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INTRODUCTION: CURRENT DEBATES IN
SUSTAINABLE ARCHITECTURE,
URBAN DESIGN & ENVIRONMENTAL STUDIES
Public spaces, easy to access, where people can run errands or celebrate seasonal activities, people from various kinds of
social classes and cultures, belong to the people. (Kostof)
This volume, as the outcome of the seventh international congress on Current Debates in Social Sciences
(CUDES), covers a wide range of topics related to the main theme of the conference, titled “Current Debates in
Social Sciences”, and basically focuses on Sustainability in Architecture, Urban Design and Environmental studies.
The first part of the book titled “Sustainable Architecture”, as it contains two papers about architecture with
different perspectives by using different branches of sciences.
First study of this part, lays the groundwork for architecture, especially in the field of “construction management”
by using the analyzing systems of social sciences as financial results of the cost ratio researches. In recent years,
“Urban transformation“ has been a current subject because of many reasons like earthquake risks and demands
on buildings so retrofitting or replacement of the existing buildings got importance. Yılmaz et al. underlines the
importance in making retrofitting or replacement decision, the building cost ratio is taken into account in practice.
Their study objectives to determine the factors that affect the building cost ratio by using the data from Istanbul
Project Coordination Unit. Ordinary Least Square (OLS) and Logistic regression methods 444 projects were
analysed. According to these analyses they found that, the building cost ratio is affected by earthquake regions,
ground classes, corrosion status, concrete compressive strength and total area of buildings.
Second article of this part Kırant and Sözer are focusing on energy efficiency by using comparative analysis of
traditional and contemporary stoves as an architectural product. They investigate the stoves, which are one of the
oldest heating systems in the cultures. It is explained that the variety of the stoves comes from the cultural use,
which also predominantly effected by architectural design and local materials. This study also gives an importance
to sustainability by questioning the design principles of traditional S shaped Russian stove and straight chimney
stove. Internal chimney design is pointed because of its keeping the heated flue property for a longer period in
the stove structure. In this case, It is implied that energy efficiency about heating is not only architectural design
criteria and also about the thermal properties of the applied materials by means of the heat transfer coefficient
and the specific heat capacity are identified given that they have a major role for the energy efficiency and the
sustainability of the stoves.
The second part of the book titled “Urban Design and Sustainability in Rural Areas”. Articles are planned to be
in a harmony that is starting with the idea of Urban Belonging concept and continues with the studies about
sustainability in urban areas with a support of strategic planning views and principles in rural areas. In conjunction
with urban planning last article is located as a green and ecological color in this part of book. These studies are
a part of general urban design concept because of creating datas that can be used to resource on different scales
of designs for urban areas.
Sholt is focusing on Urban Belonging concept on her study and she points out the psychological link beyond the
physical relationship between man and city. The study thinks that urban belonging is not a matter of being able
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to “dwell” but rather involves the right to “future aspirations” and inclusion in economically productive networks
and activities. The purpose of this study is describing the “urban belonging” views of those who live in the Karasu
district of Sakarya. According to the paper, basic information such as gender, age, residence time, immigration status
was taken from participants in the questionnaire. It is concluded that the participants want to make decisions and
opinions on the future of the city so that they can claim to take part in the urban service steps. The importance
of multi-actorism in Goverance as a contemporary planning method is also pointed in this paper. Second paper
of this part is related to the Sustainability in rural areas.
The objective of Yörük and Çırak ‘s study is to discuss the inadequacy of the rural analysis of the planning and
the inadequacy of the planning decisions for the rural areas. In this research the examples are used to find out the
ignoring of the unique architectural and agricultural characteristics of rural areas in planning process. Within this
context, the scope of the Metropolitan Law No. 6360, the large-scale plans such as İzmir and Aydın province plans
are examined in terms of the sectorial assignments, density, settlement and development decisions for the rural
settlements which are transformed to the neighbourhood status. They evaluate the suggestions for the establishment
of holistic spatial strategies for rural areas.
Third paper of this part is also about rural areas. Yörür et al. work on a discussion about spatial development
strategies focusing on the preservation of rural sites. They are questioning preservation strategies specific to rural
sites by using the example of Kavacık that locates in Karabaglar district of Izmir. They identified members of the
cooperative, local administrators and visitors, the socio-economic structure due to the questionnaires. As a result
of their study, he compatibility with the upper scale sustainable development policies and the potential to preserve
and to strength the cultural identity specific on its’ rural character have been questioned.
The last paper of this part is related to the green area and natural life in urban planning. Şolt is studying on Hobby
gardens that different names and practices in the world. It is noticed that Hobby gardens in Turkey are mostly
organized by local governments. In Istanbul, there are 5 hobby garden services in the district municipality. She
determines Sultangazi Hobby gardens that were established by the Sultangazi Municipality in order to encourage
natural agriculture. Citizens are allowed to grow vegetables and fruits in City Forest. Questionnaires were applied
to 300 participants in 20 neighborhoods in each neighborhood. It has been tried to determine the importance of
Sultangazi people to the urban gardening among the local government services, the awareness status of the hobby
garden service, and satisfaction levels.
The third part of the book titled “Urban Transportation Planning” and it contains the studies focusing on the
importance of transportation planning in urban areas. It is clear to see in this part that different disciplines and
perspectives of science feed each other by using their own principles and find the common denominator.
The first paper of Transportation Planning studies, Kara et al. are investigating and a model called Artificial
Neural Networks (ANN) by using the results of the effect of socioeconomic and sociocultural characteristics to
the transportation mode (walking, car, public transport, etc.) However, classical regression techniques may be
insufficient for predictions that are made for complex transport systems in our day. In this study, using an artificial
intelligence technique that can be an alternative to classical regression techniques develops a transportation model for
mode choice and household surveys of the 2017 Eskisehir Transportation Master Plan Report (ETMPR) are used.
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In the second paper Kara et al. are using a similar method and underlining the importance given to transportation
investments that are increasing day by day. They are evaluating planning as a very important part of both the
development of the existing system and the investment of a new transport. The objective of the study is to analyse
trip generation model, which the first step of the four-step model was established for school trips by using the
surveys of the 2017 Eskisehir Transportation Master Plan (ETMP) are used. About 24000 valid household surveys
are used to analyse the trip generation model for school trips in 44 different regions. It is concluded that the use
of robust regression techniques in transportation estimates will reduce the false notions that may occur in planning
and ensure more accurate investment decisions.
Urban planning process take a big part in current debates that Kaya and Tezcan also pointing on the implementations
of planning visions in İzmir. They underline the conflicting interests either improve or have a potential of improving
the planning outcomes by giving feedback to the authorities. They use method by making a research about the
conflicts on bicycle paths and cycling related implementations. Two kinds of public responses are included meeting
events and social media contents in the form of complaints and demands.
Fourth study of this urban transportation part takes the subject about the interactions of urban land, by using the
context of changes in transportation modes. Erdin and Çelebi underlines that location of urban land uses is shaped
by the accessibility of transportation. They take İzmir Karşıyaka as case study area, and according to this survey
it is determined that the city blocks around the routes where the dolmush, bus and tram public transportation
systems are single and joint. The objective of their study is to to develop proposals for evaluation and effective use
of public transportation types and to use these newly developed proposals in other studies.
Fifth study of this urban transportation part takes the subject about planning and design principles of park and
ride facilities. Tekcan and Ünverdi underlines that the rapid increase in the private car ownership, population and
urban sprawling due to the industrialization caused many problems in todays cities like noise, traffic congestion,
exhaust gases-induced environmental pollution and long travel times which affects quality of life in a negative
way. They suggest that these problems being encountered at all cities are believed to be solved with sustainable
transportation policies like effective public transportation system, transfer centers and park&ride facilities. The
aim of their study is to produce planning and design principles of park&ride facilities.
Last part of the book titled “Environmental Studies”, the papers are commonly considered the subjects in a
preferential basis with the context of sustainability which is a current debate on the world. The topics are taking
the context with different areas; in a global perspective.
Environmental sustainability is questioning by using the disaster risk researches. Phiri has compared Malawi and
Turkey to evaluate whether environmental conservation may be considered an effective and efficient methodology
towards DRR in both countries. He suggests that governments need in ensuring provision of resources and funds
towards the plans, activities, policies, laws and regulations channelling for disaster risk reduction for resilience
through environmental conservation.
As a connectional view second paper taking the environmental subject by making survey about the measuring
methods of lake shorelines. In the research of Kale, he determines the net shoreline movement and the average
rate of shoreline change along Lake Akşehir, which is located in Akarçay Closed Basin, SW Turkey. Lake Akşehir
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comes across with shoreline changes. In this paper, statistical methods and Geographical Information Systems
(GIS) are used to determine shoreline changes of Lake Akşehir.
Energy efficiency comes front with the third paper by focusing on Planned Obsolescence and questioning the
strategic life cicyle. Erdil and Taçgın underlines the natural balance behaviours and it is described that deteriorate
and the world population will face a major ecological disaster. The objective of the study is demonstrate the
literature of planned obsolescence paradigm, the basic fundamental of this approach, some case studies-samples
of our life and industrial-service sectors concerned this paradigm and relation with waste management and green
production concept.
Fourth paper is making a critical view to the environmental management approaches. Uğurlu and Kanbak seeks
answer tot the question of a sustainable sytem against polluted environment by testing the polluter pays principle.
According to the study it shall be focused on the principle that the parties should pay if they pollute within a
critical view to the environmental management approaches and to the market approach in particular in the
coverage of this work and it shall be tried to develop a reverse approach to the principle. it shall be focused on
the principle that the parties should pay if they pollute within a critical view to the environmental management
approaches and to the market approach in particular in the coverage of this work and it shall be tried to develop
a reverse approach to the principle.
Last paper of the book underlines the life quality in the cities by focusing on the city slow model using the term
“Cittaslow”. Altıntaş and Uğurlu’s study is researching on determination of the Kandıra’s Cittaslow Potential.
They underline Local values that are almost extinct because of the globalization and to contribute development
of cities as part of sustainability. The possibility of Cittaslow in Kandira, Kocaeli has been studied in this paper.
It is objected to set forth the sustainable development model based on local values that Cittaslow suggested could
be applied in Kandıra.
As will be seen, the papers in the book draw attention to different aspects of Sustainability in Architecture, Urban
Design and Environmental studies. We believe that such studies would contribute to the development of debates
may come together in social and scientific sciences and also with a view of artistic perspective when it is related
with the city, environment and architecture, encourage interdisciplinary approaches.
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1

FACTORS AFFECTING THE BUILDING
RETROFITTING OR REPLACEMENT DECISION:
ISTANBUL CASE1

Züleyha Yılmaz (Ordu University), Fikret Çankaya (Karadeniz Technical University),
Aykut Karakaya (Recep Tayyip Erdoğan University)

Abstract:
In recent years, retrofitting or replacement of the existing buildings got importance because of the reasons such as urban renewal, demands of residents, earthquake risk, etc. In making retrofitting or replacement decision, the building
cost ratio (retrofitting costs/demolition costs + rebuilding costs) is taken into account in practice. The objective of this
research is to determine the factors that affect the building cost ratio. Data were collected from 444 projects obtained
from the Istanbul Project Coordination Unit. Ordinary Least Square (OLS) and Logistic regression methods were used
in analysis. As a result of the research, it is found that the building cost ratio is affected by earthquake regions, ground
classes, corrosion status, concrete compressive strength and total area of buildings.
Key words: Building Cost Ratio, Seismic Retrofitting Cost, Building Demolition Cost, Replacement Cost

