya da sürdürülebilir bir anlayıştan 
söz etmenin imkansız olduğu alanlar türemektedir.
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Oysa zaten mevcutta doğal yapısı büyük ölçüde değiştirilmiş olan kentsel ortamlarda; açık yeşil 
alanlar, gölgeleme etkisi yaparak ve ortama nem sağlayarak iklim elemanlarını dengeleyebilme-
kte ve aşırı sıcak ve soğuk ortamların oluşmasını engelleyebilmektedirler (Toy ve Yılmaz 2009; 
Güngör ve Polat 2012). Bu mikroiklimin insan ve kent konforunu desteklemesi için kentin neye 
ihtiyacı olduğunu bilmek ve bu noktada su yüzeyleri yeşil alanlar koridorlar veya perdelemeler 
ile ihtiyaçlara cevap verebilmek peyzaj mimarlarının başlıca görevlerindendir.

Balık ve Yüksel (2014) kentleşmeden ötürü oluşacak olumsuz etkileri minimize etmek için 
plancıların planlama karar ve stratejilerinde kullanabileceği kent iklim elemanlarıyla ilgili me-
kânsal bilgi içeren araçları; kent iklim haritaları, kentsel termal konfor haritaları, kentsel hava 
kirliliği haritaları ve kent iklim elemanları modelleme ve simülasyon haritaları olarak belirlem-
işlerdir.

Bu bağlamda, ülkemizde bu araçların planlama ve tasarım pratiğine aktarılması, iklim ile birlik-
te tasarımın mevcut yasal düzenlemeler ile korumanın teşvik edici olması, ekolojik değerlerin 
dikkate alınarak sağlıklı yaşam çevreleri yaratmanın ve biyoiklimsel konfor yönünden uygun 
alan oluşturulması önem teşkil etmektedir. Bu verilerin bilinmesi tasarımcı ve planlamacılar 
için daha doğru ve uygulanabilir kararların alınmasına yardımcı olacaktır.
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Öz: Ekolojik sistemlerin ve bu sistemleri etkileyen faktörlerin sürdürülebilir kalkınma hedefinde 
değerlendirilmesiyle ortaya çıkan ekosistem hizmetleri kavramı 1980’li yıllardan bu yana gerek 
kentsel, gerekse kırsal planlamalarda daha etkin bir yaklaşım haline gelmiştir. Bu çalışmada, 
Ekosistem Hizmetleri kavramının ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişme periyodu, plan ve 
politikalarda ne şekilde değerlendirildiği örneklerle incelenmiştir. Bu kapsam içerisinde, eko-
sistem hizmetlerinin farklı çerçevelerde algılanması ve sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar 
incelenmiş, özellikle kentsel ekosistemlere yönelik en yaygın kullanılan sınıflandırma yöntem-
leri belirlenmiştir. Ayrıca mekânsal planlamalarda ekolojik faktörlerin, Ekosistem Hizmetleri 
algısıyla değerlendirilmesi kentsel planlamalar örneğinde incelenmiştir.

1.Giriş

Ekosistem hizmetleri kavramı esasen ekoloji ve ekonomi dengesinden ortaya çıkmış, insan 
refahını sürdürmede çevrenin önemini vurgulamak için bilim insanları ve karar vericiler arasın-
da yaygın şekilde kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Doğal ve sağlıklı ekosistemlere olan 
bağımlılığımızı ve sorumluluğumuzu vurgulayan, daha bütünsel bir görüş doğrultusunda in-
san-doğa ilişkileri üzerine yeni perspektifleri düzenleme potansiyeli olan, değişken ve yenilen-
ebilir bir kavramı temsil etmektedir (Chaudnary 2015). Farklı bir ifadeyle; ekosistem hizmetleri 
yaklaşımı insan hayatının ve refahının sağlanabilmesi için ekosistemlerin doğrudan ve dolaylı 
olarak sunduğu durumlar, süreçler, işlevler, faydalar ve ürünlerin tümü olarak tanımlanmaktadır 
(De Groot ve ark. 2010; Hiedanpa ve ark. 2010; MEA 2005; Turner 1991; TEEB 2010; UK 
NEA 2011). 

Ekosistem Hizmetleri kavramının, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olduğu ve beraberinde 
Avrupa’ya yayıldığı görülmektedir. Bunu Birleşik Krallık, Almanya, Çin, Avustralya, Kanada 
ve diğer ülkeler izlemektedir.

Daily (1997), Costanza (1997) ve Binyıl Ekosistem Değerlendirmesinin (MEA 2005) yayın-
larından sonra, ekosistem hizmetleri kavramı, çeşitli disiplinlerden bilim adamları tarafından 
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların çoğu, ormanlar, sulak alanlar, 
turba bataklıkları, çayır ve mera gibi doğal veya yarı-doğal alanlardan sağlanan ekosistem 
hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalardır.

Ekosistem Hizmetlerini tanımlama ve sınıflandırma konusuna yaklaşımlar arayan uluslararası 
kurum ve kuruluşlar, 2000’li yılların başlarında  bu konuyla ilgili olarak önemli girişimlerde 
bulunmuşlardır (UK NEA 2011, 2012; UNEP 2009). Bu girişimlerin ortak amacı, ekosistem 
hizmetlerini tanımlamak ve sınıflandırmak için standartlaştırılmış yaklaşımlar sunmak, peyza-
jlar arasındaki iletişim ve karşılaştırmaların kolayca elde edilebilmesini sağlamaktır (Potschin 
2011; Carpenter ve ark. 2009; MEA 2005). Potschin ve Haines-Young (2016)’a göre, ekosistem 
hizmetlerini tanımlamak ve sınıflandırmak, ayrıca ekosistem hizmetlerini ölçmek ve harita-
lamak, plan ve uygulamalarda elde edilen verilerin değerlendirileceği bir girişimin temelini 
oluşturmaktadır.

Ekosistem Hizmetleri araştırmaları, sınıflandırmaların ve terminolojilerin çok sayıdaki yoru-
mundan kaynaklanan çeşitli güçlüklerle karşı karşıyadır. Farklı ekosistem hizmet tanımları ve 
yorumları, araştırma alanını zenginleştirmek için önemlidir ancak bu sınıflandırma ve tanımlar 
arasındaki mevcut farklılıkların ve belirsizliklerin ekosistem-hizmet tabanlı yaklaşımlar arasın-
da karşılaştırılabilirliği geliştirmek için giderilmesi gerekli bir konudur. Ekosistem hizmetleri 
sınıflandırma sisteminin tutarlılığı, politika gelişimini çoklu mekân ölçeklerinde bilgilendirmek 
ve ekosistem hizmetlerini karar alma sürecine dahil etmek için zorunludur. Doğadan elde edilen 
pek çok hizmetin, insanların yaşam kalitelerini nasıl etkilediğinin anlaşılabilmesi için Binyıl 
Ekosistem Değerlendirmesi (MEA), araştırmalar ve uygulamalar için geniş bir çerçeve sun-
maktadır. Bu değerlendirme Ekosistem Hizmetlerini,  dört ana katagoriye ayırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Ekosistem Hizmetleri, Kent Planlama, CICES, Binyıl Ekosistem 
Değerlendirmesi
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Tablo 1. Ekosistem Hizmetleri (MEA 2005) 

MEA (2005) sadece bir değerlendirme değil aynı zamanda bilim insanları, politika üreticileri, 
karar vericiler ve çeşitli paydaşlar tarafından bilgi üretilmesi de dahil olmak üzere yaygınlaşan 
sosyal bir süreç sunmaktadır. Bu çok aktörlü süreç, üretilen bilgiyi yüksek etkilerle yayma-
da başarılı bir rol almıştır. Ekosistem ve Biyoçeşitlilik Ekonomisi (TEEB 2007-2010), Biy-
oçeşitlilik Göstergesi Ortaklığı (BIP 2006), İngiltere Ulusal Ekosistem Değerlendirmesi (UK 
NEA 2011), Ekosistem Hizmetleri Ortaklığı (ESP 2008)’da bu rapor sonrasında önemli katkılar 
sağlamıştır.

Dünyada en yaygın olarak kullanılan MEA (2005) ekosistem hizmetleri sınıflandırma yaklaşımı 
büyük ölçekli haritalamalar ve değerlendirmeler için bir temel oluşturmuştur (Maes ve ark. 
2012). Buna ek olarak yukarıda ifade edilen farklı tipolojide ulusal ve uluslararası ekosistem 
hizmetlerini sınıflandırma yöntemleri mevcuttur. Ekosistem Hizmetlerinin Ortak Uluslararası 
Sınıflandırması (CICES) ise Ekosistem Hizmetlerini ölçmek ve değerlendirmek için hazırlan-
mış ve AB’nin 2020 Biyoçeşitlilik Stratejisi’ni desteklemek üzere tasarlanan çerçevenin bir 
bölümünü oluşturmaktadır (Maes ve ark. 2014, 2016). 

Ekosistem Hizmetlerinin Ortak Uluslararası Sınıflandırması (CICES)’in sunduğu detaylı sını-
flandırmaya paralel olarak, Almanya’da,  TEEB (2007) kapsamında ulusal ölçekte yapılan 
çalışmalarla Alman Ulusal Ekosistem Değerlendirmesi NEA-D’nin çerçevesi belirlenmiştir 
(Albert ve ark. 2014). Belçika’da ise CICES, ekosistem değerlendirmesinin gereklilikleri-
ni karşılamak için en ayrıntılı sınıflama düzeyinde irdelenmiştir (Turkelboom ve ark. 2013; 
Mononen ve ark. 2015). Finlandiya’da da ulusal ölçekte bir gösterge çerçevesi geliştirmek 
için CICES sınıflandırma sistemi kullanılmıştır. Potschin ve Haines-Young (2016)’ya göre, bu 
tür ulusal uygulamalar incelendiğinde, CICES’ teki ayrıntılı sınıf düzeyinin ve kategorilerinin 
geniş olmasının, çalışmaların raporlanması esnasında yararlı olabileceği ve şeffaf bir şekilde 
tanımlanmasının avantajlı olduğu ifade edilmektedir.

Bu çalışmada, kentsel ekosistem hizmetlerinin sınıflandırılması ve mekânsal planlamalara ak-
tarılması ile ilgili yapılmış çalışmalar ve uygulamada kullanılan değerlendirmeler incelenmiştir. 
Bu amaçla öncelikle uluslararası düzeyde hazırlanmış çalışmalar dikkate alınmıştır. AB 2020 
biyoçeşitlik stratejisi (EU Biodiversity Strategy to 2020) kapsamında hazırlanan Ekosistem 
Hizmetlerinin, plan ve politikalarda nasıl kullanılacağı ile ilgili teknik raporlar (Mapping and 
Assessment of Ecosystems and their Services Urban Ecosystems-MAES) (MAES 2012; 2014; 
2016). Ekosistem ve Biyoçeşitlilik Ekonomisi (TEEB 2007), Biyoçeşitlilik Göstergesi Ortak-
lığı (BIP 2006), İngiltere Ulusal Ekosistem Değerlendirmesi (UK NEA 2011) vb. raporlar ve 
bu raporlardaki örnek uygulamalar incelenmiştir. MAES, (2016), Avrupa Üye Devlet ve yerel 
düzeyde kullanılan kentsel ekosistemlerin ve hizmetlerin durumunu değerlendirmek için bir 
yönlendirici çerçeve içermektedir. Bu raporda on kente ait  (Portekiz: Cascais, Oeiras, Lizbon; 
İtalya: Padua, Trento, Roma, Hollanda: Utrecht, Polonya: Poznań, İspanya: Barselona, Norveç: 
Oslo) ekosistem hizmetlerinin analizi gerçekleştirilmiştir. 

2.Ekosistem Hizmetleri Kavramının Faklı Ülkelerde Araştırma, Plan ve Politikalarda 
Uygulama Örnekleri

Ekosistem Hizmet kavramı ve çerçeveleri son yıllarda, dünya genelindeki çeşitli ülkelerin plan, 
politika ve stratejilerinde yer almaktadır. İngiltere’deki ulusal politikalar ve stratejilerde “eko-
sistem hizmetleri” terimi yaygın olarak kullanılmaktadır. 2012’de yayınlanan İngiltere Ulu-
sal Planlama Politika Çerçevesinde, planlama sisteminde “Ekosistem Hizmetleri” kavramının 
tanınması gerektiği belirtilmiştir. İngiltere’deki yerel planlarda da ekosistem hizmetlerine atıf 
yapılmıştır. Örneğin,  Kuzey Devon ve Torridge için hazırlanan yerel kalkınma planlarında 
ağaçların ve diğer bitki örtüsünün sağladığı ekosistem hizmetlerinin, bölgenin ekonomisi ve 
kimliğini nasıl desteklediği belirlenmiş, ağaçların 98000 ton karbon depoladığını ve havadaki 

partiküllerin uzaklaştırılmasında önemli bir rol oynadığı tespit edilmiştir. i-Tree Eco yöntemi 
ile hesaplanan karbon depolama biriminin 1,5 milyon pound, hava kirliliğinin ortadan kaldırıl-
ması için ise 1,3 milyon pound değerinde olduğu belirlenmiştir. Planın uygulaması safhasında 
çalışma alanının doğal ortamının koruması hedeflenmiştir. i-Tree Eco hesaplama aracı, ağaç 
konumlarını haritalamak ve sağladıkları ekosistem hizmetlerinin finansal değerini hesaplamak 
için kullanılan bir yöntemdir. Ağaçların ve diğer bitki örtüsünün bölgeye yaptığı katkıyı belir-
lemek için İngiltere’nin Torbay bölgesinde kullanılmıştır (Ecosystem services Technical Infor-
mation Note 2016). Birleşik Krallık Ulusal Ekosistem Değerlendirmesi, Ekosistem Hizmetler-
ini Tablo 2 ‘de açıklandığı gibi dört kategoriye ayırmıştır.

 Tablo.2 İngiltere Ulusal Ekosistem Değerlendirmesi 2007 (UK NEA, 2011).

ABD’de (ABD) son on yılda USDA Orman Servisi ve ABD Çevre Koruma Dairesi gibi federal 
hükümet kuruluşları tarafından ekosistem hizmetlerinin araştırılması ve konuyla ilgili farkın-
dalığı arttırmak için çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar ülkenin bazı bölgelerinde plan ve 
politika yapımında değerlendirmeye alınmıştır (McPhearson ve ark. 2014). 

Avrupa’da, Ekosistem hizmetleri kavramının uygulamalara aktarılması, Avrupa Birliği politi-
kaları çerçevesinde; 2020’ye kadar Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi (EC 2011) ve Yeşil Altyapı 
Stratejisi (EC 2013) ile teşvik edilmiştir. AB üyesi ülkelerde ekosistem hizmetleri kavramına 
olan ilgi artmış ve politikaların oluşturulmasında kullanılması son yıllarda gelişmiştir (Hauck ve 
ark. 2013; Albert ve ark. 2014). Ekosistem Hizmetlerinin önemi, İklim Değişikliği Hükümetler 
Arası Paneli (IPCC) ile benzer bir konumda olan Uluslararası Biyoçeşitlilik ve Ekosistem 
Hizmetleri Paneli (IPBES) aracılığıyla da vurgulanmaktadır.

Ekosistem Hizmetlerinin tanımlanması ve sınıflandırılmasına yönelik, Avrupa’da önem-
li  uluslararası araştırmalar yürütülmüştür. Bunlara örnek olarak OpenNESS (OPENNESS 
2015)  ve OPERAs (OPERAS 2015) konsorsiyumları verilebilir. Bu projelerin her ikisi de 
doğal kaynakları ve ekosistem hizmetlerini pratik yollarla toprak, su ve kentsel yönetim ile 
karar alma süreçlerine entegre etmeyi amaçlamaktadır. BESAFE (BESAFE 2015), ESMER-
ALDA (ESMERALDA  2015)  gibi AB tarafından finanse edilen araştırma programları bu 
alanlarda daha fazla bilgi sağlamayı hedeflemektedir. URBES (Kentsel Biyoçeşitlilik ve Eko-
sistem Hizmetleri) araştırma projesi de, Avrupa’daki ve Amerika’daki yedi şehirdeki Kentsel 
Ekosistem Hizmetlerinin ve biyoçeşitliliğin değerlendirildiği bir çalışmadır. Kentsel mekanları 
karmaşık sosyal-ekolojik sistemler olarak algılayan proje, çok ölçekli disiplinlerarası yaklaşım-
ları ve entegre değerlendirme yöntemlerini uygulamıştır. URBES projesi ile Berlin, Rotterdam, 
Salzburg, Stockholm, Barcelona, Helsinki ve New York City’de kentsel ekosistem Hizmetleri-
nin tespiti hedeflenmiş ve bilim insanları, planlamacılar, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları 
ve genel halk arasında bilgi alışverişi sağlanmaya çalışılmıştır.

5. Oturum 5. Oturum
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3.Kentsel Ekosistem Hizmetleri

Kentsel alanlar, temel olarak ekosistemlere bağımlı insan-çevre ilişkisine yönelik sistemle-
rdir. Sürdürülebilir kentsel planlamanın sağlanması için, kentsel ekosistem hizmetlerinin be-
lirlenmesi ve planlama sürecine entegrasyonu önemli bir konudur (Luederitz ve ark. 2015). 
Kentsel Ekosistem Hizmetleri, özerk fakat etkileşimli sosyal, ekolojik, ekonomik ve teknolojik 
sistemler bağlamında üretilir ve tüketilir niteliklere sahiptir (Gomez-Baggethun ve ark.2013a; 
McPhearson ve ark. 2016).

Kentsel Ekosistem Hizmetleri analizi, sadece kent içindeki ekolojik altyapıyı değil, kentsel 
alanların tanımları ve sınırları, ülkeler ve bölgeler arasında farklılıkları da içerir. Kentsel Eko-
sistem Hizmetleri kent merkezleri ve çevre havzalar dahil olmak üzere kent ve kent çevresinde-
ki arazilerden kaynaklanan ve etkilenen hizmetleri de kapsar. Bu alanlara kent ormanları ve 
ekili alanlar örnek olarak verilebilir (La Rosa ve Privitera 2013).

4.Kentsel Ekosistem Hizmetlerinin Sınıflandırılması 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, kentsel ekosistem hizmetlerini biyofiziksel, ekonomik ve 
sosyo-kültürel boyutlarıyla daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca, kentsel ekosistem 
hizmetleri, Binyıl Ekosistem Değerlendirmesinin 27. bölümünde (MEA 2005) ve Ekosistemler 
ve Biyolojik Çeşitliliğin Ekonomisi (TEEB 2011) gibi büyük girişimler tarafından ele alınmış 
ve ekolojik altyapı konusundaki politika tartışmalarının bir parçası olarak değerlendirilmiştir. 
Ekosistem Hizmetleri ile ilgili çalışmalarda kent ekosistemlerine verilen önem, sulak alanlar 
ya da ormanlar gibi diğer ekosistemlerle karşılaştırıldığında daha az sayıdadır. Benzer şekilde 
Türkiye’de yapılan çalışmalarında oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Farklı yaşam alanları 
farklı ekosistem hizmetleri sağladığından, genel sınıflandırmanın belirli ekosistem türlerine 
göre uyarlanması gerekmektedir. Kentsel ekosistemler, hava temizleme, gürültü azaltma, kent 
içi mikro iklim düzenleme ve madde kaybını (su, toprak vb) azaltma gibi insan sağlığı ve güven-
liğine doğrudan etki eden hizmetleri sunmada önceliklidir. Bununla birlikte, farklı ölçekte, han-
gi ekosistem hizmetlerinin ön plana çıktığı, her coğrafi bölgenin çevresel ve sosyo-ekonomik 
özelliklerine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Tablo 3’de kentsel ekosistem 
hizmetlerinin genel sınıflandırılmasına yönelik CICES sınıflandırma birimleri verilmiştir.

Tablo 3. CICES sınıflandırma çerçevesine göre kentsel alanlardan sağlanan ekosistem hizmetleri 
(Wentworth, 2017).

Tablo 3’de görülen sınıflandırma yöntemine ve bu çalışmanın önceki bölümlerinde ifade 
edilen diğer sınıflandırma yöntemlerine göre, kentsel alanlardan sağlanan öncelikli ekosistem 
hizmetleri genel başlıklar itibariyle aşağıda sıralanmıştır.

Gıda temini: Kentsel alanlarda gıda üretimi, şehir dışı çiftlik ve tarım alanlarında, çatılarda, 
bahçelerde ve toplu kullanım alanlarındaki bahçelerde gerçekleşmektedir (Andersson ve ark. 
2007; Barthel ve ark. 2010) 

Su temini: Tüm karasal ve sucul ekosistem hizmetleri  (taşkın kontrolü, gıda üretimi, iklim 
düzenleme, toprak verimliliği, karbon tutumu ve besin geri dönüşümü vb.), suyun varlığı 
ile desteklenmektedir. Suyun varlığı ve kalitesi, doğrudan insan kullanımı için bir ekosistem 
hizmeti olduğu gibi, taşkınların ve aşırı kuraklıkların önlenmesinde de ekosistemlerin sağladığı 
bir hizmettir.

5. Oturum 5. Oturum
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Ekosistemler, şehirlere içme ve diğer kullanımlar için temiz su sağlarken, suyun depolanması 
ve kontrollü olarak drenajını da sağlar. Şehir suyunun toplandığı alandaki bitki örtüsü ve or-
manlar mevcut su miktarını etkiler (Chichilnisky ve ark. 1998).

Akış azaltma: Kentsel alanlarda geçirimsiz yüzey alanının arttırılması (yapılaşma ve amaç dışı 
alan kullanımına bağlı), yüzey suyu akışının hacmini ve hızının artmasına neden olmaktadır. 
Kent alanlarındaki vejetasyon, suyun hızının yaprak ve saplar yoluyla azalmasını sağlayarak, 
yağış olaylarını takiben yüzey akışını azaltır (Villarreal ve Bengtsson, 2005). Kentsel yeşil 
alanlar yağmur suyunun etkilerini yavaşlatmakta ve suyu süzerek kentsel drenaj sistemleri üze-
rindeki baskıyı azaltmaktadır (Bolund ve Hunhammar 1999; Pataki ve ark. 2011). 

Kentsel mikroklima düzenlemesi: Kentsel alanlarda, kentsel ekolojik altyapı lokal sıcaklıkları 
düzenler ve kent ısı adalarının etkilerini tamponlar (Moreno-Garcia 1994). Bu alanlardaki ve-
jetasyon, en sıcak aylarda sıcaklığı, gölgelendirme yoluyla ve havadaki ısıyı soğurarak azaltır 
(Bolund ve Hunhammar 1999; Hardin ve Jensen 2007). Bitkilerdeki su, buharlaştıkça ısıyı 
emer, böylece havayı belli bir süreç içinde soğutur (Nowak ve Crane 2000). Kentsel alanlar-
daki ağaçlar, güneş ışınımı ve sıcaklığı absorbe ederek  sokaklar ve kaldırımlarda gölgeleme 
görevi görerek, yüzey ve hava sıcaklıklarını düzenler. Şehrin ısı yükünün azaltılması, ağaçların 
şehirlere sağladığı en önemli düzenleyici ekosistem hizmetlerinden biridir (McPhearson 2011).
Gürültü azaltma: Kentsel toprak ve bitkilerin, ses dalgalarının soğurma, sapma, yansıma ve 
kırılma yoluyla gürültü kirliliğini hafiflettiği farklı çalışmalarda ifade edilmektedir (Aylor 1972; 
Fang ve ark. 2003). Ağaçların sıralı dikiminde ses dalgaları yansıtılır ve kırılır, ses enerjisi-
ni dallar ve ağaçlar vasıtasıyla dağıtır. Ayrıca, farklı bitki türlerinin, gürültüyü farklı şekilde 
azalttığı gözlenmiştir (Ishii, 1994; Pathak ve ark. 2007

Hava arıtma: Kentsel ekosistemlerdeki bitki örtüsü, ozon (O2), kükürt dioksit (SO2), azot 
dioksit (NO2), karbon monoksit (CO) ve partiküler madde 10 μm’den (PM10) az da olsa at-
mosferden gelen kirletici maddeleri absorbe ederek hava kalitesini etkileyebilmektedir (Nowak 
1994a; Escobedo ve ark., 2008). Bitki türleri arasında örneğin, yaprak döken ve her daim yeşil 
türler arasında önemli farklar olsa da, kent ağaçları hava kirleticilerinin etkilerini azaltmada 
önemli katkılar sağlamaktadır (Aylor ve ark, 2003). 

Doğal afetlerin etkisinin azaltılması: Mangrovlar, deltalar ve mercan kayalıklarının oluştur-
duğu ekolojik altyapı, fırtına gibi iklim olaylarından, sıcak hava dalgalarından, kuraklıktan, 
kasırgalar ve tsunami dahil tehlikelerden tamponlamak için doğal engel oluşturmaktadır. Bu 
altyapı kıyı kentlerine verilen zararı önemli ölçüde azaltmaktadır (Farber 1987; Danielsen ve 
ark. 2005; Kerr ve Baird 2007). Vejetasyon zemini stabilize eder ve heyelan olasılığını azaltır.
Atık arıtma: Kentsel alanlardaki bitki toplulukları birçok atık türünün geri dönüştürülebilmesi 
ve ayrışmasında önemli bir rol oynar. Kentsel alanlarda atık maddelerin arıtılması için depo 
alanlarına kaba odunsu çöpler ekleyerek, kanal içi çakıl yatakları oluşturarak ve bitki örtüsü 
tampon alanlarının genişliği arttırılarak sağlanabilir (Booth 2005).

Küresel İklim düzenleme: Kentlerde sera gazı salınımı, karbondioksit (CO2), metan (CH4), 
azot oksit (NO2), kloroflorokarbonlar (CFC) ve troposferik ozon (O3) içerir. Kentsel ağaçlar, 
bu salınım sırasında aşırı karbonu fotosentez sırasında önemli bir karbon yutağı görevi üstle-
nirler (McPherson ve Simpson 1999). Ağaçların sayısının arttırılması, kentsel alanlarda atmos-
ferik karbon birikimini potansiyel olarak yavaşlatma olasılığı vardır. 

Tozlaşma, zararlı kontrolü ve tohum dağılımı: Tozlaşma, haşere kontrolü ve tohum dağılımı, 
kentsel ekosistemlerin işlevsel çeşitliliğinde önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca sistemlerin 
sürdürülebilirliğinde de kritik bir rol oynamaktadır (Andersson ve ark. 2007). 

Kültürel hizmetler ve rekreasyon: Kentsel ekosistemlerin rekreasyonel yönleri, kentlerdeki en 
değerli ekosistem hizmetlerinden biridir. Parklar, ormanlar, göller ve nehirler rekreasyon için 

çeşitli imkanlar sağlar, böylece insan sağlığını ve refahını arttırmaktadır(Bolund ve Hunhamar 
1999)
Estetik faydalar: Kentsel ekosistemler, insan yaşamını anlamlandıran ve duygularla zengin-
leştiren estetik-psikolojik kazanım sağlayan faktörler olarak önemli bir rol oynamaktadır (Ka-
plan 1983). Kentsel yeşil alanlardan gelen estetik faydalar stresin azalması, fiziksel ve zihinsel 
sağlığın artması ile ilişkilendirilmiştir (Van den Berg ve ark. 2010a).

Bilişsel gelişim: Doğaya ve yeşil alana kapsamlı bir yaklaşım, bilişsel gelişim için ortam 
yaratma potansiyelini arttıran ve ekosistem hizmetlerini daha güçlü bir şekilde tanıma imkânı 
sağlayan çok sayıda fırsat sunmaktadır. Kentsel ormanlar ve tematik bahçeler çoğunlukla çevre 
eğitimi için kullanılabilir niteliktedir (Tyrväinen ve ark. 2005 ).

Mekanın sahip olduğu değer ve sosyal uyum: Yer değerleri, yaşanılan ortama duygusal anlam 
yüklemeye karşılık gelmektedir (Altman ve Low 1992). Benzer şekilde, kentsel ekosistemlerin 
kimlik ve topluluk duygusunun tanımlanmasında rol oynadığı da belirtilmiştir (Altman ve Low 
1992)

 Biyolojik yaşamlar için yaşam alanı hizmetleri: Kentsel alanlar birçok canlı türü için yaşam 
alanı sağlar. Belirli bir zaman dilimi sonrasında kent alanında bulunan biyolojik canlılar için 
kentsel biyotop alanları oluşmaktadır. 

Çalışmanın bu bölümünde ,dünya genelinde yapılmış örnek bazı çalışmalar sunulmuştur. Avus-
tralya Canberra’da yürütülen çalışmada, temel Ekosistem Hizmeti olarak iklim düzenleme 
seçilmiştir. Kentsel alanlardaki ağaçların sağladığı Ekosistem Hizmetlerinin yararlarının değer-
lendirildiği projede, kent içerisindeki yaklaşık 400 000 ağacın kent iklimini düzenlediği ve 
hava kirliliğini azalttığı belirlenmiştir. Kentsel alanlardaki ağaçların kent yönetimi için yıllık 
olarak 4 milyon ABD $ tutarında tasarruf sağladığı tahmin edilmiştir (Brack 2002). 

Moğolistan’ın başkenti Ulaanbaatar’da ise su temini ve diğer ekosistem hizmetlerinin gelece-
kteki durumları farklı senaryolar altında tahmin edilmiştir. Kentteki su kayıplarının sanayi ve 
ekonomik büyüme üzerine etkilerinin uzun vadeli stratejiler için dikkate alınması sağlanmıştır 
(Almack ve Chatreaux 2010).

İspanya Barselona’da 2001 yılından beri, çevresel ve sosyo-ekonomik yönleri kapsayan veri, 
harita ve analizlerin sistematik bir veri tabanını oluşturan SITxell2 projesinde, Ekosistem 
Hizmetleri çerçevesinin uygulanması (CICES) ile kentsel bölgelerde yaşayan insanlar için fay-
da sağlayan doğal süreçleri ve işlevleri vurgulamaktadır. Barselona’da Ekosistem Hizmetleri 
haritaları, belediye düzeyinde toprak dengesini ve sürdürülebilir peyzaj planlamasını teşvik 
etmek ve kentsel planlamanın temelini oluşturan bölgesel yeşil altyapı teklifi hazırlamak için 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada kentsel planlar yalnızca yeni gelişmeler veya altyapılar için 
önerileri değil, yerleşim bölgelerinin, tedarik, düzenleyici veya kültürel hizmetler nedeniyle 
büyük değer taşıyan konut dışı alanların korunması ve yönetimi için planları da içermektedir.

5.Sonuç

Günümüze kadar yapılmış çalışmalar ışığında ekosistem hizmetlerinin sınıflandırılmasıyla il-
gili iki temel saptama yapılmıştır. Öncelikle 1) sınıflandırmaların, yöntem olarak farklılıklar 
gösterse de temel olarak dört hizmet konusu çerçevesinde geliştiği ifade edilebilir. 
- Doğrudan ekonomik bir karşılık sağlayan ekolojik faktörler, farklı bir ifadeyle sosyal 
yapının fayda sağladığı peyzaj potansiyellerini içeren hizmetler.
- Doğrudan hizmet sağlayan ekolojik faktörlerin, işlevini olumsuz etkileyecek unsurların 
giderilmesi ya da etkisinin azaltılmasını sağlayan hizmetler.
- Doğrudan hizmet sağlayan ekolojik faktörlerin dahil olduğu doğal sistemlerin sürdürüle-
bilirliğinin sağlanması konusunda katkı sağlayan hizmetler.
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- Sosyal çevre bileşenlerinin gereksinimlerine ve gelişimine yönelik katkılar.
Bir diğer konu 2) Ekolojik sistemlerin değişken, yenilenebilir ve çeşitliliğine bağlı olarak her 
çalışma alanının karakter özelliklerine göre Ekosistem Hizmetlerinin sınıflandırma çerçeveler-
inin değişebileceğidir. 

Bu doğrultuda ülkelerin, sahip oldukları ekolojik sistemlere ve bu sistemlerin hizmet olarak 
algılanmasına yönelik ulusal çalışmalar yürütmeleri önemlidir. Bu kapsamda ülkemizde Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ekosistem hizmetleri Şubesinin 
kurulması önemli bir adımdır. Ulusal düzeyde kurumsal bir yaklaşımla yürütülecek çalışma-
lar ve bu çalışmaların, peyzajların planlanması, onarımı ve yönetimi çalışmalarına aktarılması 
konusunda bir çerçeve oluşturulması, sürdürülebilir kırsal ve kentsel kalkınma hedeflerine 
ulaşmada önemli bir araç niteliğindedir.
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Öz: Güvenlik, geniş kapsamlı ve çok yönlü bir kavram olup asker ve polisi ilgilendiren konu-
ların yanı sıra siyasi, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konuları da içine almaktadır. Son 
yıllarda güvenliğe yönelik tehdit ve tehlikelerin kapsamı genişlemiş; çevre sorunlarının da göz 
önüne alınma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda ise ekolojik güvenliği de kapsay-
an çevre güvenliği gündeme gelmiştir. Çevre güvenliği, ekosistem ve ekosistemin bir parçası 
olan insanın varlığı ve geleceğinin güvence altına alınması düşüncesine dayanmaktadır. Eko-
lojik güvenlik ise ekosistem hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ekosistem sağlığının korunmasını 
içermektedir. Ayrıca ekolojik güvenlik, insanlığın verimlilik, sağlık ve yaşam güvenliği, su ve 
gıda güvenliği, hava kalitesi ve yeşil çevre gibi temel unsurların ekolojik yıkımdan ve çevre 
kirliliğinden etkilenmeme derecesini tanımlamaktadır. Kentlerde ekolojik güvenlik, kentsel 
çevrenin mevcut durumdaki güvenliği ve kentin gelecekteki gelişiminin güvenliği olmak üzere 
iki ana konuya odaklanmaktadır. 

Ekolojik güvenlik kavramı, peyzaj ekolojisinin teori ve yöntemlerinden geliştirilmiştir. Ekolo-
jik süreçlerin güvenliği ve sağlığı için kritik olan stratejik peyzaj öğeleri, bunların konumları ve 
mekânsal bağlantılardan oluşan deseni temel alır. Bu bağlamda kentsel yeşil alanlar da ekolojik 
güvenlik sistemi içerisinde önemli rol oynayan ekolojik çeşitliliği korur. Kentsel yeşil alan-
ların varlığı ve işlevleri, kentin ekolojik güvenliğine temel oluştururken aynı zamanda engel de 
olabilir. Bu çalışmada; güvenlik, çevre güvenliği ve ekolojik güvenlik kavramları açıklanmış; 
Konya kent peyzajında ekolojik güvenlik değerlendirmesi yapılarak Konya kenti yeşil alan-
larının kentin ekolojik güvenliğine katkıları açıklanmıştır. 

1. Giriş

İnsanların barınma ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için bir arada yaşamaya başlamaları, 
kentsel yerleşimlerin ortaya çıkmasındaki en temel nedenlerdendir. Günümüzde kentte yaşayan 
insanlar için kendilerini güvende hissetmeleri öncelikli ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.  
Geçmişte olduğu gibi 21. yüzyılda da kentlerin en önemli sorunu, güvenliğin sağlanması olmuş-
tur. Ancak geçmişten farklı olarak günümüzde hem güvenlik kavramının kapsamı genişlemiş 
hem de güvenlik sorunları ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe taşınmıştır.

Son dönemlerde, kent ve güvenlik kavramları ayrılmaz biçimde birlikte kullanılmaya başlan-
mıştır. (Kaypak, 2011). Çünkü kentsel yaşam, herkes için güven içinde olmalıdır (Kaypak, 
2016). Kent güvenliği kavramı, kentleşme sürecine ilişkin güvenlik gereksinimi ve buna yöne-
lik geliştirilen stratejileri kapsar (Şahin, 2016). Kentsel güvenlik, “kentte yaşayan bir bireyin ya 
da grubun, kentsel yaşamına dair tüm ihtiyaçlar ve ilişkiler ağını gerçekleştirirken güvenliğinin 
sağlanabilmesi” olarak düşünüldüğünde sadece asayiş olarak ele alınamaz (Toprak, 2000). 

Yaygın olarak suç ile ilişkilendirilen güvenlik kavramı artık çevre sorunlarıyla ilgili hale 
gelmiş (Kaypak, 2012; Erdem, 2016); çevre güvenliği ve ekolojik güvenlik ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Çevre güvenliği, yerel ölçekten küresel ölçeğe kadar çevre sorunları karşısında 
devletlerin ve insanların varlığının güvence altına alınmasını hedeflerken (Parlar ve Aslantürk, 
2014); ekolojik güvenlik ekosistemlerin, ekosistem hizmetlerinin ve döngülerin sağlıklı işley-
işini hedeflemektedir (Pirages ve DeGeest, 2004). Dünya nüfusunun büyük bir kısmının kentle-
rde yaşaması, hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin neden olduğu sorunlar karşısında kentlerde 
çevre güvenliği ve ekolojik güvenlik gittikçe önem kazanmaktadır (Hodson and Marvin, 2009).  

2. Güvenlik

Güvenlik, geniş kapsamlı ve çok yönlü bir kavram olup insanın temel ihtiyaçları arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle insan yaşamı ve yaşam kalitesi için son derece önemli ve gereklidir.  
Farklı tanımlara göre güvenlik, 
• Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşay-
abilmesi durumudur (TDK, 2012).
• Güven içinde olma, tehlike bulunmaması hali, emin ve rahat olma durumudur (Pektaş, 
2003). 
• Toplum ve bireylerin çeşitli etkenlerden zarar görmeden yaşayabilmesidir (Kaypak, 
2012).

Güvenlik:
• Bireysel ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Güvenlik ihtiyacı, kendini güven ve emniyet içinde 
tehlikeden uzak hissetme, korunma, barınma, korku ve kaygıdan uzak durma ve bunun içinde 
kural ve yasalara olan gereksinimlerden meydana gelmektedir (Maslow, 1943). 
• Bir duygu ve algıdır (Kaya, 2009). Kişinin kendisi, ailesi ve toplumu güvende ve em-
niyet içinde hissetmesi sonucu oluşur (Maslow, 1943). Art’a göre güvenliğin öznel yönü “teh-
ditler, kaygılar ve tehlikeden uzak olma hissi” anlamına gelmektedir (Brauch, 2008). Bireysel 
ve toplumsal açıdan gerçek veya algısal olarak suç tehditlerinden uzak olma halidir (Uluslar-
arası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği, 2012).
• Temel bir haktır. Yaşama hakkı ile temel hak ve özgürlüklere sahip olmak, ancak huzur-
lu ve güvenli bir ortamda mümkündür (Toprak, 2001). 
• Yaşam kalitesi bileşenlerinden biridir. İnsan güvenliğine en yoğun saldırının kentlerde 
olmasına rağmen, birçok insan için güvenliğin en üst düzeyde olduğu kentte, yaşam kalite-
si göstergelerinin nitel ve nicel olarak ortaya konulmasında güvenli kent yaklaşımı etkindir 
(Aksoy, 2011). Kentli haklarının korunup kaliteli yaşam koşullarının sağlanması güvenlik ihti-
yacının karşılanması açısından önemlidir (Şahin, 2016).
• Kamusal bir hizmettir (Sever, 2013). Modern devletlerin olmazsa olmaz hizmet alanları 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Güvenlik, Kentsel ekolojik güvenlik, Peyzaj ekolojisi, Yeşil 
alan, Konya.
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arasında yer almakta ve devletlerin güvenlik güçlerini örgütleme gücü devletin ortaya çıkışında 
ve var olma nedenlerinin başında gelmektedir (Kaypak, 2012; Sever, 2013). Kamu düzeninin 
sağlanması; ülkelerin sınırları içinde yaşayan insanların temel hak ve özgürlüklerini korumak 
ve huzur içinde yaşamalarını sağlayacak bir ortamı hazırlamak temelde devletin görevidir (Toprak, 
2001). 

Uluslararası ilişkilerde daha çok askeri yönüyle öne çıkan güvenlik kavramı, özellikle Soğuk 
Savaş sonrası dönemde içerik ve kapsam açısından genişlemiş ve yeni unsurları içerisinde 
barındırır olmuştur. Bu bağlamda barış ve güvenliğe tehdit oluşturan askeri olmayan siyasi, 
sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konular da güvenlik kapsamına dahil edilmiştir (Par-
lar ve Aslantürk, 2014). Küreselleşme sürecinde ise “yeni güvenlik alanları” ortaya çıkmıştır. 
Bunlar:
• Birey güvenliği (bireysel güvenlik),
• Çevre güvenliği (çevresel güvenlik),
• Ekonomi güvenliği,
• Sağlık güvenliği,
• Demografik güvenlik,
• Doğal kaynakların güvenliği,
• Enerji güvenliği,
• Gıda güvenliği,
• Bilgi, bilişim ve teknoloji güvenliğidir (Karabulut, 2009).

2.1.  Çevre Güvenliği

Çevre sorunları pek çok açıdan güvenlik sorunları oluşturmaktadır (Erdem, 2016). Kentleşme, 
sanayileşme, teknolojideki gelişmeler sonucu ortaya çıkan hava kirliliği, susuzluk, kuraklık 
ve ozon tabakasının incelmesi gibi çevresel bozulmalar; küresel ısınma, iklim değişikliği, de-
premler, aşırı soğuklar, tsunami ve sel gibi doğal afetler; kıtlık, işsizlik, terör gibi nedenlerle 
kırsal göçlerin büyüttüğü kentleşme ve yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve 
tehditlerle ortaya çıkan çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, tehlikeli atıklar, çölleşme gibi 
çevresel güvenliğine karşı tehdit ve riskler güvenli çevre yaklaşımının yaşam kalitesi içinde 
değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır (Kaypak, 2012).