1. Introduction
Today, the construction sector is the locomotive of many countries’ economies. The construction sector accounts
for an average of 13.4% of the world economy with a business volume of 7.5 trillion dollars, and it is estimated
that this ratio will increase to 14.6% with the expected 70% growth in the sector in 2020 (Karluk, 2015, p. 24).
The share of the construction sector in terms of Turkey’s economy draws attention again to the importance of
this sector. At the end of the Eighth Development Plan period, building construction permits increased by 85%
and reached 99.5 million m2 / year. The sector’s share of overall employment is seen to range between 5-7%
(Uzunkaya, 2013, p. 1).
On the other hand, the facts that almost all of Turkey’s geography on the earthquake regions, and the earthquakes
in recent years have made the sector gain a great social and economic importance. In the 1999 Gölcük and Düzce
earthquakes, 70% of the buildings were moderately and mildly damaged, 25% were severely damaged and 5%
were completely destroyed (Tüzün at al., 2009, p. 13). In these earthquakes, the number of lives lost was officially
announced as 18,373 while 48,901 were injured, and about 600,000 people had lost their homes or had to leave
their homes (Erdik, 2001, p. 165). According to a survey conducted by the Ministry of Environment and Urban
Planning in Turkey, there are about 19 million houses in Turkey; and except for the 5 million constructed after
2000, 40% of the remaining 14 million (approximately 6-7 million houses) needs renewal or seismic retrofitting
(csb.gov.tr). According to another study, an earthquake of 7.5 MW is expected to take place in Istanbul within 50
years with a 50% probability, and it is estimated that if the necessary measures are not taken, there will be around
1 This paper is adapted from a doctoral dissertation entitled “A model proposal for the determination of decision about reinforcement
/ demolition - construction”.
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40000 deaths and 160000 injured. According to the same scenario, it is estimated that the economic loss from
buildings alone will be $10 billion and the total loss will be $40 billion (Erdik, 2005, p. 54).
Both the importance of the construction sector in terms of the country’s economy, and the fact that Turkey is at
risk in seismically, reveal the necessity of the studies relating to the construction industry. In practice, the seismic
retrofitting or replacement of a building is generally decided based on the 40% seismic retrofitting / replacement
(demolition-rebuilding) cost ratio (building cost ratio) recommended by the Ministry of Environment and Urban
Planning in Turkey. If the seismic retrofitting cost of a building is more than 40% of the cost of replacement it,
demolition - rebuilding is preferable, otherwise seismic retrofitting is preferred. On the other hand, building cost
ratio is only a recommendation and it varies based on the country. No studies have been found in the literature as
to which components generate the building cost ratio or which factors affect this ratio. In this study, it was aimed
to determine the building cost ratio and other factors which are effective in the decision of seismic retrofitting or
replacement (demolition-rebuilding) of a building. Additionally, the factors affecting the building construction
costs, represented by the building cost ratio, are presented in this study.

2. Conceptual Framework
The construction sector is generally defined as the broad sector of civil engineering and related mechanical/
electrical works, where there are many activities varying from finishing, construction, operation, maintenance
and possible demolition activities, to the design and production of the materials in a construction project (Smith
& Jaggar, 2007, p. 4; Li et al., 2013, p. 160). Construction costs include direct and indirect costs and general
administrative expenses. The direct costs are all of the costs related to the completed work such as labor, materials,
machine-equipment, preparations and semi-variable costs. Indirect costs are costs that cannot be easily and readily
associated with a project (GreenHalgh, 2013, p. 26). General and administrative expenses have been determined
as the costs associated with project managers, mechanical facilities, insurances, temporary works, site settlements
and other costs (Chan, 2012, p. 903). In basic terms, costs of a construction administration can be classified as
follows (Ocakcı, 2007, pp. 91-103);
Ø Labor costs: Additional wages, basic wages and salaries, legal and social costs, other social costs, additional costs
for wages and salaries, etc.
Ø Costs of building materials: Costs of building materials and production materials, costs of scaffolding, molds
and mold-like materials, auxiliary materials and operating materials, etc.
Ø Vehicle-machine costs: Purchasing costs, redemption and interest rates, maintenance-repair costs, foreign vehiclemachine rentals, etc.
Ø Foreign labor and subcontracting services costs: Foreign labor and subcontracting services costs, etc.
Ø Other costs: Costs related to facilities, workshop and site equipment, general production costs, costs related to
technical work done by foreign persons, technical and administrative unit and transportation costs, financing,
construction insurances and fees, licensing fees and the costs of construction risks.
The costs of a demolition project can be classifying as pre-demolition and post-demolition costs. Pre-demolition
costs include activity expenses, general management expenses, labor costs, and facility expenses while general
management expenses include planning of the demolition project, completion of necessary bureaucratic procedures,
preparation of feasibility reports, discovery of demolition area, marketing, financial reporting, office expenses, and
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travel expenses. Labor costs are expenses for all personnel involved in the demolition project; these expenses consist
of payments for demolition team, field workers, machine operators, and truck drivers along with the total costs of
other payments made to the workers. Costs related to plant, machinery and equipment are determined by bringing
together all the fixed costs related to the demolition project such as transportation expenses, operation expenses of
machines, expenditures of leasing of vehicles and equipment, maintenance-repair, fuel, depreciation, expenses for
protection of demolition site, and expenses for facility rents. Post-demolition costs are the site cleaning, transport
of materials to be recycled, and landfill costs (Pun et al., 2006, p. 970).
Retrofitting can be defined as a broader definition as modernization or development due to the depreciation of
an existing building, and to increase the quality of energy efficiency, architectural appeal and utility area for the
benefit of society (Bruce et.al., 2015, p. 151). Based on the size and technique of retrofitting, costs in general
consist of the items including labor costs (additional fees, pensions, legal and social costs, additional costs for
wages and pensions, etc.), material costs (costs of building materials and production materials, costs of scaffolding,
molds and similar materials, costs of auxiliary and operating materials, etc.), vehicle-machine costs (procurement
costs, depreciations, vehicle-machine leases, etc.), subcontracting services costs (foreign labor costs, subcontracting
services costs, etc.), general management costs and project costs.

3. Literature Review
When international and national literature are reviewed, many studies on construction issues in many different
subjects are founded. Hall and Tomkins (2001) and Newton and Christian (2006) have examined the quality
costs of construction projects and the overall financial impact of these costs. On the other hand, in many studies
(Çıracı et al., 1996; Emsley et al., 2002; Lowe et al., 2006; Dorum et al., 2006; Yaman & Taş, 2007; Sönmez,
2008), investigations have been conducted on building construction cost or bid estimation cost using alternative
cost determination techniques such as regression and artificial neural networks, and cost estimates have been
tested through various models. In addition, many studies have been carried out in the literature to determine the
factors that cause construction costs to be underestimated or overestimated, and to investigate the effects of these
factors on costs (Elinwa & Buba, 1993; Flyvbjerg et al., 2002; Touran, 2003; Iyer & Jha, 2005; Shane et al.,
2009; Doloi, 2013; Abdul Rahman et al., 2013). Similarly, in some studies (Love, 2002; Love & Sing, 2013), the
effects of activities that had to be repeated during the construction on the total construction costs were examined.
While there are many reports on building construction in literature, there are also numerous studies on building
demolition both in national and international literature. However, there are few studies in which the costs of
demolition are examined directly. In the international literature, studies on the demolition process and the study
of the legislation, Bender’s study (1979) is an example of the economic evaluation of the demolition of the
abandoned buildings in Chicago. In addition, studies on determination of waste components and amounts obtained
during construction and demolition (Cochran et al., 2007) another demolition related subject, and studies on the
management and reuse of these wastes (Corinaldesi et al., 2002; Huang et al., 2002) are frequently encountered in
the literature. In the international literature, studies on the advantages and disadvantages of demolition techniques
and costs (Pun et al., 2006; Coelho & Brito, 2011; Liu et al., 2012) are also very common.
Finally, it has been determined that there are many studies on technical issues related to the retrofitting of a building
in the international literature, but only those studies which are closely related to the costs and the subject of our
research have been examined. Most of the international works on building retrofitting have been carried out on
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the most appropriate cost and retrofitting technique and the provision of seismic durability (Williams et al., 2009;
Ray-Chaudhuri & Shinozuka, 2010). One of the most common study items (Nuti & Vanzi, 2003; Bullen &
Love, 2010; Egbelakin et al., 2014; Bruce et al., 2015) in the literature on retrofitting is the issue of deciding on
improving the building using approaches such as renewal, reinforcement and adaptive re-use.
In the international literature, there are few studies on retrofitting of public buildings such as school buildings,
which are precisely related with this research. Nakano (2004) pointed out that 4500 school buildings were
damaged in the 1995 Kobe earthquake, and that the Japanese government spent 94 billion Yens to cover the loss.
Another study (Chiu et al., 2013, p. 112) reported that 656 primary and secondary schools were damaged in
the 1999 Chi-Chi earthquake. Similarly, in another study, Naja and Baytiyeh (2014) estimated that 80% of the
1280 schools in Lebanon would be partially or totally destroyed in a possible earthquake at a magnitude of 7. In
this study, the total cost of rebuilding and repairing of the destroyed school buildings was estimated to be about
$1.13 billion while the total cost of retrofitting of the same building before a possible earthquake was estimated
to be about $200- $250 millions (Naja & Baytiyeh, 2014, p. 162). A similar study (Jafarzadeh et al., 2014) was
conducted in Iran, where the authors examined 158 school buildings in regions with a high earthquake risk and
tried to develop a model for calculating net retrofitting costs.
In the national literature, studies have mostly been reported on cost estimates of constructions (Çıracı et al.,
1996) and estimates of building costs by means of various models generated via techniques such as regression and
artificial neural networks (Dorum et al., 2006; Yaman & Taş, 2007; Sönmez, 2008). In the national literature,
on the other hand, no studies on the cost of building demolition have been reported, but theses of science and
engineering colleges have reported technical evaluation of demolition. Finally, studies examining the issue of
increasing seismic durability at optimum cost (Yanmaz & Luş, 2005; 2005; Severcan et al., 2007), and studies
on costs of retrofitting public buildings (Sayar et al., 2013) may be shown as examples for national literature on
retrofitting of a building. In their work, Sayar et al. (2013) studied the cost of retrofitting and the structure features
of 294 schools and administrative buildings. The authors reported that new buildings required less retrofitting
costs than the old ones. In addition, several studies on estimating damages to be caused by a possible earthquake
(Erdik & Durukal, 2008; Çaktı, 2013) and various theses on the benefit / cost analysis of retrofitting of a building
(Boylu, 2005; Atay, 2010; Bilen, 2010) have been reviewed in the national literature. However, in terms of costs,
no studies covering all three issues of construction, demolition and retrofitting have been reported before, and
therefore this study aims to contribute to filling this gap in the literature.

4. Research Model and Hypotheses
4.1. The Objective of the Research
In practice, the cost of retrofitting a building is compared to the total cost of replacement (rebuilding after
demolishing it), which is considered to be one of the most important indicators used to decide to retrofitting or
replacement buildings. On the other hand, the decision of retrofitting or replacement of a building should not be
made only on the basis of the building cost ratio. Many factors such as the building’s various qualifications, the
building owner’s personal preferences or afford, legal obligations, and the endurance of the existing building against
a possible earthquake should all affect the decision to replacement in addition to the building-related project costs.
Therefore, the main purpose of this study is to determine the factors that affect the decision to retrofitting or to
replacement a building after demolishing it, along with the factors affecting the building cost ratio.

16

VOLUME 21

CURRENT DEBATES IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE,
URBAN DESIGN & ENVIRONMENTAL STUDIES
Aslı Doğan, Günay Gönüllü

4.2. The Data of the Research
The data set of the study consists of secondary data source. Projects have been carried out in Istanbul, where the
earthquake expectation is high since it is on the earthquake region. In order to obtain the data, Istanbul Project
Coordination Unit (IPCU) was contacted, and the projects of retrofitted or demolished and replaced of about
450 school buildings affiliated to National Education Ministry in Turkey was accessed. In terms of earthquake
performance levels, schools are expected to perform instantly at the level of immediate use and life safety after
an earthquake (Chiu et al., 2013, p. 112). Considering the importance of the school buildings and the fact that
Turkey is a high risk country in terms of earthquakes, retrofitting project investments should be applied primarily
for the high importance buildings such as school buildings, hospitals, dormitories and military quarters.
After collecting the data required for the research, each project was examined one by one and the variables that were
targeted to be included in the data set were determined, and the data set was finalized by adding the project cost
amounts and the measurements related to the structure. In the course of compiling the variables, similar studies
in the literature were utilized and in addition, research variables were decided on information from interviews
with civil engineers, architects and academicians in the related area. As a result, 444 project data have been found
to contain the variables to be used in the application part of this research. Projects with missing data and stacked
construction data are excluded from the data set. The buildings in the projects that constitute the data set of the
research are type A constructions such as the primary, secondary and high school buildings in the fourth grade
buildings mentioned in the “Communiqué on the Approximate Unit Costs of 2014 Construction to be Used in
the Account of Architecture and Engineering Service Prices” published in the Official Gazette No. 28992 by the
Ministry of Environment and Urban Planning.
Since the data set consists of projects from various years, and hence it affects the comparability negatively in the
analyses, all the data related to the costs have been moved to the year 2014 using an escalation coefficient. A similar
approach was also used in a study by Jafarzadeh and others (2014, p. 3). The escalation coefficients have been
obtained from the Ministry of Environment and Urban Planning’s notification (Communiqué on the Assessment
Coefficients of Construction Contracts and Work Completion Certificates for Construction, Installation and
Repair Works) published in the Official Gazette dated 06.11.2014 and numbered 28992.

4.3. Research Hypotheses and Methodology
Research hypotheses were formulated to investigate the factors that influence the final decision on whether the
building should be retrofit or replaced and the decision on building cost ratio.
Ø Hypothesis-1: The building’s structural characteristics affect the building cost ratio.
Ø Hypothesis-2: Building’s ground class and earthquake region affect the building cost ratio.
Ø Hypothesis-3: The building’s structural characteristics affect the decision to retrofitting or replacement a building.
Ø Hypothesis-4: The building’s ground class and earthquake region affect the decision to retrofitting or replacement
a building.
Ø Hypothesis-5: The building cost ratio affects the decision to retrofitting or replacement a building.
As the analysis technique in this study, the descriptive statistics were followed by ordinary regression analysis
and logistic regression analysis. Regression analysis reveals the effect of independent variables on a dependent
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variable measured at the rate level (Gujarati & Porter, 2009, p. 21). Logistic regression is a modality in which
the probability of occurrence of an event is tested, where the dependent variable is a qualitative variable of two
categories (Dougherty, 2002, p. 283; Alpar, 2013, p. 637).

5. Research Findings
In the projects applied in practice, some school buildings were decided to be retrofit while some were decided to
be replaced. The data obtained from the projects were analyzed in accordance with the research objectives; and the
findings (presented below) were organized in the form of determining the factors affecting the building cost ratio,
and the decision to retrofitting or replacement a building after its structural characteristics along with earthquake
region and ground class are determined.

5.1. General Features of Buildings in the Study
Structural features of the buildings in the context of the literature and in the project data consist of variables
such as age of the building, total area, concrete compressive strenght, number of storeys, corrosion status and
reinforcement type. In addition, ground class and earthquake region variables were selected. Table 1 shows the
frequency distributions of these variables.
Table 1: Frequency Distributions of Building Structural Features
Building Age
(Year)

F

%

Building Total
Area (m2)

F

%

Corrosion
Status

F

%

15 or less

54

12.16

1000 or less

66

14.86

Yes

254

57.21

16 – 20

151

34.01

1001 – 2000

105

23.65

No

190

42.79

21 – 30

118

26.58

2001 – 3000

72

16.22

31 – 40

52

11.71

3001 – 4000

99

22.30

1. Region

207

46.62

41 – 50

50

11.26

4001 – 5000

42

9.46

2. Region

220

49.55

51 years or more

19

4.28

5001 or more

60

13.51

3. Region

17

3.83

Concrete Compressive Strenght

Storeys

Ground Classes

9.99 or less

137

30.09

One Storey

6

1.35

Z-1

29

6.53

10.00-19.99

253

57.00

Two-Storeys

50

11.26

Z-2

217

48.87

20.00 or more

54

12.01

Three-Storeys

121

27.25

Z-3

184

41.44

Four-Storeys

198

44.59

Z-4

14

3.15

Reinforcement Type

18

Earthquake Regions

S220

325

73.20

Five-Storeys

61

13.74

S420

119

26.80

Six-Storeys

4

0.90

Seven-Storeys

4

0.90
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As shown in Table 1, 151 of the 444 school buildings (34.01%) are 16-20 years old. The useful life of a building
made of concrete, castings, iron and / or steel is 50 years according to the list attached to the Tax Procedural
Code General Communiqué (No: 333). In addition fo the information given in the Table 1, the average age of
the buildings are around 26 years. The average total building area is 2,997.86 m2, the majority of the buildings
have 4 storeys (44.59%). When the school buildings in the IPCU Projects are evaluated in terms of their
structural features, 57.21% of the buildings have no corrosion while 42.79% of the buildings have corrosion on
their reinforcement. When this situation is evaluated in terms of an earthquake, buildings with corrosion in their
equipment are considered as risky buildings due to the damage caused by corrosion. When the earthquake areas
are examined, it is determined that 46.62% of the buildings are located in the first-degree earthquake region while
49.55% are located in the second-degree earthquake region. As can be concluded from these results, almost all of
the school buildings are located in regions where the earthquake risk is high. These school buildings, which both
have corrosion problems and are located in the earthquake regions, have a high risk of earthquake. Hence, it is
essential to increase the earthquake resilience of the school buildings, which have a higher building importance
coefficient (1.4) than that of houses (1.0), by retrofitting or demolishing and rebuilding.
When the average concrete compressive strength of the buildings is taken into consideration, this value is 13.25 MPa
and that there are buildings with concrete compressive strength values from 4 MPa to 43 MPa. However, according
to the 2007 Earthquake Regulations, it is mandatory for a building to have a minimum concrete compressive
strength of 20 MPa (Earthquake Regulations, 2007, 3.2.5.1; Tüzün et al., 2009, p. 24). As evident from these
results, 87% of the buildings in the dataset did not meet this legal requirement, and 30% of the buildings had
concrete compressive strength below 10 MPa, and therefore had a vital risk of earthquake.

5.2. Building Construction Costs and Final Decision
In this part of the study, the ratio of the costs of retrofitting a building to the total costs of rebuilding after
demolishing it (building cost ratio) has been investigated.
Table 2: Building Cost Ratio and Final Decision Frequency Distribution
Building
Cost Ratio
(%)

Total
Frequency

Total
(%)

Retrofitting
Frequency

Replacement
Frequency

Retrofitting
(%)

Replacement
%

20 or less

185

41.70

185

0

100.00

0.00

21 - 39

177

39.90

162

15

91.53

8.47

40

13

2.90

1

12

7.69

92.31

41 - 50

53

11.90

14

39

26.42

73.58

51 - 70

15

3.40

4

11

26.67

73.33

71 or more

1

0.20

1

0

100.00

0.00

Total

444

100

367

77

82.70

17.30
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When the building cost ratio in the Table 2 is taken into consideration, it is determined that this ratio is below
20% in 185 buildings, 40% or less in 375 buildings and 41% or more in 69 buildings. The average building
cost ratio is 26%. As it can be seen, while the cost ratio according to Table 2 was a highly effective variable on
the final decision on retrofitting or replacement of a building, this ratio was not taken into account in some
cases. As a result, it was concluded that other factors besides the cost ratio were effective on the final decision.
Thus, in practice, it was determined to what extent the cost ratio recommended by the Ministry of Environment
and Urban Planning was effective in retrofitting buildings or in making the final decisions on demolition and
reconstruction. Table 3 shows the frequency distributions of the buildings in the projects related to retrofitting
and demolition / rebuilding costs.
Table 3: Frequency Distribution of Retrofitting, Demolition and Rebuilding Costs (¨)
Retrofitting Cost

F

%

Rebuilding Cost

F

%

Demolition Cost

F

%

100000 or less

39

8.78

1000000 or less

115

25.90

10000 or less

146

32.88

100001 - 200000

46

10.36

1000001 - 2000000

122

27.48

10001 – 20000

166

37.39

200001 - 300000

66

14.86

2000001 - 3000000

129

29.05

20001 – 30000

61

13.74

300001 - 400000

88

19.82

3000001 - 4000000

27

6.08

30001 – 40000

39

8.78

400001 - 500000

42

9.46

4000001 - 5000000

32

7.21

40001 – 50000

15

3.38

500001 or more

163

36.71

5000001 or more

19

4.28

50001 or more

17

3.83

According to Table 3, 82.43% of 444 buildings had a retrofitting cost of less than ¨3 millions, whereas 17.57%
of retrofitting cost was above this amount while the average of retrofitting costs of the buildings was ¨2102402.
When the amounts spent for the demolishing of buildings were evaluated, it was determined that for the 70.27%
of the buildings, this amount was less than ¨20000 and the average demolishing cost for the 444 projects was
¨18792. In terms of total retrofitting costs, 36.71% of 444 buildings had a total retrofitting cost of ¨500001 or
more. The average amount of total retrofitting cost was ¨505790. From here, it is clear that demolition had the
lowest cost followed by retrofitting, and the highest cost was of replacement by rebuilding after demolishing. This
was an expected result. The fact that the cost of the retrofitting is so much lower than the cost of the replacement,
suggests that the final decision has a critical impact on the economy. In the light of this information, it becomes
clear that the determination of the factors that are effective in making the final decision about a building and the
determination of the influencing levels are important both at the micro level (project level) and at macro level
(country economy).

5.3. Factors Affecting the Building Cost Ratio
In this part of the study, the effects of earthquake regions, ground classes, number of storeys, corrosion status,
existing reinforcement type, concrete compressive strength, building age, and total building area as independent
variables to building cost ratio were analyzed by Ordinary Least Square (OLS) method. In estimating the OLS
regression analysis it should be tested whether the assumptions of the analysis are met. These assumptions are;
linearity, normally distributed error terms, homoscedasticity, and no or little multi-collinearity (Hair et al., 2014).
For the assumption of the normal distribution of the data, the skewness and kurtosis values of the variables were
examined. The values of skewness and kurtosis between +3.0 and -3.0 are sufficient to assume that the data are
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normally distributed (Greene, 2012, p. 485). In this study, the skewness and kurtosis are within the limits. Thus,
it can be said that the variables are normally distributed. Similarly, the multi-collinearity problems were decided
by looking at the Variance Inflating Factor (VIF). A high VIF value indicates that there is a high multi-collinearity
problem between the arguments (Hair et al., 2014). The widespread opinion in the literature is that there are no
high multi-collinearity problems if the VIF is below 5. If the VIF values of the independent variables in the Table
4 are below 2, there is no problem of multi-collinearity between the independent variables.
One of the assumptions of the OLS regression analysis is that the variance of error terms is constant and the
covariance between error terms is zero. When the variances of the error terms differ from each other, the problem
of varying variance arises. Variable variance problem is detected by the help of tests such as White Test, Park Test
and Glejser Test. The variance problem in this study was analyzed by the Glejser Test. In the Glejser Test, regression
analysis is performed. Subsequently, the absolute value of the error terms obtained is regarded as a dependent
variable and subjected to regression analysis with independent variables. As a result of the analysis, the significance
level of t value is considered to be a variable variance problem in variables smaller than 0.05 (Glejser, 1969). In
this study, the Glejser Test was used to investigate whether there is a variance problem between the building cost
ratio and other variables and it was observed that none of the variables had such a problem. In the analyses where
variable variance problem was detected, error terms were estimated to have constant variances by White Test.
The R2 value of the building cost ratio equation shows that, the independent variables of the model explain 22.70%
of the changes in the dependent variable. The significance level of F was calculated as p=0.000 and model was found
to be meaningful as a whole. Thus, it is determined that there was a linear relationship between the dependent
variable and the independent variables. The effect of individual independent variables on the building cost ratio
was examined; and it was observed that earthquake regions, corrosion status, ground classes, concrete compressive
strength and building total area are statistically significant. On the other hand, the effect of the number of storeys,
reinforcement type and building age on the building cost ratio was not significant.
According to the Table 4, the building cost ratio increased when the earthquake risk increased. The cost ratio
of buildings in 1st degree earthquake region was 4.7% higher than the second and above buildings located in
an earthquake regions. When the corrosion status, which had a negative effect on the building cost ratio, was
examined; it was determined that the buildings’ (without corrosion) cost ratio was 6% lower than that of buildings
with corrosion. The ground class affected the building cost ratio in the negative direction. It was observed that the
building cost ratios belonging to the buildings located at firm grounds were 2.3% lower than the buildings located
on unstable (or less solid) grounds. The effect of concrete compressive strength on building cost ratio was found
to be negative. It was determined that a 1 standard unit increase in concrete compressive strength would result
in a 0.5% decrease in building cost ratio. It was observed that the building total area affected the building cost
ratio in the negative direction. A 1% increase in the building total area was estimated to cause an 8.5% decrease
in the building cost ratio. Considering that the building cost ratio is obtained by dividing the retrofitting cost
by the cost of demolishing and rebuilding, it was natural to see that the increase in the building area caused the
buildings to go on demolishing / rebuilding instead of retrofitting.
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Table 4: OLS Regression Analysis Results of the Building Cost Ratio
Independent Variables