Her ne kadar, terörist eylemler nedeniyle can güvenliği kaygılarının ön plana çıkmış olması, si-
yasal kaygıları öne çekmiş, çevresel ortam kaygılarını arka plana itmiş olsa bile çevre ve yaşam 
güvenliği sağlanmadığında, siyasal güvenliğin de bir anlamının olmayacağı açıktır. Çünkü 
yaşamın sürdürülebilirliği, bütün öteki kaygılardan önce gelmekte ve güvenliğin de tabanını 
oluşturmaktadır (Algan, 2005).

Son yıllarda çevre güvenliğine karşı artan ilginin nedeni, çevresel tehditlerin tek bir bireyden 
başlayarak bölgesel ve küresel düzeye kadar doğal ve toplumsal sonuçlarının hissedilmiş ol-
masıdır (Keleş, vd. 2009). Günümüzde, çevre sorunlarının salt bir ülkeye ilişkin yerel bir sorun 
olmadığı, aksine küresel bir güvenlik sorunu haline geldiği gerçeği anlaşılmış bulunmaktadır. 
Bu nedenle çevre güvenliği ile ilgili sorunların çözümü ülkelerin sadece ulusal politikalarıyla 
değil aynı zamanda uluslararası işbirliği de gerektirmektedir (Kaypak, 2012). Bu bağlamda 
çevre güvenliği ve ekolojik güvenlik bölgesel ve hatta küresel güvenlik kapsamında ele alın-
maktadır.

Aslında “çevre”nin güvenliğin öznesi olmasına yönelik etik tartışmalar yapılmasına rağmen, 
güvenliği sağlanacak varlığın çevreden ziyade “insan” olduğu kabul edilmektedir. Bunun en 
önemli nedeni, Dünyada uluslararası güvenlik ortamında hala insanı merkeze alan realist yak-
laşımların devam etmesidir. Bu bağlamda “çevre”, güvenliğin sağlanması gereken özne yerine, 
güvenli hale getirme eyleminin mekânı ve konusunu teşkil etmektedir (Ak, 2013). Çevresel 
güvensizliğe sebep olan tehdit ve risklere karşı, “çevre”nin güvenliğin öznesi olarak alınması, 

çevre güvenliği kavramını ortaya çıkardığı kabul edilmektedir. Bu nedenle çevrenin durumunun 
ne olduğu ve güvenliğin hangi özne (insan/çevre) için sağlanacağı, hangi tehdit ve tehlikelerden 
korunması gerektiği net olarak ifade edilmelidir  (Şekil 1).

Şekil 1. Güvenliğin değişen öznesi: insan ve çevre

2.1.1. Çevre Güvenliğinin Ortaya Çıkışı

Uzun bir süre sadece asker ve polisi ilgilendiren bir kavram olarak algılanan güvenlik, dünya-
da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan sorunlar nedeniyle 21. yüzyılda siyasi, sosyal, ekonomik, 
teknolojik ve çevresel konuları da kapsamıştır (Kaypak, 2012). Tüm dünyada yaşanan çevre 
sorunlarının ulaştığı boyut, çevre güvenliği kavramını ortaya çıkarmış ve böylece devletlerin 
güvenlik algılamaları ve politikalarında çevre sorunları da ön plana çıkmaya başlamıştır (Parlar 
ve Aslantürk, 2014). 

Çevre güvenliği konusu 1977’de Lester R. Brown’in “doğal kaynakların tükenmesi ve çevresel 
tahribat uluslar için milli güvenliğin tekrar tanımlanmasını gerektirecek kadar önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır” teziyle ilk defa gündeme gelmiştir (Parlar ve Aslantürk, 2014). Bunun üzerine 
güvenlik ve çevre arasındaki bağlantılar hakkında yapılan tartışmalar, çevreye ilişkin evrensel 
düzenlemeler içeren 1987 tarihli Brundtland Raporu’ndan (Our Common Future/Ortak Ge-
leceğimiz) itibaren gelişmiştir (Brauch, 2008). 1992 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın hemen ardından bugüne kadar uluslararası örgütler tarafın-
dan çevre sorunlarının güvenlikle ilişkili olarak ciddi bir şekilde ele alındığı, bu yönde çeşit-
li çalışmalar yaptıkları ve raporlar yayınladıkları görülmektedir. Birleşmiş Milletler’in, Ortak 
Geleceğimiz (Our Common Future) (United Nations World Commission on Environment and 
Development, 1987) ve Küresel Komşuluk (Our Global Neighbourhood) (The Commission on 
Global Governance, 1995) raporları, çevresel güvenlik konusundaki geniş kapsamlı ilk rapor-
larıdır (Çolakoğlu, 2012). 

1994 yılında Birleşmiş Milletlerin yayımlamış olduğu İnsani Kalkınma Raporu’nda hastalıklar, 
açlık, işsizlik, suçlar, sosyal çatışmalar, siyasi baskılar ve çevresel tehlikelerin insanların 
güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtilmiştir. İnsani güvenlik olgusunun birey-toplum merkezli, 
evrensel nitelikte olduğunu öne süren rapor, güvenliğin ekonomik, gıda, sağlık, çevre kişisel, 
topluluk ve siyasi güvenlik olmak üzere yedi temel bileşeni olduğunu vurgulamıştır. Bu rapor-
da çevre güvenliği, doğal kaynakların (içme suyu, temiz hava) sağlanması, doğal felaketlerden 
korunma, çevrenin bozulmasının engellenmesi, insanın çevreye vermiş olduğu tahribatlardan 
korunma şeklinde açıklanmıştır (Erdem, 2016).

Güvenlik ve kirletilmemiş sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, 1996 yılında kabul edilen Avrupa 
Kentsel Şartı’nın ilk bölümü olan Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’ndaki ilk 2 maddeyi 
oluşturmaktadır. Avrupa Kentsel Şartı ile ön görülen kentli haklarının uygulamaya koyulması, 
büyük ölçüde kentsel yaşam kalitesinin sağlanması anlamını taşımaktadır. Kentte güvenli ve 
sağlıklı kentsel mekanların oluşturulması da bu sürecin vazgeçilmez bir sonucudur (Pektaş, 
2003).

2.2.  Ekolojik Güvenlik

Ekolojik güvenliğin tanımı çok geniştir; ekosistem hizmetlerinin iyileştirilmesini, ekosistemin 

5. Oturum 5. Oturum



202 203

sağlığının korunmasını ve daha fazlasını içerir (Lin ve ark., 2016). Başka tanıma göre ekolojik 
güvenlik, doğal ve yarı doğal ekosistemlerin güvenliği, yani ekosistemlerin genel bütünlüğü ve 
sağlığı üzerine odaklanmaktadır (Chang et al., 2011).

Ekolojik güvenlik kavramı, peyzaj ekolojisinin teori ve yöntemlerinden geliştirilmiştir. Ekolo-
jik süreçlerin güvenliği ve sağlığı için kritik olan peyzaj öğeleri, bunların konumları ve mekân-
sal bağlantılardan oluşan deseni temel alır (Lin ve ark., 2016). 21. yüzyılda insanlar için eko-
lojik güvenliğin sağlanması, sürdürülebilir kalkınma çabalarında kaçınılmaz bir sorun haline 
gelmiştir (Li ve ark., 2015).

Ekolojik güvenlik, tehdit altında olmayan insan yaşamı, sağlığı, refahı, temel hakları, geçim 
kaynakları, ihtiyaç duyulan diğer kaynaklar, toplumsal düzen ve çevre değişikliklerine uyum 
yeteneğini ifade etmektedir. Ekolojik güvenlik, ekosistemin bütünlüğü ve sağlığının derecesini 
yansıtır, ayrıca ekolojik-ekonomik bir sistemin sürdürülebilirliği için garanti sağlayabilir. Eko-
lojik güvenlik, ekolojik risk, ekolojik sistemlerin tehlikesini veya tahribatını değerlendirirken 
ekolojik sistemlerin korunma düzeyini ölçer (Gao et al., 2017). 

Ekolojik güvenlik, doğal süreçler ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel riskleri veya 
bunların birleşimiyle oluşan riskleri önleyen, insan hayatını, sağlığını ve mutluluğunu tehdit et-
meyen ekosistemi tanımlar (Li ve ark., 2015). Bu doğrultuda ekolojik güvenlik, doğal yaşamın 
güvenliğini ve ekosistemlerin zarar görmemesini hedeflemektedir. Ekoloji açısından güvenli 
bir ekosistem, sadece belli bir zaman ölçeğinde yapısını korumakla kalmamalı aynı zamanda 
baskılara karşı dayanıklı ve dirençli olmalıdır (Xu ve ark., 2014). Kentsel doğal kaynakları 
korumak için kaynakların mekânsal düzenini ve işleyişini göz önüne alan ve ayrıca kentsel 
ekolojik dayanıklılığı artırmayı amaçlayan bir stratejidir (Yin et al Kong James 2015).

Ekolojik güvenlik, doğal sistemlerin işleyişine zarar vermeden, kaynaklara ve çevre hizmetler-
ine yönelik ihtiyaçların karşılanmasını hedefler. Ekolojik güvenlikle ilgili zorluklar ya doğada 
ya da toplumlarda meydana gelen değişikliklerden kaynaklanabilir (Pirages ve DeGeest, 2004).

Ekolojik güvenlik:
• İnsanın talepleri ile doğanın kaynakları ve hizmetleri sunma kabiliyeti arasındaki eşitlik 
ve denge,
• İnsan nüfusunun büyüklüğü ve talepleri ile bitki ve hayvanlar arasındaki eşitlik ve 
denge,
• Medikal teknolojiler, sağlık politikaları ile değişen sayıdaki patojen mikroorganizmalar 
arasındaki eşitlik ve denge,
• Nüfusun artan kaynak talepleri ve potansiyel çatışmaları yönetme yeteneği arasındaki 
eşitlik ve dengenin korunmasına dayanmaktadır (Pirages ve DeGeest, 2004).

“Ekolojik güvenlik” terimi, genellikle ulusal ölçekte ekolojik kaynakların, altyapının ve 
hizmetlerin doğal işleyişini korumak için yapılan girişimlerle ilişkili olarak kullanılır. Ekolojik 
güvenlik, sadece ulusal düzeyde değil aynı zamanda kentsel ölçekte de giderek daha da önem 
kazanmaktadır (Hodson and Marvin, 2009). Kentlerde, ekolojik güvenlik,  kent ortamının 
güvenliği ve kentin gelecekteki gelişiminin güvenliği olmak üzere güvenliğin iki yönüne oda-
klanır (Lin ve ark., 2016).

Küresel ekolojik güvenlik, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kaybı ve bozulması, çölleşme, or-
man örtüsünde azalma, sera etkisi, ozon tabakasının tahrip edilmesi ve tür çeşitliliğinde azalma 
gibi ciddi kirlilik ve ekosistem bozulması nedeniyle gittikçe önem kazanmaktadır (Chang et al., 
2011). Bu bağlamda ülkeler ulusal ölçekte ekolojik güvenlik konusunda çalışmalara başlamıştır. 
Rusya Devlet Başkanı, 2025 yılına kadar olan süreyi kapsayan Rusya Ekolojik Güvenlik Strate-
jisini onaylamıştır (Anonim, 2017). 

3. Materyal ve Yöntem

Konya, İç Anadolu Bölgesi’nde, Konya Kapalı Havzası’nda yer almaktadır (Şekil 2). 
Yüzölçümü 41.000 km2 olan Konya’nın 2016 yılı nüfusu 1.278.195 kişi ve nüfus yoğunluğu 
56 kişi/km2’dir. Kent halkının yaklaşık % 60’ı kent merkezinde yaşamaktadır (TÜİK, 2016). 

Konya, M.Ö. 8000-6000 yıllarından itibaren birçok medeniyetin yerleşim kurduğu önemli bir 
merkez olmuştur. Konya’nın yerleşim karakterini belirleyen özellikler Selçuklular Dönemine 
aittir. Konya, bahçe-şehir kavramına uygun olarak imar edilmiş ve Konya çevresinde kent 
dışı bahçe kuşağından söz edilmektedir. Konya’nın açık-yeşil alan sisteminin de Selçuklu-
lar Döneminde oluştuğunu söylemek mümkündür (Çelik, 2016). Kent, Cumhuriyet devrinde 
farklı yönlere doğru, ışınsal bir yapıda gelişme göstermiştir. Işınsal sistemin kolları merkezden 
uzaklaştıkça lineer bir sistem oluşturmaktadır. Merkeze yaklaştıkça lineer sistemin konsantrik 
sisteme dönüşümünü izlemek mümkündür (Akseki ve Meşhur, 2013).

Şekil 2. Konya’nın konumu

Barnett (2003), çevre güvenliğini belirlerken tersten bir yol izlenebileceğini ve öncelikle içinde 
bulunulan güvensizlik durumunun ortaya konulmasını önermiştir. “Çevresel güvensizlik”, 
çevresel yıkım, çevresel bozulma, kirlenme, iklim değişikliği, kaynak kıtlığı, kötü yönetilen 
kaynaklar, yoksulluk, çatışma, şiddet, istikrarsızlık, çevre mültecileri ve askeri güvenlik gibi 
konuları içinde barındıran bir güvensizlik halidir (Barnett 2003). Bu çalışmada, öncelikle Kon-
ya kent peyzajında ekolojik açıdan güvensizlik yaratan durum, tehdit ve sorunlar doğrultusunda 
kentin ekolojik güvenliği değerlendirilmiş; kentin gelecekteki gelişiminin güvenliği için öner-
ilere yer verilmiştir.

4. Konya Kent Peyzajında Ekolojik Güvenliğin Değerlendirilmesi

Çevre güvenliğini olumsuz etkileyen çevre sorunları, ekolojik güvensizlik durumunun ortaya 
çıkmasında da etkilidir. Konya’da çevre güvenliğini tehdit eden çevre sorunları ve nedenleri 
Şekil 3’te belirtilmiştir.  Çevre sorunlarının temelinde nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen 
kentsel yayılma, atıklar, hava-su-toprak kirliliği, trafik ve gürültü, yeraltı suyu seviyesinin 
düşmesi ve iklim değişikliği yer almaktadır. Ekolojik güvensizlik ise ekolojik döngülerin bozu-
lması, ekosistem kaybı ve ekosistem hizmetlerinin aksaması olarak ortaya çıkmıştır.
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Şekil 3. Konya’da ekolojik güvensizlik ve nedenleri

Trafik, gürültü, hava-su-toprak kirliliği ve atıklar Türkiye’de ve hatta Dünya’da hemen hemen 
tüm kentlerde ortak sorunlardır. Bu çalışmada Konya’da ekolojik güvensizliğe yol açan çevre 
sorunlarından nüfus artışı ve kentsel yayılma, tarım alanlarının ve doğal alanların yok olması, 
iklim değişikliği, yeraltı suyu seviyesinin düşmesi açıklanmıştır. 

Nüfus artışı ve kentsel yayılma: Ekolojik güvenlik açısından ortaya çıkan zorlukları anlama 
arayışı, demografik değişikliklere odaklanarak başlamalıdır. Nüfus artış oranlarındaki önemli 
değişim, ekolojik güvenliği tanımlayan eşitlik ve dengeleri bozmaktadır (Pirages ve DeGeest, 
2004).

1950 yılından itibaren Konya kent merkezi nüfusu hızla artmaktadır (Şekil 4.). 2016 yılı Kon-
ya kent merkezi nüfusu 1.278.195 kişi olup Konya ili 2016 yılı nüfus artış hızı % 1.43 olarak 
açıklanmıştır. Kilometrekareye düşen insan sayısı ise 56 kişi/km2’dir (TÜİK, 2016). 

Konya’da kent mekânı artan nüfusu taşıyamamakta ve buna paralel olarak kent çeperlerine 
doğru genişlemektedir. Kentsel yayılmanın hızla artması sadece Konya için ekolojik güvenliği 
tehdit etmekle kalmamakta bölgesel ekolojik güvenliği de tehdit etmektedir. Yatayda kentsel 
yayılmanın yanı sıra dikey yapılaşma da artmıştır. Konya’da kentsel yayılma araç bağımlılığını, 
kaynak ve enerji ihtiyacını ve tüketimini arttırmakta, altyapının yetersiz kalmasına neden 
olurken ekolojik döngülerin bozulması, ekosistem kaybı ve ekosistem hizmetlerinin aksaması 
ile sonuçlanmaktadır.

Tarım alanlarının ve doğal alanların yok olması: 1950 yıllarından sonra hızlı nüfus artışı 
yaşayan ve buna bağlı olarak kent çeperine doğru genişleyen Konya kenti, bu yayılma süre-
cinde tarım alanları ve doğal alanların kaybı veya parçalanması sonucunda olumsuz çevre so-
runları ile karşı karşıya kalmıştır. 

Konya’da tarıma elverişli toprak yüzeyleri kentin güney, güneybatı, güneydoğu ve batısında yer 
alırken kuzey ve doğu kesimleri tarıma daha az elverişli toprak örtüsüne sahiptir. 1940’lı yıl-
ların başında hâlihazır haritaları hazırlanan kentin, 1945 ve 1954 yılında üretilmiş imar planları 
batı, güneybatı ve kuzeybatı yönünde gelişimini öngörmüştür. 1966 imar planında ise güney-
deki tarım alanlarını korumak amacıyla, konut gelişme alanlarının kuzeybatı ve batı yönlerinde, 
sanayi alanlarının ise kuzeyde gelişimi öngörülürken 1980’li yılların sonunda tarım alanları 
yapılaşmaya açılarak üretken tarımsal nüfusun elinden çıkıp, ticari meta haline dönüşerek üre-
tim alanı olmaktan çıkmıştır. Böylece kentin tarımsal üretimi azalmıştır. 1980’li yıllardan sonra 
hızlı kentleşme sonucu yeni ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla 1983 ve 1999 yılında hazır-
lanan imar planları da kentin kuzey yönde gelişimini amaçlamış ve verimli tarım topraklarının 
korunması adına doğru bir yaklaşıma sahip olduğu söylenebilir (Akseki ve Meşhur, 2013). 
Ancak bu durumda da kentin gelişimi kuzeyde yeraltı suyunu besleyen akiferler üzerinde iler-
lemektedir. Geçirimsiz yüzeyle kaplanan akifer yüzeylerinin yağışlarla bağlantısı kesildiği için 
yeraltı suyunun beslenmesi de engellenmiştir.

İklim değişikliği: Tüm Dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da iklim değişikliğinin 
etkileri görülmeye başlanmıştır. Özellikle sıcaklıkların artması, yağışların azalması, iki yağış 
arasındaki sürenin uzaması şeklinde ortaya çıkan kuraklık, fırtınalar ve aşırı yağışlar şeklinde 
görülen yağış rejimindeki değişiklik Konya kent halkını ve yaşamını, yaşam kalitesini olumsuz 
etkilemektedir. 

Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi: Su, Konya Kapalı Havzası’ndaki çevre sorunlarının nered-
eyse tamamının merkezinde yer almaktadır. Havza’da yeraltından çekilen su miktarı her geçen 
yıl artarken, yeraltı su seviyesinde de düşüş görülmektedir. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 
işletilen kuyularda gerçekleştirilen seviye gözlemleri, 1980 yılından bu yana Havza genelinde 
yeraltı su seviyelerinde 28 m düşüş olduğunu ortaya koymaktadır. Konya Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’nin belirttiğine göre Konya kentine su temin edilen kuyuların su seviyesinde 40-100 m 
arasında düşüş görülmektedir (Berke ve ark., 2014). 

Yeraltı suyu seviyesinin düşme nedeni olarak ağırlıklı olarak tarımsal sulama, sanayi, kaçak 
kuyular, yağışların azalması ve yağış düzeninin değişmesi üzerinde durulmaktadır. Bunların 
yanı sıra kentsel yayılma da yeraltı suyu seviyesinin azalmasında (Şekil 5) önemli düzeyde 
etkisi olan ama Konya’da dikkate alınmayan hatta bilinmeyen bir faktördür. Konya’da kentsel 
yayılmayla birlikte toprak yüzeyi bina ve yol gibi geçirimsiz yüzeylerle kaplanırken kar ve 
yağmur suları toprağa sızamamaktadır. Kentte yağışlarla ortaya çıkan su kanalizasyona yön-
lendirilmektedir. Bunun sonucunda Kapalı Havzada yağışlarla beslenen yeraltı suyu beslenimi 
engellenmektedir. Konya kent peyzajında geçirimli yüzey olarak kentsel yeşil alanlar yeraltı 
suyunu besleme potansiyeline sahiptir.

Şekil 4. Yıllara göre Konya kent merkezi nüfusunun değişimi (TÜİK, 2016)
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Şekil 5. Kentleşmenin artmasıyla azalan yeraltı suyu beslenimi (Bonsignore, 2003)

Ekosistemlerin kaybı: Meram Deresi ve Sille Deresi’nin sularının barajda tutulmasıyla derel-
erin kentin içinden geçen kısımları kuru dere yatağına dönüşmüş (Şekil 6), bu derelerin beslediği 
küçük dereler de tamamen kurumuştur. Bunun sonucunda ise Konya kent peyzajında önemli 
bir zenginlik olan doğal su ekosistemi yok olmuştur. Su ekosisteminin yok olmasıyla birlikte 
bu derelerle sulanan, Konya’da güzelliği ve bereketiyle bilinen, Katip Çelebi’nin Cihannüma 
isimli eserinde övgüyle bahsettiği Meram Bağları ve Sille Bağları, bahçe ve koruluklar yok 
olmuştur.

Şekil 6. Meram Deresi ve Sille Deresi 

Kentsel yayılma doğal alanlara doğru gerçekleştiği için Konya’nın kara ekosistemindeki step, 
çayırlar ve hayvanlar da yok olmaktadır. 

Ekolojik döngülerin bozulması: Meram ve Sille Derelerinin kuruması, kentte geçirimsiz 
yüzeyler nedeniyle yağışların yeraltına ulaşamaması, kentin yeraltı suyunu besleyen akiferler 
üzerinde genişlemesi doğal su döngüsünü bozmuştur. Bu sebeple kentsel yeşil alanlar, kentle-
rde yeraltı sularının beslenmesi konusunda önemli rol oynamaktadır.
 
Ekosistem hizmetlerinin aksaması: İnsan popülasyonları ve ihtiyaçlar arasındaki dinamik 

denge ve ekosistemin hizmet kabiliyeti, ekolojik güvenliğin en önemli bileşenidir (Pirages ve 
DeGeest, 2004).
 
Konya’da ekosistemlerin tedarik hizmetleri (gıda, biyolojik hammadde, tatlı su, genetik kay-
naklar), düzenleyici hizmetleri (hava kalitesinin korunması, iklimin düzenlenmesi, su akışının 
düzenlenmesi, erozyon kontrolü, suyun temizlenmesi, toprak kalitesinin korunması, tozlaşma, 
hastalık ve zararlıların azaltılması), kültürel hizmetler (rekreasyon ve ekoturizm, eğitsel ve il-
ham verici değerler) ve destekleyici hizmetler (yaşam ortamları, besin döngüsü ve su döngüsü) 
tamamen olmasa da büyük ölçüde kesintiye uğramıştır.  

5. Konya’da Ekolojik Güvenlik Açısından Yeşil Alanlar

Kent ekosisteminde sürdürülebilir dengenin ve ekolojik güvenliğin sağlanmasında en önemli 
bileşenler kentsel yeşil alanlardır. Yeşil alanların işlevleri (oksijen üretimi, havayı temizleme, 
serinletme, nem sağlama, karbon, kükürt gibi maddeleri tutma, erozyonu önleme, biyolojik 
çeşitliliği barındırma) kentte ekosistem hizmetlerine katkı sağlamaktadır. Ekolojik güvenlik 
açısından kentsel yeşil alanların var olmasının ötesinde, kent dokusunda eşit dağılımları ve 
birbiriyle kesintisiz bir şekilde bağlantılı olmaları esastır. Ayrıca nicelikten çok nitelikleri ve 
işlevleri önemlidir. 

Konya için yapılan 1945, 1965, 1980 ve 1983 yılı imar planlarında yeşil alanlara yer verilmiş 
ancak buna rağmen kent bütününde yeşil alanlar, yeterli düzeye ulaşamamıştır.  Konya Bele-
diyesi, 1987 yılında üç ilçeden (Meram, Selçuklu ve Karatay) meydana gelen “Büyükşehir” 
statüsüne kavuşmuştur. Bu tarihten sonra ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi tarafından 
yeşil alan çalışmaları artmış, 2000 yıllarından itibaren hız kazanmıştır. 

Kentsel yeşil alanların varlığı ve işlevleri, kentin ekolojik güvenliğine temel oluştururken aynı 
zamanda engel de olabilir. Ekolojik güvenlik açısından Konya’da yeşil alanlar;
• Birbirinden kopuk ve parçalıdır. Yeşil alanların kentte ekosistem hizmetlerini sürdürüle-
bilir şekilde yerine getirmeleri bağlantılı olma durumunu gerektirmektedir. 
• Çok geniş çim yüzeylere (Şekil 7) sahip olduğu için su tüketimi fazladır. Karasal iklime 
sahip olan; iklim değişikliği nedeniyle kuraklık ve çölleşme etkileri görülen Konya’da su, en 
önemli ve tasarruflu kullanılması gereken doğal kaynaktır. Ayrıca yeşil alanlar kentsel mekan-
larda su döngüsüne yardımcı olan mekânlardır. Ancak Konya’daki yeşil alanlarda çim yüzeyle-
rden dolayı su tüketimi çok fazladır.
• Çok geniş sert zeminlere (Şekil 8) sahip olduğu için geçirimsiz tabaka oluşturup yeraltı 
suyunu besleyememektedir. 
• Ağaçlar çok küçük olduğu için (Şekil 9) oksijen üretimi, havayı temizleme, serinletme, 
nem sağlama gibi işlevleri kent bütünü için yetersiz kalmaktadır. Ağaç yapraklarında buharlaş-
ma-terleme ile kaybedilen su miktarı azalmakta, dolayısıyla kentsel iklim konforu da bundan 
olumsuz yönde etkilenmektedir.
• Yerel yönetim tarafından 2004 yılında 12 m2 olan kişi başına düşen yeşil alan mik-
tarının, yapılan çalışmaların ardından 48 m2 yükseldiği belirtilmektedir (Anonim, 2017a). Yeşil 
alan miktarının sayısal bir artıştan çok dengeli dağılım göstermesi, mekânsal kalite ve yaşam 
kalitesini arttırması ve gerçekleştirdiği ekosistem hizmetleri ile kent ekosistemine katkı sağla-
ması açısından önemlidir.
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Şekil 7. Geniş çim yüzeylere sahip Olimpiyat Parkı ve Adalet Parkı (Anonim, 2017a)

Şekil 8. Çok geniş sert zeminlere sahip Ecdad Parkı (Anonim, 2017a)

Şekil 9. Ağaçları yeterli büyüklükte olmayan Karaaslan Hadimi Parkı (Anonim, 2017a)

6. Sonuç ve Öneriler

Her geçen gün kentler, artan düzensizlik, tehlike, tehdit, risk, suç ve terör nedeniyle güvenlik 
sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Nüfusun artması, kentsel yerleşimleri sosyal kontrolün 
azaldığı mekanlara dönüştürürken güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu ned-
enle 21. yüzyılda kentlerin en önemli sorunu, güvenliğin sağlanması olmuştur. Temel bir ihtiyaç 
ve hak olan güvenlik, her bireye ve topluma eşit bir şekilde sunulmalıdır. Kentlerde bireylerin 
ve toplumun suça karşı güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalar artarken zamanla güven-
lik kavramının kapsamı genişleyerek çevre güvenliği ve ekolojik güvenlik ön plana çıkmaya 
başlamıştır.

Kentlerin doğal ekosistemlerden kopması ve farklılaşması, başta insan olmak üzere bütün can-
lıları olmuşuz etkilemiştir. Bu kapsamda ekolojik güvenlik, esas olarak, ekosistemin ve bunun 
bir parçası olan insanın varlığının ve geleceğinin güvence altına alınması düşüncesine dayan-
maktadır. Konya’nın ekolojik güvenlik açısından mevcut durumu güvensizlik ortaya koyarken 
kentin gelecekteki gelişiminin güvenliği için hem planlama hem de tasarımla önlemler alınabil-
ir. Konya’da ekolojik güvenliği sağlamak için temel strateji olarak öncelikle ekolojik duyarlılık 
analizinin yapılması, kentsel yeşil alan ağının oluşturulması, yeşil kuşak, kentsel büyüme sınırı 
ve kentsel hizmet sınırı gibi uygulamalar önerilebilir. Bu çalışmalardan önce yerel yönetimler 

ve peyzaj mimarlarının ekolojik güvenlik ve kentin gelecekteki güvenliği konusunda bilinçlen-
mesi şarttır.

Ekolojik duyarlılık, ekolojik faktörlerin dışarıdan gelen baskı, tehdit veya ekolojik çevre kali-
tesinin zarar görmesine yönelik durumlara karşı uyum gösterebilme yeteneği olarak tanımlan-
maktadır. Ekolojik duyarlılık analizi ise ekosistemin insan etkilerine karşı hassasiyetinin esnek-
liğini analiz etmektir (Düzgüneş ve Demirel, 2016). Hızlı yayılan kentler açısından ekolojik 
duyarlılık analizi, kentin hassas olmayan bölgelere doğru gelişimini yönlendirmede etkilidir.

Ekolojik açıdan Konya kent peyzajında ve kent çevresindeki hassas bölgeler, hassasiyet dere-
cesine göre sınıflandırılabilir. Ekolojik işlevsellik açısından yeraltı suyu beslenme bölgeleri 
olan akiferler en hassas grupta yer almalıdır. Böylece yerel yönetimler karar aşamasında, plan-
lama ve tasarımda kentin geleceğine yön verirken ekolojik duyarlılık analizi sonuçlarını dik-
kate alınarak ekolojik güvensizlik durumunu önleyebilir.

Konya kent merkezi yoğun bir yapı sergilemektedir. Bu nedenle kent merkezinde bulunan yeşil 
alanlar, parçalı ve alan olarak küçüktür. Ancak kentin yeni gelişen bölgelerinde farklı türde 
yeşil alanlara (kent parkı, mahalle parkı, cep parkı, çocuk oyun alanı, spor alanı, ve piknik alan-
ları vb) yer verildiği için kentsel yeşil alan ağı oluşturulabilir. Kentsel yeşil alan ağı içinde yeşil 
alanların ulaşımı kolay mesafelerde homojen dağılımı, ekosistem hizmetlerinden düzenleyici 
ve kültürel hizmetlere önemli katkılar sağlayacaktır.

Yeşil kuşak, kenti kuşatarak kentsel yayılmanın kontrol altına alınmasına yardımcı olur.  Kon-
ya’nın çevresindeki tarım alanlarını, akifer bulunan yerler, step-çayır alanları ve kent çevresinde-
ki piknik alanlarını içine alan ve kenti sınırlayan bir yeşil kuşak, ekosistem hizmetlerinin 
sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacaktır.

Kentsel büyüme sınırı belirlenerek kentsel ve kırsal alanı birbirinden ayıran sınırlar korunabilir. 
Böylece Konya’nın çevresindeki tarım alanları, akiferler, doğal alanlar, yeşil alanlar ve ekolojik 
açıdan hassas bölgelerin korunması sağlanabilir. 

Kentsel hizmet sınırı uygulamasıyla Konya’da kentin çeperlerinde su, kanalizasyon, elektrik, 
ulaşım, iletişim altyapısı gibi temel kentsel hizmetlerin kısıtlanacağı alanlar belirlenerek kent 
çeperinde yerleşim oluşması kısıtlanabilir veya yavaşlatılabilir.
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Öz: “Kenti tasarlamak, eklemlemeyi bilmek ve yapabilmektir” (De Certau, 1990).

Günümüzde kent-kır dengesi kentler lehine çarpıcı bir oranda farklılaşmaktadır. Son yıllarda 
artan nüfus ve küresel hareketlilikle gezegenin %75’i insan etkisiyle şekillenmiştir ve yakın 
gelecekte bu daha da belirgin bir hal alacaktır. Ayrıca, küresel iklim değişikliği etkilerine bağlı 
olarak ısı adası etkisi, hava kirliliği, sel-taşkın felaketleri, yeşil alan yoksunluğu, dağılım ve 
bakım sorunları, biyolojik çeşitlilik kaybı, çölleşme, kuraklık ve bunlara bağlı bozulan toprak 
ve su kalitesi, gıda güvenliği gibi mücadele alanları kentlerin doğa ile ilişkisinin yeniden ele 
alınmasına gerek duyulduğunu göstermektedir. 

“Herkes İçin Şehirler” konulu Quito Deklarasyonu (17-20 Ekim 2016, Quito, Ekvador) ile 
kentleşme, günümüzde sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik gelişmenin, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın, doğa ve çevre korumanın, sürdürülebilir kalkınmanın motoru olarak ele alınmak-
tadır. Kentsel Paradigma Değişimi, Doğa Odaklı bir kent senaryosunu ön plana çıkarmakta ve 
farklılıkların mekanı olan kentlerin, ekosistemi, suyu, doğal habitatları, biyolojik çeşitliliği, ko-
ruyan; sürdürülebilir tüketim ve üretim formlarını destekleyen yerleşmeler olacağı öngörülme-
ktedir.

Ülkemizdeki kentsel alanların da genişleyeceği göz önünde bulundurulduğunda kentlerin 
sürdürülebilirliği için yeşil ağ sistemi günümüzün değişken ve kırılgan kent ortamında “kritik 
altyapılar” olarak öne çıkacaktır. Kentlerimizin içindeki ekolojik temelli sistemleri analiz et-
mek ve bütünlüklü hale getirmek için yeşil ağ ve yeşil altyapı çalışmaları gündeme gelmektedir. 
Özellikle, iklim değişikliği uyum sürecinde kentsel tasarım uygulamalarında görülebilecek en-
erji etkin strüktürlerden su geçirimli yüzey kaplama malzemelerine kadar detaylandırılabilecek 
doğa-esaslı çözümlere dayanan bir yelpazede yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Kentlerin aşırı büyüyen/ aynılaşan yapısına karşın kenti daha özgün, yaşanabilir ve kimlikli 
kılan öğeler kentin ekolojik değerleri olarak tanımlanabilecek, yeşil ağ sistemleridir. Bu bildiri-
de, ilk planda yeşil altyapı sistemleri ve doğa-esaslı çözümlerin yol göstericiliğinde, su-duyarlı 
kentsel tasarım, peyzaj şehirleşmesi gibi tasarım anlayışlarının ve sistem detaylarının geliştir-
ilmesi ile ilgili konulara vurgu yapılmaktadır. Devamında ise kentlerimizde halen uygulanmak-
ta olan yasal planlama pratiğine alternatif plan kademelenmesi ve uygulama adımları, kentsel 
gelişmenin önemli bir boyutu planlama ve tasarım birlikteliği ile ele alınacaktır. 

Giriş

1900-2000 yüzyılı “kentsel devrim”in yüzyılıdır (UN, 1980). 1800’lerde dünya nüfusunun 
%3’ü, 1900’lerde %14’ü, 2000’de %47’si kentsel alanda yaşamakta ve 2050 yılında ise %72’si-
nin kentlerde yaşaması beklenmektedir ve Birleşmiş Milletler’in 2017 de revize ettiği Dünya 
Nüfus Tahmin Raporu’na göre 2017’de 7.5 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9.8 mil-
yara ulaşacağı tahmin edilmektedir (UN, 2017).

Kentlerin rolünde süregelen değişimlerin altında küresel ekonomik değişimler yatmaktadır. 
Geçtiğimiz elli yılda, sanayileşme ve takip eden kentleşme pratikleri ile gelişmekte olan ülkel-
erdeki kentlerin çoğu büyümüştür (Sassen, 1998) ve günümüz kentleri dünya kaynaklarının 
%75’inin tüketiminden sorumludur (Wiemann, 1996). Yine 20.yüzyılda kendini gösteren te-
mel insan gereksinimi olan barınma ve konut sorununun anılan kentlerde gecekondulaşma ve 
betonlaşma yoluyla çözümlenmesi sonucu düzensiz ve plansız kentleşme ile kentsel altyapı ve 
kentsel çevre sorunları ortaya çıkmıştır.
İçinde yaşadığımız yüzyılın mücadelesi, bir yandan kentlerin çevresel koşullarını geliştirirken 
diğer yandan da sınırlı kaynaklar üzerindeki baskılarını azaltmak olacaktır. Bugün, Avrupa 
nüfusunun 2/3’ünden fazlasının kentsel alanlarda yaşaması, kentsel çevre kalitesinin, Avrupa 
kentlerinin ekonomik yenilenmesinde anahtar olarak algılanmasını ortaya koymaktadır (COST, 
1997).

Günümüzde kentleşmenin doğal değerler üzerindeki olumsuz etkisinin her geçen gün artması, 
ve kentleşmeye bağlı olumsuz çevresel koşulların insan sağlığı üzerindeki etkilerini arttır-
ması gibi gelişmeler, kenti oluşturan tüm ilgi gruplarını “ekolojik kent yenileme ve yaşanabilir 
sağlıklı kent” kavramı üzerinde çok boyutlu düşünmeye ve sorgulamaya itmektedir (Karadağ, 
2009).

Bu çalışmanın ilk bölümünde yeni kentsel gündemin ortaya çıkışını ortaya koyan koşullar 
kent-iklim-ekoloji ekseninde incelenecektir. Ardından, iklim değişikliği etkileri ile mücadele 
stratejileri kentsel sürdürülebilirlik ve dayanıklılık ekseninde ele alınacaktır. İkinci bölümde 
ulusal ve uluslararası düzeyde Yeni Kent Gündemi’nin oluşmasını etkileyen süreç ve bu süreçte 
köşetaşı olan  çalışmalardan kısaca bahsedilecektir. Üçüncü bölümde, Yeni Kent Gündemi’nin 
ülkemizde planlama ve tasarım alanındaki muhtemel yansımalarından bahsedilecek, peyzaj at-
lası gibi gelişmekte olan peyzaj politika araçlarının entegrasyonu üzerinde durulacaktır. Sonuç 
olarak, Yeni Kent Gündemi’nin hayata geçirilmesinde temel etken olan unsurlar değerlendiri-
lecektir.

Kent-İklı̇m-Ekolojı̇ 

Doğal çevre koşulları şehirlerin kuruluşundaki temel etkenlerdir. Bir şehrin bulunduğu konum, 
topoğrafik durumu, iklim koşulları, su öğesi, bitki örtüsü ve doğal çevreden kaynaklanan ver-
iler, o şehri diğerlerinden ayırır, tanımlar, özgün kılar, şehre kimlik verir (Deniz, 2004; Kır, 
2009). Kent, doğanın kullanımı yanı sıra, insanın biçim verdiği ve kendi kültürü ile yoğurduğu 
bir yapay çevredir (Can, 1999; Uçkaç, 2006; Kır, 2009).

İnsanın doğayla karşılıklı etkı̇leşı̇mı̇

Geçmişten günümüze dek insanın doğayla karşılıklı etkileşimi sonucunda doğaya egemen ol-
masıyla başlayan bu yeni insan eliyle şekillenen süreç, endüstri, kentleşme ve yoğun nüfus 
hareketleri sonucunda çevre sorunlarını gündeme taşımıştır. Bu sorunlardan biri olan hızlı nüfus 
artışı, beraberinde plansız kentleşmeyi getirmektedir. Ülkemizin, BM nüfus projeksiyonlarına 
göre 96 milyon kişiyle 2050 yılında Dünyanın en kalabalık 19. ülkesi olacağı bildirilmektedir 
(UN, 2017). Dolayısıyla, kentleşme eğilimi böyle devam ederse kentleşmenin iklim sistemi 
üzerindeki baskılarının artması büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durumun üç 

Anahtar Kelimeler: Doğa Esaslı Çözümler, Kentsel Tasarım ve Planlama, İklim Değişikliği 
Uyum, Kentsel Planlama Kademelenmesi
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temel nedeni bulunmaktadır;

• Milyonlarca nüfusun yoğunlaştığı kentsel alanlar, iklim değişikliği sonucunda meydana 
gelen etki ve tehlikelerden en fazla zarar gören alanlardır. Bu etki ve tehlikelerin boyutları; 
kentin konumu, demografik yapısı, sosyo-ekonomik yapısı, fiziki altyapısı, yapılı çevresinin ni-
teliği, afetlere karşı hazırlıklı olması ve kurumsal yapılanmasına bağlıdır (Yüksel, Ü.D., 2014).
• Kentsel alanlar, doğal kaynak tüketiminin %75’inden ve küresel sera gazı salımının 
%80’inden sorumludur. 
• Kentlerdeki nüfus artışına bağlı olarak 2030 yılına kadar yapılaşmış alan miktarının 
gelişmekte olan ülkelerde üç kat, gelişmiş ülkelerde 2.5 kat artış göstereceği tahmin edilmekte-
dir.

Bu çalışmada kente etkiler; (1) iklim sistemindeki değişikliğe göre etkiler, (2) kentin bileşenler-
ine göre etkiler olmak üzere iki farklı yaklaşımla ele alınmaktadır:
Birincisi, iklim sistemindeki değişikliğe göre etkiler, uzun yıllar ortalamalarındaki değişiklikle-
rden ve ekstrem olaylardaki değişikliklerden dolayı ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, kentle-
rde doğal tehlike türlerinden olan hidrolojik tehlikelerin (taşkın-ani taşkın, aşırı rüzgar/kıyı 
taşkını; kütle hareketi-kaya düşmesi, toprak kayması, göçük gibi), meteorolojik tehlikelerin 
(kasırga gibi)  iklimsel tehlikelerin (ekstrem sıcaklıklar, kuraklık, yangın gibi) meydana gelme 
olasılığının yükseleceği belirtilmektedir.