Coefficient

Std. Error

t

p

VIF

Constant

0.625

0.073

8.544

0.000

Earthquake regions

0.047

0.011

4.170

0.000

1.034

Number of storeys

0.000

0.014

-0.052

0.958

1.567

Corrosion status

-0.060

0.011

-5.207

0.000

1.032

Reinforcement types

0.002

0.015

0.105

0.917

1.377

Ground classes

-0.023

0.011

-2.013

0.045

1.040

Concrete compressive strength (MPa)

-0.005

0.001

-4.672

0.000

1.264

Building Age (Year)

0.000

0.001

0.745

0.457

1.384

Log (Building Total Area)

-0.085

0.022

-3.956

0.000

1.771

R2 = 0.227 F = 16.000 p=0.000

As a result, the corrosion status, the concrete compressive strength and the total area of building variables affecting
the building cost ratio were statistically significant while the number of storeys, the reinforcement type and the
age of buildings were not statistically significant. Thus, the hypothesis “the building’s structural characteristics
affect the building cost ratio” is partially accepted. On the other hand, the hypothesis that “the building’s ground
class and earthquake region affect the building cost ratio.” was fully accepted since it was determined that the
earthquake regions and ground classes variables significantly affected on the building cost ratio. In previous
studies, the building gross storey area (Emsley et al., 2002; Lowe et al., 2006; Çıracı et al., 1996), building total
area (Jafarzadeh et al., 2014; Sönmez, 2008), ground class (Jafarzadeh et al., 2014; Çıracı et al., 1996; Dorum
et al., 2006) and earthquake class (Jafarzadeh et al., 2014; Dorum et al., 2006) have been reported to increase
the construction costs. Therefore, the findings of this research and that of literature were found to be consistent
in terms of these variables. On the other hand, the number of storeys (or building height) variable (Çıracı et al.,
1996) was found to have an effect on the costs in the literature, but the number of storeys did not affect the costs
according to the findings obtained in this research. Hence, in terms of this variable, the results were not in parallel
with the previous studies. Finally, it was found in the literature that the building age (Jafarzadeh et al., 2014) was
not effective on the cost of retrofitting, and that is in agreement with the results of this study.
5.4. Factors Affecting Retrofitting of Replacement Decision
It has always been a controversial issue to replacement of a building by completely demolition and rebuilding it,
which is an alternative to the retrofitting in the literature. Although retrofitting, demolition and rebuilding issues
were addressed in terms of costs in construction, it was aimed in this study to identify other factors affecting the
final decision on the retrofitting or replacement of a building in order to provide guidance and full consideration to
the all operators. Therefore, the projects that were used as data in this research were coded as “1” for the retrofitting
decision and “0” for the replacement decision by demolishing and rebuilding. The binary final decision was the
dependent variable of the model while the building structural characteristics, earthquake regions, ground classes
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and building cost ratio were the independent variables. The data were analyzed by logistic regression analysis. The
findings of the final decision model of retrofitting or replacement are presented in Tables 5 and 6.
As shown in Table 5, the c² value of the model was statistically significant. This finding suggested that the model
was meaningful as a whole. The final decision power of the model was approximately 67%. For the HosmerLemeshow test, c² = 3.146 and the degree of freedom=8 (0.925 ˃ 0.05). The significance level greater than 0.05
indicated that the bivariate model had acceptable adaptability, and hence the model and data compatibility were
adequate. When looked at the independent variables in Table 5 individually; earthquake regions, corrosion status,
concrete compressive strenght and building cost ratio as independent variables had statistically significant effect
on dependent variables of retrofitting or replacement. The remaining independent variables (number of storeys,
reinforcement types, building age, building total area and ground classes) had no statistically significant effects
on the final decision.
According to Table 5, the odds ratio shows that retrofitting a building as passed from the second degree to the
first degree earthquake region is preferred to replacement by 2.523 times. In terms of corrosion status, increase in
corrosion affect negatively on the final decision of the building. Buildings with corrosion in their reinforcement are
much more risky in terms of earthquake since cracks and deterioration are seen in building concrete which in turn
undergoes further corrosion day by day, and risk increases accordingly. It is logical for a building in this situation
to be demolished and rebuilt instead of being retrofitted. As a matter of fact, a conclusion was emerged in this
direction and it was determined that as the corrosion increased, the decision was directed towards the preference
of replacement by demolishing and rebuilding. Looking at the odds ratio, it was seen that retrofitting a building
with corrosion was preferred 0.099 times less comparing to replacement. For concrete compressive strenght, when
the concrete compressive strenght is increased, retrofitting will be preferred 1.206 times more than the option of
replacement by demolishing and rebuilding a building.
Table 5: Results of Retrofitting or Replacement Decisions
Independent Variables

Coefficient

Std. Error

Wald İst.

p

Odds Ratio

Constant
Earthquake regions
Number of storeys
Corrosion status
Existing reinforcement type
Ground classes
Concrete compressive strenght
Building age
Log (Building total area)
Building cost ratio

5.441
0.926
-0.445
-2.308
-0.013
-0.552
0.187
0.016
0.083
-15.229

3.099
0.402
0.469
0.518
0.555
0.404
0.051
0.019
0.713
2.164

3.083
5.302
0.902
19.869
0.001
1.865
13.349
0.714
0.014
49.515

0.079
0.021
0.342
0.000
0.982
0.172
0.000
0.398
0.907
0.000

230.677
2.523
0.641
0.099
0.987
0.576
1.206
1.016
1.087
0.000

χ²=228.947 (df=9) Significance Level=0.000 Nagelkerke R2 = 0.669

According to the Table 5, the building cost ratio affects the final decision negatively. The high coefficient of the
building cost ratio reveals that the cost ratio is extremely important on the final decision. This result is compatible
with the practice. In practice, the decision to retrofitting or replacement is generally based on the building cost
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ratio, and the building cost ratio of 40%, which is recommended by the Ministry of Environment and Urban
Planning, is taken as a reference. However, taking into account only the building cost ratio when making a decision
to retrofitting or replacement can lead to the wrong decision by the operators.
Using the final decision model, the degree of accuracy of the taken decisions is presented in Table 6. The final
decision model was able to correctly identify 354 of the 367 projects that were retrofitted. The correct classification
in the retrofitting decision was about 97%. The model determined 55 of the total 77 projects that were demolished
and rebuilt. The correct classification rate of the model for replaced was 71%. Therefore, the model correctly
classified 405 of the 444 project’s decision. The correct classification ability of the final decision model was found
to be 92%. Thus, if the model is used, only 8% will be faulty, whereas 92% will be decided correctly.
Table 6: Correct Classification Rate of the Model
Group Predicted

Group
Observed

Final Decision

Replacement
Preferred

Retrofitting
Preferred

Total

% Accuracy

Replacement Preferred

55

22

77

71.40

Retrofitting Preferred

13

354

367

96.50

Total

68

376

444

92.10

When the final decision model was evaluated as a whole, the hypothesis that “the building’s structural characteristics
affect the decision to retrofitting or replacement a building” and “the building’s ground class and earthquake region
affect the decision to retrofitting or replacement a building” hypotheses were partially accepted while “the building
cost ratio affects the decision to retrofitting or replacement a building” hypothesis was fully accepted.

6. Conclusion and Recommendations
In recent years, the tendency to build energy-saving, environmentally friendly buildings and ecologically compatible
buildings has increased rapidly in the construction sector, particularly in residential or settlement projects. Thus,
taking environmental factors into account when deciding on demolition, construction or retrofitting is crucial
in order to make a decision to secure the least social costs. With this respect, it should be noted that retrofitting
will lead to less waste and less resource use in terms of environment. Therefore, the search for new retrofitting
techniques will generate significant contributions both to the construction industry and to the environment.
On the other hand, Turkey’s Kocaeli and Duzce earthquakes and in recent years the Van earthquake, have clearly
emphasized how important the earthquake issue in Turkey. Numerous studies on earthquake risk in Turkey have
suggested a major earthquake expected in the Marmara region in the near future. It has been emphasized in the
projections of a possible earthquake that if the necessary measures are not taken in this region which is the most
intensive region of the country both economically and in terms of population, there will be great economic and
social losses in the whole country. Some of these studies have suggested that most buildings (especially the ones
built before 2007 Earthquake Regulations) in Turkey are weak against earthquake, and that they need to be
retrofitted or replaced to meet the minimum requirements of the Regulations. In this context, there is a need for
guidance as to whether a building should be retrofitted or replaced for the building owners as well as state officials
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and contractors. With this research, the decision to retrofitting or replacement by demolishing and rebuilding a
building has been examined in terms of costs and factors affecting this decision.
In this study, the actual project data were used to see the situation in practice. The data were obtained from the
retrofitting projects under “Istanbul Seismic Risk Reduction and Emergency Preparedness Project (ISREP)” jointly
conducted by the Project Coordination Unit (IPCU) of the Istanbul Governorship with the World Bank. Factors
affecting the building cost ratio (as a ratio of the retrofitting cost to the total of the demolition and rebuilding costs)
were examined and as a result; earthquake regions, corrosion status, ground classes, concrete compressive strenght
and building total area variables were found to be as effective as expected in building cost ratio while number of
storeys, existing reinforcement type and building age variables were found not to have any effect on this ratio.
In this study, it was determined what variables influenced the decision to retrofitting or replacement a building.
In practice, although the 40% building cost ratio recommended by the Ministry of Environment and Urban
Planning has been frequently used for this decision, it was (as a third aim of this study) investigated whether other
variables affect this decision. Determining what these variables are is very important in terms of providing guidance
to operators such as the building owners as well as state officials and contractors. According to the results of this
research, it was determined that besides the building cost ratio; corrosion status, concrete compressive strenghts and
earthquake regions of the buildings were effective in retrofitting or replacement them. As it is understood from this
result, the conclusion that the building cost ratio is not the only important variable as currently applied is revealed
for the final decision on retrofitting or replacement. From this point, it is advisable that the final decision by the
operators be made through evaluating the building’s corrosion status, the existing concrete compressive strength
and the risk of earthquake in the region.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL AND
CONTEMPORARY STOVES BASED ON THEIR ENERGY
PERFORMANCE

H. Tuğçin Kırant (Istanbul Technical University), Hatice Sözer (Istanbul Technical University)

Abstract:
The stoves are one of the oldest heating systems in the cultures. The variety of the stoves comes from the cultural use
which also predominantly effected by architectural design and local materials. Internal chimney design is important to
keep the heated flue for a longer period in the stove structure. The chimney style is in S shape for Russian stove, where
contraflow chimney path is used for Finnish stoves. These specific internal chimney models help to supply more emitted
heat from the stove structure through the inside of the house.
In this study, energy performance of a traditional stove is investigated based on its energy performance. A detailed
architectural model is developed considering the interior and exterior design of the stoves. Addition to the architectural
design, the thermal properties of the applied materials by means of the heat transfer coefficient and the specific heat
capacity are identified given that they have a major role for the energy efficiency and the sustainability of the stoves.
In the operation of the stoves, the energy efficiency factor is definitely based on the front opening and the chimney styles
as these factors ensure the efficiency of the stove. The fully closed front opening keeps the generated heat inside of the
stove and the temperature of the stove increases.
The main purpose is to focus on the importance of interior comfort conditions and applications of local materials for
the stoves. Two traditional stoves, Russian stove and contemporary stove are compared with the contemporary stove.
Thus, hypothetical two storey duplex residential building is calculated to find the overall building energy performance
to evaluate the performance effect of the stoves. The results show that the internal-external architectural design and
the applied construction material of the stove are needed to be evaluated together to increase the sustainability and the
energy efficiency of the buildings based on the building energy demand for different climatic regions.
Key words: Russian stove, firestone, stove heat generation, energy efficiency

1. Introduction
For thousands years, the humanity tries to create the most efficient way to resist the hard climatic conditions.
By taking advantage of the existing experiences and using the local materials, different kind of heating systems
are developed. Since these days, there are major improvements on building systems including heating systems.
Improved system gives better results on thermal comfort, energy efficiency, safety and environmental pollution.
Furnace heating system is a very historical and widely used system in different regions. Addition to its space heating
utilization, it is used for cooking and adapted to cover domestic hot water demand. In the last years, this advantage
of the system is improved that its form is brought in compliance with thermal fluid coils (Ibrahim, Fardoun,
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Younes, & Louahlia-Gualous, 2014). The efficiency of this systems creates many usage fields, as mentioned above.
However, the efficiency of the stove differs for each style.
The efficiency of stove is effected by different type of architectural design used materials. The architectural design
of the stoves are needed to be examine in two parts as exterior and the interior design. The hearth opening of the
stove is one the basic factors on the increment of the heat output. However, the interior style of the stove body
has a significant influence on the utilization of the generated heat output.
The used fuel type varies based on the user’s selection. This selection is another factor for the energy efficiency
approach. The fuel types may change locally as natural gas, wood, coal etc. and the calorific value of the each fuel
type leads to distinct change from high to low value for the generated heat output.
These factors are discussed in some searches to assess the efficiency of the stoves. University of Oregon examined
the efficiency of a contraflow designed stove (Hanley, Nielson, Saez, & Warneck, 2010). The contraflow stove is
mostly used in Finland region and it differs from other ones by its unique smoke path way in the stove body as
seen in the figure 1.

Figure 1: A section view of a contraflow stove (Hanley, Nielson, Saez, &
Warneck, 2010) (Grondzik, Kwok, Stein, & Reynolds, 2010)

The study is performed in a one storey residential building and the data loggers are placed to take the daily
temperature air data on the several locations in the building. The study is carried out for 9 days. The stove is
ignited once in a day and the inside air temperature is recorded for entire days by including before and after the
ignition. Addition to this, the outside weather data is taken to calculate the enemy demand of the building. The
results show that the indoor air is kept between 19 C° to 22 C° on the days when stove is used.
Another search, which is performed by Georges L., Skreiberg Ø and Novakovic V., investigates the usage of the
stoves in a two storey passive house. As the heating demand of the passive houses is lower than the traditional
buildings, the stove may cause overheating. The main aim of the study is to evaluate the thermal comfort level
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on the usage of stove to meet the space heating demand of the passive house building (Georges, Skreiberg, &
Novakovic, On the proper integration of wood stoves in passive houses undercold climates cold climates, 2014).
Several kind of stoves are examined based on their power levels as 6 kW, 8 kW and 12kW. If 6 kW or 8 kW stove
is preferred, the stove should has power modulation to avoid overheating. If 12 kW stove is used, the overheating
cannot be prevented even it has power modulation. Addition to this, the results show that interior door usage is
needed to be considered. The opened interior doors make available better air circulation of heated air and there is
no need for power modulation in this condition. Also, the search indicates that one amount of stove is sufficient
when the interior doors are kept opened and the occupants are agree about a bit lower operative temperature that
stoves cover the heating demand, mostly.
In other search, these researchers examines the thermal comfort based on different construction envelope materials.
The construction materials are chosen as masonry heavy, wooden heavy and wooden light that these materials
differs regarding to their thermal inertia values as 79
, 37
and 19
, relatively (Georges, Skreiberg,
& Novakovic, On the proper integration of wood stoves in passive houses: Investigation using detailed dynamic
simulations, 2013). The case building is a two storey residential house and the wood-burning stove is placed on
the ground floor. The analysis is performed by assuming the outside weather at -10 C° and the simulation is
processed more than 100 hours. At the first period of the analysis the doors are kept closed to see the free floating
of the indoor air then the doors are opened to see how flow spreads to other zones on heating period. The results
show that the indoor temperature rises so quickly in the coldest room and after then it starts to be slower. The
indoor air temperature reaches to the same value 16 C° for all the selected materials. However, the time duration
changes that very heavy case releases the heat slowly by not influencing with much and sudden overheating impact.
Feist W., Schnieders J., Dorer V. and Haas A. studied the thermal comfort in a wood stove placed room as a
supplementary equipment to ventilation system. The case building is a two storey residential building in Stans,
Switzerland (Feist, Schnieders, Dorer, & Haas, 2005). The floors are connected by an open staircase, internally. As
mentioned in the study, the set point is arranged to 21 C° and the supply air is heated as long as that temperature
is not reached. The stove is located in the living room that it is operated for 12 hours. After 12 hours, the heat
emittance is assumed to reduce zero. Addition to this internal side configuration, the outside temperature is
assumed -2 C°. The results show that the room temperature reached to 27 C° if the stove is fired up once in a day
when the interior doors are opened. However, when the interior doors are kept closed, the temperature difference
between the rooms is found as 0.5-1 C°.
As mentioned on the previous studies, the efficiency of the wood- burning stove is determined based on different
specifications like its unique original design, different heat output power and as a supplementary heating system.
In this study, the wood-burning stove is studied based on different chimney style and used material to reveal out
the energy efficiency by considering the energy performance of the case building.
In this search, the Russian stove and contemporary stove are compared base on their architectural design and used
materials. The s-shaped chimney model is observed in Russian stove style and the used stove material is firestone.
The firestone has a high value of specific heat and this feature of the material helps to keep the heat for a longer
period. Furthermore, it continues emitting it through the house after extinguishing the fire. The s-shaped design
of the chimney provides keeping the heated air at the inside of the stove for more time duration and prevents the
quickly escaping of the heated flue.
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Figure 2: Russian stove outer and section view (s44 Design, 2018)

However, in the other straight chimney style, the heated flue goes to the chimney outlet directly. Because of this
situation, the heated flue doesn’t stay in the stove for a long time reverse to the Russian stove and the occupants
can’t benefit from the heated gas, efficiently. Addition to the discrepancy of the chimney style, the used materials
differs in this stove styles. The limestone material is used in this stoves and they are more weak on their specific
heat value.

Figure 3: Limestone covered straight chimney stove (Factory Buys Direct, 2018) (GreenRiverside, 2018)
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These criteria are evaluated by analytical method and the heat transfer is analyzed step by step for each process.
In the case study and calculation methodology section, the architectural view of the stoves and the equations are
given within detail.

2. Case Study
The energy performance of the buildings are directly linked to the building envelope features and the climate
conditions. As the thermal specification of the building envelope materials are improved, the energy consumption
of the building reduces. The heating system is the other parameter on the energy efficiency of the buildings. In
this study, the energy performance of Russian stove and the contemporary stove is investigated.

2.1. Key Performance Elements of Stoves
The performance of the stoves are based on the preferred material and the chimney design, as mentioned in the
above sections. The used material is important to provide thermal mass effect. The specific heat value of the material
determines this feature. The chimney design is another key point to increase the energy efficiency of the stoves.
The heated flue has significantly high temperature during the burning process and this heat is the main source to
cover space heating demand. As the emittance of the heated flue is achieved, the energy performance of the stove
increases. The S shaped design of the Russian stove lets the energy transfer from heated flue for a longer period.
However, it results in a shorter duration in the straight chimney design. Thus, the generated heat flees away from
the outlet of the chimney and can’t not be released to the indoor environment as achieved in the Russian stove case.

2.2. The Architecture of Stoves

The Figure 4: The dimension of the chimney for the both cases
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The s-shape design creates more surface area to release the heat throughout the building while straight chimney
has a lower surface area value to emit the heat.

2.3. Thermal Characteristic of Stoves:
The specific features of the selected materials are specially described in the calculations to figure out the individuality
of the materials. The chosen construction material differs in each region as the natural desert stone is used in
Arizona while limestone is preferred in Minnesota (Castella, 2003). In this study firestone and the limestone are
examined. The specific heat value of the firestone is higher than the specific heat value of the limestone. This
feature of the firestone creates a thermal mass behavior for the Russian stove. The thermal mass specification is
also caused by the thickness of the Russian stove’s body. In the next sections, these parameters are assessed together.

2.4. Energy Performance Analyses
The energy performance of this case is simulated by eQUEST (the QUick Energy Simulation Tool). eQUEST is
a dynamic energy performance software that generates the heating/cooling demand of the building with hourly
results and this analysis is done with the real weather data of the case location.(James J. Hirsch & Associates,
2009) Furthermore, the energy simulation results are figured out for lighting, heating, cooling, domestic hot water
and pumps consumption, separately. The thermal comfort parameters are evaluated by ASHRAE 55 Standards.
Predicted mean vote is a defined criteria on this standard and it is the basic criteria on the assessment of the
occupant’s satisfaction (ASHRAE, 2010). The energy performance simulation results are revealed out by standing
on this criteria in the software.
The national standard of “Thermal Insulation Requirements for Building-TS 825” is used in the analysis to define
the thermal characteristic of the building elements. In this requirements, Turkey is examined in four different
regions based on the climatic conditions and the thermal specifications of the building elements change to answer
the heating demand. The coldest regions is named by fourth region while the hottest region is called as first region
(Turkish Standards Institute, 2008). The case building is located in the second region and the thermal specifications
of the building envelopes are defined as described in TS 825. Therefore, the required heating demand is obtained
in the line with national standards.

3. Calculation Methodology
The stove heats the indoor air based on the convection, conduction and the radiation principle. The energy
transfer between a solid surface and fluid called is convection, while the radiation is the energy transfer based on
the emission of the electromagnetic waves (Çengel & Boles, 2006). Therefore, the power calculation is needed to
be performed by considering these principles. The convection and the radiation formulas are relatively expressed by:

(3.1)
-

)

As this study considers the effect of both, the formula can be presented as:
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-

(3.3)

)

Here, these factors represent:
: Heat transfer rate (kW)
U: Overall heat transfer coefficient (By including convection and conduction) (

)

A: The total heat transfer surface area for the convective and conductive heat transfer (m2)
: Heat transfer surface area for the radiation heat transfer (m2)
: The temperature of the hot fluid (C˚)
: The temperature of the cold fluid (C˚)
: The surface temperature of the stove (C˚)
¨: Emissivity factor

Boltzman constant (

)

In this case, the heat transfer through the house actualizes in 3 steps. On the first step, the heat transfer occurs
from heated flue to inner chimney wall, on the second step the heat transfers from inner wall to the outer wall of
the chimney. On the last step, the transferred heat emits from outer surface to the indoor air.

The Figure 5: The scheme of heat transfer from the flue to inside air
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U (Overall heat transfer coefficient) value is calculated by considering all of these three steps and the overall
value is calculated by the conduction heat transfer coefficient (
) and the convection heat transfer coefficient
(
). In this case the overall U value can be expressed as:

(3.4)
(3.5)
In these formula, R (

) represents the thermal resistance value.

The smoke temperature changes based on the different locations in the stove. In this purpose, the calculation
is executed in two parts as shown in the figure above. The values in the related parts for the given formulas are
presented in the below table.
Factor

(
P
A
R
T
1

)

( )
L (m)

(

ℇ

)

Firestone
1

Limestone
12

13.12

0.84

1.1

2

13.12

0.84

0.4
13

0.4
13

16.2

1.62

225

100

16.2

1.62

12

12

125

130

0.9

0.92

5.67 x

Table 1: The factors of the heat power calculation for part 1
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Factor

(
P
A
R
T

Firestone
5

Limestone
10

10.1

0.38

1.1

2

10.1

0.38

0.3
10

0.3
14

12.6

7.68

65

85

12.6

7.68

12

12

30

45

0.9

0.92

)

( )
L (m)

2

(

)

ℇ

5.67 x

5.67 x

Table 2: The factors of the heat power calculation for part 2

By using the equation 3.5, 3.4 and 3.3, for the both cases the total heat transfer rate is obtained as:

Firestone
Limestone

3525
590

16467
3125

19992
3715

Table 3: The heat transfer rate for both cases.

The total heat output is calculated by considering the heat transfer from the shown two parts and the analytical
results of the both cases are presented in the table 3. The energy performance simulation results are compared to
the analytical results to evaluate the efficiency of the stoves. The heating demand of the case building is used and
the both results are assessed in this context.

3.1. Energy Analysis Results
The case building is two storey house situated on 80 m2 gross area. The heating demand of the building is
calculated in eQUEST and the analytically obtained results are compared. (James J. Hirsch & Associates, 2012)
The heating demand of the building is directly related to the heat loss caused by the building elements. Therefore,
the thermal specifications of these components are highly important. TS 825 guided to define these values in this
study. The building is assumed to be located in Istanbul which refers to second climate region in TS 825. Based
on the given film coefficient values of these regions, the values are specified as:
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Building Element

Film Coefficient Value (

External Wall

0.4

Roof

0.2

Ground Floor

0.5

Window

1.2

)

Table 4: The specified film coefficient values of the building elements (Turkish Standards Institute, 2008)

The heating building is simulated for the entire year based on the given film coefficient values and the heating
demand load is obtained as 6 kW. Both of the investigated stoves are evaluated to be compared by their heat
generation regarding to the already accomplished calculations, above. Their compliance is assessed according to
the obtained eQUEST data.