İkinci olarak, kentin bileşenlerine göre ortaya çıkabilecek etkilerden bahsetmemiz mümkündür. 
Bu etkileri; yapılı çevreye etkiler (seller, sıcaklık ), altyapıya etkiler (su, kanalizasyon), insan 
sağlığına etkiler, biyolojik çeşitliliğe etkiler, hava kalitesine etkiler, sosyal ve ekonomik yapıya 
etkiler olarak kategorize edebiliriz.

İ̇klı̇m değı̇şı̇klı̇ğı̇ ı̇le mücadele stratejı̇lerı̇ ve kentsel altyapılar

Stratejiler 1: Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık

Küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramları bugün dünyada tartışılan iki önemli konudur. 
Sürdürülebilirlik kavramı; ekolojik, toplumsal, politik ve ekonomik pek çok alanda genişleyen 
bir etki alanına sahiptir. Hızlı nüfus artışı ve aşırı doğal kaynak tüketimi sonucu ortaya çıkan bo-
zulma; çevrenin korunmasını zorunlu hale getirmiştir (Beyhan ve Ünügür, 2005). Dolayısıyla, 
toplumlarda aşırı ve bilinçsiz doğal kaynak tüketimine karşı bir tepki oluşturmuştur. Sürdürüle-
bilirlik; Collin (2014) tarafından, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları korumak 
ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için yapılan faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır. 
Dayanıklılık kavramı, ekosistem servislerinin sürdürülebilirliği konusunda yer alan bir kavram 
olarak,  değişimleri, riskleri ve sürprizleri önleme veya bu tür belirsizliklere ayak uydurarak 
sistemin sürdürülebilirliğini sağlamayı ifade etmektedir (Holling, 1973; Folke, 2006-Altun, 
2011’den alıntı). Kentsel dayanıklılık ise, kentlerin sosyal, ekonomik, ekolojik ve yapılı çevrel-
eri ile çok karmaşık sistemler olmasına bağlı olarak, bu karmaşık sistemlerin de mevcut kırıl-
ganlıkları ile birlikte değişimlere ve belirsizliklere karşı dayanıklı olabilmesini ifade etmek-
tedir. Bu nedenle kentsel dayanıklılık konusu, sürdürülebilir gelişme açısından büyük önem 
kazanmakta ve dayanıklı kentlerin planlanması ve tasarlanması kent planlamanın konusu ol-
maktadır (Altun, A.Ö., 2011).
Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık stratejilerinin temelinde kaynakların korunması ve bunu kı-
sa-uzun vadeli olarak etkin olarak yönetmek vardır. Bu anlamda, son dönemde gelişen akıllı 
şehir, paylaşım ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi yaklaşımlar kaynakların sorumlu ve etkin 
kullanımına vurgu yapmakta ve bunu şehir, ekonomi ve toplum arakesitinde yeniden üretmeye 
çalışmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık stratejileri arasındaki ilişkiler

Stratejiler 2: Azaltım ve Uyum

Azaltım süreci karbondioksit salımı ve enerji tüketimi arasındaki farklı parametrelerin incelen-
mesi ile ortaya konulmaktadır. Bu değişkenler; (1) karbon yoğunluğu (birim enerji üretimi başı-
na CO2 miktarı), (2) enerji yoğunluğu (gayri safi milli hasıla başına tüketilen enerji miktarı), 
(3) kişi başı milli gelir ve (4) nüfus olarak belirlenebilir. Karbon yoğunluğu ve enerji yoğun-
luğu ülkelerin “teknolojik gelişmişlik” düzeylerinin bir göstergesi iken, gayri safi milli hasıla 
ise ülkenin refah seviyesini ifade etmektedir. Bu durumda, teknoloji, refah ve nüfus faktörleri 
karbon salımını belirlemektedir. Yapılan çalışmalar, “ekonomideki enerji yoğunluğu” ve “enerji-
nin karbon yoğunluğu” faktörlerinin önemini ortaya koymaktadır.  Sonuç olarak, CO2 salımını 
düşürmenin politik ve teknik olarak uygulanabilir yönteminin ‘düşük karbon ekonomisi’ne 
geçiş olduğu ve bunun da yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile sağlanabileceği 
açıktır (Tural, 2017). Bu kapsamda;
• Karbonun depolanması ve yutulması
• Enerji talebini azaltması (soğutma+kaynak)
• Kent ve yakın çevresinde rekreasyon olanakları sağlanarak araç talebinin azaltılması 
(dolaylı)
• Kent ve yakın çevresinde gıda üretimine olanak sağlanması (dolaylı) önlemleri de 
kentlerin ekolojik yenilenmesinde İklim Eylem Planının önerdiği stratejilerdir.
Uyum süreci açısından bakıldığında ise, iklim değişikliği göstergeleri (artan sıcaklıklar, değişen 
yağış döngüleri, buz ve karların erimesi ile deniz seviyesi yükselmesi vd.) etken olmaktadır. 
Sel ve kuraklık gibi tehlikelere neden olan aşırı hava ve iklim ile ilgili olaylar pek çok bölgede 
daha sık ve yoğun biçimde yaşanmaya başlamıştır ve daha da kısalan döngülerle tekrarlayacak-
tır. Emisyonların azaltılmasına yönelik küresel çabalar etkili olsa bile, iklim değişikliği kaçınıl-
mazdır ve etkilerine uyum sağlamak için tamamlayıcı eylemler gerekmektedir.
İklim değişikliğinin etkilerini öngörerek; bu etkileri en aza indirmek ve uygun önlemleri almak 
için uyum gereklidir. Ekosistemler ve su yönetimi, afet riskinin azaltılması, kıyı bölgesi yöne-
timi, tarım ve kırsal kalkınma, sağlık hizmetleri, kentsel planlama ve bölgesel kalkınma gibi 
diğer politika alanlarında entegrasyon hayati önem taşımakta ve gerekliliği gün gittikçe artmak-
tadır. Eylemler, teknolojik önlemleri, ekosisteme dayalı önlemleri ve davranış değişikliklerini ele 
alan önlemleri içermektedir (https://www.eea.europa.eu/tr/themes/iklim-degisikligine-uyum/
intro).
Şehir plancıları, peyzaj mimarları ve ekologlar kaybolan doğal değerleri kent içinde yeniden 
oluşturmanın gayreti içindedirler. “Kent içinde varlık alanı bulan yapılı çevre ve açık alanları 
kapsayan tüm yeşil ağ elemanları“ kavramı da bu zorunlulukların ve arayışların doğal bir so-
nucudur. Uyum süreci ile;
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• Yüksek sıcaklıkların yönetimi,
• Su kaynakları yönetimi,
• Akarsu sellerinin etkisinin azaltılması,
• Toprak erozyonunun azaltılması,
• Kıyı taşkınlarının azaltılması,
• Canlı türlerinin yeni iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi için mekan oluşturması ge-
rekmektedir. 

İklim değişikliği etkilerine karşı hayata geçirilecek azaltım ve uyum stratejilerinin hayata geçir-
ilmesinde en önemli araçlardan biri yeşil altyapı planları olacaktır. Bunları destekleyecek şekil-
de sürdürülebilir hareketlilik ve akıllı büyüme konuları da ulaşım ve arazi kullanım kararları 
açısından yapılacaklar arasındadır (Şekil 2).

Şekil 2. Uyum ve azaltım stratejileri arasındaki ilişkiler

Yenı̇ kentsel gündemı̇n ulusal ve uluslararası boyutları

Yeni Kent Gündemi 2016’da yayımlanan Quito Deklarasyonu ile sürdürülebilir kalkınmayı 
küresel, bölgesel, ulusal, ulus-altı ve yerel düzeylerde entegrasyon ve koordinasyon içerisinde 
hayata geçirmeyi öğütlemektedir. Bu kapsamda, Yeni Kent Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi 2030’un gerçekleştirilmesini, özellikle de 11. hedef olan şehirlerin ve insan yerleşim-
lerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir yerler halini almasının sağlanmasını ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri genelinde diğer hedeflerin başarılmasını teşvik edecektir 
(UN, 2016).

Uluslararası ve ulusal düzlemde bugüne kadar ele alınan kentli hakları kapsamında aşağıdaki 
başlıklara yer verilmiştir:

• Avrupa Kentsel Şartı (European Urban Charter): Türkiye’nin de taraf olduğu Avru-
pa Konseyi’ne bağlı olarak çalışan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı’nın 
(AYBYK) 17 – 19 Mart 1992’de Strazburg’da yapılan olağan toplantısının 18 Mart 1992 tarihli 
27. oturumunda kabul edilmiştir (http://www.siyasalhayvan.com/avrupa-kentsel-sartina-go-
re-kent-hakki-ve-kentli haklari-2-parca-son/17 Şubat 2015). Avrupa Kentsel Şartı, 1980–1982 
yılları arasında Avrupa Konseyi’nce düzenlenen ve “Yerleşmelerde Daha İyi Yaşam” sloganını 
benimseyen “Kentsel Rönesans İçin Avrupa Kampanyası” kapsamında,  kentsel yerleşimlerde-
ki yaşam kalitesini yükseltebilmek için geliştirilmiş kentsel politikaların bir ürünüdür. Önemle 
benimsenen temel iki ilke ise “işbirliği ve dayanışma” dır (Pektaş ve Akın, 2010). 
• Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi: 1999 yılında Avrupa Birliği Mekansal Gelişme 
Komitesi tarafından hazırlanan ve üye ülkelerce kabul edilen ”Avrupa Mekansal Gelişme Per-
spektifi”, ortak hedef ve politikaları içermekte olup daha alt ölçeklere inildiği zaman ise me-
kansal gelişim politikasının dengeli ve çok merkezli kentsel sistemler, yeni kent-kır ilişkileri 

önerdiği görülmektedir. Nüfusunun % 80’inin kentsel alanlarda yaşadığı Avrupa’da (ülkemizde 
% 65 nüfus kentlerde yaşamaktadır) kentsel yaşam kalitesi büyük önem taşımakta olup 2004 
yılında “Kentsel Çevre Üzerine Tematik Bir Stratejiye Doğru” başlıklı raporda Avrupa kentler-
inin yeniden canlandırılmasının önemine işaret edilmektedir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin de 
temelini oluşturan bu yaklaşımlar ve kentsel ve kırsal alanlara yönelik bu politikalar, Türkiye 
gibi peyzaja dair bütüncül politikaları olmayan ülkeler için hayati önem taşımaktadır (Turan, 
2007). 
• Avrupa Peyzaj Sözleşmesi: Üye ülkelerce 20 Ekim 2000 tarihinde Floransa’da imzalan-
mıştır. 10.06.2003 tarih ve 4881 sayılı kanun ile TBMM’de onaylanmış ve 17 Temmuz 2003 
tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. Kapsamı, doğal, kırsal, kentsel, yarı kentsel alanları, karayı, 
kıta içi suları, deniz alanları ve sulak alanları içerir. Sözleşme, Avrupa’da peyzajları bütün özel-
likleri ile ele alan ilk uluslararası antlaşmadır. Sözleşmenin kentsel ve kırsal alanlara yönelik 
politikaları, Türkiye gibi peyzaja dair bütüncül politikaları olmayan ülkeler için hayati önem 
taşımaktadır. 
• Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi: Dublin Konferansı (1992), Lahey’de yapılan 
2.Dünya Su Forumu (2000), Bonn Konferansı (2001) ce Johannesburg’taki Sürdürülebilir Dün-
ya Zirvesi’nde (2002) desteklenmiştir (Ekinci, 2015).
• Sürdürülebilir Avrupa Kentleri İçin Leipzig Şartı (24-25 Mayıs 2007): Avrupa yerel 
yönetimlerini yerel ve küresel çevreye saygılı, “Sürdürülebilir kentler ve Kasabalar” inşa et-
mek için teşvik eden bu metnin 44-59 arasındaki maddeleri son derece önemlidir (http://www.
mo.org.tr/UIKDocs/leipzigsarti.pdf).
• Avrupa Kentsel Şartı 2: Avrupa Konseyi 27–29 Mayıs 2008 tarihinde, Avrupa Kentsel 
Şartı 2’yi kabul etmiştir. Avrupa Kentsel Şartı 2 ile getirilen değişikliklerin, kentlerin ve kasaba-
ların çağdaş kentsel sorunlarla baş etmesini olanaklı kılacak ortak ilkeler ve kavramlar bütünü 
olduğu dile getirilmiştir. Avrupa Kentsel Şartı 2–Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto olarak ilan 
edilmiştir (Güler, 2012). 
• Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT):
o I. Habitat Konferansı 1976 Yılında Kanada’nın Vancouver şehrinde gerçekleştirilmiştir. 
Temel Çıktıları; a/barınma ve kentleşmenin ortak değerlendirilmesi gereken küresel konular 
olduğunun fark edilmesi, b/BM İnsan Yerleşmeleri Merkezi (UNCHS-Habitat)’nin kurulması 
(http://20yil.habitatdernegi.org/habitat-1.html/)
o 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat-II Konferansı sonrası “habitat Agenda” 
ile “İstanbul Deklarasyonu” sürdürülebilir insan yerleşimlerini geliştirmeyi taahhüt etmişlerdir.
(http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-insan-yerlesimleri-programi.tr.mf)
o 2001’de “İstanbul +5” olarak anılan “Yeni Binyılda Şehirler ve Diğer İnsan Yerleşimleri 
Deklarasyonu” 
http://www.csb.gov.tr/projeler/habitat/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=ustmenu&Id=790
o 2007’deki UN-HABITAT 21.Yönetim Konseyi’nde 2008-2013 “Orta Vadeli Stratejik 
ve Kurumsal Plan” (MTSIP) kabul edilmiştir. UN-HABITAT, sonuç odaklı yönetim esasına 
dayalı olarak geliştirilen, “sürdürülebilir kentleşme” vizyonu (http://www.csb.gov.tr/projeler/
habitat/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=ustmenu&Id=790)
o Habitat-III “Yeni Kentsel Gündem” 06 Mayıs 2016 tarihinde hazırlanan bu taslak met-
ni  16 Ekim 2016’da yayımlanan “Quito Deklarasyonu” için alınması gerekli stratejik kararlar 
metni niteliğini taşımaktadır. 
o “Herkes İçin Şehirler” konulu Quito Deklarasyonu (17-20 Ekim 2016, Quito, Ekvador) 
ile kentleşme, günümüzde sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik gelişmenin, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın, doğa ve çevre korumanın, sürdürülebilir kalkınmanın motoru olarak ele alınmak-
tadır.
• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) ve Eylem Planı (2010-2023): 
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan metin, 03 Mart 2010 tarihinde deklare 
edilmiştir.  KENTGES; kentleşme ve imar konularında merkezi ve yerel idareler için bir yol 
haritasıdır. Ulaşım, altyapı, konut ve arsa sunumu, afetlere hazırlık, koruma, iklim değişikliği, 
yaşam kalitesi, sosyal politikalar ve katılım konularında merkezi ve yerel düzeyde yapılacak iş 
ve işlemleri belirlemektedir.
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• Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2023): Uluslar-
arası Yükümlülükler olarak İklim Eylem Planları (http://newsroom.unfccc.int/); 1/Ulaşım ve 
Alan Kullanım Planları, 2/Enerji Etkin Yapı Planları, 3/Atık Planları ile 4/İklim Değişikliğine 
İlişkin Diğer Planların yapılmasını kapsamakta olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan metinde İklim Eylem Planı için 5 strateji belirlenmiştir. Bunlar; 1/enerji et-
kili (tasarruflu) binalar, 2/yenilenebilir/temiz enerji kaynakları, 3/ alternatif ulaşım ağlarının 
geliştirilmesi, 4/çöplerin ve endüstriyel kirliliklerin bertarafı ve 5/uyum sürecinden (doğallaştır-
ma-ekolojik yenileme) oluşmaktadır (ÇŞB, 2012). Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve 
Eylem Planı (2011-2023), Türkiye’de iklim değişikliğinden etkilenebilirlik alanlarını, teknik ve 
bilimsel çalışmaların desteklediği ve katılımcı süreçler ile kabul edilen (1) su kaynakları yöne-
timi, (2) tarım ve gıda güvencesi, (3) ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık, 
(4) doğal afet risk yönetimi ve (5) insan sağlığı olmak üzere beş önemli alana odaklanmıştır. 

Yenı̇ kent gündemı̇nı̇n Türkı̇ye’dekı̇ planlama ve peyzaj polı̇tı̇kalarına muhtemel 
yansımaları

ÇIKARIM 1: İklim bir kentsel müşterek olarak yerelde sahiplenilmeli, doğal yapı kentler-
in kimliğinin tanımlanması ve korunmasında daha çok içerilmelidir.

Türkiye’de iklim değişikliğinin; özellikle su kaynaklarının azalması, taşkınların artması, or-
man yangınları, kuraklık ve çölleşme ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz et-
kilere neden olacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin 
Geliştirilmesi Ortak Programı çerçevesinde gerçekleştirilen iklim öngörüleri, diğer çalışmaları 
destekleyecek şekilde sıcaklıklarda belirgin artışlar ile hemen hemen bütün ekonomik sektörleri, 
yerleşimleri ve iklime bağlı doğal afet risklerini temelden etkileyecek biçimde yağış düzeninin 
yani su döngüsünün değişeceğini öngörmektedir. Bu değişim öngörüleri yorumlandığında, Tür-
kiye’de yağış ve sıcaklıklardaki değişimler su kaynakları, tarımsal üretim, insan sağlığı, doğal 
afet riskleri ile ekonomik büyümeyi etkileyecek ve su gibi üretimde temel girdiyi teşkil eden 
faktörlerin miktar ve kalitesini düzenleyen ekosistem hizmetlerini de tehdit edecektir (ÇŞB, 
2012).
İklim konusunun bir kentsel müşterek olarak tanımlanması, iklim değişikliği etkilerinin önemli 
bir bölümünden sorumlu olan kentlerin bunu temel bir görev olarak görmesi gereklidir. Bu 
kapsamda, iklim değişikliği ile mücadelede ortaya konan azaltım ve uyum çabalarının kentlerin 
oluşturduğu ulusal ve uluslararası ağlar ve işbirlikleri ile de desteklenmesi gereklidir. Ulusal 
ölçekte ‘Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’, uluslararası ölçekte ise 7000’in üzerinde kentin üyesi 
olduğu ‘Avrupa Başkanlar Sözleşmesi’ bu anlamda bir çerçeve sağlayabilir.
İklim değişikliğine uyum konusunda kentlerin yeniden doğallaştırılmasının önemli bir rolü ola-
caktır. Bu anlamda, doğal yapı bileşenlerinin kent kimliğinin oluşumunda ve bunun içselleştir-
ilmesinde payı büyüktür. Örneğin, İstanbul’un ‘yedi tepeli’ şehir olarak anılması, Londra Hyde 
Park ve New York Central Park gibi şehir parkları, Boston Emerald Necklace gibi doğal su yol-
ları ve parklar sistemiyle uzun dönemde oluşturulmuş kent içi ekolojik koridorlar, doğal miras 
olmaları yanında kentin doğa ile de buluşmasını simgeleyen, kente kimliğini veren ögelerdir. 
Bu ögelerin korunması uzun vadede iklim değişikliğine uyum konusunda önemli avantajlar 
sağlayacaktır.

ÇIKARIM 2: Kentsel alanlarda iklim uyumuna çok-ölçekli yaklaşım gereklidir.

Kentler, antropojenik faaliyetlerin yoğunlaştığı alanlar olmalarının yanı sıra doğal yapı ve 
sistemleri barındıran, kültürel ve doğal yapıların karşılıklı etkileşimini içeren ekosistemlerdir. 
Kentlerin ekosistem fonksiyonlarını dengeli ve sağlıklı şekilde sürdürebilmesi, kentleri eko-
sistem algısıyla ele alan planlama pratikleriyle mümkün olabilir (Yaman ve Doygun, 2014).
Fiziki planlamayı kentsel yerleşimler açısından imar planı, nazım imar planı, çevre düzeni planı 
gibi plan hiyerarşisi içinde ele alan mevcut sistem, ekolojik ölçek ve kavramları yeterince ka-
vramamaktadır.

Bio-bölge (Havza, alt havza-mikro havza)

Ekolojik ölçek ve kavramlardan bahsedebilmek için mevcut sistemde eksikliği hissedilen havza 
gibi ekolojik temelli mekanları tanımlayan ölçeklere yer verilmesi çok önemlidir. Aynı zaman-
da havza gibi tanımlamalar ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel temelde kimlik üretiminde de 
dikkate alınabilecek bir bütünlük sunmaktadır. 

Bio-bölge yaklaşımları ülkesel/üst ölçekli çalışmalarda ülkemizin 2003 yılında kabul ettiği 
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi gibi konvansiyonlarla gündemimize girmiştir. Planlamada havza 
sınırlarının dikkate alınması düşüncesi ülkemizde 2016’da tamamlanan Yeşilırmak Havzası 
(Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illerini kapsayan) Peyzaj Atlası ile başlatılmıştır. Bu proje 
ile özellikle çevre düzeni planları gibi üst ölçekli fiziki planlarla bütünleşmesinin nasıl sağla-
nabileceği konusunda ekolojik temelli çeşitli altlıklar oluşturulmuştur.

Ekolojik Yöre (Eko bölge/zon, ekokent/köy)

6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu sonrasında ülkemizdeki büyükşehirlerde kent-
kır bütünlüğünü kurmak çok önemli bir konu haline gelmiştir. Köylerin kırsal mahallelere 
dönüşmesi, belediyelerin yetki ve sınırlarının genişlemiş olması gibi konular fiziki yapılaşma 
ve doğal çevreye ait sorunların birlikte ele alınması gereğini doğurmaktadır. Bu anlamda, pey-
zaj karakter değerlendirme yaklaşımları, kentsel ve kırsal tasarım rehberleri gibi Büyükşehir 
Belediyelerinde kırsal mekanlarda, yerleşim kimliğinin sürdürülmesinde etkili olacak kentsel 
mekanlarda ise hem doğal süreçlerin sürdürülebilmesinde hem de kent içindeki kültürel peyza-
jların sürdürülebilirliğinde önemli bir olgu olarak karşımıza çıkacaktır.

İl bütünlüğünün kır-kent ilişkileri bağlamında çözümlenmesi ve birlikte ele alınması önemlidir. 
İl ölçeğinde veya illerin ekolojik bütünlük gösteren parçalarında yapılabileceklere ilişkin mev-
cut durum göz önüne alındığında 2014 yılında tamamlanan “Bölge - Alt Bölge (İl) Ölçeğinde 
Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Ulusal Teknik Kılavuzu” öncü bir çalışma olarak 
sayılabilir.

İl düzeyinde yapılan çevre düzeni planı ve nazım imar planı yapım süreçlerinde ekolojik alt-
lıklar olarak kent kirlilik haritaları ve kent iklim haritaları gibi araçların kullanılması kentteki 
doğal sistemlerin sürdürülebilirliği açısından kritik bir önem arz etmektedir.

Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı olmasına rağmen iller bazında 
hazırlanmış iklim değişikliği planı yoktur. Bu konudaki en yakın girişim 2010 yılında Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında, Türkiye’de ilk Yerel 
İklim Eylem Planı hazırlamak üzere yapılan çalışmadır. Proje çıktılarından biri yerel ölçekte 
kent planlamasının iklim değişikliğine göre tasarlanmasını öneren eko-kent tasarısı ve tasarım 
rehberi olmuştur. Diğer taraftan, Avrupa Başkanlar Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors) taraf 
olan Türkiye’deki yerel yönetimler ise iklim uyum planlarını 2040’a kadar tamamlamak duru-
mundadır.

Eko-kent/köy gibi tanımlamalar, kentler içinde ekolojik bütünlük gösteren parçalar, kentsel 
tasarım ürünü olarak dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de önem kazanmaktadır. Es-
kişehir İli’nde pilot uygulaması yapılması hedeflenen eko-kent projesi bu yönde bir girişimdir. 
Son yıllarda yapılan ekokent/köy çözümleri akıllı şehir sistemleri ve kentsel teknolojiler ile 
desteklenmekte eko-akıllı yerleşimler olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Kent kirlilik haritaları, olarak; hava, su, toprak, gürültü haritaları yanı sıra ışık kirliliği/bortle 
karanlık gökyüzü ölçütü (Amerika’da bazı kentler/flagstaff-arizona, geceleri kent aydınlatmas-
ını kullanmadıkları için “karanlık şehir” olarak bilinmektedir), ışınım kirliliği-termal kirlilik 
(karasal radyasyon), görsel kirlilik, elektromanyetik kirlilik, radyo spektrum kirliliği, ozon har-
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itası, radyoaktif kirlenme, katı atık kirliliği, seragazı veri tabanı, karbon ayak izi-ekolojik çanta, 
vb. yapılması gerekmektedir. 

Kent İklim Haritaları ve İklim Atlası üretmenin hedefi, ekoloji tabanlı, enerji tasarruflu binalar 
ve doğal kaynaklardan yararlanarak ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini önlemek ve CO2 
salımını azaltmaktır. Aynı zamanda, kentsel dönüşüm için yeni yerleşim önerilerinde tespitinde 
ve kentte yaşayanlar için biyoklimatik konfor çalışmalarının yapılmasına yararlı olmaktadır. 
İklim Atlası hazırlamada farklı yöntemler kullanılmaktadır. İlk planda, iklim elemanlarının 
analitik verileri/haritaları (hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve yönü, yağış, sis, su buharı, hava 
kirliliği) meta veri olarak elde edilir. Alanın/ kentin topoğrafik analizleri (eğim, bakı, yükselti, 
arazi yüzü şekli) ile toprak tipi belirlenir. Kentsel yeşil ağ ile kentsel açık alanlar belirlenir. Alan 
kullanım planı (İmar Planı-Fiziksel Planlar), Yeşil Ağ Planı/Peyzaj Planı ile bina kat ve yoğun-
luk analizi çalışmaları yapılır ve Mikro İklim Bölgeleri oluşturulur. Kent İklimi Analiz Haritası 
elde edilerek iklim bölgelerinin yorumlanmasıyla planlama bilgileri harmanlanarak yerleşim 
yerleri ile işlev bölgeleri belirlenmeye çalışılır.

Yeşil Ağ/Altyapı, Doğa-Esaslı Çözümler

Kentsel alanlarda gri altyapı sistemleri, ani yağışlar ile yüksek miktar ve hızda suyu yönetemez 
hale gelmiştir. Bütün bu tablonun sonucunda ise; yeraltı su seviyelerinde düşme, nehir koridoru 
ve setinde erozyon ve kirlilik konsantrasyonu artışları (Novotny ve Olem, 1994), sel felaketleri, 
altyapı sistemlerinde suyun toplanması, dağıtımı, içilebilir ve atık su bakımı için çok fazla en-
erji tüketimi, su havzalarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulma ve içilebilir tatlı suyun 
herkes için erişilebilir olmaması türünden yakıcı problemler ile karşılaşılmıştır (Sert, 2013).
Kentler iklim değişikliği sonucunda ekstrem olaylardaki artıştan dolayı daha fazla etkilenece-
ktir. Bu bağlamda, kentlerin sürdürülebilirliği için parklar ve rekreasyon alanları günümüzün 
kırılgan ve değişken kent ortamında “kritik altyapılar” olarak muhafaza edilmelidir.
Kentlerimizin içindeki ekolojik temelli sistemleri analiz etmek ve bütünlüklü hale getirmek için 
yeşil ağ ve yeşil altyapı çalışmaları gündeme gelmektedir. Özellikle kentsel tasarım süreçlerinde 
dikkate alınabilecek enerji etkin strüktürlerden su geçirimli döşemelere kadar detaylandırılabi-
lecek doğa-esaslı çözümlere dayanan bir yelpazede yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlaya-
caktır. 

Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için doğaldan insan eliyle oluşturulmuş olana 
kadar farklı ekosistemlerin (akarsu, tarım, yapılı çevre vb.) işleyişinin iyi anlaşılması, tasarım 
kararlarına yansıması gereklidir. Kentsel tasarım uygulamalarında, kentte yaşayanlar için doğal 
ve kültürel yaşam konforunu gözeten “Peyzaj Karakter Değerlendirme” yaklaşım ve araçlarının 
tasarım sürecine entegrasyonu önem taşımaktadır. Bu anlamda, yeşil altyapı ağlarının kurul-
ması ve ilgili doğa-esaslı tasarım çözümlerinin dikkate alınması süreci kolaylaştıracaktır.

Yeşil altyapı sistemleri ve doğa-esaslı çözümlerin yol göstericiliğinde kentsel tasarım projel-
erinin hazırlanması sorunların detayda ve uygulamada çözümünde önemli katkı sağlayacak-
tır. Örneklemek gerekirse, su-duyarlı kentsel tasarım (WSUD), peyzaj şehirleşmesi (LU) gibi 
tasarım anlayışları da bu yönde gelişmektedir. Belirtilen tasarım yaklaşımlarında disiplinler arası 
çalışma ve çözümler arasında entegrasyon gereklidir. Özellikle, sistem detaylarının geliştir-
ilmesinde ilgili mühendislik alanlarının da tasarım süreçlerine dahil olduğu eko-mühendislik 
çalışması da önem kazanmaktadır.

Ekolojik bilinçlenme, yapı sektöründe de binaların karbon salımlarını ve çevreye olan olumsuz 
etkilerini azaltmaya yönelik çözümler bulmaya itmiştir. İnşaat sektörü de iklim değişikliğiyle 
mücadele için dünyada ‘yeşil dönüşüm’e girmiştir. Bu çerçevede çevre dostu, ekolojik binaların 
yapılması gündeme gelmiştir. Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken sürdürülebilir 
ilkelerle gelişim gösteren yeşil bina kavramı ortaya çıkmıştır (Akça, 2011) (Çelik, 2016).
Yeşil binaların yaygınlaşmasında ve bu yaygınlaşma sürecinde binaların performanslarının 

somut bir şekilde belirlenebilmesinde sertifika sistemleri etkin rol oynamıştır. Yeşil binaların 
uygulamasının yaygınlaşmasını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla; dünyadaki yeşil bina kon-
seyleri tarafından binaların sürdürülebilirliğini bir takım standartlar çerçevesinde onaylayan, 
yeşil bina değerlendirme sistemleri geliştirilmiştir (Sev ve Canbay, 2009). Günümüzde, farklı 
ülkeler tarafından kullanılmakta olan otuzdan fazla yerel değerlendirme sistemi vardır. Bu 
değerlendirme sistemleri arasında en gelişmiş kabul edilenleri, 1990 yılından itibaren kullanıl-
makta olan İngiltere kökenli BREEAM (Building Research Establisment Environmental As-
sessment Method) ile 1998 yılında kullanılmaya başlanan ABD kökenli LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) sistemidir. Bu sistemleri Avustralya Yeşil Bina Konseyi 
tarafından geliştirilmiş olan Green Star ve 2009’da Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche 
Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen) takip etmektedir (Çelik, 2016). BREEAM, LEED, CAS-
BEE, yeşil bina değerlendirme sertifikasyon sistemlerinin ortak ele aldığı konular; sürdürüle-
bilir araziler, su korunumu, iç hava kalitesi, uygun malzeme ve yapı elemanı seçilmesi, su 
korunumunda etkinlik, enerji ve atmosferdir (Tonguç, 2012).

Türkiye’de binaların yeşil bina değerlendirme sistemlerine göre değerlendirmesi son yıllarda 
gündeme gelmiş bir konudur. Türkiye’de konuyla ilgilenen bina sahipleri ve yatırımcılarLEED 
veya BREEAM Yeşil Bina Değerlendirme sistemlerinden birini kullanarak binalarını sertifi-
kalandırmayı tercih etmişlerdir (Erten, 2016). Ancak, ülkemizde Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği (ÇEDBİK) tarafından 2013 yılında hazırlanan ‘Yeşil Konut Sertifikası’ gibi yerel sert-
ifikasyon sistemleri de bulunmaktadır.

ÇIKARIM  3: Tematik strateji planları ile fiziki planların uyumu sağlanmalı ve  eş zaman-
lı yürütülmelidir.

Ekolojik kavramların mevcut fiziki planlama süreçlerine eklemlenmesi ve aynı zamanda 
üretilen tematik/sektörel planlar ile de yasal/yönetsel, işlevsel ve tasarım açısından bütünleşik 
hale gelmesi iklim değişikliği uyumunda çok önemli bir konudur. 
Doğa-odaklı-sürdürülebilir kentsel yerleşmeler sistemini kurgulamaya dönük olarak çok ölçekli 
yaklaşımda bahsedilen ve kentsel planlama pratiklerine yardımcı olacak alansal tanımlamalar, 
ülkemizde halen sürdürülmekte olan kent planlarının Ülke Mekânsal Planlama Kademelenme 
içerisindeki durumunu yeniden sorgulatmaktadır. Bu konuda değinilebilecek önemli sorun al-
anları aşağıda verilmektedir:
• 6360 sayılı yasa kapsamında genişleyen Büyükşehir yetki alanı içinde koruma kullanma 
dengesine uygun karar verme süreçlerinde kullanılabilecek ekolojik altlıkların bulunmaması,
• Nazım İmar Planlarında iklim haritaları, kent kirliliği haritaları gibi verilerin plan 
süreçlerinde kullanılamıyor olması,
• Planlamada kentin ana omurgasını oluşturan ve kimlik kazanmasında etkili topoğrafya, 
hidroloji gibi temel kriterlerin alt ölçekli planlara doğru gidildikçe kaybedilmesi (akarsuların 
üzerinin kapatılması ya da önemli tepe ya da yamaçların yapı yoğunluğu içinde kaybolması)
• Kent için önemli olan yeraltı suyu destekleme alanları, yüzey akış kontrol alanları, 
rüzgar koridorları, vb. yaşam konforunu arttıracak ve kentin sürdürülebilir gelişimini destek-
leyici analizlere imar planlarında yeterince yer verilmemesi,
• Avrupa Kentsel Şartı I ve II, Avrupa Başkanlar Sözleşmesi,  Avrupa Mekansal Gelişme 
Perspektifi gibi uluslararası konvansiyonların gerektirdiği ekolojik yükümlülüklere yönelik 
uygulama araçlarının etkin olmaması,
• Yeşil altyapı ağlarının kurulması ve ilgili doğa-esaslı tasarım çözümlerinin dikkate alın-
mıyor olması.

Tüm anlatılanlar doğrultusunda salt iki boyutlu imar planlarından kentlerin geleceğini ipotek 
almaktan kurtaracak olan ekoloji öncelikli kentsel tasarım çözümleri gündeme gelmeli, plan-
lama ile birlikte eko-mühendislik çalışmalarının birlikte yürüyeceği bir bütünsellik içinde ele 
alınmasını gerekmektedir.
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Örneğin iklim değişikliği açısından son dönemde öne çıkan kentsel tasarım yaklaşımlarından 
biri ‘Su Duyarlı Kentsel Tasarım’dır (Tamer, 2016). Su duyarlı kentsel tasarım (WSUD) tüm 
suların akıllı yönetimi sayesinde sağlıklı ekosistemleri, yaşam ve geçim kaynaklarını destekley-
en kentsel çevrelerin planlanması ve tasarımı için bir yaklaşımdır.  Bu yaklaşımda su yönetimi, 
doğal hidrolojik ve ekolojik döngülere duyarlıdır. Kısaca kentsel su döngüsünün yönetimi, ko-
runması ve muhafazası ile kent planlamayı bütünleştiren bir yaklaşımdır.
 
Su Duyarlı Kentsel Tasarım ilkeleri içinde özellikle, çatılardan ve diğer yağmursuyu akışlarını 
toplama dahil yüzeysel akışının yeniden kullanımını sağlayacak ve kentsel gelişimden kaynak-
lanan yüzey akışlarındaki zirve akımları azaltacak yöntemler geliştirmek ile entegre su sistem-
leri yoluyla kentsel alanlarda görsel, sosyal, kültürel ve ekolojik değerleri geliştirmek için çok 
amaçlı yeşil alanların tasarlanması, kentsel yeşil ağ için son derece önemli peyzaj altyapılarıdır 
(Velibeyoğlu ve Kaplan, 2017). 

Sonuç

Günümüzde artık yoğun insan kullanımına sahne olan kentlerle, ekoloji arasında nasıl bir uyum 
yakalanabilir sorusuna cevap aranmaktadır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları, azalan ve kay-
bolan doğal değerleri kent içinde yeniden oluşturmanın gayreti içindedirler.  
Kentlerde son yıllarda dile getirilen “yeşil senaryo” ve “doğa içinde kent” kavramları da 
bu zorunlulukların ve arayışların doğal bir sonucudur. Toplumların uygarlık düzeyine koşut 
bir gelişme gösteren yeşil alan ve nitelikleri günümüzde bir yandan planlı gelişen kentlerin 
vazgeçilmez öğeleri olurken diğer yandan çağdaş kent kavramında sosyo-kültürel yaşam ni-
teliğinin birer göstergesi durumuna gelmiştir (Demirel ve ark., 2005).
19.yy’ın sonları ve 20.yy’ın başlarında, kentsel kirliliğin insan yaşamını tehdit ettiğine dikkat 
çeken şehir plancıları, yazarlar ve düşünce adamları, kentlerin sonunda kendi kendilerini yok 
etmesinden korkuyordu. Bugün ise, yalnızca insanlık dışı yaşama koşulları değil, aynı zamanda 
sürdürülemez kaynak kullanımı da kentler açısından tehdit oluşturmaktadır. 
Sürdürülebilir ve dayanıklı kent planlamasının ve çevre yönetiminin önündeki siyasi ve mali 
engelleri yıkma çabalarının ortak bir noktası vardır: görüş alışverişi yapan ve ortak çalışan 
kararlı insanların dinamizmi. Kentlerin insan uygarlıklarını sağlayan ve sonunda bu uygar-
lıkları kurtaracak işte bu insan enerjisi yoğunluğudur.
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Öz: Kentsel drenaj ağının en önemli yapı taşlarını oluşturan akarsu koridorları, göller ve diğer 
sulak alan tipleri, kentler için ekosistem servisleri sunarlar. Sosyal ve kültürel anlamda kent 
hafızasında da önemli bir yere sahip olan bu koridorlar, sağlıklı kentler için aktif yaşam al-
ternatifleri yaratırlar. Hızlı ve plansız kentleşme sonucunda pek çok sorun ve tehditle karşı 
karşıya gelen kentsel su kaynaklarımız; yapılaşmanın sonucu olarak üzerlerinin kapatılması, 
yanlış ıslah uygulamaları, geçirimsiz yüzeylerin artışı gibi nedenlerle debilerini taşıyamama 
gibi sorunlarla karşılaşırken, butu tür altyapı yaklaşımları yüksek maliyetleri nedeniyle bütçe 
yükü oluşturmaktadır. Mevzuat ve yönetmeliklerde verilen kararların etkin kontrollerinin yapıl-
maması ve planlanan uygulamaların eksik veya yanlış olması, olumsuz sonuçları artırmaktadır. 
Küresel iklim değişikliği ve hızlı yapılaşmanın getirdiği olumsuzluklarla dünyadaki bu tip proje 
örnekleri giderek çoğalmakta bununla birlikte sürdülebilir ve sağlıklı örnekler görülebilmekte-
dir. Ülkemiz geneline baktığımızda ise son beş yılda sürdürülebilir yaklaşımların arttığı, kentsel 
sulak alanların ve akarsu koridorlarının planlanmasına ve projelendirilmesine dair yeni bakış 
açılarının geliştiği görülse de bu alandaki politikaların ve yönetmeliklerin net bulanıklılığı ile 
bütüncül çözümler üretilemediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı kentsel drenaj çalışma-
larında mevcut dere, göl, açık ve yeşil alanları yeşil altyapı sistemlerinin bir parçası olarak 
değerlendirecek kentsel drenaj politikalarının oluşmasına  ön ayak olacak peyzaj mimarlığı 
stratejilerini ortaya koymaktır. 