4. Conclusion
Two different kinds of stoves are compared based on their heat generation capacity. As mentioned in the previous
sections, the differences of them are caused by their material specifications and the chimney design. Therefore, the
evaluation of these features are performed to figure out the heat generation amounts and the capacity of supplying
the energy demand of the case building. The dimensions of the stoves are presented in the section 3 with the
applied calculation method. By this calculation method, the heat generation output is calculated as 19 kW and
3.7 kW for Russian stove and the contemporary stove, respectively. In detailed examination, it is observed that
the radiation creates more heat generation than the sum of the convective and conduction heat transfer which
is an expected outcome as the stoves work in this principal. The main difference of the radiation heat transfer is
caused by the surface area rate of the both cases. The total surface area of the Russian stove is 28.8 m2 while the
contemporary stove has 9.3 m2 surface area.
The eQUEST results show that the heat generation output must be 6 kW at least to cover the heating demand
of the building based on TS 825 standards. The calculations prove that the Russian stove produces the required
amount of heat to meet the demand, however, the contemporary stove just answers the 60% of this demand. In
this context, the contemporary stove can be used as a supplementary heating system while the Russian stove can
be preferred as the main heating system in the case building.
Consequently, the heat generation of the Russian stove is profitable based on its highly enough heat output to fulfil
building energy consumption depending on its S- shaped chimney design, three times more surface area and the
high specific heat value material. The energy performance of the buildings can be increased by the replacement
of the insufficient systems regarding to calculated energy performance of the Russian stove.
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AN OVERVIEW OF THE CONCEPT OF “URBAN
BELONGING” IN URBAN PERSPECTIVE: KARASU
EXAMPLE2
KENTLİ GÖZÜYLE KENTSEL AİDİYET KAVRAMINA
BAKIŞ: KARASU ÖRNEĞİ

H. Burçin Henden Şolt (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Abstract:
Cities are places where space and human interaction are most experienced. They are areas filled with services to influence the life cycle. There can be a psychological link beyond the physical relationship between man and city. One of
the effective institutions in the establishment of this bond is the local governments. The goal of local governments is to
make a good impression. One of the positive identifiable effects is “urban belonging”. The concept of urban belonging is
that one sees itself as an actor of the city. Urban belonging is not a matter of being able to “dwell” but rather involves
the right to “future aspirations” and inclusion in economically productive networks and activities. When evaluated
in terms of city planning; it is the participation of the urban people at every stage of urban services. Seen from this
perspective, urban belonging is a necessarily process. The purpose of this study is describing the “urban belonging” views
of those who live in the Karasu district of Sakarya. According to the Turkey Statistical Institute data; Karasu’s population in 2017 is 62,866 people. The number of neighborhoods in the district is 40. A questionnaire was applied to
10 randomly selected people in each neighborhood. The total number of participants in the survey is 400. According
to Karasu Governor’s Office; there is a complete cultural mosaic in the city. The people of Karasu consist of indigenous
people and many different origins. Basic information such as gender, age, residence time, immigration status was
taken from participants in the questionnaire. Other questions included evaluations of the concept of belonging, the
criteria required for them to feel belong to a city, positive and negative evaluations of the city of Karasu. They are eager
to make decisions and opinions on the future of the city; they can claim to take part in the urban service steps. This
orientation overlaps with the governance approach of urban planning. Governance, one of the contemporary planning
methods, embraces the idea of multi-actorism. According to the governance; local government and public cooperation
are acknowledged. To feel a sense of belonging to the city increases social cohesion. This attitude reflects positively on
investments to be made for the city.
Key words: City, Urban Planning, Local Governments, Govarnance, Urban Belonging.

1. Giriş
Sanayileşme ile başlayan göç olgusu ve sonrasında yaşanan süreçlerle kentlere doğru akımın olduğu bilinen bir
gerçektir. Kentteki yığılmanın fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel etkenleri zaman içerisinde farklı açılımlarla
2 Bu çalışma 7. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş; sonrasında geliştirilerek
kitap bölümü haline getirilmiştir.
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gözlenmektedir. Kentte yaşayan insan sayısı matematiksel olarak artsada; bu durum kentliliğin artışına aynı hızda
yansımamıştır. Bu sorunsal kentlilerin yaşadıkları mekanla olan bağlarından kaynaklanabilmektedir. Burada ortaya
kentsel aidiyet kavramı çıkmaktadır.
Kentsel aidiyet, bireyin yaşadığı kente dair beslediği olumlu olumsuz hislerin tortusu niteliğindedir. Bir kente
kendini ait hissedebilmek için oluşması gereken kriterler kişiye özgü değişse bile; kentin fiziki, kültürel, toplumsal
ve ekonomik fırsatlarının etkisi olabileceği düşünülmektedir. Kentsel aidiyete dair yapılan çalışmalar daha çok
toplumsal aidiyet ve kent sosyolojisi ekseninde yürütülmektedir. Bu çalışmada aidiyet kavramının yorumlanması
kentli bakış açısıyla, kentsel hizmetlerin sunum yaklaşımı ve kent yönetimleri açısından da değerlendirilmektedir.
Araştırmada Karasu halkının kentsel aidiyet olgusu ile ilgili değerlendirmeleri betimlenmeye çalışılmıştır.
Bireylerin sosyal gruplara bağlanma ihtiyaçlarını Weiss’in (1974) aktarımları ile ele alan Bilgin, diğerleriyle ilişki
kurmanın pek çok bakımdan doyum sağladığı üzerinde durmuştur. Örnek olarak; kişilerin bağlanmaya yönelimiyle
güvenlik ve konfor arayışı tamamlanmakta, değerleri onaylanmakta, önemli ve gerekli olduğu hissinin yaratıldığı
tespit edilmektedir. Diğer yandan, kişiler toplumsal destek ve yardım görerek, öneri ve rehberlik olanağına da
sahip olmaktadır (Bilgin, 2008: 123-124). Böylece; değer yargıları, güven, toplumsal dayanışma ve duygusal
tatmin, bireyin aidiyet olgusuna dair ölçütler olarak belirlenmektedir. Bunun yanı sıra, bireyin diğerlerine olan
duygusal bağlanışları ve ortak bilinç eylemleri, onaylanma duygusunun içinde büyük bir gücün ortaya çıkışı
gözlemlenmektedir (Alptekin, 2011:22).

2. Kentsel Aidiyet Kavramı
Aidiyet, kişisel seçimlere dayansa bile bireyin bağlılık ve sadakat ilişkileri geliştirebileceği bir grupla özdeşleşme
tecrübesidir ve dolayısıyla tek başına yaşanan bir olay değildir. Üstelik aidiyet duygusu sosyal ve kültürel etkileşimlerin
sonucuna bağlı olarak güçlenip zayıflayabilir. Bununla birlikte aidiyetin kaynağını, mikro ölçekli grupsal ilişkilerde,
makro ölçekte ise toplumun genelinde bulmak mümkündür. Toplumun bireylere sağladığı imkanlar ve karşıladığı
gereksinimler önemli olmakla birlikte bireylerin de mensubu olduğu topluma karşı beslediği bağlılık duygusu, ilgisi
ve beklentileri bireyle toplum arasındaki ilişkiyi anlama noktasında çok önemlidir.
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre aidiyet sözcüğü “ilişkinlik” anlamındadır. Kentsel aidiyet ise en basit anlamıyla
bireyin kentle kurabildiği ilişki durumudur. Bu ilişkinin ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik etkenleri
olabilmektedir. Ancak hepsinin ortak noktası aidiyet hissinin kişi üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğidir. Aidiyet,
bireyleri sistemin ya da çevrenin bir parçası olarak eklemlenmeye yönelten hislerdir (Levett-Jones vd., 2007: 211).
Öyleyse kentsel sistemin parçası olmak kentlilerin duygu dünyasında güven ve güç hissiyatı yaratabilmektedir. Bu
durum kent yöneticileri tarafından doğru okunarak, belirli zaman aralıklarında geliştirilmesi gereken bir husustur.
Kentler farklı niteliklere, kimlik ve normlara sahip yaşayan organizmalar niteliğindedir. Kentsel aidiyet esasen
kentli ve kent arasında karşılıklı sorumluluk yaratan bir durumdur. Çünkü bir kentlinin diğerlerinden edineceği
kazanımları teminat altına almak için sezgisel olarak kabul edilen anlaşmaları da içerir. Toplumdaki bireyleri birbirine
bağlayan başka bir ifadeyle toplumsal birliği sağlayan diğer önemli unsur ise bireylerin birbirlerine ve toplumsal
işleyişe olan güvenidir (Tönnies, 2000: 191). Bireyin parçası olduğu bu güç büyür, faydalanılacak olanaklar artarsa
aidiyet daha net hale gelir (Karaçorlu, 2003: 22). Bu durumda kentsel hizmet anlamında aradığını bulabilen, sosyal
olarak değerlerini rahatça yaşayabilen kentlilerin güven, güç ve birliktelik duygularında artış olması doğal olacaktır.
Kentsel aidiyetin önemli çıkarımlarından birisi bu sayılabilir.
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3. Değerlendirme Yapılan Alan: Karasu/ Sakarya
Karasu, Marmara Bölgesi’nde, Sakarya iline bağlı, doğusunda Kocaali, güneyinde Hendek, güneybatısında Ferizli
batısında Kaynarca ilçesi olan ve kuzeyinde de Karadeniz ile çevrili olan ilçedir. Sakarya ili ülke ekonomisinde
önemli bir yere sahiptir. 2016 yılı sonu itibariyle 976.948 kişi ile ülke nüfusunun %1,22’sini oluşturan Sakarya,
aynı yıl kişi başı ihracatta 1.786$ olan ülke ortalamasının üzerinde, 2.614$ ihracat gerçekleştirmiştir. Doğu
Marmara Bölgesi genelinde olduğu gibi Sakarya ili işgücüne katılımda görece yüksek orana sahiptir. 2009 yılında
%52 olan işgücüne katılım oranı, il bazlı istatistiklerin açıklandığı en son yıl olan 2013’te %54,8’e yükselmiştir.
Sakarya Çevre Düzeni Planı verilerine göre il genelinde 3’ü Organize Sanayi Bölgesi, 9’u Küçük Sanayi Sitesi,
kalanlar münferit sanayi parselleri olmak üzere 15 farklı bölgede 11.802.218 m2’lik sanayi alanı bulunmaktadır. Yeni
Endüstri Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları ile birlikte il genelinde sanayi alanının 17.090.000 m2’ye
ulaşması beklenmektedir. Sakarya ilindeki sanayi bölgeleri ulaşım bağlantıları üzerinde yoğunlaşmıştır. Anadolu
Otoyolu, Adapazarı–Karasu Yolu ve Akyazı–Mudurnu aksı üzerinde büyük ölçekli sanayi yapılaşmaları mevcuttur.
Arifiye–Karasu–Ereğli Demiryolu Hattı yatırımı ve Karadeniz Sahil Yolu’nun Sakarya kesiminin Kaynarca–Karasu–
Kocaali ilçe merkezlerinden geçiyor olması da ilin kuzey kesiminde yatırım faaliyetlerinin hızlanacağı varsayımını
doğurmaktadır (DMKA, 2017).
Şekil 1: Karasu’nun Konumu

Kaynak: https://www.google.com/maps/place/Karasu,+54500+Karasu, Erişim Tarihi: 09.03.2018