1. Giriş

Kentsel drenajın en önemli doğal yapı taşları kent içinden geçen akarsu koridorları, göller ve 
her tür sulak alan tipleridir. Bu doğal koridorlar kente pek çok ekosistem servisini sunarlar. 
Kentteki yağışlı dönemde yağmur suyunun taşındığı koridorlarken yağmursuz dönemlerde flo-
ra ve faunanın habitatı ve aynı zamanda pek çok ekolojik materyalin sirküle olduğu alanlardır. 
Enerji akışı akarsu koridorları boyunca gerçekleşir. Örneğin rüzgâr koridoru olarak bu alanlar 
kenti rahatlatır, kirli havanın bertaraf olmasına sebep olur. Su akışı sebebiyle taşımacılık ve su 
enerjisinden elde edilecek elektrikle kent ekonomisine katkıda bulunur. Sosyal anlamda ken-
tin farklı gruplarının bir araya geldiği çeşitli rekreatif kullanımlara meydan verirken sağlıklı 
kentler anlamında aktif yaşamı destekleyecek uzun yeşil koridorlardır. Rekreasyonel ve kültürel 
faydalarının yanı sıra kendi içerisinde birer habitat barındırmaları, yağmur ve yeryüzü sularını 
depolamaları, iklimsel açıdan sürdürülebilir ortamlar yaratmaları, flora ve faunaya destek ver-
meleri açısından dereler, “dayanıklı” (resilience) kentler yaratmak için önemli birer bileşendir. 
Nitekim, 2030 yılı içerisinde dünya nüfusunun %30’unun kentlerde yaşayacağı düşünülürse 
(aktaran Bernhardt & Palmer, 2007), kent ekosisteminin en önemli bileşenlerinden olan derel-
erin sağlıklı ve dayanıklı kentler yaratmadaki rolleri de yadsınamaz.
Günümüz kentlerinde hızlı ve plansız kentleşme sonucunda akarsu koridorları pek çok sorun-
lar ve tehditlerle karşı karşıyadır. Tarihsel gelişimlerine bakıldığında kentlerin gelişirken bu 
alanların drenaj yatağı içinde yapılaşmaya meydan verdiği, pek çok durumda üzerlerinin kapa-
tılarak yol geçirildiği durumlar söz konusudur. Akarsu koridorlarının ekosistem servislerini tam 
anlamıyla yerine getirememelerinin bir diğer nedeni ise bunların beton kanallar olarak belirli 
su debilerini taşımaları ile ilgili sorundur.  Bu debiler belirli bir havzanın belirli bir donemdeki 
su kapasitesini taşıyacak şekilde ele alınmaktadır. Ancak zaman içerisinde üst havzada olan 
kentleşme ve geçirimsizliğin artışı ile derenin taşkın anında suyla dolma ve topladığı su mik-
tarında değişiklik olmakta, geçmişte oluşturulan kesitlerin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu 
da belirli bir zaman sonra yine çok büyük maliyetlerle yeniden bu yatakların tasarlanmasını 
gerektirmektedir. Sürdürülebilir olmayan bu döngü kentsel atık suların akarsu koridorlarına 
katilimi ile daha da vahim bir durum doğurmaktadır. Kirlilik ve koku toplum sağlığını teh-
dit ederken, kentsel estetik anlamında da sorunlar oluşturmaktadır. Geleneksel anlamda bugün 
kentlerde peyzajın altında saklanmış – örtülmüş altyapı sistemleri; bir ağ oluşturan statik boru 
sistemleri olarak birbirine bağlıdır. Bu sistem akıntının / akışın hızı ve hacminin kesin tanım-
landığı, yapı strüktürünün de ona göre belirlendiği birbirine bağlı uygulamalardır. Bu bağlılık, 
emniyet ve sürdürülebilirlik açısından bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar 
sebebiyle altyapılar artık daha “doğal” dolayısıyla dinamik ve “fonksiyonel” kurgulanmak zo-
rundadır, çünkü artık basitçe çok büyük objelerin peyzaja öylece oturtulduğu rijit sistemler 
değil, doğanın bazı özelliklerini taklit eden kompleks sistemler gereklidir (Blood, 2006). Kent-
sel peyzaj bu anlamda çeşitli potansiyellere sahiptir. Kentsel peyzajın; hareketleri, akışları ve 
değişkenliği organize eden kompleks sistemler olduğunu vurgulamak için Blood (2006); valf-
ler, kapılar, kilitler gibi akıntıyı kontrol eden, geçiren, yönlendiren, yavaşlatan sistemler analo-
jisini kullanmıştır. Bir başka örnekte Shane (2003) “Peyzaj Şehirciliğinin Ortaya Çıkışı” isimli 
makalesinde Waldheim’in peyzaj şehirciliğini; yapılar, altyapısal sistemler ve doğal ekolojiler 
arasında faaliyette bulunan dokular arası bir disiplin olarak tarifine dikkat çekmiştir.

Dünyanın her yerinde  yukarıda bahsi geçen  sorunlar sürerken çözüm önerileri de örnekler 
halinde çoğalmaktadır. Son yıllarda dere gün ışığına kavuşturma (stream daylighting) projeleri 
oldukça ses getirmektedir. Kore’de Cheongyecheong nehri, Texas’ta San Antonio Nehir Projesi 
konuda bilinen örneklerdir. Ülkemizde de son 5 yıl içinde kentsel sulak alanlar ve akarsu ko-
ridorlarına yeni bir bakış açısı ile daha sürdürülebilir yaklaşımlar sergilenmeye başlanmıştır. 
Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ tarafından geliştirile dere projeleri göze 
çarpmaktadır (URL1). Ancak bu konudaki politikalar net değildir ve mevcut yönetmelikler çok 
statik kalmakta, akarsu koridorları gibi dinamik sistemler bütüncül bir şekilde ele alınmamak-
tadır. Bu çalışmanın amacı kentsel drenaj çalışmalarının mevcut dere, göl, açık ve yeşil alanları 
yeşil altyapı sistemleri olarak değerlendirme çalışmalarına çerçeve oluşturacak, kentsel drenaj Anahtar Kelimeler: Kentsel drenaj, Su, Altyapı, Ekoloji, Mevzuat
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politikalarının oluşmasına girdi oluşturacak stratejileri ortaya koymaktır. 

 2. Su Kaynaklarıyla İlgili Öne Çıkan Mevzuatlar

Ülkemizde kentsel drenaj konusunda mevzuat ve uygulamaya yönelik kurumsal altyapının 
gerek mevzuatların sayısı gerek ilgili kurumlar ve birimler açısından oldukça yeterli olduğu 
görülmektedir. Kentsel drenajın odağında olan su ile ilgili ana çerçeveyi anayasamız çeşitli 
maddeleriyle kurgulamakta, suyun kalitesi, kullanımı, korunması ile ilgili pek çok mevzuatın 
temelini oluşturmaktadır. Bu konuyu; suyun kamu yararına kullanımı, su ve doğal kaynak-
ların korunması ve kent için planlanması ve kullanımına dair başlıklar halinde irdelemek müm-
kündür.

1982 yılında kabul edilen Anayasamızın 56. maddesi, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahip olduğunu vurgular. 43. madde ise su kıyılarını çevreleyen sahil şerit-
lerinde kullanma önceliğini kamu yararına verir, 166. madde ise doğal kaynakların devlet tasar-
rufu altında korunması gerekliliğinin altını çizer. Bu kapsamda 1982 Anayasası’nın doğa koru-
ma odaklı ve kamu yararına bir duruş sergilediği söylenebilir. 1990 yılında deniz, göl, akarsu ve 
bu alanların devamı niteliğinde olan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek 
koruma ve toplum yararlanmasına açık esaslarını tespit etmek amacıyla çıkarılan 3621 sayılı 
Kıyı Kanunu, Madde 5’te kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada önceliği kamu yararına ver-
mektedir. Sular ile ilgili düzenlemeler 4721 sayılı ve 2001 tarihli Medeni Kanun’da da yer 
almaktadır. Kanun’daki 756. Madde yeraltı sularının mülkiyet durumları üzerinde durmuş ve 
yeraltı kaynak sularının kamu yararına açık olduğu belirtilmiştir.  Doğal bir kaynak ve kentsel 
sistemler içinde sağlıklı bir çevre yaratmanın önemli öğelerinden olan dereler, kanun ve yönet-
meliklerle farklı kamu kurumlarının eylem alanları içerisine girmektedir (Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, Belediyeler ve ilgili Su ve Kanalizasyon İdarel-
eri vb.) Bunlar içinde 1954 tarihinde kurulan DSİ ve 1981 tarihinde 2560 sayılı İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmaları-
na karar verilen Su ve Kanalizasyon idareleri özellikle bu konudaki projelerin oluşturulması, 
uygulamaya dökülmesi, bakımı ve işletmesi anlamında görevlendirilmiş kurumlardır. 

Koruma ile ilgili esaslar belirten mevzuatlar ise şu şekilde özetlenebilmektedir: Bölge içindeki 
su kaynaklarının ve yeraltı sularının zarar görmesine ve kirlenmesine neden olacak tehlikelerin 
ortadan kaldırılması görevleri 1981 yılında çıkarılan İSKİ Kanunu ile İSKİ’ye bırakılmıştır. 
Yine bu kentsel kirlenmenin önüne geçmek için çıkarılan 1983 yılında ilan edilen 2872 sayılı 
Çevre Kanunu ile çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, doğal ve tarihsel zenginliklerin korun-
ması Madde 1’de; çevre kirliliğinin önlenmesinin bütün vatandaşların görevi olduğu Madde 
3-a’da açıkça belirtilmiştir. 1990 yılında çıkarılan Kıyı Kanunu akarsu kıyılarındaki doğal ve 
kültürel özelliklerin korunması, toplum ve kamu yararında kullanımlarının esaslarına dair bil-
giler içermektedir. Bu kanunla birlikte kentsel ekosistemde öneme sahip su ekosistemlerinin 
korunması ve kullanımına dair yaklaşımda ekosentrik ve antroposentrik bir yaklaşımın den-
gesinin kurulmaya çalıştığı söylenebilmektedir. 2006 yılında çıkarılan 5491 sayılı Çevre Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u ise 1983 yılındaki kanunun kapsamını genişlet-
miş ve çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalınma ilkeleri kapsamında korunmasını 
amaçlandığı Madde 1’de belirtilmiştir. Yine aynı maddede çevrenin korunmasının, iyileştir-
ilmesinin ve kirliliğin önlenmesinin herkesin görevi olduğu; Madde 6’da doğal çevreyi oluş-
turan biyolojik çeşitliliğin ve bu çeşitliliğe ev sahipliği yapan ekosistemin korunmasının esas 
olduğu ve sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunmasının esas olduğu, 
doldurulmaları ve kurutulmaları ile arazi kazanılamayacağının altı çizilmektedir. Kanun, genel 
hatlarıyla incelendiğinde doğal çevrenin ve ekosistemin korunmasını vurgulayarak “doğa koru-
ma” yaklaşımcı bir duruş sergilemektedir. 2006 yılında çıkarılan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
Madde 13’te çevrenin kasten kirletilmesi bir suç olarak değerlendirilmiş; Madde 181 ve 182’ki 
kapsam genişletilerek atıkların toprağa, suya ve havaya kasten veya taksirle verilmesinin yasak 
olduğu vurgulanmış ve uygulanacak cezalarla ilgili tanımlar net bir şekilde yapılmıştır.
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Kent içi su kaynaklarının planlanmasına ve kullanımına dair önemli maddeler içeren mevzuat-
lar da dikkat çekmektedir. Konuyla  ilgili kanunlara ilk örnek olarak 1943 yılında çıkan 4373 
sayılı “Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu” verilebilir; ilgili kanunda 
taşkın alanlarında yerleşim alanlarının yer almaması gerektiğinin ve su drenajına engel olan 
yapıların da bu alanlardan kaldırılması ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 1985 yılındaki 3194 
sayılı İmar Kanunu dere yataklarına yapılacak müdahalelerden, bu alanlardaki yerleşimlerin 
sınırlarından bahsetmemekte, daha çok yapı özelinde ilerlemektedir. 1990  yılında çıkarılan 
3621 sayılı Kıyı Kanunu; Ek: (1/7/1992-3830/2 md.)’de sahil şeritlerinde yapılacak yapıların 
kıyı kenar çizgisine ancak 50 metre yaklaşabileceğini, yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi 
arasında kalan alanların sadece yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreatif amaçlarla kul-
lanılabileceğini belirtmektedir. 2006 tarihli, 2006/15 Sayılı “Taşkın Tesisleri” konulu Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Genelgesi, dere yatakları ile ilgili bir takım 
kurallar getirmektedir. 1/100 ölçekli haritaların hazırlanarak dere yatakları için gerekli taşkın 
en kesitlerinin ve şerit genişliklerinin işlenmesini, taşkın riski yüksek derelerden başlanarak 
kritik kesitlerin belirlenmesi ve buna göre dere yatakları üzerinde akışa engel hatalı imalatların 
çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulanmaktadır. 2006 tarihli Başbakanlığın 2006/27 Sayılı 
“Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu Genelgesi derelerle ilgili olarak; dereler üzerinden geçir-
ilecek köprü, enerji nakil hattı, telefon hattı gibi çeşitli yapıların DSİ müdürlüklerinden izin 
almak suretiyle inşa edilebileceğini, yapılacak köprülerin su akış kesitinin daralmasına neden 
olmaması gerektiği ve akışı engelleyen yapıların yapılmasının yasak olduğunu belirtmektedir. 
Yine aynı genelgede hafriyat, moloz ve çeşitli atıkların düzensiz bir şekilde dere yataklarına 
boşaltıldığı ve bu atıkların dere yatak kapasitelerini azaltarak taşkın risklerine neden olduğu 
belirtilmektedir. 2017 yılında yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde dere yatakların-
daki yapılaşmayla ile ilgili dere kret kotunun (taşkın kontrolü maksadıyla, dere kenarlarına inşa 
edilen duvar veya düzenlenmiş şev üst kotunu) baz alınacağını ve su taşkın analizi yapılarak be-
lirlenen dere kret kotunun ise 1.50 metre ilave edilerek elde edilen kotun aşağısının iskan edile-
mediği açıklanmaktadır. İSKİ, dere kenarlarındaki doğal koruma sınırları ile ilgili daha detaylı 
koruma zonları belirlemiştir. İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nde derelerin koruma alan 
genişlikleri: Mutlak koruma zonunda 0-300 metre, kısa mesafeli koruma zonunda 300-1000 
metre ve orta mesafeli koruma alanında 1000-2000 metre şeklindedir. Uzun mesafeli koruma 
zonu ise 2000 metreden başlayarak havza sınırına kadar devam edecek şekilde tanımlanmak-
tadır. 2011 tarihli İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’nin 16ncı maddesinde belirttiği üzere 
derede; orta mesafeli koruma alanında ortalama yoğunluk 60 (kişi/ha) olması gerekirken uzun 
mesafeli koruma alanı ortalama yoğunluğunun ise 100 (kişi/ha) olması gerekmektedir. Yapılaş-
ma tipolojilerine baktığımızda ise İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne göre mutlak koru-
ma zonunda İSKİ tarafından yapılan arıtma tesisleri dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilme-
mektedir. Orta mesafeli koruma bölgesinde sanayi maksatlı yapılara, hayvancılık tesislerine, 
kimya sektöründeki yapılara, endüstriyel depolara vb. izin verilmemektedir. Uzun mesafeli 
koruma zonlarında ise metal, plastik gibi malzemelerle çalışan sanayi tesislerine, fabrikalara, 
depolara, akaryakıt tesislerine izin verilmemektedir. Katı atık depolama ve uzaklaştırma tesis-
lerine, uzun mesafeli koruma alanının orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatayda 3 
km genişliğinden sonra izin verilmektedir. (İSKİ, 2011) 

Potansiyel birer afet riski taşıyan taşkın alanlarıyla ilgili maddeleri içeren kanunlar ve yönet-
melikler; 6200 sayılı, 1953 yılında çıkan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazi-
feleri Hakkında Kanunu Madde 2 a bendinde “taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler 
meydana getirmek” ifadesini içermektedir. 1959 yılındaki 7269 sayılı “Umumi Hayata Mües-
sir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun”da ise 
su baskınına uğrayan veya uğrayabilecek bölgelerde alınacak önlemlerin Devlet Su İşleri’nin 
bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından alınması gerektiği belirtilmiştir. 2004 yılında çıkarılan 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu afet alanlarında yaşanabilecek taşkınları önlemek 
adına büyükşehir belediyesinin, dere ıslahını yapmak, su havzalarını korumak, ağaçlandırma 
yapmak, çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla nazım imar planı yapmak/yaptırmak/
onaylamak gibi görevleri olduğuna dair ifadeler içermektedir. 2011 yılında çıkarılan Orman 
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2009 yılında yaşanan ve yukarıda detaylarıyla anlatılan Ayamama Deresi taşkınında da TEM 
Otoyolu inşası sürecinde hafriyatların menfezlerin tıkanmasına sebep olarak yaşanan sel 
olayının etkisini artırdığı bilinmektedir. Ayamama Dersi taşkın felaketinin ardından 2010 yılın-
da çıkarılan Başbakanlığın 2010/5 Sayılı Genelgesinde de küresel iklim değişikliğine dikkat 
çekilmiş ve seferberlik anlayışı ile derelerin ıslah edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 2006/27 
sayılı genelgeye uyulmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek dere ıslahlarında acil, 
kısa ve uzun vadeli olmak üzere üç aşama belirlendiği ve bu üç aşamaya bağlı olarak hızlı bir 
şekilde derelere dair planlar üretilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

2016 yılında Ayamama Deresi’nin kentsel yeşil altyapı olarak İstanbul’a sunması gereken eko-
lojik, çevresel ve sosyal bütün faydalarını ortaya koyması amacıyla İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi, Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından bir proje başlatılmıştır. Ayamama Küçük Çek-
mece Gölünü de besleyen pek çok kol ile uzun macerasının sonunda ana bir kol olarak Marmara 
Denizine ulaşır.  Tarihsel süreçte Ayamama göçmen kuşların uğrak yeri olan, kültürel peyzaj 
anlamında Beyaz Leylekleri (Ciconia ciconia) ve verimli topraklar üzerinde kurulu çiftliklerin 
ve meyve bahçelerinin olduğu bir alandı, alan aynı zamanda çevresindeki su kaynaklarının 
zenginliği ile de bilinirdi.  Projenin amacı bu zengin kültürel içeriğin yok olmuş olan izlerini 
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ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ise 
bakanlığın görevleri “taşkınlarla ilgili stratejileri ve politikalarını belirlemek, ilgili mevzuatı ve 
yönetim planlarını hazırlamak” şeklinde tanımlanmaktadır.  Bu tip potansiyel afet riski taşıyan 
alanların sanat ve fen normlarına uygun, sağlık ve güvenli yaşama çevrelerini yaratmak adına 
iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usuller ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 2012 yılında yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 2004 yılın-
daki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2011 yılında çıkarılan Orman ve Su İşleri 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ıslah, koruma ve 
afet riski taşıyan alanlarda iyileştirme yapmanın önemine vurgu yaparak doğal korumacı bir 
tutum sergilemiştir. 2011 yılındaki 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun ise, afet riski taşıyan arazileri ve çevrelerindeki arazileri konu alırken afet 
stratejileriyle ilgili açıklamalara gitmemiş ve antroposentrik bir yaklaşımla riskli alanlarda, 
rezerv yapı alanlarında (yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek alanlar) ve riskli yapıların 
bulunduğu taşınmazlarda yapılaşmaya yönelik maddeler içermektedir.

Özet olarak, kamu yararı, planlama ve kullanım ve koruma anlamında kentsel drenaj ve su ile il-
gili konuların mevzuatlar bağlamında çok detaylı ve yeterli sayıda olduğu görülmesine rağmen 
konunun sadece imalatı yapılacak yapının ölçeğinde ele alındığı, bu tür yapıların içerisinden 
geçtiği peyzajla etkileşimini gözeten maddeler içermediği için uygulamada da karşılıklarını 
bulmayan mevzuatlara dönüştüğü görülmektedir. Bunun sonucunda da uygulama aşamasında 
mevzuatlardaki açıklardan dolayı yorum farklılıkları, kurumlar arası çatışmalar, kullanımlar 
arası çelişkiler ve alınan sübjektif kararlar neticesinde kent içerisindeki pek çok drenaj kori-
dorunun herkes tarafından bilinen sorunlarını çözümsüz olarak nesilden nesile aktarılmaktadır.

3. Kentsel Drenaj Deneyimleri: İstanbul Örneği

Tarihsel süreçte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan İstanbul, bu süreç içerisinde der-
elerinin işlevsel kullanımlarıyla da ön plana çıkmaktadır. Bizans Dönemi’nden 1950’li yıllara 
kadar doğal kesitlerini koruyan dereler, kent sakinlerinin rekreasyon ihtiyaçlarını karşıladıkları, 
doğayla etkileşime geçtikleri alanlar olarak bilinmektedir. Doğal yapılarıyla dereler; me-
sire, su alma, su yolu ulaşımı, balıkçılık, bahçecilik, toplanma ve buluşma gibi aktivitelerin 
sürdürüldüğü kamusal alanlar olmuştur. Ancak, özellikle 1950’li yıllardan sonra nüfus artışının 
da bir yansıması olarak yapılaşma ve kentleşme hızı, sanayileşme, karayolları yapımı artışı 
gibi çözümlerle kentin dere ve vadilerinin şehirle ve şehirlilerle olan ilişkisi negatif yönde et-
kilenmeye başlamıştır. Kendi doğal kesitleriyle kent ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olan 
dereler, değişen biçimleri ve altyapılarıyla olumsuz pek çok sonucu da beraberinde getirmeye 
başlamıştır. 

Görsel 1. Kağıthane cendere deresi. Derenin eski Sadabat günlerindeki durumu (Sol), derenin 
güncel durumu (Sağ)

Ne yazık ki günümüzde, İstanbul derelerinin %85’i, yapılaşma, sanayileşme, farklı ulaşım 
çözümleri, sanayi-evsel atıkların toplandığı alanlar olma gibi sebeplerle doğal kesitlerini 
yitirmiş veya yitirmek üzeredir. (Dinç & Bölen, 2015) Koruma zonları düşünülmeden dere 
kenarlarında yapılan yapılaşmalar ve müdahaleler, gerek İstanbul’da gerekse yurtiçi ve yurt-

dışındaki olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Konuyla ilgili yaşanan en çarpıcı örneğe ülkemizde 
2009 yılında Ayamama Deresi ile yaşanan taşkın felaketiyle karşı karşıya gelinmiştir (Görsel 
2). Bölgede baş gösteren aşırı ve kaçak yapılaşma, meydana gelen sel felaketinin daha prob-
lematik sonuçlar doğurmasına neden olmuştur. 1982 yılında neredeyse hiç yapı bulunmayan 
Ayamama Havzası’nın %68’inin yapılaşması, yoğun asfalt yollar nedeniyle geçirimli toprak 
yüzeylerin azalması (Görsel 3), TEM Otoyolu öncesinde ıslah edilen dere kesitinin bakımsızlık 
nedeniyle azalması ve bitkisel yüzeylerin bu süreçte yok olmasıyla aşırı yağış, dere tarafından 
manipüle edilememiştir. (Kervan, 2016)

Görsel 2. 2009 Ayamama Deresi Taşkını (Kaynak: URL1)

Görsel 3. Ayamama Deresi çevresinin 1980 ve 2010 yıllarına ait hava fotoğrafı (Birik, 2015)
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yeniden canlandırmak, derenin ekolojik restorasyonunu yapmak ve sel riskini ortadan kaldır-
maktır. Geri kazanılan nehir, çayır, tarımsal ve biyoçeşitlilik anlamındaki zenginliklerin (Görsel 
4) burayı ziyaret eden kentlilere sunulması ile çevre bilincinin artırılması ve peyzaj karakterinin 
yeniden kazanılması hedeflenmektedir.

Görsel 4. Ayamama deresinin doğal ve kültürel zenginliklerine göre belirlenmiş zonları

Bu kapsamda tasarım stratejisi olarak şu başlıklar belirlenmiştir (Görsel 5):

1- Sel önlemek amacıyla 500 yıllık yağış debisini tutabilen bir kesit tasarlamak,
2- Sel önlemek için dere kenarında rezervuar alanlar tasarlamak,
3- Tatlı su ve tuzlu su sistemleri ve bunların birleşiminde oluşan zengin ekolojik birimleri 
canlandırmak,
4- Sosyal programları bölgesel ve yerel ölçekteki potansiyelleri kullanarak çeşitlendirmek,
5- Ayamama projesinin başından sonuna kadar kesintisiz yaya sirkülasyonunu sağlamak,
6- Ayamama’nın Marmara ile buluştuğu noktada kıyı canlandırma programlarına odaklan-
mak.

Bu stratejilere ait kararların bir konsept kesit üzerinden temsili Görsel 5’te verilmektedir. 
Ayamama projesi kentsel drenaj anlamında İstanbul’daki ilk örneklerden birini teşkil etme-
si anlamında önemli bir proje olmasına rağmen projenin başlangıç aşamasında Başbakanlığın 
2010/5 Sayılı Genelgesi’nde bahsedildiği gibi öncelikli bir planın oluşturulması şeklinde bir 
yaklaşım gözedilmeden direkt tasarım sürecinin başlatılması şeklinde inisiyatif kullanılan bir 
projedir. Bölgedeki plan kararlarında dere koridorunun peyzaj karakterinin restorasyonu ve iy-
ileştirilmesi yönünde hiçbir kararın olmaması ve tipik bir kent dokusu oluşturulurken dikkat 
edilen ulaşım, plan fonksiyonları ve nüfus dinamikleriyle kullanım genelinde farklı bir sürecin 
işliyor olması projenin verimliliğini olumsuz etkileyen bir unsur olmuştur. 

Görsel 5. Ayamama deresinin yapısal ve bitkisel tasarım stratejilerinin kesitle ifadesi

Buna ek olarak Ayamama projesinin işleyişi ile ilgili diğer sorunları başlıklar halinde tanımla-
mak gerekirse bunlar; hidrolojik konularda peyzaj mimarlarının bilgi birikimi ve deneyiminin 
yetersizliği, iş veren kurumlardaki teknik personelin bu konudaki deneyimlerinin yetersizliği, 
kurumlar arası entegrasyonun olmaması ve kurumlar arası çekişmelerin sürecin sağlıklı ilerle-
mesini engellemesi, proje ekipleri arasında ve ekip içinde statü çekişmeleri, bütçe kısıtlamaları 
ve zaman kısıtlamaları nedeniyle projelerin hak ettiği şekilde detaylıca çalışılamadığı, şeklinde 
özetlenebilir. Tasarım süreciyle ilgili bu sorunlar Ayamama özelinde bahsedilmekle beraber 
aslında ülkemizdeki herhangi bir dere çalışmasında da karşılaşılabilecek tipik sorunlardır ve 
buna benzer çalışmalara başlayacak tasarımcıların baştan göz önünde bulundurmaları gereken 
unsurlardır. Diğer taraftan Ayamama Deresi tasarım stratejileri bundan sonra yapılacak ekolojik 
dere ıslah faaliyetlerinde rahatlıkla uyarlanabilecek stratejiler olarak ön plana çıkmaktadır. 

4. Kentsel Drenaj Stratejileri

Bugün kentsel peyzajlarda; peyzaj ve altyapı arasındaki sınırı bulanıklaştırmak, iki ya da daha 
fazla sistemin fonksiyonunu üst üste aynı fiziksel mekanda çakıştırmak, peyzajın aslında kent-
sel bir altyapı olarak kurgulanmasını tariflemektedir. Kentte suyun hareketi, fonksiyonu ve or-
ganizasyonu açısından bir su altyapısı gibi çalışan peyzajlar kurgulamak gerekmektedir. 
Yağmur suyunu yönlendirmek, yavaşlatmak ve arıtmak için kullanılan; yağmur bahçeleri (rain 
gardens), peyzaj kanalları (landscape swales), yapılandırılmış sulak alanlar (constructed wet-
lands), bitkilendirilmiş çatı örtüleri (vegetated roofs) vb. pek çok sistem vardır. Bu yöntemler-
in suyu yönlendirmedeki potansiyellerini kentte sayısız kombinasyonlar yaparak kullanmak 
mümkündür.  Bu tekniklere altlık oluşturacak planlama anlayışının ve bu yöndeki tekniklerin 
alana uygulaması ile ilgili tasarımların artması kentsel drenaj konusunun çok daha ekonomik ve 
ekolojik şekilde çözülmesini sağlayacaktır. 

Kentsel drenaj aslında planlama ve tasarım eylemlerinin birbirlerine entegre halde kentsel pey-
zaja yaklaşımları ile sürdürülebilir hale gelebilir.  Bu kapsamda gerek planlama gerekse de 
tasarım stratejileri olarak ele alınabilecek prensipleri aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür:

• Taşkınlardan korkmamak, bununla ilgili süreci tasarlamak,
• Kentsel alanlardaki dere, nehir ve sulak alanları korumak,
• Dere, nehir ve sulak alanlara kentsel ortamdan katılan suların kalitesini artırmak. Pey-
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zajı kirli suları arındırmak için canlı bir makine olarak görmek ve kullanmak,
• Yağmur suyunun, arıtma suyu ve gri suyun yeniden kullanımını maksimize ederek 
kentteki su dengesini yeniden kazanmak,
• Kent içinde akarsu koridorlarını kullanarak lineer parklar oluşturmak,
• Kent çeperlerindeki su kaynaklarını ve tarımsal arazileri kentsel drenaj sistemi içinde 
değerlendirmek ve korumak,
• Peyzaj tasarımı içerisine yağmur suyu iyileştirme tekniklerini entegre ederek peyzajın 
fonksiyonunu artırmak (su kalitesinin iyileştirilmesi, yaban hayatı habitatı, rekreasyonel  ve 
açık alan oluşturma işlevleri gibi),
• Sosyal, görsel, kültürel ve ekolojik sistemleri entegre hale getirmek ve iyileştirmek için 
peyzaj tasarımına suyu entegre etmek,
• Kolay uygulanabilen ve ekonomik anlamda rasyonel yaklaşımları desteklemek.
Yukarıda bahsi geçen stratejilerin İstanbul özelinde yapılan proje çalışmalarına nasıl entegre 
edildiğine dair güncel örnekler mevcuttur (URL 1). 

5. Sonuç

Mevzuat ve yönetmeliklerde belirtilen su kaynaklarına dair protokollerin reel anlamda da kon-
trolünün sağlanmasının gerekliliği, su altyapısıyla ilişkin peyzajların sürdürülebilirlikleri için 
önemli bir etkendir. İklim değişikliğinin etkilerinin hızla hissedildiği günümüzde ani taşkınlar 
ve seller, bunun somut sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda, tarihsel süreçte 
sosyal ve kültürel anlamda kent hafızasında da önemli bir yere sahip ancak günümüzde, hızlı 
kentleşmeyle yoğun yapılaşmaların arasında kalarak kendini var etmeye çalışan su kaynak-
larımızın yeniden ele alınması gerekmektedir. 2009 Ayamama Deresi taşkınından hareketle, 
yağmur suyunun kanalize edilmesi, toplanması ve etkin bir şekilde kullanılması ani taşkınlarda 
zararları en aza indirebilme potansiyeli yaratırken iklim değişikliğinin getirdiği bir diğer sorun 
olan kuraklık için de mücadele şansı yaratmaktadır. Bu anlamda, kentsel peyzajlar içinde doğa, 
insan ve kent ilişkilerinin anlaşılmalı ve bir an önce güçlendirilmelidir.
Kent sağlığı ve kentlilerin sağlığı açısından en önemli unsurlardan biri olan sürdürülebilir 
kentsel drenaj konusunda ekolojik yaklaşımların yaygınlaşması ve farklı tasarımların denener-
ek zaman içinde kendi gerçeklerimize uygun, ekolojik bakış açısı temelinde olayın sosyal ve 
ekonomik boyutlarını da politikalarına entegre etmiş bir sitemin oluşması, Peyzaj Mimarlığı 
disiplinin önümüzdeki yıllarda ülkemizde kentsel tasarım alanında öncü disiplinlerden biri ol-
ması yönünde önemli fırsatlar sunmaktadır.
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Öz: Doğal ve kültürel mirasın bir öğesi olan bazı ağaçlar; yaşam sürecinde, temsil ettikleri tür 
ve bulundukları yetişme ortamının özelliklerine göre, büyüyüp gelişen, zaman içinde farklı yaş 
ve boyutlara ulaşarak, alışılmışın ötesinde uzun süre yaşayarak, ‘anıt ağaç’ niteliği kazanan-
lardır. Anıt ağaçlar, bilimsel olduğu kadar, tarihi, folklorik ve manevi özellikleri açısından da 
değerlidir. Van ve çevresindeki toplumlar, tarihin ilk dönemlerinden itibaren, bahçe tarımla 
uğraşmış ve birçok meyve türü yetiştirmişler. Van Gölü Havzası’nda, geçmişten gelen hey-
betleri ve hikâyeleri ile dikkat çeken, anıtlaşmış çeşitli meyve ve doğal ağaç türleri bulun-
maktadır. Çalışmada bu ağaçlardan bazıları hakkında bilgi verdikten sonra bu ağaçların karşı 
karşıya kaldığı sorunlar ve koruma politikalarının oluşturulması konusunda bilgi verilecektir. 
Sahip oldukları farklı boyutları ve görkemi ile kişiyi psikolojik olarak etkileyen bu ağaçlar 
zaman zaman etrafına neden oldukları tehlikelerden dolayı kesilerek tahrip edilmekte veya 
yanlış kullanım ve bakım nedeniyle kurumaktadırlar. Önerilen koruma politikaları, genetik 
materyal olduğu kadar önemli bir kültürel peyzaj öğesi olan, bölgenin anıtlaşmış ağaçlarına 
sahip çıkılmasına, korunmasına ve gelecek nesillere aktarmaya ve bu süreçte doğa sevgisinin 
ve çevre bilincinin oluşmasına yardımcı olacaktır.

Giriş

Genellikle üç metrenin üzerinde boy yapabilen ağaçlar; odunlaşmış gövdesi, çok sayıda dal-
ları ve tepe tacı bulunan, uzun ömürlü bitkilerdir. Ağaçlar, doğal yaşamın devamında önemli 
ekolojik işlevlere sahiptir. Bu işlevlerin başında; oksijen üretmek, havayı temizlemek, güneşin 
zararlı ışınlarını önlemek, toprak kaymasını engellemek, hayvanlara yuva olmak gibi birçok 
işlev sıralanabilir (Lonsdale, 2013; Alp, 2017). 

Yaşam sürecinde, temsil ettikleri tür ve bulundukları yetişme ortamının özelliklerine göre 
büyüyüp gelişen ağaçlar, zaman içinde farklı yaş ve boyutlara ulaşırlar. Bazı ağaçlar, alışılmışın 
ötesinde uzun süre yaşayarak, ‘anıt ağaç’ niteliği kazanırlar. Doğal yapısı ve türüne özgü genel 
özelliklerini koruyarak gelişen bazı ağaçlar ise zamanla türünün önemli temsilcileri haline 
gelirler. Bazı ağaçlar da karakteristik iklim koşullarının dışında, bazı alanlarda sınırlı sayıda 
yaşamalarına bağlı olarak ya da botanik özellikleri ile nadir oluşları bakımından da anıt niteliği 
kazanırlar. Tarihi binaların, özel mülklerin bahçe veya parklarında dikili bulunan, yerli olmayan 
bitki türleri de anıt ağaç kategorisinde değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda bir ağacın “anıt” 
olarak nitelendirilmesinde; büyüklüğüne –gövde çapı ve boyu-, yaşı, formu ve görünüşüne 
bağlı olabilmektedir (Asan 2010; Agnoletti, 2012; Lonsdale, 2013).

Bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak hem ekolojik hem de kültürel bir geçiş bölgesi olan 
Anadolu, geçmişi eski dönemlere dayanan ve günümüze kadar ulaşabilmiş anıt ağaçları ile 
dikkat çeken bir coğrafyadır. Öyle ki bu ağaçlarla, bulunduğu coğrafyada var olmuş birçok 
uygarlığa ilişkin bilgileri bugüne aktaran; efsane, zafer, gelenek ve göreneklerin ortak izleri 
taşımaktadır. Fakat zaman içinde Dünyada olduğu gibi ülkemizde karşı karşıya olduğu çevre 
sorunları, ülkedeki mevcut anıt ağaçların varlıklarını sürdürebilmeleri riskini ortaya çıkmıştır 
(Asan, 2010  ; Lonsdale, 2013). 

Bu riski azalmak ve bu değerleri kaybetmemek ve koruma altına almak amacıyla ülkemizde 
1980’lerden beri farklı yasal ve yönetsel araçlarla koruma altına alınmaya çalışılan anıt ağaçlar 
günümüzde, korunan alanlar mevzuatı kapsamında; “yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün 
alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan ve/veya yöre folklorunda, kültür ve tarihin-
de özel yeri bulunan ve/veya geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü ku-
rabilecek doğal ve uzun ömre sahip olan ağaçlar” olarak tanmlanmaktadır. Bu kapsamda anıt 
ağaçlar anıtsal niteliklerine ve işlevlerine göre dört gruba ayrılmaktadır (Genç ve Güner 2003; 
Özçelik, 2006; Anonim, 2012);

• Tarihi anıt ağaçlar: Tarihi bir olaya şahitlik yapmış ağaçlar, 
• Mistik anıt ağaçlar: Halk kültüründe mistik (dinsel, manevi) bir kıymeti olan ağaçlar, 
• Folklorik anıt ağaçlar: Halk kültüründe geleneksel bir kıymeti olan ağaçlar, 
• Boyutsal anıt ağaçlar: Yaş, boy, gövde çapı ve tepe çapı gibi boyutsal özellikleri 

İçinde bulundukları peyzajın doğal bir öğesi olan ve ekolojik denge açısından özel öneme sa-
hip olan anıt ağaçlar, zamanla bazı farklı değerler de kazanır. Örneğin, bulunduğu toplumun 
kültüründe-folklorunda yer alır; tarihi olaylarla bağlantı kurulmasına vesile olur ve o yörenin 
simgesi haline gelir böylece kültürel peyzajın önemli öğelerinden olurlar. Alışılmışın ötesinde, 
yılların izlerini taşıyan görkemli görünümleriyle, bulundukları çevrede ilgi ve saygı uyandırır; 
bireylerin ve toplumların dünüyle bugünü, bugünü ile geleceği arasında somut ve soyut bağlar 
kurulmasına yardımcı olurlar. Böylece Anıt ağaçlar, onlara anıtsal nitelik kazandıran özellikleri 
bağlamında yerel, ulusal ve hatta uluslararası boyutta önem kazanırlar.

Anıt ağaçların uzun ömürlü olmaları, bu ağaçların kutsal olarak kabul edilmesinin nedenlerin-
den biridir. Diğer bir neden himayesinde bulunduğu kabir veya yatır sahibine hürmeten kendis-
ine de saygı duyulmasıdır. Bu tür anıtsal niteliği olan ağaçlar genellikle mistik anıt ağaçlar 
grubunda değerlendirilebilir (Asan 2010; Alp, 2016). Anahtar Kelimeler: Anıt ağaç, Tarih, Doğal miras, Kültürel miras, Çevre bilinci
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Anıt ağaçlar aynı zamanda mimari ve peyzaj açısından değerlidir. Tek ya da grup halinde anıt 
ağaçlar, peyzajın doğal ve sosyo-ekonomik geçmişini hatırlatmasıyla peyzaj hakkında bilgi 
vermesi bakımından da önemlidir. Anıt ağaçlar aynı zamanda, peyzajların gittikçe birbirine 
benzediği, neredeyse aynılaştığı günümüzde, peyzaja özgünlük ve karakter kazandırması 
bakımından da önemli işlevlere sahiptir (Agnoletti, 2012). 

Anıt ağaçlar, hızla tüketilen yeşil dokuda, bilimsel olduğu kadar, mistik-folklorik-manevi özel-
likleri bakımından da değerli doğal ve kültürel miras öğeleri arasında kabul edilmektedir. Hızlı 
kentleşme ve giderek şiddetlenen küresel iklim değişikliğiyle daralan doğal yaşam alanlarında 
bulunan ve kaybedildiğinde yeniden kazanılması mümkün olmayan doğa elemanlarıdır. Anıt 
ağaçların kaybı, aynı zamanda bir yerin tarihi, mimari ve doğal peyzaj değerinin kaybı ve hat-
ta bireylerin söz konusu anıtsal ağacın bulunduğu yer ile kurdukları, duygusal ve düşünsel 
bağların da kopması, kaybı anlamına gelmektedir (Asan 2010; Alp, 2017).  

Bu değerleri kaybetmemek ve koruma altına almak amacıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi’nde ifade edilen önlem ve işlemleri yapmak sure-
tiyle, anıtsal ve korunmaya değer ağaçların olası insan zararlarına karşı korunmalarını yasal 
güvence altına alınmıştır. Bu ağaçların korunmalarına ait görevler, ulaşım yolları ile meskûn 
yerler ve yakınlarındakiler için ilgili belediyelere, diğerleri için Mahalli Orman Teşkilatı’na 
verilmiştir (Asan 2010; Anonim, 2012).

Van Gölü Çevresinin Anıt Ağaçları

Van Gölü Havzası, Türkiye’nin kara içindeki en büyük su kütlesi olan Van Gölü’nün hidrolo-
jik sınırlarıdır. Van Gölü, Havza için önemli bir iklim düzenleyicisi işlevi görmektedir. Göl; 
soğuk rüzgârları yumuşatmakta, çevresindeki karasal alanlara oranla geç ısınıp geç soğuması 
dolayısıyla da yaz aylarında, sıcaklığın düşmesine ve kış aylarında ise nispeten yükselmes-
ine sebep olarak, sıcaklık toplamının büyümesini önleyici ve kontinentaliteyi azaltıcı etki yap-
maktadır. Komşu havzalarla kıyaslandığında, Van Gölü Havzası, kış mevsiminin biraz daha 
geç girmesine, ilkbahar mevsiminin biraz daha erken gelmesine ve yaz gecelerinin daha serin 
geçmesine neden olmaktadır. Bu durum, bölgede vejetasyon süresinin daha uzun olmasına, 
farklı tür ve çeşitte meyve ağaçların yetişmesine olanak vermektedir (Alp, 1999).

Bu ekolojik avantajı kullanan Van ve çevresindeki toplumlar, tarihin ilk dönemlerinden itibar-
en, Van Gölü Havzası’nda bahçe kurma çalışmalarına önem vermiştir. Başta Asur kaynakların-
da olmak üzere, XVIII. yüzyılın sonlarına kadar kaleme alınan eserlerde Van, “bahçelerle süslü 
ağaçlı bir yer” olarak belirtilmiştir. Bu eserlerde, kerpiçten yapılmış, üstü topraklı örtülü ve en 
çok iki katlı olan ve kendine has mimari çizgilere sahip evlerin etrafında, çeşitli meyve ağaçları 
ve başta gül olmak üzere değişik süs bitkileriyle çevrili büyük bahçeli evlerden bahsedilmekte-
dir (Alp ve ark., 2010)

Havza XIX. yüzyılın sonlarında, bağlar ve bahçeleri ile ün salmıştır. Bu bahçelerden bugüne 
gelen, tek olarak yaşayan ve bu uzun süreli yaşamında tarihi olaylara şahit olmuş, toplumsal 
hafızada yer etmiş, anıt niteliği kazanmış ağaçlara rastlamak mümkündür. Van Gölü Havzasın-
da, ilginç hikâyeleriyle bilinen, heybetli değişik türlerde ağaçlar tespit edilmiştir. Tespit edilen 
bu ağaçlar iki grupta toplanmaktadır. Bunlar; yerleşim yerlerine yakın, insan beslenmesinde 
kullanılabilen meyve ağaçları ve insan yerleşimlerinden uzakta, orman artıklarından kalan 
ağaçlardır (Alp, 2017).