47

AN OVERVIEW OF THE CONCEPT OF “URBAN BELONGING” IN URBAN PERSPECTIVE: KARASU EXAMPLE
H. Burçin Henden Şolt (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Karasu’nun eski yerleşim yeri Küçük Karasu köyüdür. Köyün etrafındaki bataklıklardan dolayı Karasu denilmiştir.
Halk çıkan salgın hastalıktan sonra bugün Karasu merkezinde bir mahalle olan İncilli’ye yerleşmiş ve burası Karasu
adını almıştır. İlçe topraklarını Sakarya Nehri sulamaktadır. Sakarya’nın taşıdığı alüvyonlarla vadi tabanlarında ve
denize ulaştıkları kesimlerde verimli düzlükler oluşturur. Acarlar, Akgöl ve Küçükboğaz Gölleri ilçedeki belli başlı
göllerdir (Karasu Kaymakamlığı, 2018). Karasu, Sakarya’nın turizm açısından önemli ilçelerindendir. Sakarya
merkeze ve İstanbul’a yakınlığı nedeniyle tercih gören bir sahil kentidir.
Doğu Marmara Bölge Planı’nda bölgenin 2023’te Karadeniz’e açılan en önemli kapısının Karasu Limanı olması
hedeflenmektedir. Limanla entegre demiryolu ve karayolu ağının da etkisiyle yalnız Sakarya’nın değil tüm Doğu
Marmara’nın Karadeniz havzası ile ticaret olanakları gelişebilecektir. Bu nedenle bütüncül şekilde ticaret olanaklarının
araştırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Karasu Limanı’nın faaliyete geçmesi sonrasında Karadeniz havzasının
Sakarya için öneminin artması beklenmektedir. Karasu, Kocaali ve Sapanca ilçelerinde balıkçılık da yapılmaktadır.
Sakarya’daki tarımsal ve hayvansal üretime bakıldığında; toplam üretimin %40’ını hayvansal üretim, %31’ini
meyve üretimi, %19’unu tarla bitkileri üretimi ve %10’unu sebze üretimi oluşturmaktadır (Sakarya Büyükşehir
Belediyesi, 2018). Sakarya, otomotiv ve yan sanayi, tekstil, gıda, orman ürünleri, elektrik-elektronik, yapı-inşaat
malzemeleri, süs bitkiciliği gibi alanlarda yatırıma uygun konumu ile Türkiye’nin önemli bir yatırım merkezidir. İl
merkezine 50 km uzaklıktaki Karasu İlçesi 1933’te ilçe merkezi olmuş, 1954’te Sakarya’nın il olması ile Sakarya’ya
bağlı ilçe olmuştur. İlçenin yüzölçümü 788 km2dir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016). Yeni yatırım alanları ve
lojistik olanakların gelişme hızı Karasu’daki yatırımların hızlanma eğilimini tetikleyecek niteliktedir. Bu bölgelerde
planların gelecek öngörülerini iyi etüt ederek hazırlanması önem arz etmektedir. Karasu, Kocaali, Kaynarca,
Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (2017) tarafından yapılan paydaş görüşmelerinde
arazilerin değerlenme eğiliminden ötürü özel mülkiyetteki alanların, malikleri tarafından satılmaması durumu
imalat amacıyla kurulacak tesislerin faaliyete geçmesinin önünü kesebilmektedir. Özellikle ilin kuzey kesimi için
yatırımların gerçekleşmesinde risk teşkil edebilecektir.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 yılları Stratejik Planı’nda kentsel planlama ve modern kentleşmeye
yönelik belirlenen ana amaç; kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı
ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı,
modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmaktır. Şekil 2’de görüldüğü üzere; bu kapsamda son yıllarda hızlı bir
gelişme gösteren Karasu ilçesinde de pek çok planlama çalışması yapılmıştır.
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Şekil 2: Karasu Merkez 1/5000-1/1000 Revizyon İmar Planı

Kaynak: http://www.bige.com.tr/index.php?route=information/projects&project_id=263, Erişim Tarihi: 09.03.2018

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığı tarafından açıklanan Adres Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
2017 sonuçlarına göre Karasu nüfusu 62.866 kişidir. Karasu’da 2017 yılında bir önceki yıla göre (1.333) kişi artış
görülmüştür. İlçenin Kadın nüfusu 31.422, erkek Nüfus 31.444 olmuştur.
Tablo 1: Yıllara Göre Karasu Nüfusu
Yıl

Karasu Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2017

62.866

31.422

31.444

2016

61.533

30.810

30.723

2015

59.130

29.505

29.625

2014

57.008

28.486

28.522

2013

55.342

27.642

27.700

2012

54.434

27.227

27.207

2011

53.928

26.984

26.944

2010

53.708

26.757

26.951

2009

53.842

27.018

26.824

2008

53.275

26.500

26.775

2007

51.596

25.659

25.937

Kaynak: https://www.nufusu.com/ilce/karasu_sakarya-nufusu, Erişim Tarihi: 09.03.2018
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4. Amaç, Yöntem ve Bulgular
Bu çalışma; Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayanların kentsel aidiyete ilişkin düşüncelerinin betimleyici bir
araştırma ile ele alınmasını amaçlamaktadır. İlçeye bağlı mahalle sayısı 40’dır. Mahalle muhtarlarına ulaşarak; her
bir mahallede rastlantısal olarak seçilen 10 kişiye anket uygulaması yapıp; toplamda 400 katılımcıya ulaşılmıştır.
Anket değerlendirmelerinden yola çıkarak olgulara eşlik eden özellikleri betimlemeyi amaçlayan sayım araştırması
söz konusudur. Ankette katılımcılardan cinsiyet, yaş, oturma süresi, göç durumu gibi temel bilgiler toplanmıştır.
Sonrasında ise aidiyet kavramına dair değerlendirmeleri, kendilerini bir kente ait hissetmeleri için gereken ölçütler,
Karasu kentinin olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri yer almıştır.

Eğitim durumu

Yaş

Cinsiyet

Tablo 2: Cinsiyet, Yaş, Eğitim, Ortalama Aylık Gelir, Oturma Süresi, Ev Malikliği Durumu

50

n

%

Kadın

158

39,50%

Erkek

242

60,50%

400

100,00%

n

%

18-34

43

10,75%

35-54

152

38,00%

55-74

124

31,00%

75 ve üzeri

81

20,25%

Toplam

400

100,00%

n

%

Okur yazar

2

0,50%

İlkokul

59

14,75%

Ortaokul

37

9,25%

Lise

84

21,00%

Önlisans

101

25,25%

Lisans

96

24,00%

Y. Lisans-Doktora

21

5,25%

Toplam

400

100,00%
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Ev Malikliği

Kentte Oturma Süresi

Ortalama Aylık Gelir

Aslı Doğan, Günay Gönüllü

n

%

0-1000 TL.

6

1,50%

Asgari Ücret

90

22,50%

1500-3000 TL.

116

29,00%

3000-6000 TL.

97

24,25%

6000 ve üstü

91

22,75%

Toplam

400

100,00%

n

%

0-5 yıl

77

19,25%

6-14 yıl

52

13,00%

15-24 yıl

106

26,50%

25-34 yıl

124

31,00%

35 yıl ve üzeri

41

10,25%

Toplam

400

100,00%

n

%

Kirada oturuyoruz

166

41,50%

Kendi Evimizde oturuyoruz

234

58,50%

400

100,00%

Tablo 2’de görüldüğü gibi, katılımcıların (%60,50)242’si erkek; (%39,50)158’i kadındır. Yaş dağılımına bakıldığında;
en yüksek oranın %38 ile çalışma yaşı olarak tabir edilebilecek 35-54 yaş arası olduğu görülmektedir. MARKA
(2013) raporuna göre, Karasu ilçesi toplam çalışan sayısı 2012 yılı itibari ile 9.298’dir ve Sakarya ili toplam çalışan
sayısının yaklaşık olarak %4’u Karasu ilçesinde çalışmaktadır. İlçenin toplam çalışan sayısının yaklaşık olarak %50’si
inşaat işkolunda çalışmaktadır. İnşaat işkolunu yaklaşık %9,50 ile sanayi işkolu takip etmektedir. İlçede 2012 yılı
itibariyle 1.275 işyeri faaliyet göstermekte ve bu rakam Sakarya il genelindeki toplam işyeri içinde yaklaşık olarak
%6’dır.
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Sakarya’dan 17, ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında
da 7 firma bulunmaktadır. Ayrıca ilde 13 yabancı firmanın üretim tesisi vardır. Bu tesislerde yaklaşık 6.500 kişi
istihdam edilmektedir (SBB, 2018). Karasu Sakarya’ya olan yakınlığı ve ulaşım rahatlığı nedeniyle, ikamet alanı
olarak tercih edilebilmektedir. Bu durum katılımcıların eğitim durumlarının dağılımına da yansımaktadır. Ön
lisans (%25,25/101 kişi) ve lisans (%24,00/96 kişi) mezunu olanların oranı yüksektir. Yüksek Lisans ve doktora
eğitimini tamamlamış olanlar 21 kişi ile %5,25 oranındadır. Gelir durumuna baktığımız zaman; asgari ücret ve
altında gelire sahip olan hanelerin oranının az oluşu kent ekonomisi açısından olumlu olarak yorumlanabilir.
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Tablo 3: İl ve İlçelere Göre Yıllık Nüfus Artışı-2017

Kaynak: www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2305, Erişim Tarihi: 09.03.2018

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığı tarafından yapılan il ve ilçelere göre yıllık nüfus artışı tablosuna
(2017) bakıldığında; Sakarya ilinin yıllık nüfus artışı ‰13,5 iken; Karasu ilçesinin değeri ‰21,4’tür. Bu değer
yıllık nüfus artışı açısından kişilerin yaşamak isteği duyabileceği bir kent olduğunun göstergesi olarak sayılabilir.
Yukarıda sözü edilen sanayi, turizm, ulaşım imkanları dolayısıyla Karasu farklı kökenlerden çok sayıda insanın bir
arada yaşadığı bir şehir halini almıştır.
Sakarya geçmişten günümüze uzanan tarihsel süreçte; Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar gibi farklı coğrafyalardan
gelen toplulukların renkleri oluşan ve farklı kültürlerin birlikte huzur içinde yaşadığı bir ildir. Farklı coğrafyalardan
gelen ve farklı kültürlere sahip olan bu topluluk üyeleri, bu topraklarda yüzyıllardır barış içinde yaşamaktadırlar.
Sakarya’nın kültürel renkleri olarak adlandıracağımız alt kültürlerin farklılıkları, ayrıştırıcı değil, birleştirici ve
kaynaştırıcı bir rol oynamaktadır (SBB, 2018). Karasu Kaymakamlığı verilerine göre (2018); demografik açıdan
bakıldığı zaman ilçede tam bir kültür mozaiği mevcuttur. Karasu halkı; yerli halk, Lazlar, Gürcüler, Yunanistan,
Bosna ve Doğu İllerimizden göçle gelenlerden oluşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun ikamet edilen ilçeye
göre nüfusa kayıtlı olunan il araştırmasına göre (2013); Karasu ilçesinde yaşayıp, nüfusa kayıtlı olunan il sıralaması;
Trabzon, Rize, İstanbul, Kars, Kocaeli, Ordu, Düzce, Zonguldak şeklinde devam etmektedir. Bu durum; ankete
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katılanların kentte oturma sürelerine de yansımaktadır. Sakarya’nın sanayi olanaklarının artış yılları da göz önüne
alındığında; Karasu’da oturma sürelerinde en yüksek oran 25-34 yıl (%31,00) ve 15-24 yıl (%24,50) görülmektedir.
Genel olarak Sakarya ili sahip olduğu zengin kültürel ve doğal değerleri (deniz ve göl kıyıları, dağlar ve yaylaları,
termal kaynakları, tarihi yapıları, longozu) ile turistik açıdan önemli cazibelere sahiptir. Kıyıları, doğal güzellikleri,
şifalı suları ve iklim özellikleri açısından, özellikle Karasu, Kocaali, Sapanca, Akyazı, Taraklı ve Hendek ilçelerinin
Sakarya ili turizminde önemli bir yeri bulunmaktadır (SBB, 2018). Karasu ilçesinde uzunluğu 20 km’yi bulan
kumsal yörenin ve diğer illerden gelenlerin rağbet ettiği doğal bir plajdır. Kumsalın ince taneli kumu ve temiz deniz
suyu dikkat çekmektedir. Karasu’da çeşitli tesisler bulunmaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
tarafından Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, Karasu’da bulunan Acarlar
longozunun tanıtımı ve fiziki anlamda iyileştirilmesine yönelik desteklenen, Sakarya Karasu Kaymakamlığı ve Karasu
Belediyesi’nin “Acarlar Bir Doğa Senfonisi Oluyor” projesi tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine girmiştir (MARKA,
2017). Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Karasu Belediyesi,
“Stratejik Plan Hazırlama ve Performans Geliştirme Eğitimi” projesiyle teknik destek almaya hak kazanmıştır. Böylece
Karasu Belediyesi, yeni yönetim yaklaşımlarından performans odaklı yönetim yaklaşımını uygulamaya koymaya
çaba harcadığını göstermektedir (MARKA, 2017). Gerek sanayi gerekse turizm alanındaki göstergeler Karasu’daki
bina sayısını da etkilemektedir. Özellikle büyük kentlere olan yakınlığı ve fiyatların Ege Akdeniz kıyılarına oranla
uygunluğu nedeniyle yazlık konut inşaatı yoğundur. Haziran 2013 tarihli Doğu Marmara Bölgesi İlçe Durum
Raporlarına bakıldığında; Karasu’daki sektörel dağılımın ilk sırasında ikamet amaçlı binaların inşaatı yer almaktadır.
Anket bulguları da bu yöndedir. Katılımcılara oturdukları evdeki sahiplik durumu sorulduğunda; 234 kişi (%58,50)
kendi evinde oturduğunu beyan etmiştir. Kirada oturanların oranı %41,50(166) kişidir.
Şekil 3: Karasu İşletme Sayısına Göre Sektörel Dağılım