Gevaş ilçesi-İkizler köyünde, Ermenilerin yaşadığı dönemden kaldığı ifade edilen, boyu 15 m 
ve çapı 215 cm olan, yaklaşık 250 yaşındaki “Muğsi Cevizi” bulunmaktadır. Aynı köyde bulu-
nan, 10 m boyunda, 170 cm çapında ve yaklaşık 200 yaşındaki “Kör Ceviz”; meyveleri çürük 
olduğu için bu adı almıştır. Aynı ilçede, Akdamar Adası’nın karşısında 150 yaşın üzerinde 5 
6 dalı bulunan kırmızı dut ağacı bulunmaktadır. Bölgede, çocuğu olmayan kadınların bu dut 

ağacının meyvelerini yedikten sonra çocukları olacağına inanılmaktadır.

Bahçesaray ilçe merkezinde, “Yalan Ağacı” adıyla anılan ceviz ağacı, yaklaşık 200 yaşındadır. 
Yanındaki çay ocağına gelenlerin ziyaret yeri olarak bilinen ağaç, bu ağacın altında, halka 
yapamayacakları vaatlerde bulunan siyasetçiler nedeniyle bu adla anılmıştır. Van-Bahçesaray 
toplumunun hafızasında önemli yeri olan Yalan Ağacı, yakın zamanda kesilerek yerine cami 
yapılmıştır. Edremit ilçe merkezinde tarihi bahçelerden kalma ilginç şekilleri ile 150 yaşının 
üzerinde kaysı ağaçları bulunmaktadır.

Lois’e (1939) göre, Van Gölü ve çevresi eskiden beri doğal orman sınırları dışında ağaçsız step 
sahalardan birini oluşturmaktadır. Bugün kalan orman kalıntıları ağaç türü bakımından eski 
ormanlarla aynı tür bileşiminde mi, yoksa sekonder ormanların bir kalıntısı mı olduğu belli 
değildir. Çünkü bölgenin doğal bitki örtüsü 4000 seneden uzun bir zamandan beri bölgede yer-
leşmiş insanlar tarafından hemen hemen tamamen tahrip edilmiş bir durumdadır (Walter, 1962).
Tahrip edilen bu sahalar otlatma sebebiyle açık kalmakta ayrıca, hemen ardından toprak 
erozyonu tahribatı artırmaktadır. Bu sebeplerle ormanlardan geriye sadece çalılar ve orman 
artıkları kalmaktadır Bu artık orman ağacı türlerinden en yaygın ve bol bulunanları, ardıç ve 
meşelerdir (Alp, 1999). Havza’nın tarihine şahitlik eden ardıç ağaçlarının devasa büyüklüklere 
ulaştığı gözlenmiştir. 

Bu ağaçlar; insanoğlunun ulaşamadığı, rutubetçe zengin sonbahar, karca zengin kış ve nemli 
ilkbahardan sonra yazın ve sonbahar öncesi meydana gelen ve tesadüfi yaz yağışlarıyla hafifley-
en kurak periyodu atlatabilen alanlarda rastlanılmaktadır. Belirlenen anıt niteliğindeki ağaçların 
bir kısmı ise türbe ve mezarlıklarda yer almaktadır.

Van Gölü Çevresindeki Anıt Ağaçların Karşı Karşıya Sorunlar 

Korunması gereken diğer doğal ve kültürel varlıklar gibi anıt ağaçların kendilerine has 
farklılıkları nedeniyle yaşamlarını veya varlıklarını tehdit eden faktörlerin belirleyip koruma 
stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Havza’da anıtsal niteliklere sahip ağaçlarda tespit 
edilen başlıca sorunlar şunlardır;

• Van’da çok sayıda anıt ağaç olmasına karşın, sadece bu ağaçların tescilleri ile ilgili 
kurumların bu konuda ilgili ve bilgili olmaması nedeniyle TSE tarafından belirlenen ölçütlere 
göre herhangi bir saptamanın olmayışı,
• Yerleşim birimlerinde bulunan anıt ağaçlar ilgili mülkiyet sorunları,
• Yerleşim birimlerden uzakta bulunan yaşlı orman ağaçlarının sahipsiz oluşu, 
• Olumsuz hava koşullarında, anıt ağaçların kovuklarına sığınanların veya bölge çocuk-
larının yaktığı rastgele ateşin neden olduğu tahribat
• Yerleşim birimlerine yakın yerlerdeki ağacın taç izdüşümünde yapılan kazı-dolgu işlem-
inin, köklere doğrudan ya da dolaylı verdiği zararlar, 
• Kötü bakım süreçlerinden dolayı ağaçların kuruyan dallarına yapılan budamalar sonucu 
ağaçların doğal form özelliklerini kaybetmesi,
• Şehir merkezindeki anıt ağaçların, aydınlatma-elektrik-telefon hatları nedeniyle, zaman 
zaman sert budamalara maruz kalması sonucu kuruması, 
• Yaşlı ceviz ağaçları kesilmesi ve kütük olarak satılması yasaktır. Bunu aşmak için özel-
likle Van, Bahçesaray bölgesinde yaşlı ceviz ağaçları sert budama sonucu kurumaya teşvik 
edilerek ardından da rapor tutulup kesilmesi. 
• Yaşlı ağaçların dibinde hazine saklı olduğu yönündeki dedikodular sonucu ağaçların iz 
düşümünde yapılan derin kazıların neden olduğu tahribatlar. 

Anıt ağaçların korunma Politikasının Oluşturulması 

Dünyada giderek çoğalan çevre sorunları, doğal çevreye olan ilginin artmasına yol açarken, 
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bu ilginin kapsamına giren anıt ağaçların korunması da gündeme gelmiştir. Ülkemizde anıt 
ağaçlara yönelik ilgi, 1970’li yıllarda artmaya başlamıştır. Anadolu’nun hemen her köşesinde, 
bu tanıma uygun ağaçlar; yaş, boy, çap gibi uç özellikleri veya mitolojik, mistik, folklorik 
değerleri nedeniyle kayıt altına alınmıştır. Ancak, yeşil alanların sürekli tüketilmesi sonucunda, 
daha duyarlı hale gelen bazı kesimlerde, yaşlı olan her ağacın anıt ağaç olarak değerlendirilmesi 
gibi bir yanılgı da görülmektedir. 

Mutlak korunması gerekli olan anıt ağaçların, korumaya değer yaşlı ağaçlardan ayırt edilmesi 
konusunda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, 28.6.1988 tarih ve 25 
numaralı kararı bulunmaktadır. Bu kararla, anıt ağaçların tanımı ve korunmasına ait açıklama-
lar yapılmış ve bu nitelikteki ağaçların, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca, “Korunması 
Gerekli Anıt Ağaç” olarak tescil edilmesi kabul edilmiştir. Anıt ağaçların kaybedilmesi, bulun-
dukları peyzajda üstlenmiş oldukları işlevlerin ve değerlerin de zarar görmesi, kaybedilmesi 
ile sonuçlanabilmektedir. Örneğin yerel ya da ulusal tarihe tanıklık etmiş anıt ağaçların kaybı, 
toplumun ve peyzajın geçmişinden de önemli öğelerin kaybı anlamına gelmektedir. Öyle ki 
kişilerin, toplumun ya da söz konusu peyzajın kimliğinin önemli parçalarından biri olabilen 
olan bu tek ya da toplu halde bulunan anıt ağaçların kaybedilmesi, söz konusu peyzajın kim-
liğinde de kayıplara neden olmaktadır. Oysa peyzajların ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik 
sürdürülebilirliği, doğal ve kültürel öğelerinin korunarak geleceğe aktarılmasına bağlıdır.  

Bölgede siyasal ve sosyal yapıda sürüp giden sorunlar, kültürel ve doğal yapıyı da etkileme-
kte ve değiştirmektedir. Bu değişim; geleneksel kentleşme ve tarım anlayışının değişmesi; 
buna bağlı olarak insan-tabiat anlayışında bazı temel değişikliklere neden olmuştur. Ardından 
toplumsal yapıdaki değişimlerden kaynaklanan yeni ihtiyaçlar ve bunlara bağlı olarak oluşan 
sorunları çözmedeki insanoğlunun bencilce yaklaşım değişimi hızlandırmıştır. Tüm bunların 
bir araya gelmesiyle, ortaya çıkan yeni hayat tarzının etkilerinden biri de, anıt ağaç özellikler-
ine sahip ağaçların teker teker kesilmesidir. Bu yüzden bölgedeki anıt ağaçların korumasına 
yönelik politika anlayışının geliştirilmesi ve ardından da hedeflerinin belirlenmesi gereklidir. 
Bölgedeki anıt ağaçları koruma politikasının hem oluşturulma süreci hem de sonucu (içeriği) 
bakımından aşağıdaki konu başlıkları dikkate alınması gerekmektedir. Bölgenin peyzaj politi-
kalarının hazırlanması sürecinde, anıt ağaçların korunmasına yönelik hedef ve faaliyetlerden 
bazılarına örnek olarak; 

• Mevcut ağaç envanterinin belirlenmesi 
• Konu ile ilgili tarafların belirlenmesi ve bilgilendirilmesi
• Konu ile ilgili uluslararası sözleşme ve ulusal yasalara uygun çalışma yöntem ve hede-
flerindeki belirlenmesi
• Hedeflerin; bölgenin toplumsal ve ekonomik koşullarına uygun, tutarlı, anlaşılabilir ve 
yeterince açık olması. 
• Koruma politikası, planlama eylemiyle bütünleştirilmesi.
• Belirlenen hedefleri uygulayacak bir kurum veya bölümün belirlenmesi.
• Eylem planı oluşturma sürecinde, belirlenecek politikayı gerçekleştirecek araçların bir-
biriyle bağımlılık ilişkisi ve araçların uygulanacağı toplumsal bağlam dikkate alınmalısı şek-
linde sıralanabilir.

Yani, kısaca, anıt ağaçları koruyabilmek için, konu ile ilgili tüm tarafların olaya el atması gerek-
tiği görülüyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için ise kitlelerin yaygın biçimde bu gereğin farkına 
varması gerekiyor.

Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğine katkı sağlayacak çok sayıda anıt ağaç bulunmaktadır. 
Bu nedenle bölgemizde bulunan anıt ağaçların, bilimsel ve kültürel alanda tespit çalışmalarını 
en kısa zamanda tamamlandıktan sonra, Van’ın anıt ağaç envanteri çıkarılmalı ve konuya ilişkin 
koruma ve yönetim programları hazırlanmalıdır.

Bölgede hızlı bir tespitten sonra anıt ağaçların mevcut ekolojik koşulları dikkate alınarak hazır-
lanacak olan yönetim planlarının ardından gerekli olan bakım ve koruma önlemleri alındığında, 
anıt ağaçların gelecek nesillere daha sağlıklı aktarılması mümkün olabilecektir.
Bunu yapmadığımızda, alışılmışın ötesinde, yılların izlerini taşıyan görkemli görünümleriyle 
yaşadıkları çevrede ilgi ve saygı uyandıran; geçmişle günümüz ve günümüzle gelecek arasında 
bağ kurmamıza yardımcı bu ağaçlar kaybedildiğinde yeniden kazanılması veya telefi edilmesi 
mümkün olamayacaktır. 
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(Bildiri çalışması İzmir Büyükşehir Belediyesi için İYTE, EÜ ve DEÜ işbirliği ile gerçekleştirilen “Küçük Men-
deres Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” projesinin bir bölümünü kapsamaktadır)

Öz: Havza ölçeğinde doğal ve kültürel peyzajların planlanması, korunması ve yönetiminin ülkemizde son 
yıllarda önem kazanması, bu ölçek ve içerikte peyzaj politikaları üretilmesini öncelikli hale getirmekte-
dir. Yerelin bilgisi ve sürece katılımı, sektörel ve bütünleşik stratejiler üretilmesi (süreci) peyzaj politika-
larının içeriğini oluşturmaktadır. Havzanın ve bu bütünü oluşturan doğal ve kültürel peyzajların yaşatıl-
ması, üretilecek peyzaj politikalarına ve bu politikaların hukuki, idari ve teknik (sektörel ve sektörlerarası/
bütünleşik) çerçevede uygulanmasına bağlıdır. Küçük Menderes Havzası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi 
için gerçekleştirilen “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” projesinde 
peyzaj politikaları çerçevesinde tanımlanan süreç ve sonuç ürünlerine bildiri kapsamında yer verilecektir. 
Bütüncül bir yaklaşımla havzanın ve ilçelerinin -ekolojik, fiziksel, politik, sosyo-kültürel ve ekonomik 
öncelikleri doğrultusunda- yaşatılması ve varlık odaklı yerel kalkınmasının sağlanmasına dönük yürütülen 
çalışmalar anlatılmıştır. Havzanın ana gelişim odağı olarak tarımsal kalkınma tanımlanmıştır. 

Son yıllarda havza ölçeğinde politikalar geliştirme, planlama ve yönetim çalışmaları önem kazanmakla 
beraber bütünleşik yaklaşım geliştirmenin aracı konumundaki “entegre havza yönetimi” yeniden tanımlan-
maya ihtiyaç duymaktadır. Bu suretle, peyzaj ölçeğinde/bağlamında yaklaşım ve bunun aracı konumundaki 
peyzaj politikalarının havzayı bütüncül bir şekilde ele alması öngörülmektedir. 

Türkiye’nin batısında, Ege Bölgesinde yer alan Küçük Menderes Havzası (479.340 ha), “Batı Anadolu 
Grabenleri” olarak tanımlanan çöküntü havzalarından biridir. Tamamı İzmir İl sınırları içerisinde kalan 
havzanın ana drenaj yapısı olan Küçük Menderes Nehri 114 km uzunlukta olup, Selçuk yakınlarında Ege 
Denizi’ne dökülmektedir. Havza Kiraz, Ödemiş-Tire, Bayındır-Torbalı ve Selçuk olmak üzere 4 alt havza-
dan oluşmaktadır. Doğal yapısı, kırsal ağırlıklı yaşantısı ve buna bağlı yerleşim örüntüsü ve tarımsal üretim 
desenleriyle ve sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkları/değerleriyle peyzaj politikalarının geliştirilmesi 
için özgün bir örnek teşkil etmektedir. 

Çalışmada havzanın yerel değerlerinin tanımlanmasını, doğal ve kültürel varlıklarının korunmasını ve 
bunlar üzerinden varlık odaklı yerel kalkınma fikirleri geliştirilmesini hedefleyen bir süreç geliştirilmiştir. 
Ortaya konulan hedeflerin uygulanmasını sağlayacak strateji haritası ve yönetişim modeli ifade edilm-
iştir. Analizlerin çerçevesini yerel varlıkların tespiti ve bunların bölgesel ve küresel ağlara bağlanabilirliği 
oluşturmaktadır. İlçelerin sosyo-ekonomik, demografik, çevresel ve kültürel durumları ve potansiyelleri 
bilimsel verilerle açıklanmakta, bazı noktalarda (nüfus, istihdam) gelecek dönem projeksiyonlarına yer 
verilmektedir.

Çalışmanın katılım sürecinde ilçe halk çalıştayları, ufuk tarama çalıştayı ve uzman paneli yardımıyla bilgi 
üretimi ve strateji çalışmalarının katılımcılarla paylaşımı ve değerlendirilmesi yer almaktadır. Katılımcı 

Anahtar Kelimeler: Küçük Menderes Havzası; Yerel kalkınma ve yaşam stratejisi; Varlık oda-
klı yaklaşım; Havza ölçeğinde peyzaj politikası
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süreçte 5 stratejik ana tema (tarım, yerleşim yapısı ve kültür, çevre-su kaynakları-enerji, turizm, yenilik ve 
girişimcilik), 15 stratejik gelişme ekseni ve 43 alt eksen altında toplam 273 varlık odaklı yerel kalkınma 
fikri geliştirilmiştir. 

Yerel kalkınma ve yaşam stratejisinin uygulanmasını kolaylaştıracak yol haritası bileşenleri, gelişme se-
naryosunun zaman planı, ilgili paydaşların durumu ve birlikte nasıl çalışabileceğine odaklanan yönetişim 
stratejisi ve strateji haritası yer almaktadır. Uzman paneli sonrasında tüm çalıştay ve odak grup toplantıları 
sonuçları birleştirilmiş, her bir temanın stratejik gelişme eksenleri tarif edilmiştir. Stratejik gelişme ek-
senleri altında varlık odaklı kalkınma ve yaşam fikirlerinin birbirleri ve diğer temalarla olan mekânsal 
etkileşimi sorgulanmıştır.

Stratejilerin ve proje fikirlerinin bölgesel ve yerel ölçekte fiziki planlarla, tematik ulusal ve yerel strateji 
dokümanlarıyla uyumluluğu karşılaştırılmış; ulusal, bölgesel ve İzmir kent bütünü düzeyinde geliştirilmiş 
olan ana stratejilerle ilişkileri, çok katmanlı gelişme perspektifinde değerlendirilmiştir. Her bir perspektif 
içinde yer alan stratejik hedefler gerçekleştirildiğinde bir üst perspektifteki hedeflerin gerçekleştirilmesine 
katkı vermektedir. Böylelikle en alt katmanda yapılan bir eylemin en üstte yaratacağı etki büyümektedir. 
Küçük Menderes Havzası Strateji Haritası fiziksel katman (altyapı), işlevsel katman (üretim ve tüketim 
ağları), bilişsel katman (insan, araştırma ve öğrenme) ve bütünsel katman (yönetim/ yönetişim, birden fazla 
tema veya organizasyonu bir araya getirme ve entegrasyonu) olmak üzere 4 perspektiften oluşmaktadır.

Havzanın geleceğine yönelik olarak, birden fazla sektörü ilişkilendirerek yerelde kalkınmaya ivme kazan-
dıracak öneme sahip olan 3 bütünleşik proje kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu projeler “iç ve dış me-
kân bitki üretimi”, “arıcılığın geliştirilmesi” ve “demiryolu endüstri mirası odaklı sanat ve zanaat” olarak 
belirlenmiştir.

Havzada yerel kalkınma ve yaşam stratejilerinin uygulanması yolunda; Küçük Menderes Nehri kaynaklı 
sorunlar, yerüstü ve yeraltı su varlığı, hayvancılık tesisleri, yerleşim baskısı, kırsal yaşam kalitesinin azal-
ması gibi sorunlar önemli risk etmenleri olarak belirlenmiştir. Havzada birbirleriyle çatışan kullanımlar 
ve oluşturdukları riskler “mekânsal etkileşim analizleri” yardımıyla ortaya konmuştur. Bu kapsamda özel-
likle “su tüketimi-tarımsal üretim-yerleşim” etkileşiminin havzanın doğal ve kültürel kaynaklarına yönelik 
taşıdığı risklerin altı çizilmiştir. Bu analizler sonucunda havza ölçeğinde mevcut çatışmaları azaltacak ya 
da çözümler getirebilecek havza ve yerel ölçekli peyzaj politikaları geliştirilmeden ve bu politikaların aracı 
konumundaki “entegre havza planlama ve yönetimi” çalışmaları geliştirilmeden varlık odaklı yerel kalkın-
ma stratejilerinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Havzada uygulanması gerekli yönetişim stratejisi kapsamında kamu, sivil toplum, üniversite ve özel sek-
törden oluşan dörtlü sarmalın üstlenebileceği roller analiz edilmiştir. Bu çerçevede, varlık odaklı kalkınma 
ve yaşam projelerinin nasıl bir sinerji ile kullanılabileceğine yönelik öneriler paydaş etki analizi sonuçların-
dan da yararlanılarak ele alınmıştır. 

Küçük Menderes Havzası’nın ve havzanın tüm bileşenlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde de-
vamının sağlanabilmesi; havzanın ekolojik ve fiziksel yapısına, doğal ve kültürel varlıklarının korumasına, 
yereldeki yaşamın ve üretim ilişkilerinin yaşatılmasına bağlıdır. Yerel paydaşların, varlık odaklı fikirlerin 
operasyonel düzeye gelmesinde paylaşımlı ve açık bir diyalog sürecine, sivil toplumun yanısıra örgütle-
nmiş ve bölge taleplerine duyarlı, kent değerlerine saygılı kamu-özel sektör girişimlerine artan ölçüde 
ihtiyaç vardır. Böylelikle, iç ve dış etkilere uyum gösterebilme kapasitesine sahip, kendi içinde ve sınırlar 
ötesinde işbirliği olanaklarını geliştiren, kendi kendine yetebilen ve katma değeri yükselen bir havza tanım-
laması mümkün olacaktır.

Sonuç olarak, havza ölçeğinde peyzaj politikaları doğal ve kültürel peyzajların yaşatılmasını ve bu yolda 
mevcut ve öngörülen sorun ya da tehditlere çözüm getirilmesini ve yerelin kalkınmasını (sosyo-ekonomik 
yapısını iyileştirmeyi) kapsamalıdır. Küçük Menderes Nehri kaynaklı sorunlar gibi yerelin bilgisini ve 
yaşamını gözardı eden ve sadece fiziki dokunun korunması ve iyileştirilmesine odaklanan peyzaj politika-
larının uygulanması ve yaygınlaştırılması sorunlu olacaktır. Burada peyzaj politikaları geliştirme ve uygu-
lama; bütüncül ve sinerjik etki oluşturan dinamik bir süreci, disiplinlerarası ve kurumlararası işbirliklerini, 
uluslararası-ulusal-bölgesel-kentsel-yerel ağlarla bağlantı kurmayı gerektirmektedir.
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1. Giriş

Bölge peyzajı ya da havza ölçeğinde politika ve (aracı konumundaki) planlama ve yönetim 
çalışmaları geliştiril(e)memesi bölge-alt bölge-şehir-ilçe-mahalle ölçek dizininde birbirinden 
kopuk bürokratik bir mekanizmanın ve pratiklerinin işleyişini getirmektedir. Farklı idari sınır-
larda ve ölçeklerde birbiriyle bağlantısı olmayan ya da çelişkili politika ve uygulamalar yaşan-
maktadır. Bu duruma karşı, coğrafi yapı ve özelliklerine bağlı olarak, “yerel”in kalkınmasını 
ve yaşamını merkezine alan ve sektörel/sektörlerarası hareket edebilen -coğrafi dinamiklerle 
sektörlerin potansiyelini sentezleyen- bütünleşik bir yaklaşıma gereksinim duyulmaktadır. Bu 
çalışmada coğrafyaya karşılık havza veya bölge peyzajı, bütünleşik yaklaşıma ise peyzaj poli-
tikaları sürecinin geldiği temel kabuldür. 

Havza ölçeğinde doğal ve kültürel peyzajların planlanması, korunması ve yönetiminin dünyada 
ve ülkemizde son yıllarda önem kazanması, bu ölçek ve içerikte peyzaj politikaları üretilmesini 
öncelikli hale getirmektedir. Yerelin bilgisi ve karar verme sürecine katılımı, sektörel ve bütün-
leşik stratejiler üretilmesi (süreci) peyzaj politikalarının içeriğinde artan önemdedir.

Küçük Menderes Havzası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi için gerçekleştirilen “Küçük Men-
deres Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” projesinde (Velibeyoğlu ve ark. 
2016) peyzaj politikaları çerçevesinde tanımlanan süreç ve sonuç ürünlerine bildiri kapsamında 
yer verilecektir. Bütüncül bir yaklaşımla, havzanın ve ilçelerinin -ekolojik, fiziksel, politik, so-
syo-kültürel ve ekonomik öncelikleri doğrultusunda- yaşatılması ve varlık odaklı yerel kalkın-
ma öngörülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Peyzaj: Doğal ve kültürel sistemleri ilişkilendirme ortamı

Doğal ve kültürel sistemleri birbirleriyle ilişkilendiren bir kavram/araç/yer olan peyzaj ve yöne-
timi son yıllarda politika ve akademik çalışmaların odağında yer almaktadır. Farklı coğrafya 
ve sektörlerde esnek ve çok işlevli yapısı olan peyzaj kavramı (ve yönetimi) toplum kesim-
leri arasında dinamik bir iletişim mekanizması (Prager 2015) oluşturarak yerelin karar verme 
süreçlerine etkin katılımını öngörmektedir.

Bildirinin başında belirtilen sorunlu havza yapısına, içeriğindeki çok boyutlu ve kompleks me-
kanizmayla alternatif sunan peyzaj kavramı/ortamı, Brunetta and Voghera (2008)’ya göre, farklı 
sistemler -jeomorfolojik, ekolojik, çevresel, tarihi-kültürel, estetik, sosyo-ekonomik, bölgesel- 
arasında iletişim kurmaktadır. Doğal ve kültürel sistemleri entegre eden, ekonomik, sosyal ve 
çevresel stratejiler üreten planlama yaklaşımı gerektiren peyzaj (Agnoletti 2009) bağlamın-
da; havza planlama, doğa koruma, yerel odaklı kırsal kalkınma, arazi kullanım planlamasında 
karakter analizi-değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir (Matthews and Selman 2006).

2.2. Kırsal peyzaj politikası

Kırsal peyzajlara yönelik politika geliştirme, Primdahl et al. (2013)’e göre, özellikle son yıl-
larda biyoçeşitliliğin azalması, kentleşme, miras değeri taşıyan unsurların ve sosyal refahın 
azalması, kırsal ekonomilerde yaşanan yapısal değişimler gibi sorunlar karşısında önem kazan-
maktadır. Kırsal peyzajların yönetimini entegre eden çerçeve geliştirerek yukarıdaki sorunlarla 
mücadele edilebilmekte (Southern 2011), kırsal toplum ve bölge ekonomisi bu durumdan yarar-
lanmaktadır (Van Zanten et al. 2014).

Günümüzde havzalar temel sektörün tarım olduğu, diğer sektörlerin bütünleşik bir anlayışta 
kümelendiği sosyo-ekonomik birimler olarak görülmektedir. Kırsal yerleşim ve altyapı, tarım-
sal ürünlerin pazarlanması, inovasyon ve girişimcilik, tarımın turizm ve kültür ile sektörlerarası 

ilişkisi burada belirleyicidir. Havzaların yaşatılması ve refahı, özellikle kırsal yerleşimlerde 
ve yaşam kalitesinde fiziki, ekolojik, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden bütüncül bir 
iyileşmeye bağlıdır.

2.3. Yerelin bilgisi ve sürece katılımı

Yerel, bulunduğu coğrafyanın bilgisine sahip olup örtük bilginin taşıyıcısı konumundadır. 
Yeni yerel kalkınma yaklaşımlarında havza ve kırsal yaşamdaki yerel varlıkların ve yerelin 
desteklenmesi temel amaç haline getirilmiştir.

Kırsal peyzajlarda yerel kalkınma yaklaşımlarının temel hedefi; doğrudan tarım olmak yerine 
tarım dışı sektörlerde de istihdamın geliştirilmesi, üretici gelirlerinin artırılması ve farklılaştırıl-
ması, kadın ve genç nüfusun eğitim ve girişimcilik düzeyinin yükseltilmesi ile uygun kırsal 
teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak değişim göstermektedir. Yerel kalkın-
manın tarım dışı alanları da kapsayan gelişimi; katılımcılık, tabandan yukarıya yaklaşım, yerel 
kapasitenin geliştirilmesi ve kurumsallaşma konularını önemli hale getirmektedir. T.C. Tarım 
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı (2015)’nca hazırlanan “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 
(2014-2020)” yerel ekonomik değer (kaynak) odaklı kalkınma projelerinin çerçevesini çizmek-
tedir. Bu strateji belgesinde, bütünleşik kırsal ekonomi, kırsal çevre, kırsal yerleşimler ve kırsal 
toplum üzerine eylem önerileri getirilmektedir.

2.4. Varlık odaklı havza çalışması

6360 sayılı Büyükşehir Yasası sayesinde büyükşehir sınırlarının ve işleyişinin yeniden tanım-
lanmasıyla, İzmir il sınırlarına dayanan ve daha geniş bir kırsal hinterlandı içerecek şekilde, 
yerelde kalkınma ve yaşam kalitesini iyileştirme ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda İzmir’in 
Gediz, Bakırçay ve Küçük Menderes Havzalarında çok boyutlu, havza odaklı çalışmalar 
yürütülmüştür. Bu çalışmaların öngörülen ortak özellikleri; varlık odaklı bir yaklaşım ve yer-
elin bilgisini-verisini temel alan özgün yöntem geliştirilmesi; doğal ve kültürel peyzajların/
varlıkların/değerlerin korunması ve yaşatılması; katılımcı karar verme sürecine sahip olması; 
bilimsel temeli olan, disiplinlerarası bir uzmanlar ekibince hazırlanması, araştırma, strateji ve 
uygulamayı birarada içermesi; önerilen eylemlerin havzanın sağlıklı yaşamını (su, hava, gıda, 
yeryüzü döngüsünü) esas almasıdır. 

Havza odaklı çalışmalar yerelin kalkınma stratejisi olmanın yanısıra yereli ve kaliteli bir 
yaşamı öncelikle gözetmektedir. Varlık odaklı kalkınma yerelin kapasitesini ve yaşam kali-
tesini geliştirecek, ekonomik geri dönüşleri sağlayacak durumdadır. T.C. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı (2014)’nın “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)” raporunda ise stratejinin 
amacı, “ülkemiz su havzalarının ve onların doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına reh-
berlik sağlamak, toplumumuzun havzaların ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve 
hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılan-
ması için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermektir”.

Son yıllarda havza ölçeğinde politikalar geliştirme, planlama ve yönetim çalışmaları önem ka-
zanmakla beraber bütünleşik yaklaşım geliştirmede eksiklikler yaşanmaktadır. Özellikle bütün-
leşik yaklaşım geliştirmenin aracı konumundaki “entegre havza yönetimi” yeniden ele alınma-
ya ihtiyaç duymaktadır. Entegre havza yönetimi, havzadaki kirlilik kaynakları, nedenleri ve 
yapılması gerekenlere odaklanan teknik bir konu olarak görülmektedir. Öncelikle havza olgusu 
suyu temel alarak doğal ve kültürel peyzajları ve varlıkları/değerleri içeriğinde barındırarak, 
üzerinde tarım, kültür, yerleşim, turizm, sanayi gibi sektörlere yer vermektedir. Bu nedenle-
rden dolayı, peyzaj ölçeğinde/bağlamında yaklaşım ve bunun aracı konumundaki politikaların 
havzayı ele alması ve (havza bütününü oluşturan) doğal ve kültürel peyzajların yaşatılması; 
üretilecek peyzaj politikalarına ve bu politikalara hukuki, idari ve teknik çerçevede (sektörel/
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sektörlerarası/bütünleşik) meşruiyet kazandırılmasına bağlıdır.

Havzanın yukarıda tanımlanan dinamikleri itibarıyla, Küçük Menderes Havzası’nın kırsal 
yaşamı, yaşam kalitesi, yerleşim örüntüsü ve üretim ilişkilerinin varlık odaklı bütüncül bir eko-
sistemde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3. Küçük Menderes Havzası

Ülkemizde 25 nehir havzasından biri olan ve İzmir İl sınırları içinde kalan Küçük Menderes 
Havzası (6900 km2) Türkiye’nin batısında, Ege Bölgesinde “Batı Anadolu Grabenleri” olarak 
tanımlanan çöküntü havzalarından biridir. Havzanın ana drenaj yapısı olan Küçük Mende-
res Nehri 114 km uzunlukta ve Selçuk İlçesinde Ege Denizi’ne dökülmektedir. Havza Kiraz, 
Ödemiş-Tire, Bayındır-Torbalı ve Selçuk olmak üzere 4 alt havzadan oluşmaktadır. Doğal 
yapısı, kırsal ağırlıklı yaşantısı, buna bağlı yerleşim ve tarımsal üretim örüntüsü ve sahip old-
uğu doğal ve kültürel varlıkları/değerleriyle peyzaj politikalarının geliştirilmesi için özgün bir 
örnektir (Şekil 1).

Şekil 1. Küçük Menderes Havzası (Vardar 2013)

4. Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi Çalışması 

Bu bölümün içeriğini “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi 
Projesi” (Velibeyoğlu ve ark. 2016) oluşturmaktadır. Çalışmada havzanın yerel değerlerinin 
tanımlanmasını, doğal ve kültürel varlıklarının korunmasını ve bunlar üzerinden varlık odak-
lı yerel kalkınma ve yaşam fikirleri geliştirilmesini hedefleyen bir süreç geliştirilmiştir. Orta-
ya konulan hedeflerin uygulanmasını sağlayacak strateji haritası ve yönetişim modeli formüle 
edilmiştir. Analizlerin çerçevesini yerel varlıkların tespiti ve bunların yerel, bölgesel ve küresel 
ağlara bağlanması oluşturmaktadır.

4.1. Politika sürecini geliştirme yöntemi: Varlık odaklı yaklaşım

Yöntem olarak, doğal ve kültürel peyzajların/varlıkların/değerlerin korunması ve yaşatılması 
temelinde; yerelden (aşağıdan yukarıya doğru) hareket eden ve yerel varlıklar/değerler üze-
rinden geliştirilen, merkezi ve yerel yönetim politikalarını yerelin dinamikleri uyarınca biçim-
lendiren bir politik yaklaşım benimsenmiştir. Ana çıkış noktası olan “varlık odaklı yaklaşım” 
katılımcı kalkınma programlarında bir yerin eksiklikleri yerine sahip olduğu güçlü yanlara ve 
varlıklara/değerlere odaklanmaktır. Bu yaklaşım toplumun erişebildiği kaynakları kullanarak 

hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını öngörür. Sahip olunan varlıkların ve potansiyellerin yerel 
halk tarafından algılanmasını, kalkınmada ve sürdürülebilir yaşamda bir faktör olarak kabul 
edilmesini gerektirmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Varlık odaklı yaklaşım (Velibeyoğlu ve ark. 2016)

Varlık odaklı ekonomik gelişme kısa vadeli sorun odaklı çözümler haricinde uzun vade-
li yatırımlara ve yerelde kalkınmayı sağlayacak ana blokların zaman içinde inşa edilmesine 
dayanır. Yerel varlıkları geliştirecek ekonomik bir strateji izleyebilmek için yenilikçilik, lider-
lik, finansman gibi bileşenlerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. 

Çalışmanın analiz çerçevesinin iki temel bileşeni vardır. Birincisi yukarıda ana hatları özetle-
nen yerel varlıkların tespitidir. Bu varlıklar somut olabildiği gibi yerel ve sözel bilgi gibi soyut 
değerleri de içermektedir. İkincisi ise yerel düzeyde varolan değerlerin bölgesel ve küresel 
ağlara bağlanmasına yönelik yapılabileceklerin ortaya çıkarılmasıdır.

Çalışmanın katılımcı sürecinde; havzadaki sekiz ilçede yapılan İlçe Halk Çalıştayları, Ufuk 
Tarama Çalıştayı, Uzman Paneli, Özel İhtisas Panelleri ve saha çalışmaları ile bilgi üretimi ve 
strateji çalışmalarının katılımcılarla paylaşımı ve değerlendirilmesi yer almaktadır.

Yerel katılımcı süreçle tarif edilen ve 5 stratejik ana tema (Tarım, Yerleşim Yapısı ve Kültür, 
Çevre-Su Kaynakları-Enerji, Turizm, Yenilik ve Girişimcilik), 15 stratejik gelişme ekseni 
(Şekil 3) ve 43 alt eksen altında toplam 273 varlık odaklı yerel kalkınma fikri “Küçük Mende-
res Havzası Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” etrafında kümelenmektedir. Bu 
bölümde, ayrıca, gelişme ekseni hedeflerinin değerlendirilmesi ve konumlandırılması çalışma-
ları yer almaktadır.

Strateji ağacı (Şekil 3), her bir temayı oluşturan alt gelişme eksenleri ve bu eksenler üzerinde 
katılımcı süreçle elde edilen varlık odaklı kalkınma ve yaşam fikirlerinin sınıflandırılmasın-
dan oluşmaktadır. Uzman Paneli sonrasında tüm çalıştay ve odak grup toplantıları sonuçları 
birleştirilmiş, her bir tema için tekrarlar temizlenip, ifadeler rafine edilerek stratejik gelişme 
eksenleri tarif edilmiştir. 15 stratejik gelişme ekseni altında yer alan varlık odaklı kalkınma ve 
yaşam fikirlerinin birbirleri ve diğer temalarla olan mekansal etkileşimi sorgulanmıştır.

6. Oturum 6. Oturum



248 249

Şekil 3. Strateji Ağacı (Velibeyoğlu ve ark. 2016)

Yerel kalkınma ve yaşam stratejisinin uygulanmasını kolaylaştıracak yol haritası bileşenleri, 
gelişme senaryosunun zaman planı, ilgili paydaşların durumu ve birlikte nasıl çalışabileceğine 
odaklanan yönetişim stratejisi ve strateji haritası oluşturulmuştur.

4.2. Strateji ağacı hedeflerinin konumlandırılması: Çok katmanlı gelişme perspektifi

Bu bölümde öncelikle İzmir İli ve daha özelde Küçük Menderes Havzası’yla ilgili değer-
lendirmeleri ve mekansal kararları içeren bölgesel ve yerel düzeydeki fiziki planlar, tematik 
ulusal ve yerel strateji dokümanları ele alınmıştır. Yerelin veri ve katılımını öngören, varlık 
odaklı yaklaşımla geliştirilmiş olan proje fikirleri ile makro ölçekli Ulusal, Bölgesel ve İzmir 
kent bütünü düzeyinde geliştirilmiş olan ana stratejiler arasındaki ilişkiler ortaya konmaktadır.

Tematik strateji belgelerinde Küçük Menderes Havzası

“Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” stratejik tema-
ları ile uyumlu olduğu düşünülen diğer strateji belgeleri ulusal (üst ölçekli ülke genelindeki 
stratejiler), bölgesel (il bütününü ele alan stratejiler) ve yerel (sadece Küçük Menderes Havzası 
yerleşimlerini kapsayan belgeler) ölçeklerde ele alınarak çok katmanlı gelişme perspektifinde 
değerlendirilmiştir. Kalkınma fikirlerinin çok katmanlı gelişme perspektifi ve mevcut üst ölçek-
li mekansal planlar taranarak uyumluluğu denetlenmiş, sonrasında bir yol haritası ve strateji 
haritası geliştirilmiştir.

Strateji haritası

“Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” kapsamında 
oluşturulan varlık odaklı kalkınma ve yaşam fikirleri için öncelikli eylemlerin nasıl seçileceği, 
nasıl bir zaman yönetim planına karşılık geleceği ve ilgili aktörlerin rol ve sorumluluklarının 
neler olabileceği ele alınmaktadır.
 
Her bir perspektif içinde yer alan stratejik hedefler gerçekleştirildiğinde bir üst perspektifteki 

hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı vermektedir. Böylelikle en alt katmanda yapılan bir eyle-
min en üstte yaratacağı etki büyümektedir. Küçük Menderes Havzası Strateji Haritası aşağıdaki 
4 perspektiften oluşmaktadır (Şekil 4 ve 5);

• Fiziksel katman: Altyapı perspektifini içermektedir. Tüm fiziksel ve ihtiyaç duyulan 
teknik/sosyal altyapı donanım ve tesisleri ile model uygulamalar (model ahırlar, örnek sulama 
tesisleri gibi) ve envanter çalışmalarını içermektedir. Bu alandaki hedefler, daha kolektif ihti-
yaçlara, daha öncelikli ve hızlı olarak servis vermelidir.
• İşlevsel katman: Üretim ve tüketim ağları perspektifini içermektedir. Sektörel ve tematik 
bazda odakların (köy mutfakları gibi) oluşturulması ve sektörel gelişim anlamında desteklen-
mesini (gelişmiş seracılık tesisleri kurma gibi) kapsamaktadır. Bu hedeflerin çarpan etkisi yük-
sektir. İşlevsel katman, özellikle yöredeki yerel varlık altyapısını en farklı ve yenilikçi biçimde 
kullanan/bütünleştiren (aile işletmelerinde tarım-dışı faaliyetlerin özendirilmesi gibi) uygu-
lamalara yönelik geliştirilmelidir.
• Bilişsel katman: İnsan, araştırma ve öğrenme perspektifini içermekte ve bu anlamda 
bireye yönelik ve talep duyarlı olması nedeniyle farklılaşmaktadır. Araştırma, tanıtım-sunum 
hizmet ve ürünleri, eğitim talebi bu kategoride tanımlanmaktadır. Her bir stratejik eylem kişinin 
talebi ve işlevsel katmandaki yeteneklerini geliştirme yönünde kurulmaktadır.
• Bütünsel katman: Yönetim/yönetişim, birden fazla tema veya organizasyonu bir araya 
getirme ve entegrasyonu içermektedir. Bütünleşik uygulamalar (entegre yenilenebilir enerji 
kullanımı, tarım ihtisas (OSB) ve yönetişim -köy muhtarlar heyeti, belediyeler birliği- gibi) ek-
senindeki stratejik hedefler ile çok aktörlü, çok sektörlü olan ve daha uzun vadede erişilebilecek 
hedefler tanımlanmaktadır.

Şekil 4. Bütünleşik Strateji Haritası (Velibeyoğlu ve ark. 2016)

Şekil 5. Tarım temasının strateji haritasında işlenmesi (Velibeyoğlu ve ark. 2016)

6. Oturum 6. Oturum



250 251

Gelişme senaryosu

Gelişme senaryosu her bir varlık odaklı kalkınma ve yaşam fikrine ilişkin, zaman planlı ey-
lemler bütünü olarak tanımlanmış ve kullanılmıştır. Önem sırası ve öncelikleri belirtmek için 
çalıştayların sonuçlarından yararlanılmıştır. Strateji haritasında belirlenen katmanlar bir zaman 
yönetimi şemasına dönüştürülerek -gerçekleşme aralıkları kısa vadeli (1 yıl ve daha kısa süre-
li), orta vadeli (1-3 yıl arası) ve 3 yıldan uzun sürede- uygulanabilecek fikirler tarif edilmiştir. 
Strateji haritası hedeflerine bakıldığında; daha çok altyapı perspektifindeki stratejik hedefler 
kısa vadeli-önceliklidir.

Yönetişim stratejisi

Bu bölümde kamu, sivil toplum, üniversite ve özel sektörden oluşan dörtlü sarmalın yönetişim 
boyutunda üstlenebileceği roller analiz edilmiştir. Bu çerçevede, varlık odaklı kalkınma ve 
yaşam projelerinin nasıl bir sinerji yönetimi çerçevesinde kullanılabileceğine yönelik öneriler 
paydaş etki analizi sonuçlarından da yararlanılarak ortaya konmuştur. 

4.3. Mekansal risk ve tehditlerin belirlenmesi

Havzada yerel kalkınma ve yaşam stratejilerinin uygulanması yolunda; Küçük Menderes Nehri 
kaynaklı sorunlar, yerüstü ve yeraltı su varlığı, hayvancılık tesisleri, yerleşim baskısı, kırsal 
yaşam kalitesinin azalması gibi sorunlar önemli risk etmenleri olarak belirlenmiştir. Havzada 
birbirleriyle çatışan kullanımlar ve oluşturdukları riskler “mekansal etkileşim analizlerinde” 
ortaya konmuştur. “Tarım-Yerleşim” (Şekil 6) ve “Tarım-Tarım (hayvancılık)” (Şekil 7) et-
kileşimi analiz edilerek tehdit altında veya riskli bölgeler belirlenmiştir. Özellikle “su tüke-
timi-tarımsal üretim-yerleşim” etkileşiminin havzanın doğal ve kültürel kaynaklarına yönelik 
taşıdığı riskler belirlenmiştir. 

Bu analizler sonucunda; havza ölçeğinde mevcut ya da olası çatışmaları azaltacak ya da çözüm-
ler getirebilecek havza ve yerel ölçekli peyzaj politikaları ve bu politikaların aracı konumunda-
ki “entegre havza planlama ve yönetimi” çalışmaları geliştirilmeden varlık odaklı yerel kalkın-
ma ve yaşam stratejilerinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasının mümkün olmadığı sonucuna 
varılmıştır.

Şekil 6. Ödemiş İlçesi örneğinde tarım-yerleşim etkileşimi ve çatışma düzeyi (Velibeyoğlu ve 
ark. 2016)

Şekil 7. Tire İlçesi örneğinde tarım-tarım (hayvancılık) etkileşimi ve çatışma düzeyi (Velibe-
yoğlu ve ark. 2016)

4.4. Bütünleşik projeler oluşturma ve uygulama

Çalışma sürecinde elde edilen verilerin analizi ve değerlendirmesi sonucu; doğal ve kültürel 
peyzaj/kaynak/değerleri koruma ve geliştirme temelinde, havzada yerel kalkınmayı sağlayacak, 
yaşam kalitesini iyileştirecek ve inovatif gelişmeyi yönlendirecek 3 bütünleşik (ve sektörler-
arası) proje belirlenmiştir. Bu projelerin uygulanabilirliği ve havza/ilçe/yerel ölçeklerde sağlay-
acağı çok yönlü katma değerler analiz edilmiş, uygulama adımları tarif edilmiştir. Bu projeler 
“iç ve dış mekan bitki üretimi”, “arıcılığın geliştirilmesi” ve “demiryolu endüstri mirası odaklı 
sanat ve zanaattır” (Şekil 8).

Şekil 8. Bütünleşik projeler (Velibeyoğlu ve ark. 2016)

Sonuç olarak, havzanın sahip olduğu doğal ve kültürel peyzajların korunması ve yaşatılması 
politikası temelinde; 
- bölge/ilçe/yerel ölçeklerde ve sektörel/sektörlerarası işleyişi tarif eden, yerel(de) kalkın-
ma ve yaşam stratejilerini kapsayan bütünleşik strateji haritası hazırlanmış, 
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- zaman planı ve önceliklendirmenin yapıldığı “strateji senaryosu” üretilmiş,
- ulusal/bölgesel/yerel planlarla ve (strateji) belgelerle entegrasyonu sağlanarak politika 
oluşturma, planlama ve yönetim faaliyetlerinde bu çalışmanın yeri tanımlanmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Çalışmanın (Kırsal/Yerel Kalkınma Stratejileri) planlama ve yönetim sisteminde 
konumlandırılması (Velibeyoğlu ve ark. (2016) çalışmasından K. Velibeyoğlu’nun ürettiği 
şema)

5. Peyzaj Politikası ve Küçük Menderes Havzası Çalışmasıyla İlişkisi

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (APS) peyzaj politikaları geliştirme ve uygulamada inovasyonu ön 
plana çıkarmakta (Conrad et al. 2011), koruma faaliyetlerine öncelik veren politikalardan plan-
lamaya öncelik veren yönetim anlayışına geçişi öngörmektedir. Politikadaki bu değişim peyza-
jların korunması, planlanması ve yönetimi yolunda, peyzaj değerlerine öncelik veren yeni bir 
yöntemi ve ortak değerlere odaklanan bir süreci gündeme getirmektedir (Brunetta and Voghera 
2008; Jones 2007). APS kamu, bölgesel ve yerel otoritelere peyzaj politikalarını tanımlama ve 
gerçekleştirme olanağı sağlayarak katılımcı planlama pratiğine (Santruckova et al. 2013), yerel 
ekonomi, sosyal ve bölgesel sistemlerin geliştirilmesine (Brunetta and Voghera 2008) eklem-
lenmektedir. Ramos et al. (2016)’e göre, peyzaj kavramının mevcut politik alanlara entegre 
edilmesi sağlanarak peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi faaliyetleri yürütülebilme-
ktedir. APS’de “peyzajı, bölge ve şehir planlama politikalarına ve kültürel, çevresel, tarımsal, 
sosyal ve ekonomik politikalarla aynı zamanda peyzaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi 
olabilecek diğer politikalarla bütünleştirme” (Resmi Gazete 2003) hükmüyle bu entegrasyonun 
sağlanması hukuki zemine bağlanmaktadır. 

Peyzaj politikaları geliştirme meselesi doğal ve kültürel peyzajların yaşatılması ve bu yolda 
mevcut ve öngörülen sorun ya da tehditlere çözüm getirme yanında yerelin sosyo-ekonomik 
yapısını iyileştirmeyi kapsamaktadır. Bu ortamda, Tress et al. (2005) uyarınca, transdisipliner 
çalışmalar yeni bilgi üretimine ve ortak bir amaca hizmet ederken, entegre edici çalışmalar 
politikacıların ve diğer kullanıcıların kullanabildiği somut araçlar ve stratejiler üretilmesini 
sağlamaktadır. APS’de belirtildiği ve Küçük Menderes Havzası örneğinin karşılaştırma ola-
nağı sağladığı üzere; tarım ve su kaynaklı sorunları, yerelin bilgisini ve yaşamını, sektörel/
sektörlerarası etkileşimi, inovasyon ve girişimciliği, bilim-strateji-uygulama ilişkisini ve çık-
tılarını gözardı edecek bir politik peyzaj sorunlu olabileceği gibi uygulamaları ve etki alanı 
sınırlı kalacaktır.

Bu çalışmada tarif edilen peyzaj politikasının içeriğine, Ulusal Havza Yönetim Stratejisi’nin 
“ülkemiz su toplama havzalarında yıllardır süregelen doğal kaynak ve çevresel bozunum süre-
cini durdurmak, toprak, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının verimliliğini ve kalitesini koru-
mak ve geliştirmek, havzadaki fauna ve floranın korunmasını ve durumlarının iyileştirilme-
sini sağlamak, alt havzalardaki kullanıcılara sunulan havza hizmetlerini havzanın ekosistem 
bütünlüğüne zarar vermeyecek biçimde azami düzeye çıkarmak ve havzada yaşayan düşük 
gelirli kırsal nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır” (T.C. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 2014) olarak ifade edilen temel önceliği oturmaktadır. Aynı durum T.C. Tarım 
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı (2015)’nın “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)”nde 
ifade edilen “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin kır-
sal kalkınma politikası; kırsal alanları bağımlı ve gerileyen alanlar olarak gören ve buralarda-
ki çözülme problemini yavaşlatmayı amaçlayan geleneksel savunmacı yaklaşımı değil, kırsal 
alanlardaki ekonomik ve beşeri kaynak potansiyelini ülke kalkınması yolunda azami ölçüde 
değerlendirmeyi amaçlayan ilerlemeci yaklaşımda” yerini bulmaktadır. 

Günümüzde havza politikası ve uygulamalarında bütüncül yaklaşımı öngören “entegre havza 
yönetimi” aracı mevcut uygulamalarıyla bu bütünselliği kuramamaktadır. Çünkü bu çalışma-
larda büyük ölçüde havzadaki kirlilik kaynaklarına ve oluşturdukları etkilere ve getirilecek 
önlemlere odaklanılması havzanın entegre ve tüm boyutlarıyla ele alınmasına olanak sağlam-
amaktadır. Entegre havza yönetimi yerine “entegre havza planlama ve yönetimi”nin yasal ve 
idari çerçeveye oturtulması gerekir. Bu çalışmanın merkezinde peyzaj politikalarının olması, 
Küçük Menderes Havzası projesinde “doğal ve kültürel değerleri temel alan entegre havza 
planlama ve yönetimi” ve “çevre sorunları yönetimi” gibi 15 stratejik gelişme ekseni altındaki 
faaliyetlerin uygulanmasını sağlayacak, çok yönlü çevre sorunlarının etkisini azaltma yanında 
sağlıklı bir yerel kalkınma ve yaşam süreci için yol gösterici olacaktır (Şekil 9). 

APS yanında “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)”, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 
(2014-2020)”, “Entegre Havza Yönetimi” ülkemiz havzalarının ve peyzajlarının bütünlükçü bir 
bakış açısıyla planlanması ve yönetilmesi yolunda politikalar öngörmekle beraber uygulamada 
bu belgelerin sinerjik etkisi görül(e)memekte ve herbiri kendi çerçevesinde kalarak havzada 
parçacı politika ve uygulamaları öngörmektedir. Aynı şekilde Pollock-Ellwand (2005)’ın belirt-
tiği üzere “üst düzey merkezi/yerel kurum-kuruluşlarca gerçekleştirilen peyzaj politikaları ile 
yerel düzeyde uygulanması arasındaki farklılaşmanın ve çelişkilerin birçok yerde yaşanması” 
bir diğer sorundur. Çok yönlü, ölçekli ve entegre edici yapısıyla peyzaj ve politikalarının bu 
parçalı yapıyı ve çalışma mekanizmasını iyileştirici potansiyeli havza ölçeğinde politika ve 
uygulamalarda merkezi konumda olmalıdır. Diğer yandan Küçük Menderes Havzası’nın İzmir 
il sınırları içinde olması yerele odaklı bütünlükçü bir havza politikası oluşturma, planlama ve 
yönetimi için önemli bir fırsat sunmaktadır. 

6. Sonuç

Küçük Menderes Havzası’nın ve tüm bileşenlerinin sağlıklı ve yaşanabilir olması; ekolojik 
ve fiziksel yapısına, doğal ve kültürel peyzajlarına/varlıklarına/değerlerine, yereldeki yaşama 
ve üretim ilişkilerine (sosyo-ekonomik yapıya) bağlıdır. Yerelin varlık odaklı fikirlerinin yerel 
odaklı ve operasyonel aşamaya gelmesinde; paylaşımlı ve açık bir diyalog sürecine, sivil toplu-
mun yanısıra örgütlenmiş ve bölge taleplerine duyarlı, havza ve kent değerlerine saygılı, kamu-
özel sektör girişimlerine artan ölçüde ihtiyaç vardır. Böylelikle, iç ve dış etkilere uyum gös-
terebilme kapasitesine sahip, kendi içinde ve sınırlar ötesinde işbirliği olanaklarını geliştiren, 
yerelde inovasyon ve girişimcilik iklimini yaşatacak, kendi kendine yetebilen ve katma değeri 
yükselen bir havza tanımlaması mümkün olacaktır.

Varlık odaklı yerel katılım süreci ve çıktıları, fiziki coğrafya ve Şekil 9’daki işleyiş üzerine otur-
an havza ölçeğinde peyzaj politikaları üretimi; doğal ve kültürel peyzajların yaşatılmasını, bu 
yolda mevcut ve öngörülen sorun ve tehditlere çözümler getirilmesini, yerelin varlık/değerler-
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ine dayalı olarak kalkınmasını ve yaşamını (sosyo-ekonomik yapısını) iyileştirmeyi kapsamak-
tadır. Küçük Menderes Nehri kaynaklı çok boyutlu sorunları çözemeyen, yerelin bilgisini ve 
yaşamını gözardı eden, yukarıdan aşağıya (hiyerarşik yapıda) işleyen, merkezi yönetim-yerel 
yönetim-yerel koordinasyonu ve işbirliğine yer vermeyen, sadece fiziki coğrafyanın korunması 
ve iyileştirilmesine ve de kirlilik olgusuna odaklanan eylem planlarının ve politikaların yerelde 
başarısı ve uygulanabilirliği sınırlı olacaktır. Burada peyzaj politikaları oluşturma, geliştirme 
ve uygulama meselesi; yereli ve doğal-kültürel peyzajları/varlıkları/değerleri merkezine alan, 
bütüncül ve sinerjik etki oluşturan dinamik bir süreci, disiplinlerarası ve kurumlararası işbir-
liklerini, uluslararası-ulusal-bölgesel-kentsel-yerel ağlarla bağlantı kurmayı gerektirmektedir. 
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Öz: Turizm talebinin lüks olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmesi, turistik tüketicinin 
bilinçlenmesini sağlarken, kitle turizminin önemini kaybedip alternatif turizm türlerinin ortaya 
çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bugün, dünya genelinde turistik arz kaynaklarının kırsal tur-
izm amaçlı kullanılmasıyla kırsal alanların ekonomilerinin güçlendirilmesine yönelik çabalar 
giderek hız kazanmaktadır. Bu çabalar ışığında ortaya çıkan turizm türlerinden biri de, çevreye 
duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularında büyük önem arz eden agro-turizmdir. Son yıllarda 
önem kazanan bu turizm çeşidi; doğayla barışık olmakla birlikte, var olan doğal ve kültürel 
peyzaj değerlerinin korunmasını, tanıtılmasını ve sürdürülebilirliğinin devamının sağlanması 
hedeflenmektedir.
Agro-turizm, tarımsal üretimin yoğun olduğu yörelerde gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Bu 
özelliği ile üreticilere bir ek gelir kaynağı yaratmaktadır. Böylece tarımsal üretimin turizm ile 
yer değiştirmesi yerine, turizm ile bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yani, özellikle gelişme-
kte olan yörelerde sıkça görülen tarım alanlarını turizm işletmeciliği adına yok eden değil, 
tersine tarımla birlikte turizmi de geliştiren yeni bir turizm faaliyet alanıdır.
Dünya’da kırsal alanların ve kırsal yerleşimlerin turizm amaçlı kullanımı giderek yaygınlaşmak-
ta, turizm sektörünün kırsal alanlara girmesi, turizmin bu çerçevede planlı-projeli yürütülme-
sini gerekli kılmaktadır. Agro-turizm, son yıllarda kırsal alanlara yönelik gelişme gösteren en 
önemli turizm seçeneklerindendir. 
Isparta İli’nin Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü de agro-turizme örnek yerleşimlerden 
birisidir. Bu çalışmada, tarım arazilerinin %75’i lavanta tarlalarına dönüşmüş olan, lavantayı ti-
cari ve endüstriyel bir ürüne dönüştürmeyi başarmış Kuyucak Köyü’nün agro-turizm açısından 
önemi ortaya konulacaktır. 

1. Giriş

Günümüzde önde gelen ekonomik sektörlerden birisi olan turizme talep her geçen gün artmak-
tadır (Çıkın ve ark. 2009). Bu artış; turizmin mekânsal yayılış özellik¬leri, mekân üzerindeki 
etkileri, ortaya çıkan turis¬tik alanların tespiti ve gruplandırılması, arazinin kullanım kapasi-
tesinin belirlenmesi için ölçütlerin araştırılması ve korunması konularında ön¬lemlerin alın-
masını gerektirmektedir (Kozak ve ark. 2001).

Turizm talebinin lüks olmaktan çıkıp gereklilik haline gelmesi, turizm tüketicisinin bilinçlen-
mesini sağlarken, kitle turizminin önemini kaybedip alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasını 
beraberinde getirmiştir. Bu çabalar ışığında ortaya çıkan turizm türlerinden birisi de, çevreye 
duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularında büyük önem arz eden agro-turizmdir. Tarım turizmi 
(Agro-turizm), “kırsal turizm”in bir alt koludur.

2. Agro-Turizm Kavramı

Kırsal turizm; “İnsanların devamlı ikamet ettikleri yerler dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, 
buralarda çiftçilerin ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekânlar-
da talep ederek ve yörede para arttırma arzularını minimize ederek geçici konaklamalarından 
doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür” şeklinde tanımlanmaktadır (Akça 2004). Soykan (2006)’a 
göre ise kırsal turizm; “Kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada 
olmak amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri 
izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türüdür”. 

Agro turizm olarak da adlandırılan tarım turizmi, tarımsal üretimin yoğun olduğu yörelerde 
gerçekleştirilen bir turizm türüdür (Küçükaltan, 2002). Tarım ve turizm kelimelerinin birleşi-
minden oluşan Agro (Tarım) turizm; tarımsal alanlara zarar vermeden sürdürülebilen alternatif 
bir turizm türünü ifade etmektedir. İnsanların doğal yaşama duydukları özlem ve kaynakların 
giderek tüketilmesi ile ortaya çıkan (Yavuzaslanoğlu ve Yavuz 2012; Civelek ve ark. 2014) 
tarım turizmi, içerdiği özel aktiviteler ile kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen ve diğer tur-
izm türleriyle de son derece kolay entegre olabilen kırsal turizm etkinlikleri içerisinde bir alt dal 
olarak değerlendirilmektedir (Nilsson 2002; Öztürk ve Yazıcıoğlu 2002; Roberts ve Hall 2003).

Böylece tarımsal üretimin turizm ile yer değiştirmesi yerine, turizm ile bütünleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Yani agro turizm, özellikle gelişmekte olan yörelerde sıkça görülen tarım 
alanlarını turizm işletmeciliği adına yok eden değil, tersine tarımla birlikte turizmi de geliştiren 
yeni bir turizm faaliyetidir (Küçükaltan 2002).

Kırsal alan ve tarımsal alan kavramları genellikle birbiri yerine kullanılan kavramlar olmasına 
rağmen, kırsal alanlar çok fonksiyonlu dinamik sistemlerdir. Yerleşim, ulaşım, orman, endüstri, 
turizm ve rekreasyon gibi farklı alan kullanımlarını ve aktivitelerini barındırmaktadır. Kırsal 
alanlarda ekonominin yeniden yapılanmasında, en belirgin etkilerinden birisi, tarıma alternatif 
iş olanaklarının yaratılmasına olan gereksinimdir. Agroturizm bu yönüyle kırsal çevrenin ko-
runmasını sağlayan, küçük ölçekli işletmelerin devamlılığını destekleyen, istihdam olanaklarını 
arttıran bir turizm faaliyeti ve tarım için yeni bir gelir kaynağı olarak değerlendirilebilmektedir 
(Gökalp ve Yazgan 2013).

Tarım turizmi, genellikle kırsal alanlarda yapılan tüm turizm aktivitelerini (örneğin, festivaller, 
müzeler, el sanatları sergileri ve diğer kültürel olaylar ve aktiviteler) tarif ederken kullanılması-
na rağmen, tarımsal çevre veya tarımsal ürünler ile doğrudan bağlantılı olan turizm ürünleri ile 
kamp yapma, eğitim ziyaretleri, yemekler, çeşitli rekreasyon aktiviteleri ve çiftlik ürünü veya 
el sanatları satışı aktivitelerini de kapsayan tüm faaliyetler, tarımsal turizm olarak adlandırıl-
maktadır. Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bölgeye gelen ziyaretçilere, geleneksel yemeklerini, 
tatlılarını, içeceklerini tatma ve yerel aktivitelerini görme olanağı sağlamaktadır” (Şerefoğlu Anahtar Kelimeler: Lavanta, Isparta, Kuyucak, Agro-turizm 
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2009; Catalino ve Lizardo 2004).

Agro-turizmin gerçekleşebilmesi için temel belirleyici bazı kavramları mevcuttur. Bu kavram-
lar şu şekilde maddelenebilir: 

- İlk olarak agro-turizm yapılan bir çiftlikten bahsedebilmek için tarımsal temelli yapılan bir 
üretim faaliyeti ve bu faaliyete gelen turistlerin katılımı amaçlanmalıdır. 
- İkinci olarak gelen turistlerin çiftliklerde hayvan bakımı ve beslenmesi, süt sağma gibi faa-
liyetlerde bulunması, dolaylı olarak ise yiyeceklerin hazırlanması, satışı gibi pasif olarak ise 
çiftlik dışındaki faaliyetlere bir şekilde katılmış olmaları gerekmektedir. 

- Üçüncü bir özellik olarak turistlerin tarımsal temelli deneyimlerinde otantiklik algısının ol-
ması gerekmektedir. Bu anlamda turistler tarımsal deneyimlerini faaliyetlerin meydana geldiği 
orijinalliği ile algılaması ve otantik tarımsal faaliyetlere doğrudan katılma şansının turistlere 
sunulması agro-turizmin temel özellikleri arasında gösterilmektedir (Phillip ve ark. 2010).

Agro-turizmin hem arz kaynağı durumundaki yerel halka hem de ziyeretçilere sağladığı birçok 
fayda vardır. Öncelikle agro-turizmin yerel halka sağladığı istihdam özelliği göze çarpmaktadır. 
Agro-turizm ile yerel halk yeni iş imkânlarına kavuşurken özellikle kadın iş gücü ön plana çık-
maktadır. Atıl durumdaki kadın iş gücü aktif konuma geçerek ekonomiye katkı sağlayacaktır. 
Agro-turizm ile iş olanakları elde eden yerel halk dolayısı ile büyük şehirlere göç etmeyecek, 
köyünde kalıp tarımsal faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. 

Agro-turizmin bir diğer faydası çevrenin korunmasını sağlamaktır. Diğer turizm türlerine göre 
çevreye duyarlığı oluştururken çevre bilinci ve farkındalığı olan turistlere ulaşmayı hedefleme-
ktedir. Bu da turizmin birincil kaynağı olan doğal çevrenin korumasını beraberinde getirecektir. 
Ayrıca, agro-turizm ile turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması sağlamak mümkündür. Çift-
liklerde yapılacak faaliyetlerinin aylara göre düzenlenmesi turistlerin kış aylarında da ülkemizi 
seçmesine katkı sağlayacaktır.

Agro-turizmin ekonomik getirilerin yanı sıra sosyal etkileri de görülmektedir. Yerel halkın tur-
ist ile etkileşimi doğrultusunda yeni kültürlerle tanışması, kaynaşması ve bu kütlülerin iyi yön-
lerini kedilerine entegre etmesi olasıdır. Sznajder, Przezborska ve Scrimgeour’a (2009) göre 
agro-turizme katılan turistler ürün toplama ve hayvan bakımı gibi faaliyetleri yerine getirmenin 
yanı sıra yerel halkın yaşam biçiminin de bir parçası olmaktadır. 

Agro-turizmin bir diğer yararı da kırsal kültür ve mirasın korunmasını sağlamaktır. Yerel yöre-
de yaşayan kadınların el yapımı ürünleri ekonomik ürün haline dönüşmektedir. Reçel yapımı, el 
yapımı sabunlar, yöresel yemekler, yöreye özgü el işleri ve hediyelik eşyalar yöreye ekonomik 
katkı sağlamaktadır.

3. Lavanta Yetiştiriciliği

Lavanta bitkisi, 1 m’ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Susuz ve kurak 
tarlalarda yetişebilen lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin 
çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu 
yağdan birisidir (http://listelist.com; http://www.haber32.com.tr). 

Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında 
güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakin-
leştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve 
romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay 
şeklinde de kullanılmaktadır. Günlük hayatta daha birçok alanda ürünleri kullanılmaktadır. La-
vantadan elde edilen ürünler; Lavanta balı, Lavanta çayı, Lavanta yağı, Lavanta suyu, Lavanta 

sabunu, Lavanta kurusu, Lavanta yastığı ve Lavanta sütüdür (http://www.haber32.com.tr).

3.1.  Kuyucak’ta Lavanta Yetiştiriciliği

Isparta’ya 47 kilometre uzaklıkta olan Kuyucak; Torosların eteğinde yüksek bir tepeye kurul-
muş, etrafındaki yamaçların ve ovaların çoğu lavanta tarlalarıyla çevrili bir köy konumundadır. 
Kuyucak; D-650 Karayoluna 11 kilometre, Süleyman Demirel Havalimanı’na ise 20 kilometre 
mesafededir (http://www.turizmhaberleri.com). Lavanta ilk defa 1975 yılında köye getirilmiş 
ve 30 aileye 15’er kök şeklinde dağıtılarak üretime başlanmıştır. Yaklaşık 3.000 dekarlık alanda 
Türkiye’deki toplam lavanta üretiminin TÜİK 2013 verilerine göre %93’ünü karşılayan köy; 
doğal güzelliğini, aynı zamanda ekonomisinin ciddi bir bölümünü lavantaya borçludur. Kuyu-
cak köyünde yalnızca 150 hane bulunmaktadır. Köyde yaz-kış oturanların sayısı ise 90 civarın-
dadır. Bunlar da geçimini lavanta ile sağlamaktadırlar (http://listelist.com). Öncelikle evlerin 
bahçelerinde, sokak kenarlarında, gül bahçelerinin kenarlarında hobi olarak başlayan lavanta 
üretimi, günümüzde ticari bir üretime dönüşmüş, araziler lavanta ile kaplanmaya ve köy mora 
boyanmaya başlamıştır (http://www.haber32.com.tr; http://www.turizmhaberleri.com).

Isparta İli Keçiborlu İlçesi, Türkiye’de lavanta üretiminde lokomotif üretici konumunda olması 
nedeniyle ilçenin lavanta üreticisi olarak markalaşması, mevcut istihdam, göç ve kalkınma prob-
lemlerinin çözülmesine katkıda bulunulması ve alternatif gelir ve iş kaynakları oluşturulması 
amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 
Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde proje çağrısına Keçiborlu Yardımlaşma 
Dayanışma ve Eğitim Derneği, Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve 
Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında proje sunulmuştur. Yüzlerce proje içerisinden seçilerek 
proje uygulamaya konulmuştur (http://www.haber32.com.tr). 

Lavanta bölgede özellikle Haziran ayı içerisinde çiçeklenmeye başlamakta, çiçeklenme kade-
meli olarak yaklaşık 45-50 gün sürmektedir. Çiçeklenme döneminde köy adeta mora boyanmış 
bir hal almaktadır. Çiçeklenme döneminde bu görsel şölen özellikle fotoğrafçıların dikkatini 
çekmektedir. Ağustos ayında ise artık lavanta hasadı başlamaktadır. Bir yandan lavantalar hasat 
edilmekte, bir yandan hasat edilen lavantaların yağı çıkarılmakta ve tohumu için kurumaya 
bırakılmaktadır (http://www.haber32.com.tr). 

Türkiye’de fotoğrafçılar açısından etkileyici alanlara sahip alanların en güzel örneklerinden 
birisinin, Isparta’nın Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyünde bulunan lavanta tarlaları olduğu 
ifade edilmektedir. Lavanta, fotoğrafçılık açısından son derece zengin bir kompozisyon oluştur-
ması açısından son derece değerli bir bitki konumundadır (http://www.turizmhaberleri.com).

Isparta’nın ilçe ve köylerinde yapılan tarımın turizme kazandırılmasıyla birlikte bölgenin 
kalkınması sağlanmaktadır. Bu bağlamda lavanta kokulu köyde şu etkinlikler / faaliyetler / 
olanaklar yapılabilmektedir: 

- Geleneksel kıl çadırda, otantik bir ortamda köy kahvaltısı ve yöreye has lezzetlerden oluşan 
öğle yemeği,
- Gruplara lavantanın faydalarının ve tarihçesinin anlatıldığı küçük bir rehberlik hizmeti,
- Lavanta bahçelerinde gezi 
- Lavanta yağı çıkarılması,
- Eşsiz manzaraların ölümsüzleştirilebileceği noktalarda fotoğraf çekimi,
- Köye has lavanta konseptli hediyelik eşyaların satışı
- Dileyen misafirlerin köyde ev pansiyonlarında ağırlanması.

4. Sonuç ve Öneriler

Turizm talebinin lüks olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmesi, turistik tüketicinin bilinçlen-
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mesini sağlarken, kitle turizminin önemini kaybedip alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasını 
beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda gündemde olan agro-turizm, son yıllarda kırsal alanlara 
yönelik gelişme gösteren en önemli turizm seçeneklerindendir. 

Agro-turizme örnek yerleşimlerden birisi olan Isparta İli’nin Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak 
Köyü’nde tarım arazilerinin %75’i lavanta tarlalarına dönüşmüş olup, yerel halk lavantayı ti-
cari ve endüstriyel bir ürüne dönüştürmeyi başarmış durumdadır. Türkiye üretiminin % 93’ünü 
karşılayan Kuyucak Köyü’nde yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda aşağıdaki öner-
iler ortaya çıkmıştır.  

• Araştırma alanı ve yakın çevresine ilişkin özellikle ulusal ölçekte tanıtımın yapılması 
konusunda girişimlerde bulunulmalıdır. 
• Yöresel tarımsal ürünlerin tanıtımı ve satışının yapılabilmesi için alanlar ayrılmalı ve 
standlar düzenli bir şekilde yer almalıdır.    
• Yapılacak düzenlemeler ile turizm faaliyeti daha geniş bir zamana yayılabilmelidir.
• Kuyucak Köyü’ne ulaşımı sağlayan yollarda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Alana 
ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca güzergah boyunca gerekli yer, yön levhalarına yer ver-
ilmelidir.
• Kuyucak Köyü ile Isparta kent merkezi arasındaki ulaşım güzergahı boyunca, yer yer 
seyir noktalarının düzenlenmesi gerekmektedir.
• Belirli yerlere, yeme-içme ihtiyaçlarını gidermek için küçük kulübeler yapılmalı ve bu 
kulübeler işletmecilere kiralanmalıdır. 
• Bölgeye gelen ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bazı noktalara, 
oturma ve dinlenme alanları, tuvalet vb yapılmalıdır.
• Ziyaretçi profiline göre butik otel, pansiyon vb tesisler arttırılmalıdır. Böylece turizm 
gelirlerinin artırılmasının yanı sıra, kırsal kalkınmaya destek sağlayarak köyden kente göçün 
önlenmesinde rol oynamaktadır. Bu nedenle, yöredeki turistik girişimler tarımsal sanayinin 
önünü açarak işgücünün gelişimine yardımcı olurken buna bağlı sosyal sorunların çözümüne 
de önemli katkı sağlayacaktır. 

Ülkemiz turizm stratejilerine uygun bir turistik ürün olan agro-turizm, bu bölge için yeni fırs-
atlar sunmaktadır. Turizm aktivitelerinin tüm yıla yayılması ve katma değer yaratan yönü daha 
fazla olan türlerin ortaya çıkarılması, kırsal kalkınma için oldukça önemlidir. Kırsal bölgelerde 
gelir artırmaya yönelik bir politika için önemli bir araç olarak agro-turizm faaliyetlerinin art-
tırılması, Kuyucak Köyü için oldukça önemlidir. Sağladığı ekonomik getirileri ile kırsal alanda 
yaşayan yerel halkın göç ve istihdam gibi önemli sorunlarına da çözüm olmaktadır. Bu nedenle 
de yasal düzenlemeler ile sınırları çizilerek, bölgenin taşıma kapasitesi göz önünde tutularak 
planlamalar doğrultusunda pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.
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Öz: Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ve belirtileri yaşamın ilk üç yılında kendini 
gösteren bir gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluktur. Son yıllarda yürütülen kapsamlı 
yaygınlık çalışmaları sonuçlarına göre, otizm, her 54 erkek çocuktan birini ve 252 kız çocuğun-
dan birini etkilemektedir. Normal işlevlerini yerine getiremeyen engellerinden dolayı, bu kişiler 
diğer insanlardan farklı biçimde yaşamak durumunda kalabilmektedir. Bu kapsamda, kentsel 
alanlarda sosyal fayda sağlayabilecek ve bu bireylerin toplumdan izole edilmesini engelleyebi-
lecek bir yaklaşım olan evrensel tasarım kavramı önem kazanmaktadır. Evrensel tasarım, yaş, 
beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, 
bütünselleşme sağlayan, fonksiyonel, güvenli ve amaca uygun bir tasarım yaklaşımıdır. Yak-
laşım, ürün tasarımından mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistem-
lerden karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır. 

Çalışmada, konu ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış ve evrensel tasarıma yönelik yasal 
düzenlemeler incelenmiştir. Bununla beraber, otizm spektrum bozukluğunun evrensel tasarım 
kavramındaki yeri Akdeniz Kent Parkı örneğinde irdelenmiştir. Evrensel tasarım ilkelerinden 
eşitlik, esneklik, basitlik, pratiklik, güvenlik, en az efor, kullanım ve yaklaşımda ölçü; otis-
tik bireylere yönelik olarak yapısal tasarım, bitkisel tasarım ve sosyal boyut kriterleri altında 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından otistik bireylere 
yönelik yapılmış olan faaliyet ve düzenlemelere yer verilmiş, konu ile ilgili Antalya Akdeniz 
Kent Parkı’ndaki eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

1. Giriş

Otizm, belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, etkileşim ve 
iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösteren kar-
maşık gelişimsel, genetik tabanlı nörobiyolojik bir bozukluktur (Erden ve ark. 2014; Cavkaytar 
ve ark. 2016). 
Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre 2006 yılında her 150 çocuk-
tan 1’inde otizm görülürken, 2012 yılında her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2014 
yılında verilen son bilgiye göre de, her 68 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir (URL 1).  Son 
yıllarda yürütülen kapsamlı yaygınlık çalışmaları sonuçlarına göre otizm, her 54 erkek çocuktan 
birini ve her 252 kız çocuktan birini etkilemektedir (Pektaş 2016). Otizm Platformu’nun önceki 
yıllarda öngördüğü verilere göre, Türkiye’de tahmini olarak 550.000 otizmli birey ile 0-14 yaş 
grubunda 150.000 civarında otizmli çocuk bulunduğu varsayılmaktadır. Başkalarıyla etkileşim-
de bulunmayı engelleyerek bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, 
genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkarak çocukların sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını 
olumsuz olarak etkilemektedir (URL 2).

Otizmli bireyler sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanlarında bir takım sorunlar yaşayabil-
irler. Bu sorunlar genellikle diğer insanlarla iletişim kurmak, arkadaşlık etmek ve söylenenleri 
yapmakta güçlükler yaşamayı içerir (Erden ve ark. 2014). Otizmli bir çocuğun varlığına başarılı 
bir şekilde uyum sağlamayı kolaylaştıran en önemli etmenlerden birisi, otizmli çocuğun ve 
ebeveynlerinin gereksinimlerinin karşılanmasına, sorunlarının azaltılmasına yardım eden, bu 
sorunlar ile başa çıkmalarını kolaylaştıran ve ebeveynlerin stres düzeyinin azalmasını sağlayan 
sosyal destek faktörüdür (Özkuba ve ark. 2014). Bununla beraber, sosyalleştirme, mahremiyet, 
dolaşma, egzersiz, güneşli ve gölgeli ortamlarda oturma seçenekleri veya keşif gezileri, doğal 
ortamın oluşturduğu estetik olgular, tedavi edici ortamlar oluşturur (Marcus ve Barnes 1999). 
Bu nedenle bu tip tedavi edici özelliklere sahip olan kamusal mekanlar otizm spektrum bozuk-
luğuna sahip bireyler için büyük önem taşımaktadır. 

Kamusal mekân herkesin erişimine, ulaşımına ve kullanımına açık olan mekândır. İlk olarak 
1950’lerde ulaşılabilir-engelsiz tasarım hareketi ile kamu politikalarında ve tasarım uygulama-
larında başlayan yöntem değişimi ile çevredeki fiziksel engellerin hareket güçlüğü çeken in-
sanlar için bir sorun olduğu gerçeği kabul edilmiş ve ulaşılabilir-engelsiz yapılar için ulusal 
standartların gelişmesi sağlanmıştır (Boduroğlu ve ark. 2011). Bu kapsamda, kentsel alanlarda 
sosyal fayda sağlayabilmek ve bu bireylerin toplumdan izole edilmesini engelleyebilecek bir 
yaklaşım olan evrensel tasarım kavramı önem kazanmaktadır.

Evrensel tasarım; kullanıcıların yeteneklerine bakmaksızın bütün insanların ürün, donatı, me-
kân ve çevreleri kullanım yollarını eşitleyerek, herkesin mümkün olduğu kadar aynı fiziksel 
çözümleri kullanmalarına imkân veren teori, prensip ve çözümlerin gelişimidir (Kavak 2010, 
Boduroğlu ve ark. 2011).  

Evrensel tasarım, erişilebilirlik standartlarından öte, farklı tasarım alanlarında (ürün, kent, 
çevre, peyzaj vb.) erişilebilirliği, kullanılabilirliği ve daha iyi tasarımların yaşama geçirilebil-
irliğini arttırmayı amaçlamaktadır. (Uslu ve Shakouri 2014). Evrensel tasarım çevreyi, ürünleri 
ve iletişimi kapsayan bütün tasarım disiplinlerinde uygulanan ilkeler üzerine kuruludur. Bu 
ilkeler tasarım yöntemlerine rehberlik eder, tasarımın sistematik değerlendirilmesine izin verir 
ve daha fazla kullanılabilir tasarım çözümleri hakkında hem tasarımcıların hem de tüketicilerin 
eğitilmesine yardım ederler (Boduroğlu ve ark. 2011). Evrensel tasarımın ilkeleri aşağıda ver-
ilmiştir.

• Eşit kullanım prensibi (equitable use); farklı yetilerdeki bireylere uygun, kullanışlı 
tasarım ile kullanımda eşitlik sağlanmalıdır. 
• Kullanımda esneklik prensibi (flexibility in use); tasarım ürünü ya da tasarlanmış kent-Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Otizm Spektrum Bozukluğu, Peyzaj Tasarımı
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sel alan, bireysel tercihler ve yetilere uygun olanaklar sunmalıdır.
• Basit ve sezgisel kullanım prensibi (simple and intuitive); deneyim sahibi olunmadan da 
kolaylıkla anlaşılabilir, rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır. 
• Pratik, algılanabilir bilgilendirme prensibi (perceptible information); değişik algılama 
yetilerine ve farklı koşullara sahip kullanıcılar için faydalı, etkili bilgi sunulmalıdır.
• Güvenlik ve tasarımda hata payı prensibi (tolerance for error); kaza ve istenmeyen du-
rumlar için tehlikeleri ve tehditleri en aza indirmek gerekir.
• Düşük fiziksel güç harcanması prensibi (low physical effort); Vücudu zorlamayan an-
lamlı ve kabul edilebilir efor sarf etmeye yönelik tasarımlar geliştirilmelidir. 
• Yaklaşım ve kullanım için boyut ve mekân sağlanması prensibi (size and space for 
approach and use); kullanım ve yaklaşımda ölçü ve mekân esas alınarak vücudu zorlamadan 
kolay erişim sağlanmalıdır (Boduroğlu ve ark. 2011; Kavak 2010; Uslu ve Shakouri 2014) . 

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal 

Çalışmanın ana materyalini; çalışma konusu ile ilgili literatür, kanun ve yönetmelikler ve otizm 
spektrum bozukluğunun evrensel tasarım kavramındaki yerinin irdelendiği Antalya ilinde bu-
lunan Akdeniz Kent Parkı oluşturmaktadır. Akdeniz Kent Parkı, Antalya ili, Konyaaltı ilçesinde 
bulunmaktadır  ve Antalya ilinin en büyük üçüncü aktif yeşil alanıdır (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma alanı konumu ve sınırları

Akdeniz Kent Parkı 19 Mart 2014 tarihinde halkın kullanımına açılmıştır. Yaklaşık 69 dönüm-
lük alana sahip olan parkta doğal gezinti yolları, su oyunları içeren süs havuzları, idari ve sosyal 
tesisler, bir tanesi engelliler için özel olarak tasarlanmış üç adet çocuk oyun alanı, spor alanı ve 
dinlenme alanları yer almaktadır. Kent parkının yanında 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal 
Film Festivali ile birlikte açılışı gerçekleştirilen açık hava sineması da yer almaktadır. Ancak 
bu alan her zaman kullanılmamaktadır. Bu nedenle araştırma alan sınırına dahil edilmemiştir. 

2.2. Yöntem

Akdeniz Kent Parkı, yapıları ve özellikleri ile çevresindeki kullanımlardan farklılık gösteren 
yapısal ve bitkisel kullanım tiplerine göre 141 bölüme ayırılmış ve alanların ilgi odakları veya 
etkinliğin merkezi için kontrol noktaları oluşturulmuştur. Belirlenen noktalar; Yapı (13 adet), 
Çocuk Oyun Alanı (2 adet), Koşu Parkuru (8 adet), Havuz veya Su Kullanımı (13 adet), Heykel 
Gösteri Alanı (1 adet), Otopark (2 adet), Oturma Alanı (14 adet), Sit Alanı Patikası (Antik Yol) 
(3 adet), Spor Alanı (1 adet), Yaya Yolu (35 adet) ve Yeşil Alanlar (49 adet) olmak üzere sını-
flandırılmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Akdeniz Kent Parkı kontrol noktaları

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Antalya Otistik Bireyler Derneği uz-
manları ile sözlü görüşmeler gerçekleştirilmiş ve yöntem bu görüşmeler temelinde oluşturul-
muştur. Literatür taramaları ve yapılan görüşmeler çerçevesinde evrensel tasarım ilkeleri, otis-
tik bireylere yönelik olarak yorumlanmış ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirme kriterleri 
oluşturulmuştur (Tablo 1). 
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Tablo 1. Otizm spektrum bozukluğu için değerlendirme kriterleri

Evrensel tasarım ilkelerinin her biri için 141 kontrol noktasına “0” ve “1” değeri arasında uy-
gunluk değerleri atanmıştır. Kriging Enterpolasyon Yöntemi ile araştırma alanının tümü için 
değerlerin birbiri ile ilişkisi sağlanmıştır. Kriging Enterpolasyon Yöntemi, bilinen yakın nok-
talardan alınan veriler kullanılarak, diğer verilerin optimum değerlerini kestiren bir enterpo-
lasyon metodudur (İnal ve ark. 2002). Araştırma alanında evrensel tasarım kriterleri birleştiril-
erek toplam değer haritası oluşturulmuştur. Bu sonuçlar otistik bireylere yönelik olarak yapısal 
tasarım, bitkisel tasarım ve sosyal boyut kriterleri altında irdelenerek yorumlanmıştır. 

3. Araştırma Bulguları

Akdeniz Kent Parkı evrensel tasarım kriterleri incelendiğinde; 

• Park genel olarak eşit hizmetler sağlayan, tüm kullanıcılara hitap eden bir yapıdadır. 
Özellikle parkın kuzey ve batı kesimlerinde yer alan kullanımlar, eşitlik ilkesi açısından daha 
yüksek değerlere sahiptir. Ancak amfi tiyatro ve Seyir Alanı 2 bölgesinde bazı tanımlar anlaşılır 
değildir ve tüm kullanıcılara hitap etmeyebilir. 
• Parktaki kullanımların büyük bir çoğunluğu özel kullanımlar için tasarlanmıştır ve 
birçok alan, kullanım çeşitliliği sunamamaktadır. Bu nedenle esneklik ilkesi açısından değer-
lendirildiğinde parkın genelinde değerlendirme puanı düşük olarak belirlenmiştir. Buna rağmen 

parkın batı kesimlerinde kullanımların birden fazla faaliyete olanak vermesi ile bu bölgelerde 
yüksek değerler görülebilmektedir. 
• Park alanının genelinde gereksiz karmaşa bulunmamakta ve beklentilere yanıt vere-
bilmektedir. Buna rağmen giriş bölgelerinin tasarımı basitlikten uzak, karmaşık bir yapıdadır.
•  Parkın güney girişi ve kafeterya bölgesinde bulunan tasarım ögeleri kolay anlaşılır 
yapıdadır. Parkta tanıtıcı tabelalar ile konum ve kullanım bilgileri kullanıcılara aktarılmaktadır. 
Buna rağmen parkın genelinde uyarıcılar bulunmamakta veya olanlar otistik bireylere yönelik 
olarak basit ve sade bir dil kullanmamaktadır. 
• Yapılan araştırmalar, otistik bir birey için güvenlik ilkesinin en önemli kriterlerinin be-
lirgin sınırlar, izleme ve kontrol imkânı sağlama olduğunu göstermektedir. Parkın genelinde 
açık bir görüş imkânı bulunmasına karşın parkta tehlikelere karşı uyarıcılar bulunmamaktadır. 
Parkın büyük bir kısmında gece aydınlatmaları yetersiz kalmaktadır. 
• Yürüyüş yollarının eğimleri ölçülmüş ve genel olarak % 5 eğimin altında bulunmuştur. 
Ancak Doğa Kafe Meydanı ve Seyir Alanı 2’nin bulunduğu parkın orta bölümlerinde eğim 
artmakta ve % 5 - 13 aralığında değişmektedir. Amfi Tiyatro’ya ulaşım sağlayan yüksek eğimli 
(% 11) yolların sıkıştırılmış toprak olarak değerlendirilmiş olması kullanımını sınırlandıran bir 
faktördür.   
• Parkın genelinde keskin koku, renk, ışık ve ses gibi uyarıcılar gözlenmemiştir. Tasarım 
park genelinde rutin, ritmik ve dengelidir. Peyzaj tasarımı sakin bir ortam oluşturmayı hedefley-
erek gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen giriş bölgelerinin tasarımı gösterişli, bu nedenle de  ilgi 
dağıtıcı karakterdedir.

Esneklik ilkesi haricinde bütün tasarım ilkelerinin değer dağılımının homojen yapıda ve parkta 
büyük parçalar halinde bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Evrensel tasarım ilkeleri kriter 
değerlendirmeleri Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Eşitlik, Esneklik, Basitlik, Pratiklik, Güvenlik, Efor ve Ölçü ilkeleri kriter değer-
lendirmeleri

Evrensel tasarım ilkeleri için hazırlanmış olan kriter değerlendirme haritaları  birleştirilmiş 
ve toplam değer haritası oluşturulmuştur (Şekil 4). Değerlendirme sonuçları, hiçbir ilke krit-
erinden puan alamaması durumunda “0” ve bütün ilkelerden tam puan alması durumunda “7” 
değerini alabilmektedir. 

Şekil 4. Evrensel tasarım kriteri toplam değerleri

Akdeniz Kent Parkı ilke puan değerleri 1,63 ve 5,68 arasında değişiklik göstermektedir. Kul-
lanımlar temelinde inceleme yapıldığında; 

• 1.562 m2’lik bir alan kaplayan yapı alanlarının % 40,91 gibi büyük bir bölümünün or-
talama değerin üzerinde olan 3,50 – 4,00 değerlerini aldığı görülmektedir. 
• Otopark alanı 1.167 m2’lik bir alan kaplamakta ve homojen bir dağılımla 4,00 – 4,50 
değerlerini aldığı görülmektedir. 
• Su kullanımları 1.118 m2’lik bir alan kaplamakta ve 1,63 – 5,00 arasında değerler aldığı 
görülmektedir. En büyük alana sahip değerler 2,50 – 3,00 (% 37,39) ve 3,00 – 3,50 (% 20,13) 
olarak belirlenmiştir.
• Antik yol 3.935 m2’lik bir alan kaplamakta ve 2,00 – 4,50 arasında değerler aldığı 
görülmektedir. 
• Oturma alanları 1.425 m2’lik bir alan kaplamakta ve en büyük alana sahip değerler 3,50 
– 4,00 (% 31,16) ve 4,00 – 4,50 (% 27,23) olarak belirlenmiştir.
• Heykel gösteri alanı 775 m2’lik bir alan kaplamakta ve homojen bir dağılımla 3,50 – 
4,00 değerlerini aldığı görülmektedir. 
• Çocuk oyun alanları 883 m2’lik bir alan kaplamakta ve genel ortalamanın üzerinde 
değerler aldığı gözlenmektedir. En büyük alana sahip değerler 4,00 – 4,50 (% 34,77) ve 4,50 – 
5,00 (% 21,97) olarak belirlenmiştir.
• Araştırma alanında bulunan tek spor alanı 288 m2’lik bir alan kaplamakta ve homojen 
bir dağılımla 3,50 – 4,00 değerlerini aldığı görülmektedir.
• Koşu yolu 1.260 m2’lik bir alan kaplamakta ve 2,00 – 5,00 arasında değerler aldığı 
görülmektedir. 

• 16.028 m2’lik bir alan kaplayan yaya yollarında en büyük değerler 3,00 – 3,50 (% 
28,27) ve 3,50 – 4,00 (% 27,12) olarak belirlenmiştir.
• Yeşil alanlar 40.994 m2’lik bir alan kaplamakta ve en büyük değerler 3,50 – 4,00 (% 
31,12) ve 4,00 – 4,50 (% 22,73) olarak belirlenmiştir.

Akdeniz Kent Parkı bütününde değerlerin 3,00 – 4,50 arasında dağılım gösterdiği belirlen-
miştir. En yüksek değere sahip olan alanın Kafeterya ve çevresi (5,68), en düşük değerlere 
sahip olan alan ise Seyir Alanı 2 ve çevresi (1,63) olarak belirlenmiştir. Evrensel tasarım kriteri 
toplam değerleri ve kullanımların alan ve oranları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Evrensel tasarım kriteri toplam değerleri alan ve oranları

4. Sonuç

Araştırma kapsamında belirlenmiş olan otizm spektrum sendromu odaklı evrensel tasarım ilkel-
erinin hepsine uygun bir alan Akdeniz Kent Parkı örneğinde belirlenememiştir. Yapılan ölçüm 
ve değerlendirmeler toplam alanın % 68,98’lik bir kısmında kriter puanları toplamlarının 3,00 
ila 4,50 arasında değiştiğini göstermektedir. 

Akdeniz Kent Parkı yapısal tasarımlar açısından irdelendiğinde; oturma alanları ve su kullanım-
ları dışında evrensel tasarım kriteri değerlendirme değerlerinin genellikle ortalama değerden 
yüksek olduğu gözlenmektedir. Özellikle otopark, spor alanı ve çocuk oyun alanlarında engelli 
bireylerin ihtiyaçları gözetilerek tasarım yaklaşımlarının geliştirilmiş olmasının etkisi görülme-
ktedir. 

Su ve havuz kullanımlarında derinlik ve suya direkt ulaşım otistik bireyler için güvenlik sorunu 
teşkil etmektedir. Oturma alanlarının bazılarında sadece üst örtü bulunmaktadır. Kimisinde ise 
bank veya sandalye gibi donatılara yer verilmemiştir. Bunlar gibi tasarım sorunlarının evrensel 
tasarım değerlendirmesinde diğer yapısal elemanlara göre daha düşük değerler almasına neden 
olmuştur.

Araştırma alanı arazisi, parkın Kafeterya’dan, Doğa Kafe Meydanı’na kadar olan merkez 
bölümde yükselmekte ve alanda ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Arazi topoğrafyasına uygun 
tasarım önerilerinin geliştirilememesi evrensel tasarım kriterleri değerlerinin bu alanda düşük 
olmasının nedeni olarak gösterilebilir.
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Araştırma alanındaki en düşük evrensel tasarım ilkesi değerleri güvenlik kriterindedir. Özel-
likle yol kenarlarında yüksek eğimli alanların bir korkuluk veya sınırlandırıcı ile ayrılmaması 
ve aydınlatma tasarımındaki eksiklikler en önemli sorunlardır. Özellikle araştırma alanında 
otistik bireyler için en sorunlu alan aydınlatmanın yetersiz olması, izleme ve kontrol imkanı 
tanımaması sebebiyle Antik Yol olarak belirlenmiştir. 

Bitkisel tasarımlar açısından irdelendiğinde Akdeniz Kent Parkı; estetik özellikleri ile etkili 
bitkilerin sıklıkla kullanıldığı bir tasarıma sahiptir. Bitkilerin sirkülasyon kontrolü amaçlı kul-
lanıldığı bölümler dışında genel olarak renk etkisinin vurgulandığı bir bitkisel tasarım yak-
laşımı benimsenmiştir. Yapımından önce alanda bulunan boylu bitkilerin büyük bir kısmının 
korunduğu parkta yeni yapılan bitkisel tasarımlar genellikle mevsimlikler ve  bitki parterleri 
şeklindedir. 

Konu ile ilgili araştırmalar otistik çocukların genel olarak tatma duyularını deneyimleyerek 
öğrenebilecekleri, yenilebilir bahçe (edible garden) uygulamalarının gelişmelerinde olumlu 
sonuçlar verdiğini göstermektedir. Otistik bireylerin görme, duyma, dokunma ve tatma duyu-
larına hitap edebilecek şekli, tadı, rengi veya kokusu ile etkili özel tasarımlara yer verilmediği 
gözlemlenmektedir. 

Bitkisel tasarımda dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu ise Heykel Gösteri Alanı yanında 
bulunan kaktüs bahçesidir. Bu alan koşu yolunun hemen yanında bulunmakta ve diğer kul-
lanımlar ile arasında bir sınırlama elemanı bulunmamaktadır. Bu alan sadece otistik bireyler 
için değil, tüm kullanıcılar için de sorun teşkil edebilmektedir. 

Parkın engelli bireylerin aileleri tarafından da kullanılacağı unutulmamalıdır. Ebeveynlerin 
ruhsal yönden iyi durumda olmaları, pek çok güçlüğe sahip olan çocuklarına daha rahat yardım 
etmelerini sağlayacaktır. Ortalama değerlerin çok altındaki neredeyse tüm alanlar parkın orta 
bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum evrensel tasarım anlamında parkın güney kapısı ile diğer 
kapılar arasındaki ilişkiyi kopartmaktadır. Doğu ve Batı girişleri arasında bir hattın ortalama 
değerler üzerinde bir güzergâh ihtimali vermesine karşın arazinin güneydoğusunda bulunan 
Kafeterya ve Engelli Çocuk Oyun Alanı arasında bulunan kullanım alanlarına ulaşım engel-
lenmektedir. Bu durum otistik bir bireyin parkın bu bölümlerini kullanamayacağı anlamına 
gelmemektedir. Sadece birey ve yanındaki refakatçi için düşük değerdeki alanların daha az 
tercih edilmesine neden olacak ögeler içerdiği şeklinde yorumlanmalıdır. 

Sosyal boyutta Akdeniz Kent Parkı yapı itibari ile engelli bireyleri kendinden uzaklaştıran, 
izole eden bir yapıda değildir. Evrensel tasarım ilkelerinden uzaklaşılmasının genel nedenleri 
araziye ve amaca uygun tasarım yaklaşımının belirlenememesi ve güvenlik ilkesinin parkın 
büyük bir kısmında yetersiz olması olarak gösterilebilir. Bu sorunların giderilmesi ile Akdeniz 
Kent Parkı, Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireyler ve refakatçileri için daha uygun ve 
kullanışlı bir hale getirilebilir.

5. Tartışma

Fiziksel erişimi kısıtlayan engeller, çoğu gelişmiş ülkede çeşitli yasa ve yönetmeliklerde 
yaptırımlarıyla ele alınmış, engelsiz tasarım ile ilgili standartlar geliştirilmiş ve kılavuzlar 
hazırlanmıştır. Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini açısından Türkiye’de hazırlanan engelliler 
ile ilgili önemli yasalara örnek olarak; 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı “İmar Kanunu”, 23/7/2004 
tarih ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 1/7/2005 tarihinde, 5378 sayılı “Engell-
iler Hakkında Kanun”, 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu” ve 3/12/2008 tarih ve 
5825 sayılı “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun” verilebilir. 

Evrensel tasarım ve peyzaj tasarım açısından en önemli madde olarak 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanun’un geçici ikinci maddesi gösterilebilir. Bu maddede; “Kamu kurum ve kuru-
luşlarına ait mevcut resmî yapılar,  mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, 
spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.” ibaresi yer almak-
tadır. 

Yapılan araştırmalar mevcut yasa ve yönetmeliklerde engel tipine göre ayrımların yapılmadan 
her engelliye uygun olabilecek kullanımların gerçekleştirilmesi yönündedir. Ancak birim veya 
kurumlarla yapılan protokoller ile yerel yönetimlerin belirgin bir engel tipine göre özel uygu-
lamalar geliştirdiği örneklere de rastlanmaktadır. Örnek olarak; otizm tanısı almış çocuğu olan 
ailelerin otizm konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve yönlendirilmesi, 
gerekli sosyal desteğin sağlanması  ve otizmli çocukların ailelerine gün içinde kısa molalar 
temin etmek ve dernek ofisi oluşturulması amacıyla oluşturulmuş Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığı ile Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği arasında 
işbirliği protokolü (24.03.2017 tarih ve 16092535-813-E.19 sayılı) verilebilir. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından zihinsel, otistik, işitme, dil-konuşma, özgül öğrenme 
güçlüğü, fizyoterapi, ortopedi konularında engelli olanların yararlandırılması amacıyla yapılan 
“Özel Gereksinimli Çocuklar için Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları - Engelli 
Mola Evleri” ve “Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi” gibi projeler de 
gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulamalar temel olarak eğitim ve öğretim imkânı sağlayan 
yapısal alanlardır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 yılında otizmli bireye sahip ailelerin ve otizmli bi-
reylerin artan ihtiyaçlarını ve çeşitlenen taleplerini karşılamak için uygun politikaların geliştir-
ilmesine yönelik “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı” hazırlamıştır. Ey-
lem Planı Taslağı’nda 7 öncelik ve 65 tedbir geliştirilmiştir. Eylem planı Taslağı’nda sadece, 
“6. İnsan Kaynakları ve Fiziksel Çevre Düzenlemeleri” öncelikli konu başlığındaki 7. madde 
peyzaj mimarlığı ile ilişkilendirilebilmektedir. Bu maddede; “Otizm spektrum bozukluğu tanısı 
almış bireylerin yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde ihtiyaç duydukları ulaşılabilirlik düzen-
lemelerinin neler olduğuna ilişkin araştırmalar ve çalışmalar yapılmalıdır.” ifadesi yer almak-
tadır. Aynı madde bu çalışmaların 1 yıl süre ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim-
ler, Otizm Federasyonları ve İlgili Diğer STK ‘ler ile yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Açık ve yeşil alanlar aynı zamanda açık alan terapi üniteleri olarak kullanılabilmektedir. Otistik 
bir birey ve otizmli bireye sahip aileler düşünülerek, kaliteli vakit geçirilebilen parkların düzen-
lenmesi tedavi sürecine önemli bir katkı sağlayacaktır. Stres kaynaklarını hafifleterek stresten 
kurtulmaya yardımcı olan, hareket ve egzersizi destekleyen (etkinlik çeşitliliği), mahremiyet 
ve çevresini kontrol edebilme şansı sağlayan (güvenlik, denetim), sosyal iletişimi destekleyen 
(sosyalleşme), olumlu / dengeli dikkat dağılımı olan (duyusal uyarım) parkların düzenlenmesi 
sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda sosyal ve kanuni bir yükümlülüktür.

Araştırma, Antalya İli’nin en büyük 3. aktif yeşil alanı olan Akdeniz Kent Parkı’nda, Otizm 
Spektral Bozukluğu özelinde gerçekleştirilmiş örnek bir çalışma niteliğindedir. Sonuç olarak, 
ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sınıflandırılmış, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle 
kapsamlı, erişilebilir ve sürdürülebilir evrensel tasarım modeli önerilerinin geliştirilmesi ve 
bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Öz: Dünya’da 1 milyardan fazla, Türkiye’de ise 10 milyona yakın engelli birey yaşamaktadır 
ve sanılanın aksine Dünya Engellilik Raporuna göre engellilik yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde 
bulunan engelli birey sayısının büyük bir bölümü de İstanbul’da bulunmaktadır. Peki; Dün-
ya’daki “en büyük azınlık grup” olarak nitelendirilen engelliler, toplumsal hayattan yeterli ver-
imi alabiliyorlar mı? Yapılan bazı bilimsel çalışmalar bu konudaki eksiklikleri ortaya koymak-
tadır. Yaşadığı çevrenin fiziksel tasarımının, engel tipine uygun olmadığını düşünenlerin oranı 
% 97’lere kadar çıkmaktadır. Ayrıca çalışmalar bireysel olarak yaşadıkları problemler nedeni 
ile engellilerin yaklaşık % 85’inin ailesi ya da akrabası ile yaşadığını ortaya koymaktadır. 

Sosyal hayatın önemli bileşenlerinden biri olan kent parkları, hayatı daha verimli yaşadığımızı 
hissettiren önemli mekânlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Engelli bireylerin de, bu so-
syal mekâna katılımında ulaşabilirliği, erişebilirliği ve kullanabilirliği büyük önem taşımak-
tadır. Bu nedenle; engelli bireylerin, diğer tüm bireylerle aynı ortamı paylaşarak engelsiz bir 
yaşam sürdürebilmeleri için ulaşılabilir ve kullanılabilir biçimde planlanmış, tasarlanmış ve 
uygulanmış mekânlar oluşturulması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, İstanbul İli Avrupa Yakası’nda bulunan; Silahtarağa, Cemil Meriç ve Dilek Sa-
bancı parkları, “Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu” ve “Türk Standartları Enstitüsü” 
verilerine göre incelenmiş ve bu parkların engelli bireylerin kullanımına uygunluk analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre standartlara uygun olan ve olmayan kısımlar belirlenmiştir. 
Ortaya çıkan bulgular, evrensel ve ulusal standartlara göre engelli politikaları bağlamında 
tartışılmıştır. Çalışma sonucunda; araştırmaya konu olan parklar özelinde olmak üzere, tüm 
parkların erişilebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla öneriler geliştirilmiştir.

1. Giriş

Öztürk (2011)’e göre, engelli insanların kentsel yaşama katılım sürecindeki ihtiyaçları, engel-
li olmayanlarla farklı olmakla birlikte benzerlikler de göstermektedir. Engelli olarak tanımla-
nan bireyleri, toplumun ayrı bir kesimi olarak nitelemek yerine bütünleşmiş bir parçası olarak 
algılayabilmek ve yaşanılan mekânda da buna olanak sağlayabilmek amacıyla fiziksel çevr-
eye ulaşılabilirliğini sağlamak gerekmektedir. Tüm insanlar gibi engelli insanların da ulaşım 
hizmetlerinden eşit fırsatlarda yararlanması ve işine, okuluna, alışverişe, spor alanlarına, park-
lara, engelli olmayan insanların kullandığı yollarla ve taşıtlarla gidebilmesi gerekmektedir (Ol-
gun ve Yılmaz 2014).

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımında parklar önemli bir yer teşkil etmektedir. Engelli bi-
reyler kendileri için elverişli ve erişilebilir koşullarda olmayan parklar yüzünden zor durumda 
kalmakta ve bu durum da, onların sosyal çevreden ve rekreasyonel aktivitelerden uzaklaşma-
larına neden olmaktadır. Bu nedenle engellilerin yaşama uyumlarını kolaylaştırmak için park-
lardaki erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği en üst düzeye çıkarmak gerekmektedir. Dış mekânları 
düzenlerken tasarımlar engelli bireyleri kapsayacak şekilde yapılmalı ve donatılar engelli bi-
reylerin kullanabileceği şekilde uyumlu seçilmelidir.

Bu çalışmada, engellilerin park alanlarında yaşadığı sorunlar, evrensel ve ulusal tasarım ilkeleri 
bağlamında incelenmiş, standartlar doğrultusunda değerlendirme tablosu ile problemli kısım-
lar -örnek alanlar üzerinde-  saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada zihinsel engelliler, işitme 
engelliler, konuşma engelliler, görme engelliler, fiziksel engelliler ve diğer engelliler çalışma 
kapsamına dahil edilmiştir.
 
1.1. Engellilik Kavramı

5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun’a göre; engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir 
nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetme-
si nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri 
olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi 
olarak ifade edilmektedir (Kolat 2010).

1.2. Engelli Kullanımına Yönelik Tasarım İlkeleri ve Standartları

Yaya yolları ve kaldırımlar

Yaya yolları ve kaldırımlar; farklı yapıları, aktiviteleri ve alanları dış mekânda birbirine bağlayan 
kullanımlardır. Yaya yolları ve kaldırımların tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar 
temel hedef; tüm kullanıcılar, özellikle görme ve ortopedik engelliler gibi hareket kısıtlılığı 
olan engelliler için, ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla, güvenli, temiz, engelsiz, düzgün ve 
yeterli genişlikte ulaşım imkânı sunulmasıdır (EESK 2013).

Engelsiz bir yaya kaldırımı en az 1.5 m., en ideal 2.0 m. genişlikte olmalıdır. Kaldırım genişliği, 
otobüs duraklarında minimum 3.0 m. ve dükkan önlerinde minimum 3.5 m. olmalıdır. Yaya 
kaldırımlarının genişliği kullanma yoğunluğu ile yol sınıfına ve grubuna göre boyutlandırıl-
malıdır (ÖZIDA 2008).

Tüm yayaların serbestçe hareket edebilmeleri için yaya kaldırımı için en az net genişlik 1.5 
cm. olmalıdır. Yaya kaldırımı net ölçüsüne ek olarak mülkiyet yanında en az 25 cm., bordür 
taşı tarafında bordür taşı dâhil 50 cm. emniyet şeridi olmalıdır. Kaldırım genişliğine ve yol 
gruplarına göre emniyet şeritleri mülkiyet sırasında 50 cm., bordür taşı tarafında 1.2 m. kadar 
olabilir (TS 2012).

Anahtar Kelimeler: Park, Kent Parkı, Engelli Standartları, Erişilebilirlik, İstanbul.
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Yaya kaldırımlarında özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarının rahat geçişleri için kaldırım 
kesitinin eğimi % 2’den küçük olmalıdır. (EESK 2013).

Yaya kaldırım kaplaması, kaymayı önleyici ve dolaşmayı kolaylaştırıcı olmalı, yollardaki basa-
mak vb. yol sathındaki yer altı tesisatı rögar kapakları çıkıntı oluşturmamalı, anî seviye değişik-
likleri olmamalıdır (TS 2012).

Ayrıca EESK (2013)’e göre, yaya kaldırımında yol güzergâhının görme engelliler tarafından 
baston ile kolaylıkla algılanması sağlanmalı, bunun için duyumsanabilir (hissedilebilir) yüzey-
lerden oluşan kılavuz izlerden faydalanılmalıdır.

Yaya kaldırımında kullanılan kılavuz izlerin tasarımında dikkat edilecek temel ilkeler şu şekil-
de sıralanabilir;

• Kılavuz izler basit şekilde yerleştirilmeli,
• Ana yaya hareketine paralel doğrultuda olmalı,
• Kılavuz iz 60 cm. genişliğinde olmalı,
• Görme engellilerin karıştırmaması ve tehlike oluşturmamak için rögarlara ya da drenaj 
kanallarına uzak olmalıdır (EESK 2013).

Yaya kaldırımı kenarında yer alan bordür taşlarına ilişkin standartlar ise şu şekilde olmalıdır;

• Yaya geçidinde, bordür taşı yükseklikleri ±0 veya +3 cm. olmalı,
• Bordür taşları düzgün, pahların eğimleri aynı olmalı,
• Yaya kaldırımında bordür taşı üst seviyesi taşıt yolu kaplamasından en fazla 15 cm. 
yükseklikte, en az 3 cm. yükseklikte olmalıdır (TS 2012).

Yaya kaldırımının genişliğine bağlı olarak, taşıt yolu ile kaldırım kenarına dikilecek, ağaçlar, 
elektrik, trafik işaretleri direkleri ile süs bitkileri, çiçeklik/saksılar, yaya korkulukları vb. te-
sisler bordür taşı dahil, yaya kaldırımı boyunca en az 75 cm. en çok 1.2 m. genişliğinde bir 
şerit içinde bir hizada düzgün olarak yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımının mülkiyet sınırında kot 
farkı olması halinde kaldırım ile bahçe arasına korkuluk yapılmalıdır (TS 2012).

Kök yayılma alanı üzerinde korunması gereken toprak yüzeyinin boyutları, ağacın gövde 
çapının merkezinden itibaren her yöne minimum 1 m.’dir (TS 1990).

Yaya kaldırımlarındaki ilan panosu, aydınlatma gibi kent mobilyaları ve ağaçlar; özellikle 
görme engelli kişiler tarafından fark edilebilmeleri açısından, kaldırım 10 cm. yüksekteki bir 
platform üzerinde konumlanmalıdır.
Yaya kaldırımındaki bitki kasası, ağaççık gibi bir tasarım elemanlarının bitiminden itibaren 
60 cm.’lik bir alanda doku farklılaşması oluşturularak duyumsanabilir yüzey oluşturulmalıdır 
(URL 1 2004).
Rampalar tasarlanırken temel hedef, tekerlekli sandalye kullanıcıları, bebek arabalılar, görme 
engelliler açısından yükseklik farkını aşarken ergonomik açıdan gerekli koşulları sağlamak ol-
malıdır. Engellilerin yaya kaldırımında bulunan yükseklik farklılıklarını aşmaları için uygun 
eğimler verilmelidir (TS 2012).

Rampaların boyutları kullanım yoğunluğuna, aşılması gereken yükseklik farkına ve seçilen 
rampa tipine göre değişmektedir. Ancak URL 1 (2004), minimum rampa genişliğini düz ram-
palarda 90 cm, 90° dönüşlü rampalarda 1.4 m., 180° dönüşlü rampalarda 90 cm. olarak belirt-
miştir. ADA tarafından ise rampa genişliği rampanın tipi belirtilmeden 91.5 cm. olarak öner-
ilmektedir. TS (2012)’da rampaların tasarımına ilişkin standartlar ve tasarım ilkeleri şu şekilde 
verilmektedir;

• Rampalar tekerlekli iki sandalyenin iki yönlü geçişinin gerekli olduğu durumlarda min-
imum net genişlik 1.8 m. olmalıdır.
• 10 m.’den uzun rampalarda veya bir rampadan ikinci bir rampaya geçiş varsa en az 2.5 
m.’lik düz dinlenme alanları yapılmalıdır.
• Rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, tekerlekli sandalyeli engellinin manevrası için ge-
rekli sahanlık alanı en az 1.5x1.5 m. olmalıdır.

Eğimler, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve bastonlu kişilerin rahat ve güvenli geçişini 
sağlamalıdır. Döşeme seviyesinden 2 cm.’den daha fazla bir kot farkı varsa rampa düşünülmelidir. 
Rampa uzunlukları 10 m.’ye kadar olan rampaların en fazla eğimi % 8 olmalıdır. 10 m.’den 
daha uzun rampalarda en fazla eğim % 6 olmalıdır (TS 2012).

Rampaların yüzeylerine görme engelliler için rampaların başında ve sonunda 1.5 m. uzun-
luğunda düz ve farklı dokuda bir alan bulunmalıdır (TS 2012).

Rampaların yüzeyleri sert, stabil, kaymaz ve çok az pürüzlü malzeme ile kaplanmalıdır. Yüzey-
deki pürüzlülük yüksekliklerinde 2 cm.’den büyük farklılık olmamalıdır (TS 2012).

Merdivenler

Merdivenler, engellilerin hareketliliğini engeller nitelikte olduğundan, farklı kotların birbirine 
rampa ile bağlanması ulaşılabilirliğin sağlanması açısından önemlidir. Ancak zorunlu olarak 
merdiven yapılması halinde her iki tarafa küpeşte yapılmalıdır.

Basamak ve rıhtlar ayrı renkte gösterilmelidir. Basamak ucunda 2.5 cm. eninde koruyucu kay-
maz bir şerit bulunmalı, koruyucu malzeme, takılıp düşmeyi önleyecek, basamak yüzeyi ile düz 
olacak şekilde monte edilmelidir (TS 2012).

Aynı yönde devam eden merdivenli yollarda; arazinin topoğrafik yapısına bağlı olarak yük-
seklik farkı 1.8 m. üstünde ise merdivenler arasında 2 m.’lik sahanlık olmalıdır. Merdivenlerin 
başlangıcında ve sonunda görme engelliler için 1.2 m. uzunluğunda düz ve farklı dokuda kapla-
ma malzemesi ile döşenmiş sahanlık olmalıdır  (TS 2012).

Merdiven, merdiven sahanlığında yön değiştiriyorsa sahanlık alanı en az 1.8x1.8 m. olmalıdır. 
Merdivenlerde temiz genişlik küpeşteden küpeşteye en az 1.8 m. olmalıdır. Merdiven yanların-
da su tahliye olukları yapılmalıdır (TS 2012).

Yaya Geçitleri

Yayaların geçitleri kullanırken engelle karşılaşmamaları ve geçitte duyumsanabilir yüzeyin yer 
alması sağlanmalıdır. Düzenleme, tekerlekli sandalyeliler, bebek arabası kullananlar, bastonla 
ya da destekle yürüyen kişiler, çok kısa boylular ve çocuklar düşünülerek gerçekleştirilmeli; az 
görenler dahil görme engelliler tarafından da yaya geçişinin başlangıcının duyumsanabilmesi 
konusu göz ardı edilmemelidir. Yaya geçitlerinde yol yüzeyi kaldırım ile aynı seviyeye ge-
tirildiğinde tekerlekli sandalye kullanan engelliler yükselti farkını aşma zorunluluğuyla karşı 
karşıya kalmayacaktır (URL 1 2004).

Yaya geçişleri ile ilgili olarak TS (2012)’de şu genel ilkelere değinilmiştir;

Kavşaklar dışında yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yeterli (emniyetli) mesafeden 
görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Engellilerin, taşıt yolu ve kavşak geçişlerinde gelişigüzel konan çiçeklik ve çiçek saksıları, 
mantarlar, sembol, ilan panoları, direkler (elektrik, aydınlatma, trafik vb.) hareket kabiliyetini 
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azaltacağından bu gibi engeller yaya geçitlerine konulmamalıdır.

Yaya geçitleri üstten ve iyi aydınlatılmalı, bu aydınlatmanın yol aydınlatmasından ayırt edile-
bilmesi için farklı ve daha aydınlık düzenlenmelidir.

Yaya geçitleri, yer işareti (zebra çizgileri) ile iyi belirtilmelidir.

Kavşak ve kavşaklar dışında yapılan pelikan türü yaya geçitlerinde basmalı (butonlu) ışıklı ve 
sesli trafik işareti engelliler tarafından da kullanabilecek şekilde en fazla 1.2 m. yükseklikte 
olmalıdır (TS 2012).

Taşıt yolu ve kavşaklarda yaya geçitleri bordür taşı ile kesilmemeli ve taşıt yolu seviyesine 
kadar yaya yolunda her üç yönde % 8 eğimli rampa yapılmalıdır (TS 2012).

Engelli Kullanımına Yönelik Park Yerleri

Yol kenar parkına izin verilen yollarda engelliler için de yeterli sayıda park alanları tesis 
edilmelidir (TS 2012). Otopark Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; umumi bina ve bölge oto-
parkları ile genel otoparklarda birden az olmamak şartıyla, engelliler için tüm tesisteki park yeri 
sayısının % 5’i kadar otopark yeri ayrılması gerekmektedir (URL 3 1993).

URL 1 (2004)’e göre, kapasitesi 50 taşıttan küçük taşıt park yerlerinde en az 1 taşıtlık park 
yerinin, 50-400 arası taşıtlık park yerlerinde her 50 taşıt için 1 engelli park yerinin, kapasitesi 
400 taşıttan fazla olan park yerlerinde ise en az 8 engelli park yerinin ve ilave her 100 taşıt için 
1 park yerinin bulunması önerilmektedir.

Engelliler için düzenlenmiş bir park yerinin en az genişliği 3.6 m., tavsiye edilen genişlik ise 
3.9 m.’dir (URL 1 2004).

Tekerlekli sandalye geçişleri için iki park yeri arasında 1.2 m. genişliğinde bir erişim koridoru 
önerilmektedir. Açılı park yerleri kullanıldığında park yeri sonundaki alan tekerlekli sandalyeli 
engelliler için erişim koridoru olarak kullanılabilir. Genişliğinin 2.5 m. olması gerekir. Kapalı 
otoparklarda hidrolik liftli kamyonetler için minimum yükseklik 2.4 m. olmalıdır (URL 1 2004).
(TS 2012)’a göre açık otopark yerlerinde aşağıdaki şartlar bulunmalıdır;

• Yanlış kullanımı engelleyen sembol veya trafik işaretleri açıklamaları,
• Yol seviyesinde kaymayı önleyen malzemeyle düzgün kaplanmış, engellenmemiş inme/
binme alanı,
• Yerlerde ve direklerde yönlendirici oklar,
• Engelliler için ayrılmış park yerlerinde kaldırım rampası ve engellilere ait park yeri 
işareti olmalıdır.

Kent Mobilyaları

Kent mobilyaları oturma bankları, aydınlatma lambaları, telefon kulübeleri, çöp kutuları, bitki 
kasaları, otobüs durakları ve işaret / bilgilendirme levhalarını kapsamaktadır. Kent mobily-
alarının tasarımı ve düzenlenmesinde uyulması istenen genel kurallar TS (2012)’de şu şekilde 
belirtilmiştir;

• Kent mobilyalarından; telefon kabinleri, satış büfeleri, bilet satış, gazete, tütün, çiçek 
satış kulübeleri, dondurmacılar ile yangın musluğu, çöp ve posta kutuları, oturma bankları vb. 
mobilyalar yaya yolunda hareket yönünde engel teşkil etmeyecek şekilde yerleştirilmeli ve 
işaretlenmelidir.
•  Yaya yoluna çıkıntı yapan lokanta, pastane vb. dükkânların güneşlikleri, şemsiyelikler, 

oturma alanları ile yapıtlar ve sanat eserleri engellilerin hareketinde engel oluşturmamalıdır.
• Engeller etrafında görme engelliler için dokunulur ve zıt renkli işaretler yapılması ger-
ekiyorsa bunların yükseklikleri 70 cm.’den az yapılmamalıdır.
• 2.2 m. ve daha alçak olan merdiven altları kapatılmalıdır.
• Yürüme doğrultusundaki her beklenmeyen engel; zıt renkler veya doku farklılıkları kul-
lanarak işaretlenmelidir.
• Şehir mobilyalarının kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
• Baş kurtarma mesafesi 2.2 m.’den yüksek yapılmalıdır.
• Yüzey kaplamalarında doku farklılaşması oluşturularak donatıların konumları özellikle 
görme engelliler için tanımlanmalıdır.
• Kent mobilyalarının rengi seçilirken algılanmalarının kolay olması için çevresi ile zıtlık 
oluşturacak renkler tercih edilmelidir.
Dinlenme Alanları
URL 1 (2004) kriterlerine göre dinlenme alanları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
• Parklar, rekreasyon alanları, yaya geçişleri, binaların giriş ve çıkışlarındaki dinlenme 
alanları, ana yaya yolunun dışına yerleştirilmelidir.
• Oturma bankları 100-200 m. gibi düzenli aralıklarla yerleştirilmelidir.
• Genel tuvaletler ile telefon kulübelerinin yakınında dinlenme-oturma alanları konum-
landırılmalıdır.
• Dinlenme alanlarında oturma bankının yanında tekerlekli sandalyeler için mutlaka 1.2 
m.’lik alan bırakılmalıdır.
• Bankın zeminden yüksekliği 45 cm., sırt yaslama yerinin yüksekliği 70 cm. olmalıdır.
• Dinlenme alanlarındaki masaların yüksekliği 75 cm. ile 90 cm. arasında olmalı, bütün 
yönlerden tekerlekli sandalyenin yaklaşabilmesi için masanın altındaki minimum derinlik 60 
cm. olmalıdır.

Çöp Kutuları

Çöp kutuları yaya hareketine mani olmayacak şekilde yaya kaldırımı kenarında bordür taşına en 
az 40 cm. uzaklığında ve en az 90 cm., en çok 1.2 m. yüksekliğe monte edilmelidir (TS 2012).

Çeşmeler

Çeşmelerin su içilecek bölümleri yaklaşık 90 cm. yükseklikte olmalıdır/monte edilmelidir. Te-
kerlekli sandalye kullananlar için uygun yükseklik 85 cm. iken, diğer kullanıcılar için yaklaşık 
95 cm. yükseklik uygundur (URL 1 2004).

Tırabzanlar - Korkuluklar

TS (2011)’e göre korkulukların özellikleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

• Her iki tarafı boşluk olan rampaların her iki tarafına, boşluk tek tarafta ise boşluk olan 
tarafa korkuluk yapılmalıdır. Rampaların duvar taraflarına da küpeşte yapılmalıdır.
• Genişliği 3 m.’den fazla olan rampalarda ilave olarak rampa ortasına korkuluk yapıl-
malıdır.
• Küpeşteler kolayca kavranabilecek formda olmalıdır. Küpeşteler yere veya duvara em-
niyetle yük taşıyabilecek ve iletebilecek şekilde tutturulmalıdır. Korkuluk üzerinde 70 cm. ve 
90 cm. olmak üzere iki ayrı yükseklikte küpeşte yapılmalıdır.
• Korkuluk rampanın başlangıcından en az 30 cm. önce başlamalı ve bitiminden itibaren 
en az 30 cm. devam etmelidir.
• Duvar ile küpeşte arası mesafesi net 4 cm.’den az olmamalıdır Korkuluğa bitişik duvar 
veya diğer yüzeylerde çıkıntı ve pürüzler olması durumunda, çıkıntı veya pürüz yüzeylerinden 
5 cm. mesafede olmalıdır.
• Küpeşteler kolayca tutulabilecek özellikte farklı şekillerde biçimlendirilebilir. Dairesel 
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küpeşteler daha rahat kavranabilirliği açısından önerilir. Küpeştelerin çapı veya genişliği 3.2-
4.0 cm. arasında olmalıdır.

Bekleme, Aktarma, İndirme-Bindirme Yerleri

Engellilerin, erişilmesi gereken yerlere en kısa, rahat, güvenli olarak otobüs, özel / ticari vasıta 
ve raylı taşıma araçları ile gitmeleri sağlanmalıdır. Durakların yerleri basit, kolay, anlaşılabilir 
ve belli bir uzaklıktan görülebilir olmalıdır (TS 2012).

Otobüs durakları engellilerin de kullanılabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Merdivenli oto-
büslerin içindeki dolaşım alanları geniş ve asansörlü giriş - çıkışa sahip olmalıdır. Engellilerin, 
duraklarda otobüse rahat inip binmeleri için, durak kısmı, taşıt yolundan 20 cm. rampa ile yük-
seltilmeli ve 30 cm. döşemeye sahip otobüse kolay giriş sağlanmalıdır.

Duraklarda engelliler için oturma bankı, tekerlekli sandalye alanı bulunmalı ve dış etkenlere 
karşı korumalı olmalıdır (TS 2012).

Tekerlekli Sandalye Geçiş, Dönüş ve Manevraları

Bir tekerlekli sandalye için en az net geçiş genişliği 1 m., iki tekerlekli sandalye için en az net 
geçiş genişliği ise 1.5 m. olarak  düzenlenmelidir. Tekerlekli sandalye ve bir yürüyen engelli 
için en az geçiş genişliği de 1.2 m. olarak verilmelidir. Ayrıca, tekerlekli sandalyenin 180° 
dönüşü için gerekli genişlik en az 1.5 m.’dir (EESK 2013).

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal

Araştırma alanı, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul İli Avrupa Yakası sınırları olarak belirlenmiştir. 
Araştırmanın ana materyalini, araştırma alanı sınırları içerisinde bulunan ve engellilere yönelik 
düzenlenmiş parklar oluşturmaktadır. Bu parklar; Eyüp ilçesine bağlı Silahtarağa semtinde bu-
lunan Silahtarağa Parkı, Fatih ilçesine bağlı Avyansaray semtinde bulunan Cemil Meriç Görme 
Özürlüler Parkı ve Beşiktaş ilçesine bağlı Levent semtinde bulunan Dilek Sabancı Parkı olarak 
belirlenmiştir.

Şekil 1.  Parkların İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Konumu (URL 2 2017).

Çalışmanın diğer materyallerini araştırmaya konu olan engelli standartlarına ilişkin bilgiler ve 
çalışma alanı olarak seçilen parkların mevcut durumlarına yönelik bilgilerin yer aldığı yerli ve 
yabancı literatürler, kılavuzlar ve istatistikler oluşturmaktadır.

2.2. Yöntem

Araştırmanın hedefine ulaşabilmesi için sorunların ve sorunlu alanların saptanması, kriterlerin 
belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ve uygulanabilirliğinin sağlanması gerek-
liliğinden hareketle çalışma çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.

Çalışmanın ilk aşamasını oluşturan literatür taramasında; engellilik kavramı ve standartları 
araştırılmıştır.  Ayrıca İstanbul ili Avrupa Yakası’nda bulunan;

• Eyüp ilçesine bağlı Silahtarağa Parkı, 
• Fatih ilçesine bağlı Cemil Meriç Görme Özürlüler Parkı,
• Beşiktaş ilçesine bağlı Dilek Sabancı Parkı yerinde incelenmiştir.

İncelenen bu alanlarda ölçümler vasıtasıyla elde edilen veriler, Uluslararası Standartlar ve TSE 
tarafından oluşturulan engellilere yönelik standartlarla kıyaslanmıştır. Araştırmada incelenen ve 
karşılaştırılan ölçütler; yaya yolları ve kaldırımlar, rampalar, merdivenler, yaya geçitleri, oto-
parklar, otobüs durakları, engeller, kent mobilyaları, çöp kutuları, çeşmeler ve tırabzan-küpeş-
telerden oluşan 11 ana başlık altında toplanmıştır. 

Değerlendirme tablosunda; parkların standartlara olan uygunluğu 3 farklı kategoride ele alın-
mış, standartlara uyan kullanımlar “Uygun”, kısmen uyan kullanımlar “Kısmen uygun” (±%10 
uygunluk gösteren kullanımlar), uygun olmayan kullanımlar ise “Uygun değil”, standartların 
alanda bulunmama durumuna göre ise “Yok” olarak ifade edilmiştir.

3. Bulgular

Çalışmada, alanların mevcut durumunun, standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi sonu-
cunda elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. Yapılan mevcut durum değerlendirmesinin 
sonucunda alanların standartlara uygunluk dereceleri yüzde (%) olarak Tablo 2’de belirtilmiştir.
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Tablo 1. Çalışmada Yer Alan Parkların Standartlara Olan Uygunluk Durumu.
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Tablo 2. Parkların Standartlara Olan Uygunluk Yüzdeleri

4. Tartışma

İstanbul İli Avrupa Yakası’nda bulunan 3 farklı engelli parkı için yerinde gözlemlenen ve 
yapılan ölçümler sonucunda; standartları % 55.81 uygunluk yüzdesi ile en çok sağlayan park 
Dilek Sabancı Parkı, % 30.23 uygunluk yüzdesi ile en az sağlayan park ise Silahtarağa Parkı 
olduğu görülmektedir.

Araştırmaya konu olan parklar incelendiğinde; tasarım ve uygulanma biçimi bakımından her 
üç park da engelli bireylerin kullanımına yönelik faaliyetleri içermektedir. Aralarından sadece 
Silahtarağa Parkı’nın engelli ve engelsiz bireylerin ortak kullanımına yönelik tasarlandığı gö-
zlemlenmiştir. Diğer parklarda ise, engelli ve engelsiz bireylerin aynı ortamda bulunarak et-
kileşim haline geçmesi parkların tasarımı ve kullanım çeşitliliği açısından pek mümkün görün-
memektedir. 

Ayrıca, parklar incelendiğinde -özellikle Silahtarağa Parkı- gerek donatı elemanlarında, ger-
ekse de bitkisel materyallerde bakımsızlığın göz ardı edilemeyecek olumsuzluklara ulaştığı gö-
zlemlenmektedir. Bakım koşullarının en iyi gözlemlendiği park ise Dilek Sabancı Parkı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

5. Sonuç ve Öneriler

İstanbul 670 binden fazla engelli birey ile en çok engelli bulunan ildir. Bireylerin sosyal hayata 
katılımında mekânın ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, 
engelli bireylerin diğer tüm bireylerle aynı şekilde engelsiz bir yaşam sürebilmeleri için bütün 
mekânların onlar için de ulaşılabilir biçimde planlanması, tasarlanması ve uygulanması ger-
ekmektedir. Yapılan bu çalışmada, engellilerin erişim gereksinimi duyduğu kamusal alanların 
başında gelen parkların, engelli konforunu sağlayabilecek ulusal ve uluslararası standartlar ile 
parkların mevcut durumu değerlendirilmiştir. 

İncelenen alanlarda saptanan sorunlar, engelli bireyler için bu mekânların kullanımının tam 
anlamıyla uygun olmadığını ya da kısmen uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlam-
da parkların engelli bireylerin kullanımına uygun hale gelebilmesi için mevcut parklarda iy-
ileştirilmeler yapılmalı, yeni yapılacak parklarda da alanların engelli bireylerin kullanımlarına 
yönelik olması için gerekli uluslararası standartlar ve TSE standartları dikkate alarak hayata 
geçirilmelidir.

Engelli bireyler için park vb. rekreasyon alanlarının -engellilere yönelik- düzenlenmesi yerine, 
engellilerin de diğer bireylerle ortak kullanabileceği mekanların oluşturulması tercih edilmelidir. 

Bu sayede toplumu oluşturan tüm bireylerin aynı ortamı kullanması sağlanabilecektir. Bu da, 
engelli bireylerin toplumdan soyutlanmasının önüne geçen önemli bir kriterdir. Uslu (2014)’e 
göre; farklı özelliklere sahip tüm bireylerin bir arada zaman geçirmeleri, aktif ya da pasif bir 
aktivite sırasında ortak bir mekânda olmaları sosyolojik ve psikolojik açıdan mutlak gereklidir. 
Bu tip parkların tasarımı sırasında, engelli bireylerin psikolojik durumlarının olumlu yönde 
etkilenebilmesi ve diğer bireylerle etkileşimin sağlanabilmesi açısından, konu ile ilgili çalışan 
çocuk psikiyatristinin de fikirleri alınmalıdır.

Uygulanan parklar, yerel yönetimlerce sürekli bir şekilde denetime tabi tutularak kullanıcılar 
üzerindeki etkileri değerlendirilmeli, uygulamalar geliştirilmeli ve sürdürülebilir hale getir-
ilmelidir.
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Öz: İnsan toplulukları yaşadıkları çevreden etkilenmekte ve aynı zamanda  çevreyi etkilemekte-
dirler. Dolayısı ile yapılan planlama ve yönetim çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için insan 
davranışlarının karmaşıklığının giderilmesi ve uzun vadede başarı için insan davranışlarının 
yönetilebilmesi gerekmektedir. Doğal yapıyı etkileyebilecek insan davranışlarının tahmin 
edilmesi, dünya görüşlerinin belirlenmesi, yaşadıkları çevreye ilişkin algılarının ölçülmesi, 
mevcut sosyo-kültürel kavramların doğa ile etkileşimlerinin önemsenmesi, teknoloji, ekonomi, 
din vb. alt bileşenlerin etkilerinin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.
Bu çalışma, Türkiye’nin farklı peyzaj özelliklerine sahip, altı farklı şehrinde yürütülmüştür.  
Çalışma kapsamında 2017 yılı Mart ve Temmuz ayları arasında, İstanbul, Bursa, Düzce, Artvin, 
Konya ve Antalya’da 350 katılımcıya yüzyüze görüşerek açık ve tek bir soru sorulmuş, verilen 
yanıtlar değerlendirilmiştir. Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde kendileri ile kısa bir sohbetin 
ardından yaşadığı şehir ile en çok bağdaştırdığı ilk 5 kelimeyi söylemeleri istenmiştir. Sözlü 
görüşmelerin bir kısmı yürüyüş parkuları, pazarlar, piknik ve mesire alanları, otobüs durakları, 
cadde ve sokaklar vb. açık alanlarda yapılmıştır. Bir kısmı ise yeme-içme alanları, kapalı spor 
salonları ve evlerinde yapılmıştır. Görüşme süreleri 1 dakikadan az ve 10 dakika aralığındadır. 
Her şehir için 50 katılımcı ile mülakat yapılmış ancak İstanbul’da Anadolu yakası ve Avrupa 
yakası olmak üzere 100 kişi ile mülakat yapılmıştır. Yaş grupları ve cinsiyet dağılımının eşit 
dağılmasına, anket uygulanan kişilerin yakın akraba olmamalarına dikkat edilmiştir. 

Verilen yanıtlar kelimelerin olumlu veya olumsuz anlamlarına göre ve ayrıca  tarihi, kültürel 
veya doğal özellik taşıması, yemek adı olması, aktivite türü olması, el sanatları ürünü, bitki 
türü, kenti tanımlayan bir sıfat olmasına göre gruplandırılmıştır. Cevabı veren katılımcının yaş 
ve cinsiyet bilgileri de değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın verileri  IBM SPSS Statistics 
22 yazılımı ile analiz edilmiş, her bir grup için sıklık ve yüzde tabloları oluşturulmuş,  çapraz 
tablolama ve tek yönlü varyans  analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların yorumlanması 
amacı ile her bir kentin doğal ve kültürel peyzaj elemanları ile sosyo-ekonomik ve idari yapısı-
na ilişkin araştırmalar yapılmış, çalışma içerisinde belirtilmiştir. Bu çalışma ile elde edilen 
veriler ve değerlendirmeler seçilen çalışma alanlarının spesifik özellikleri ile ilişkilidir. An-
cak insan-peyzaj ilişkilerinde, mekansal değerlendirmeler ve yerinde davranışsal gözlemlerin 
önemine vurgu yaparak, Türkiye’de insan-peyzaj ilişkilerinde genelleştirilebilir bilgiler ortaya 
koymayı hedeflemektedir.

1. Giriş

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre peyzaj; “insanların algıladığı şekliyle; özellikleri, doğal ve/
veya insan etkenlerinin etkileşimi ve faaliyeti sonucunda oluşan alanlardır” olarak tanımlan-
mıştır (Anonymous 2000). Forman (1995) peyzajı, geniş alanlarda benzer formlarla tekrarlanan 
arazi kullanımları ya da yerel ekosistemlerin karışımı olan bir mozaik olarak tanımlamıştır. 
Her iki tanım da peyzajın; doğal ve kültürel elemanların karşılıklı olarak etkileştiği bir sistem-
ler bütünü olduğunu vurgulanmaktadır (Kiper ve diğ. 2017). Avrupa peyzaj sözleşmesi peyzaj 
tanımı içerisinde geçen “insan algısı” kavramı subjektif bir kavram olmakla birlikte Porteous 
(1996) ve Bell (1999)’e göre, duyular yoluyla alınan bilginin seçilmesi, düzenlenmesi ve yo-
rumlanması sürecidir (Çakcı ve Çelem 2009). Arı (2005)’e göre aynı peyzaja bakan insanların 
aynı şeyi algılayacakları yanılgısına düşülmemelidir. Aynı peyzaj kişisel tecrübelere, düşüncel-
ere ve yorumlama biçimlerine bağlı olarak çok farklı nesneler olarak görülebilir.  Pek çok 
çalışmada subjektif olan algı kavramının doğal ve kültürel peyzaj elemanlarına yönelik değer-
lendirmelerde kullanılması araştırmacıların odaklandığı bir konu haline gelmiştir (Dramstad et 
al. 2006,  Kaplan et al. 2006, Hunziker et al.2008, Cengiz ve diğ. 2017, Kiper ve diğ. 2017). 
Dunlap (1992) ve Schultz (2001)’e göre son yıllarda araştırmacılar tarafından önemi artan bir 
diğer konu ise  toplumların demografik özellikleri, siyasi görüş ve dini görüşlerinin çevre du-
yarlılığındaki rolünün değerlendirilmesidir (Baylan 2009).

Peyzaj planlama ve yönetim çalışmalarında, uzun vadede başarı ancak insan davranışlarının kar-
maşıklığının giderilmesi ile sağlanabilir. Doğal yapıyı etkileyebilecek insan davranışlarının tah-
min edilmesi, dünya görüşlerinin belirlenmesi, yaşadıkları çevreye ilişkin algılarının ölçülmesi, 
mevcut sosyo-kültürel kavramların doğa ile etkileşimlerinin önemsenmesi, teknoloji, ekonomi, 
din vb. alt bileşenlerin etkilerinin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir (Bieling et al. 
2014).  İnsanların yaşadıkları çevreye ilişkin tutum ve  algılarının belirlenmesi ise davranış 
yönetiminde temel aşamadır. Baylan (2009) tarafından belirtildiği üzere bireyler ve toplumların 
inançları ve tutumları, dünya görüşleri, kültürel ve fiziksel çevre koşullarının farklılığı nedeni-
yle çeşitlilik göstermektedir ve  mevcut çevre sorunlarında her biri pay sahibidir. 

Botkin ve Keller (1998)’e göre insan etkileri olmadığı takdirde yaşam sonsuza kadar devam 
etme eğilimindedir (Karaca 2007). Özerkmen (2002)’ye göre ekolojik dengenin onarılamaya-
cak şekilde bozulmasına nedeni, insanın ürettiği kültür ve teknoloji ile doğaya egemen konuma 
gelmesi ve insan merkezli yaklaşımın benimsenmesidir. Bieling et al. (2014)’e göre, kaydedilen 
tarih boyunca felsefi tartışmalarda ele alınan en temel soru “hayatı neyin daha iyi yapacağıdır” 
ve sorunun yanıtı eğitim, sağlık, ekonomik kaynaklar ile ilişkilendirilirken doğal ortam ile na-
diren ilişki kurulmaktadır. Oysaki insanın yaşam kalitesi ve mutluluğu da doğadan bağımsız 
değildir. Birey ve toplumların iyi olma halini yaratmak düşüncesi ile oluşturulan kamu poli-
tikaları ve uygulamaları doğa ve kültür ekseninde yeniden yapılanmalı, politik yaşamın tüm 
düzeylerinde karar alma süreçlerine (Aydınlıgil 2009). toplumsal katılım sağlanmalıdır. 

Baylan (2009)’a göre doğanın insan tarafından kontrol altında tutularak varlığını sonsuza 
dek sürdürebilmesi için geliştiren, güncel ve geniş kabul gören kavram “sürdürülebilirlik”tir. 
Sürdürülebilirlik pek çok farklı konuda karşımıza çıkan bir kavram olsada temelde ifade 
edilmek istenen üretebilme yeteneğinin gelecekte de korunmasıdır (Seydioğulları 2013). Başka 
bir ifade ile Tıraş (2011)’ göre toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insani kaynak-
larının tümünün ihtiyatlı kullanılmasını sağlayan ve buna saygı duyma temelinde sosyal bir 
bakış oluşturan katılımcı bir süreçtir (Seydioğulları 2013). 

Ülkemiz kültür ve doğasının korunmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik 
oluşturulan mevzuatı içerisinde boşluklar bulunmaktadır. “Üstün kamu yararı” kavramı doğal 
ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliği ile çelişmemelidir. Küresel ve ulusal ölçekte yaşanan 
çevre sorunlarının çözümü, sosyolojik bir varlık olan insanın doğayı nasıl algıladığına dayan-
maktadır (Karaca, 2007).  Bireyin en fazla etkileşim halinde olduğu peyzajlara karşı algı ve Anahtar Kelimeler: Doğa, İnsan, Peyzaj, Kültür, Türkiye
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tutumunun iyileştirilmesi, kalkınma çabaları ve yaşam kalitelerinin doğal ve kültürel peyzajlar-
dan bağımsız olamayacağının anlaşılması, doğa koruma bilincinin kazandırılması ve bu algı 
iyileştirmelerinin karar vericiler tarafından doğa koruma politikaların da  yansıtılması ekolojik 
krizlerin ortadan kaldırılmasında önemli bir çıkış noktasıdır.

Bu çalışma Türkiye’de farklı peyzaj karakter özelliklerine sahip şehirlerde yaşayan insanların, 
yaşadıkları peyzajlara karşı algılarını kültür süzgecinden geçirerek, hızlı ve açık bir değer-
lendirme yapmayı hedeflemektedir. İstanbul, Antalya, Bursa, Düzce, Artvin ve Konya şe-
hirlerinde yaşayan insanların en çok etkileşim halinde bulundukları peyzaja yönelik algıları 
ölçülmeye çalışılarak ülkemiz kültür ve doğa politikaları yeniden yapılandırılması önerisi 
çerçevesinde yorumlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

      2.1. Materyal

Çalışmanın yöntemi kapsamında çalışma alanlarına karar verilirken; Türkiye’de yer alan doğal 
peyzaj elemanları ile ön plana çıkan şehirler ve kültürel peyzaj elemanları ile ön plana çıkan 
şehirler olmak üzere çalışma alanları 2 kategoride gruplandırılmıştır.

Doğal özellikleri ile ön plana çıkan şehirlerin ve kültürel özellikleri ile ön plana çıkan şe-
hirlerin seçiminde ise peyzaj karakterlerinin farklılık göstermelerine dikkat edilerek alt kate-
goriler olarak abiyotik, biyotik, görsel ve kültürel farklılıkları ele alınmıştır (Kane 1981, Bulut 
ve Yılmaz 2007, Gruehn and Roth 2008, Düzgüneş ve Demirel 2015).  Bu kapsamda, Türki-
ye’nin farklı bölgelerinde yer alan, iklimsel özellikleri, nüfus yoğunluğu, topoğrafik özellikleri, 
su ve orman varlık durumları farklılık gösteren şehirlerin seçimine dikkat edilmiştir. 8 kişilik 
araştırma ekibinin ortak kararı ile,  araştırmacıların ulaşabileceği ve çalışmanın amacını yeterli 
düzeyde açıklayabilecek nitelikte olan araştırma alanları seçilmiştir. Doğal peyzaj elemanları 
ile tanınan şehirler olarak ;Düzce, Artvin ve Antalya illeri belirlenmiştir. Tarihi özellikleri ve 
kültürel peyzaj elemanları ile ön plana çıkan  şehirler olarak ise İstanbul, Konya ve Bursa illeri 
belirlenmiştir. Çalışmanın yöntemi ve yer seçim kriterleri; Bieling et al. (2014) tarafından Al-
manya ve Avusturya’nın farklı kentlerine yönelik hazırlanan çalışmanın Türkiye koşullarına 
uyarlanması  ile oluşturulmuştur (Şekil 1) (Tablo 1). 

Şekil 1. Çalışma alanı olarak belirlenen kentler

Tablo 1. Çalışma Alanları Özellikleri

Bursa

Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde yer alan Bursa, 40º 10´ 08´´ kuzey enlemi 
ile 28º 59´- 30º 00´ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.  Uludağ’ın yamaçlarına ku-
rulmuş olan Bursa, 10.813 km² yüzölçümüne sahiptir. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalo-
va, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve Balıkesir illeri ile 
çevrilidir (Kurt 2015). Türkiye’nin 4. büyük kenti olan aynı zamanda metropol kentlerinden 
olan Bursa, doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklerinin yanı sıra sanayi açıdan da gelişmiş bir 
şehirdir (Anonim 2017a). İklimi Akdeniz ile Karadeniz arasında geçiş niteliğinde olup, genel-
likle ılıman bir iklime sahiptir. Kışların çok sert geçmediği ilde yaz dönemlerinde de şiddetli bir 
kuraklık görülmemektedir. Kış ve ilkbahar aylarında en fazla yağışların yaşandığı mevsimlerdir 
(Kurt 2015). Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın 2014 
yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır (Anonim 2017b).
Düzce

Düzce il merkezi 400 40’ - 400 47’ kuzey enlemi ile, 310 21’ - 310 26’ doğu boylamında, Bolu 
ili sınırlarının batı ve kuzeyinde, Sakarya ilinin doğusunda ve Zonguldak ilinin güneybatısında, 
Karadeniz’in de güneyinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 160 metredir. İlin 
güneyinde Bolu ve Sünnice dağları, batıdan doğuya Keremali ve Elmacık dağları yer almak-
tadır (Anonim, 2017c). Düzce ili, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülen nemli ve 
fazla sert olmayan iklimin etkisi altındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,3 oC, yıllık toplam 
yağışların ortalaması 822,6 kg/m² olup, ortalama nispi nem %75,2’dir. Düzce ili, doğal bitki 
örtüsü açısından zengin sayılan bir ildir. Kıyı kesimi maki ve yalancı makiler, kıyı ardında-
ki dağlar ise gürgen, kayın, kestane ve meşelerden oluşan ormanlarla kaplıdır. Düzce ovasını 
kuşatan dağların alçak kesimlerinde geniş yapraklılardan, yüksek kesimlerinde ise karaçam, 
sarıçam ve göknarlardan oluşan ormanlar bulunmaktadır (Anonim 2017d). Düzce ili, 12 Kasım 
1999 depreminden sonra, 9.12.1999 tarihinde Bolu ilinden ayrılarak il statüsünü kazanmıştır. 
13.01.2000’den itibaren de Bolu’dan fiili olarak ayrılarak il statüsünde yönetilmeye başlan-
mıştır. Böylece Düzce, hem fiziki mekanların yeniden yapılanması sorunu, hem de kurumsal ve 
yönetsel olarak yeni bir yapılanma süreci içerisine girmiştir (Anonim, 2004).
Konya

Konya ili Anadolu Yarımadası’nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer 
almaktadır. Konya, coğrafi olarak 36041’ ve 39016’ kuzey enlemleri ile 31014’ ve 34026’ doğu 
boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 38873 km² (göller hariç)’dir. Bu alanı ile Türkiye’nin 

7. Oturum 7. Oturum



290 291

en büyük yüzölçümüne sahip olan ilidir. Ortalama yükseltisi 1016 m’dir. İdari yönden, kuzey-
den Ankara, batıdan Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, güneyden, İçel, Karaman, Antalya, 
doğudan, Niğde, Aksaray illeri ile çevrilidir (Anonim 2017e). Konya kenti Mevlevi Sema Töre-
ni ve Çatalhöyük Neolitik kenti olmak üzere UNESCO dünya miras listesinde yer alan somut 
ve somut olmayan iki kültürel mirasa sahiptir (Anonim 2017f). 
İstanbul

İstanbul ili Çevre Durum Raporu (2015)’nda değinildiği üzere “İstanbul’un tümüne ilişkin 
iklim tipini, belirgin bir iklim tipi içinde değerlendirme imkanı yoktur. Coğrafi konumu ve 
fiziki coğrafya özellikleri nedeniyle aynı enlemde yer alan birçok yerleşmelerin ikliminden 
daha farklı iklim özelliklerine sahiptir. Asya ile Avrupa Kıtalarının dar bir deniz geçidi ile 
ayrıldığı yerde, iki kıta üzerinde kurulu ve dünya üzerinde içinden deniz geçen tek şehirdir. 
2500 yılı aşan bir tarihe sahip olan İstanbul, deniz ve karaların kucaklaştığı bu stratejik bölgede 
kuruluşunu takiben önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Tarihi İstanbul şehri üç tarafını Marma-
ra Denizi, Boğaziçi ve Haliç’in sardığı bir yarım ada üzerinde yer alır. İstanbul, 280 01’ ve 290 
55’ doğu boylamları ile 410 33’ ve 400 28’ kuzey enlemleri arasında bulunur. İstanbul Boğazı, 
Karadeniz’i, Marmara Denizi’yle birleştirirken; Asya Kıtası’yla Avrupa Kıtası’nı birbirinden 
ayırmakta ve İstanbul kentini de ikiye bölmektedir. İli kuzeyde Karadeniz, doğuda Kocaeli 
Sıradağlarının yüksek tepeleri, güneyde Marmara Denizi ve batıda ise Ergene Havzası’nın su 
ayrım çizgisi sınırlamaktadır.” İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 
bölge olarak dahil edilmiştir. Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi 
ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye Cam-
isi ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan 
Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı’nı içermektedir (Anonim 2017g).

Artvin

Artvin il Çevre Durum Raporu (2015)’nda belirtildiği üzere Artvin, 40°35’ ile 41°32’ Kuzey 
enlemleri ve 41°07’ ile 42°00’ Doğu boylamları arasında yer alan,7.436 km² genişliğinde, Doğu 
Karadeniz Bölgesinin bir ilidir. Doğusunda Ardahan, batısında Rize, kuzeyinde Gürcistan, 
güneyinde Erzurum ile komşudur. Artvin, tarihi ve tabii güzellikleri bakımından zengin bir 
ildir. Artvin İli, Yüksek dağları, doğal ormanları, gölleri, yaylaları, fauna ve flora zenginliği gibi 
turizm potansiyelini içinde barındırmaktadır. 

Antalya

Antalya il çevre durum raporu (2015)’te belirtildiği üzere, Antalya ili, Türkiye’nin güneyinde, 
merkezi Akdeniz kıyısında olan bir turizm merkezidir. Kuzeyinde; Burdur, Isparta, Konya, 
doğusunda; Karaman, Mersin, batısında; Muğla illeri vardır. Güneyi, Akdeniz ile çevrelen-
miştir. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Antalya’da, kışlar ılıman ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve 
kurak geçer. 

2.2. Yöntem

Yöntem uygulamasında, 2017 yılı Mart ve Temmuz ayları arasında, İstanbul, Bursa, Düzce, 
Artvin, Konya ve Antalya’da 350 katılımcıya yüzyüze görüşerek açık ve tek bir soru sorul-
muş, verilen yanıtlar değerlendirilerek Türkiye’nin farklı özelliklere sahip şehirlerinde yaşayan 
insanların doğal ve kültürel peyzajlar ile olan bağları bilim, politika ve yönetim kavramları 
çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde kendileri ile kısa bir sohbetin ardından yaşadığı şehir 
ile en çok bağdaştırdığı ilk 5 kelimeyi söylemeleri istenmiştir. Sözlü görüşmelerin bir kısmı 
yürüyüş parkuları, pazarlar, piknik ve mesire alanları, kent meydanları, otobüs durakları, cad-
de ve sokaklar vb. açık alanlarda yapılmıştır. Bir kısmı ise yeme-içme alanları, kapalı spor 

salonları ve evlerinin önünde yapılmıştır. Katılımcıların anketi yanıtlama süreleri genel olarak 
1 dakika ile 10 dakika arasında değişmektedir. İstanbul’da katılımcıların soruyu cevaplama 
sürelerinin 1 dakika ve altında olduğu, Artvin’de ise her katılımcının 10 dakika ve üzerinde 
yaşadığı kent ile ilgili sohbeti sürdürmeyi tercih etmiştir. Her şehir için 50 katılımcı ile mülakat 
yapılmış ancak İstanbul’da Anadolu yakası ve Avrupa yakası olmak üzere 100 kişi ile mülakat 
yapılmıştır. Yaş grupları ve cinsiyet dağılımının eşit dağılmasına, anket uygulanan kişilerin 
yakın akraba olmamalarına dikkat edilmiştir.

Verilen yanıtlar kelimelerin olumlu veya olumsuz anlamlarına göre ve ayrıca  tarihi, kültürel 
veya doğal özellik taşıması, yemek adı olması, aktivite türü olması, el sanatları ürünü, bitki türü 
ya da kenti tanımlayan bir sıfat olmasına göre gruplandırılmıştır. Cevabı veren katılımcının yaş 
ve cinsiyet bilgileri de değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın verileri  IBM SPSS Statistics 22 
yazılımı ile analiz edilmiş, her bir grup için sıklık ve yüzde değerleri belirtilmiş,  çapraz tablol-
ama ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların yorumlanması amacı 
ile çalışmaya dahil edilen her şehrin doğal ve kültürel peyzaj elemanları ile sosyo-ekonomik ve 
idari yapısına ilişkin araştırmalar yapılmış, çalışma içerisinde belirtilmiştir.

Bu çalışma bir ön çalışma niteliğinde olup, belirlenen kentler için peyzaj karakter analizlerinin 
yapılarak ve örneklem büyüklüğü hesaplanarak uygulandığı takdirde insanın peyzaj algısına 
ve bu algının sosyal ve kültürel değerlere göre değişim göstermesine ilişkin önemli sonuçlara 
ulaşılabileceğini vurgulamaktadır.

3. Bulgular 

Çalışma alanı olarak belirlenen Düzce, İstanbul, Artvin, Bursa, Konya ve Antalya illerinde 
katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sıklık ve yüzde değerleri Tablo 2’de belirtilme-
ktedir.

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Sıklık ve Yüzde Değerleri

Çalışmaya katılanların %53,7’si erkek, % 46,3’ü kadındır. Katılımcıların yaş grubu dağılımına 
bakıldığında %8,3’ünün 18-25 yaş aralığında, %36,9’unun 26-35 yaş aralığında, %36,6’sının 36-
50 yaş aralığında, %13,1’i 51-70 yaş aralığında, %5,1’i 71 yaş üzerindedir. Katılımcılar her şe-
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hirden eşit katılım göstermiştir. İstanbul şehrinde Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere 100 
kişiden görüşme yapılmıştır.

Çalışma alanı olarak belirlenen Düzce, İstanbul, Artvin, Bursa, Konya ve Antalya illerinde 
katılımcıların yaşadığınız şehir ile en çok bağdaştırdığınız ilk beş kelimeye ilişkin verdikleri 
yanıtların özellik ve anlamlarına ilişkin sıklık ve yüzde değerleri Tablo 3’de belirtilmektedir.

Tablo 3. Katılımcıların Yaşadıkları Peyzaj ile Bağdaştırdıkları 5 Özelliğe İlişkin Sıklık ve Yüzde

Tablo 3 İncelendiğinde yaşadıkları peyzajı ile en çok insani özellikler ile bağdaştırdıkları ardın-
dan sırası ile o alanda yer alan doğal güzelliğe sahip alanları, kent simgelerini ve tarihi kültürel 
özelliğe sahip mekanların isimlerini verdikleri görülmektedir. Yaşadıkları peyzaj ile en çok 
ilgili buldukları insanı tanımlayan ifadelerde verilen yanıtlar; aceleci, sabırsız,güvenilir, güve-
nilmez, tembel, çalışkan, ahlaklı, ahlaksız, garip, cahil, eğitimli, misafirperver, saygılı,saygısız 
olarak görülmektedir. Doğal Özellikler için ise; Cumalıkızık, Uludağ, Güzeldere şelalesi, Sa-
mandere şelalesi ,Efteni Gölü, Karagöl, Camili, Macahel, Kafkasör yaylası, Köprülü Kanyon, 
Akdeniz, Karadeniz, Marmara denizi vb. yanıtlar verilmiştir. Kent simgesi için ise park, anıt, 
meydan ve saat kuleleri belirtilmiştir. Kültürel özellikler olarak ise Çatalhöyük, Kızkulesi, Ru-
meli hisarı, Ayasofya, Topkapı sarayı, Ulucami, Çınaraltı, Mevlana, Kaleiçi, Alanya Kalesi vb. 
isimler verilmiştir. 

Verilen yanıtların gruplandırılmasında karar verilen 14 grup (doğal yer, tarihi yer, kent simge-
si, insani özellik, yemek adı, aktivite çeşidi, bitki adı, tarımsal ürün, iklim, turizm, stes-trafik, 
kamusal alan, diğer), araştırma ekibinin verilen kelimeleri kategorize etmesi ile oluşturulmuş-
tur.

Tablo 4. Katılımcıların Yaşadıkları Peyzaj ile Bağdaştırdıkları 5 Özelliğe Olumlu-Olumsuz An-
lamına İlişkin Sıklık ve Yüzde Değerleri

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların verdiği 5 yanıtın kelime anlamı olarak %70-%86 aralığın-
da olumlu olduğu, olumsuz anlam içeren kelimelerin ise %13-%26 aralığında verildiği görülme-
ktedir. 
Katılımcı yanıtlarının olumlu-olumsuz anlamlarının yaşadıkları şehirlere göre dağılımı Tablo 
5’te belirtilmektedir.

Tablo 5. Katılımcı yanıtlarının olumlu-olumsuz anlamlarının yaşadıkları şehirlere göre dağılımı

Tablo 5 İncelendiğinde birinci,ikinci ve dördüncü  yanıtın anlamı açısından, olumlu yanıtların 
en fazla Bursa, Antalya, Artvin şehirlerinde verildiği görülmektedir. Üçüncü ve beşinci yanıt-
ların anlamı açısından, olumlu yanıtlar  en fazla Konya, Bursa ve Antalya olduğu görülmektedir.
Tablo 6’da katılımcıların birinci yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı görülmektedir.

Tablo 6. Katılımcıların birinci yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı
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Tablo 6’da Düzce, Antalya ve Artvin’de en fazla doğal alanların, Bursa’da kentsel simgelerin, 
İstanbul’da ve Konya’da  insana dair özelliklerin yanıt olarak verildiği görülmektedir. 

Tablo 7’da katılımcıların ikinci yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı görülmektedir.

Tablo 7. Katılımcıların İkinci yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı

Tablo 7 incelendiğinde özellik-2 açısından Düzce’de stres ve trafik, Artvin ve Antalya’da doğal 
özellikli alanlar, Bursa’da tarihi yer, İstanbul’da insana dair özellikler, Konya’da kent simgesi yanıt 
olarak verilmiştir.

Tablo 8’de Katılımcıların Üçüncü yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı görülmektedir.

Tablo 8. Katılımcıların Üçüncü yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı

Tablo 8’de belirtildiği üzere Düzce ve Konya’da tarımsal ürün, Artvin’de doğal özellikli alan, Bur-
sa’da tarihi alan, Antalya’da yemek adı, İstanbul’da insani özellikler söylendiği göülmektedir.

Tablo 9’da Katılımcıların Dördüncü yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı görülmektedir.

Tablo 9. Katılımcıların Dördüncü yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı

Tablo 9’da görüldüğü üzere Düzce’de dördüncü özellik olarak Stres ve trafik, Artvin ve Anta-
lya’da doğal özellikli alan, Bursa’da yemek, İstanbul ve Konya’da insani özelliklerin yanıt olarak 
verildiği görülmektedir.

Tablo 10’da Katılımcıların Beşinci yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı görülmektedir.

Tablo 10. Katılımcıların Beşinci yanıtının özelliğinin şehirlere göre dağılımı

Tablo 10’da görüldüğü üzere Beşinci özellik açısından Düzce’de stres-trafik, Artvin’de doğal özel-
likli alan, Bursa’da kamusal alan, Antalya ve İstanbul’da insani özellikler, Konya’da kent simgesi 
yanıt olarak verilmiştir.

Özelliklerin şehirlere göre dağılımı değerlendirildiğinde Artvinli katılımcıların verdiği 5 yanıtta 
doğal özellikli alanı ifade etmektedir. İstanbul’da ise insana dair özellikler yoğunluklu olarak 
belirtilmiştir. Bursa ise kültür ve tarihe dair yanıtlar ile ön plana çıkmaktadır. 

Tablo 11’de tek yönlü varyans analizine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 11. Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları

Çizelgeye göre “anlambir” bakımından “Düzce” ile Artvin, Bursa ve Antalya arasında istatis-
tiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Artvin ile İstanbul ve Konya 
arasında, Konya ile Antalya arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 
“Anlamiki” bakımından “Düzce” ile Bursa, Antalya ve Artvin arasında istatistiki olarak anlamlı 
farklılık olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Bursa ile Konya ve Bursa ile İstanbul arasındai-
statistiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. “Özellikiki” bakımından “Antalya ” ile 
İstanbul ve Bursa ile İstanbul arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 
“Anlamüç” bakımından “Düzce” ile tüm şehirler arasında, Bursa ile İstanbul, Antalya ile İstan-
bul, Konya ile İstanbul arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. “özel-
liküç” bakımından “Düzce” ile Konya, Artvin ve Antalya arasında istatistiki olarak anlamlı 
farklılık olduğu görülmektedir. Benzer şekilde İstanbul ile Artvin arasında, Antalya ile İstanbul 
arasında, İstanbul ile Konya arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmekte-
dir. “anlamdört” bakımından “Düzce” ile Bursa, Konya, Artvin ve Antalya arasında istatistiki 
olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Benzer şekilde İstanbul ile Bursa arasında, Art-
vin ile İstanbul arasında, Antalya ile İstanbul arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir. “özellikdört” bakımından “Düzce” ile Konya arasında istatistiki olarak anlamlı 
farklılık olduğu görülmektedir. Benzer şekilde İstanbul ile Artvin arasında, İstanbul ile Kon-
ya arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. “anlambeş” bakımından 
“Düzce” ile Bursa, Konya, Artvin, Antalya arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir. Benzer şekilde İstanbul ile Artvin arasında, Antalya ile İstanbul arasında, İstan-
bul ile Konya arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.  “özellikbeş” 
bakımından “Artvin” ile İstanbul, Antalya ile İstanbul, İstanbul ve Konya arasında istatistiki 
olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 

4. Tartışma ve Sonuç

Çalışma kapsamında Türkiye’nin ‘farklı özelliklere sahip altı farklı şehrinde yaşayan insan-
ların  etkileşim halinde oldukları peyzaja yönelik doğal veya kültürel, olumlu veya olumsuz 
değerlendirmeleri ele alınmıştır. İnsanların yaşadıkları peyzaja olan bağları aynı zamanda 
çevrenin spesifik özellikleri ile de yakından ilişkili bulunmaktadır. Yaşadıkları peyzaja ilişkin 
halkın farkındalığını arttırmak, çevre koruma bilinci kazandırmak, insanların doğal çevre ile 
etkileşim kurma fırsatını yaratmak gerekmektedir (Bieling et al. 2014). Çalışma kapsamın-
da tüm katılımcıların yanıtladığı kelimeler %70-%86 aralığında olumlu özelliklerdir. Artvin 
şehri doğal peyzajı, bitki türleri, yaylaları ve gölleri ile bağdaştırılmıştır. Bursa şehri ise tarihi 
alanları, kent simgeleri ve gastronomik özellikleri ile bağdaştırılmıştır. Olumsuz anlam içeren 
kelimeler ise en fazla Konya, İstanbul ve Düzce kentlerinde peyzaja yönelik olarak değil, o 
şehirde yaşayan toplum davranışlarını tanımlamaya yönelik ifadelerdir. İstanbul için belirtilen 
insanı tanımlamaya yönelik ifadeler Artvin için belirtilmemiştir. 

Çalışma göstermektedir ki; bireyler yaşadıkları peyzajı tanımlarken olumlu özelliklerine vurgu 
yapmaktadırlar. Yaşadıkları çevre için “kirli” veya “çirkin” ifadelerini asla kullanmamışlar ama 
özellikle İstanbul ve Düzce’de insani özellikler için “duyarsız” ve “pis” olarak tanımlamalarda 
bulunmaktadırlar. Yaşadıkları çevreye ilişkin olumsuz özelliklerin sebebini toplumun diğer bi-
reylerini sorumlu göstermektedirler. Hidalgo ve Hernandez (2001) , Lewicka (2005) tarafından 
yaşadıkları yerle güçlü ve anlamlı bir bağ kuran bireyler arasında uyum, güven ve beklentilerin 
daha fazla olduğu da belirlenmiştir (Kutay Karaçor ve Akçam 2016). İnsanların doğal alanlar 
üzerindeki etkilerinin azaltılması, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar-
da karmaşık insan davranışlarının anlaşılması ve yönetilmesi, yaşadıkları ortamdan bağımsız 
olarak insanın mutlu olamayacağının bilincine varılması ve en az bireyin kendisinin doğa koru-
maya önem verdiği kadar toplumun diğer fertlerinin de önem verdiğini bilmeye ihtiyacı vardır.

Ülkemiz kültür varlıkları ve doğa korumaya yönelik politikaları; doğa ve kültür varlıklarını ko-
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rumaya ve korunan alan sayısını arttırmaya yönelik yapılandırılmalıdır. Mevzuatımız içerisinde 
sıkça kullanılan “üstün kamu yararı” ifadesi doğa koruma ile çelişmemeli, aksine kamu yararının 
doğal ve kültürel değerlerimizin korunması ile mümkün olabileceği toplumun her kesimi ve 
karar vericiler tarafından kabul edilmelidir. Politikaların üretim sürecinde yerel halkın katılımı 
sadece bilgilendirme seviyesinde değil, birlikte şekillendirme olarak algılanmalıdır. Kültür ve 
tabiatı korumaya yönelik bilinç ve eğitim topluma küçük yaşlardan başlanarak, temel eğitimin 
bir parçası olarak verilmelidir.

Doğal ve kültürel varlıklarımızı korumaya dair geliştirilecek politikalar bilimsel bilgiler ile 
desteklenmeli, kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürecek kararlardan kaçınıl-
malıdır.
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