Kaynak: http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/pdfs/SakaryaIlceDurumRaporlari_20140218.pdf, Erişim Tarihi: 09.03.2018

Anketin bundan sonraki bölümünde katılımcıların kentsel aidiyet kavramına dair değerlendirmeleri alınmıştır.
Katılımcılara “Kendinizi bu kentin bir parçası olarak görüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. 400 katılımcıdan
197 tanesi (%49,0) kendini Karasu kentinin bir parçası olarak gördüğünü belirtmiştir. Bu durum kentsel aidiyet
duygusunun yaygınlığı açısından önemli bir bulgudur. Sadece olması gerektiği için bu kentte yaşadığını belirtenlerin
oranı ise %24(98 kişi) dir.
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Şekil 4: Kentsel Aidiyete Dair Değerlendirmeler

Anketin diğer sorusunda 400 katılımcıya “Sizce kendinizi bir kente ait hissetmeniz için gereken ölçütler nelerdir?”
diye sorulmuş ve kendilerine uyan kriterleri işaretlemeleri istenmiştir. Sadece 69 kişi fikrim yok cevabını vermiştir.
Katılımcıların kendilerini bir şehre ait hissetmeleri için, o şehirde iş imkanlarının olması önem taşımaktadır. Aynı
şekilde konut sahipliği kriteri de önem sıralamasında ikinci olarak yerini almıştır. Önceki bölümlerde açıkladığı
üzere Karasu istihdam imkanları açısından sanayi ve turizm olanaklarına sahiptir. Araştırmanın bu bölümü bu
veriyi desteklemektedir. Ayrıca yine anketin konut sahipliğinin fazla olduğu ile ilgili çıkan yanıtları, bu sorunun
değerlendirmeleri ile örtüşmektedir. 400 katılımcıdan 364 tanesi yaşadığı kentin kendi toplumsal değer yargılarına
uygun olmasına önem verdiğini belirtmiştir. Ayrıca 374 katılımcı akrabaları ile aynı kentte oturmaya önem verdiğini
söylemektedir. Sıralanan ölçütlere verilen önem sıralamasına bakıldığında; bir kentte doğmanın o kente duyulan
aidiyet duygusu ile bağlantısının iş, konut, sosyal ve kültürel bağlar, katılımcı tavır gibi etkenlerden sonra gelebildiği
gözlemlenmektedir.94 katılımcı ise bir kente dair aidiyet duygusu geliştirmesinin gerekli olmadığını beyan etmiştir.
Kentte olan bitenden haberdar olma isteği yetkililere geribildirim yapabilme tavrı ise kentlilik bilinci ve kentsel
aidiyetin bir göstergesi olarak sayılabilmektedir.
Şekil 5: Kentsel Aidiyet İçin Gerekli Görülen Ölçütler
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Anketin son sorusunda katılımcılara Karasu kentine ilişkin olumlu olumsuz yargılar sunulmuş ve kendilerine uygun
olanları işaretlemeleri istenmiştir. Kente dair olumlu yargıların daha fazla kabul gördüğü izlenmiştir. Katılımcıların
kentin yeşil alan miktarının fazlalığına önem verdiği gözlenmektedir. Turizmin Karasu kentine olumlu ya da olumsuz
etkisi olduğu konusunda katılımcıların yorumu pozitif yöndedir. Turizmin özellikle yaz aylarında kent ekonomisine
katkısının bu cevabı etkilediği konusunda yorum yapılabilir. Kentte yaşamayı istemem ama buna mecburum diyen
82 katılımcı mevcuttur. Bir önceki soruda olduğu gibi, bu sorunun değerlendirmesinde de katılımcıların yaşadığı
kentin toplumsal değer yargılarının kent seçimi ve kentsel aidiyete etkisi olduğu görülmektedir.
Şekil 6: Karasu Kentine Dair Değerlendirmeler

5. Sonuç ve Değerlendirme
Bütünü oluşturan parçalar olduklarının bilinç ve sorumluluğunda olan kentlilerin, birbirleri için önemli olduklarına
dair düşünceleri, duydukları güven ve gösterdikleri dayanışma arttıkça aidiyet duygusunun güçlenmesi kaçınılmazdır.
Öyleyse kentsel hizmet sunumunda katılım fırsatları ve ortaklıklar sunan yerel yöneticilerin kentsel aidiyet etkisi
büyüktür. Böyle bir ortamın tesis edilmesinde çağdaş yerel yönetim yaklaşımlarından yönetişimin çok aktörlü,
dayanışma temelli, katılımcılığı destekleyen tavrının olumlu etkisi olacaktır.
Hem kentsel gelişmenin olumlu yönlenebilmesi hem de toplumsal değerlerin güncele uyarlanmış sürdürülebilirliği
açısından kentsel aidiyet duygusuna önem verilmesi hassas bir konudur. Ülkelerin geleceğinin tohumlarının kentsel
birlik beraberlikle atıldığı düşünüldüğünde; yerel yönetimlerin önemi bir kez daha gözler önüne serilmektedir.
Kent planlama safhalarında fizikinin ötesinde, sosyal, kültürel ve psikolojik etkilerin hesaplanması ve buna yönelik
stratejilerin geliştirilmesi kentlerin geleceğine yatırımdır. Kentsel aidiyetin oluşum ve gelişimine yönelik eylem
planlarının ortaya konulması merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin ortaklığında daha rahat
geliştirilebilecektir. Katılım olanaklarının artırılması, kentlilerin geri bildirimlerine fırsat tanınarak değer verilmesi;
kentsel değer yargılarının ön plana çıkarılabilmesi bunun anahtarlarından biri olacaktır.
Kentsel aidiyet oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yerel yönetimlerin devamlılığı açısından da
etkendir. Bu nedenle yöneten yönetilen ekseninden; etkileşimli yönetim ve fikir birliği ortamlarına doğru gidiş
sergilenmelidir. Farkındalığı yüksek toplumların ülke ilerlemesindeki rolü unutulmamalıdır.
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INVESTIGATION OF SPATIAL PLANNING DECISIONS
IN THE PHYSICAL PLANNING HIERARCHY IN TERMS
OF SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS
FİZİKSEL PLANLAMA HİYERARŞİSİ İÇİNDE MEVCUT
MEKÂNSAL PLANLAMA KARARLARININ KIRSAL
ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN
İRDELENMESİ

Neriman Yörür (Dokuz Eylül Üniversitesi), Ayşegül Altınörs Çırak (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Abstract:
At the top of the physical planning hierarchy in Turkey it is located spatial strategy plans. Then, 1/25.000 scale environmental plan, 1/5.000 scale master plan and 1/1.000 scale application development plan are followed. Spatial
strategy and environmental plan, which are the large scale plans, comprising; natural resource management, development areas of urban and rural areas, population, intensity and sectoral decisions. Planning discipline focuses on urban
areas and presents strategies for the solution of urban problems. The spatial problems of the rural areas and villages
are resolved within their own dynamics. The subscale plans do not include rural settlements. Just large-scaled plans
decide for the rural areas. But, only rural settlement borders and development areas, if any, are shown for the rural
settlements. When these plan decisions are made, detailed analyzes and examinations are not made enough about the
rural settlements. Likewise, decisions on building permits and parcel sizes in agricultural areas are made without detailed analysis of agricultural areas. Also on large scale plans agricultural lands under the pressure of urbanization can
be transformed into non-agricultural functions. Agricultural policies and related laws and regulations can also create
infrastructure for this transformation. However, the rugged, ignorant nature of urban-focused planning has begun to
change in the last period, as natural resource management and sustainability are important issues. Thus, with the Metropolitan Act 6360 in Turkey, it was decided to make holistic large scale plans in the big cities and development plans
for the rural settlements which were transformed to the neighborhood status. In this context, it is aimed to disscuss the
inadequacy of the rural analysis of the planning and the inadequacy of the planning decisions for the rural areas in this
paper. Problems in planning approaches to rural areas and the ignoring of the unique architectural and agricultural
characteristics of rural areas in planning process will be assessed through examples. Within this context, the scope of the
Metropolitan Law No. 6360, the large-scale plans such as İzmir and Aydın province plans will be examined interms of
the sectoral assignments, density, settlement and development decisions for the rural settlements which are transformed
to the neighborhood status. Also building permissions, special decisions and plan legends for the agricultural areas and
rural settlements will be examined. As a result, the decision-making processes for large-scale plans for rural areas will
be discussed and suggestions for the establishment of holistic spatial strategies for rural areas will be evaluated.
Key words: Spatial planning, rural areas, sustainability.
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1. Giriş
Türkiye’de fiziksel planlar hiyerarşisi içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan mekânsal strateji planları en
üst kademede yer alırken, bu planları 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları, 1/5.000 ölçekli nazım imar planları
ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları izlemektedir. Üst ölçekli planlar olan mekansal strateji ve çevre düzeni
planları; doğal kaynak yönetimi, kentsel ve kırsal bölgelerle ilgili yeni gelişme alanları, temel nüfus, yoğunluk ve
sektörel atamaları içermektedir. Planlama disiplini kent odaklı doğası itibariyle kentsel alanlarla ilgilenmekte ve
kentsel sorunların çözümüne yönelik stratejileri ortaya koymaktadır. Nazım ve uygulama imar planı köy niteliğindeki
kırsal yerleşmeler için yapılmamakta, bu yöreler kendi dinamikleri içerisinde mekansal sorunlarını çözmektedir.
Bölgesel nitelikteki üst ölçekli planlar kırsal alanlar ve kırsal yerleşmelerle ilgili kararların geliştirildiği planlardır.
Buna karşın bu planlarda kırsal yerleşmelerin yalnızca yerleşim lekesi gösterilmekte, yerleşimlere ilişkin detaylı analiz
ve incelemeler yapılmamaktadır. Aynı şekilde tarımsal alanlar için de tarımsal üretimin gereksinimleri iyi analiz
edilmeden yalnızca tarımsal amaçlı yapılaşma kararları verilmektedir. Planlama kademesi içinde üst ölçekli planlarda
kırsal alanlar ve kırsal yerleşmeler kentleşme baskısı altında kalan ve kalmayan yerleşmeler olarak değerlendirilerek
planlanmakta, baskı altında kalan alanlardaki tarım arazileri tarım dışı fonksiyonlara ayrılabilmektedir. Benimsenen
politikalar, düzenlenen yasa ve yönetmeliklerle de bunun altyapısı oluşturulmaktadır.
Bununla birlikte kent odaklı planlamanın kırsalı göz ardı eden yapısı son dönemde doğal kaynak yönetiminin
ve sürdürülebilirlik meselesinin gıda güvenliği, iklim değişikliği gibi sorunlar dolayısıyla yoğun olarak gündeme
gelmesiyle değişmeye başlamıştır. Özkök (2015)’ ün de ifade ettiği gibi; sürdürülebilirlik, bugünün gereksinimlerinin,
gelecek kuşakların da kendi gereksinimini karşılama hakkını ortadan kaldırmadan karşılanmasıdır, yani ekonomik,
sosyal ve çevresel mekandaki gereksinimlerin, kaynakların uzun vadede dengeli kullanımı ve gelecek kuşakların
ihtiyaçları düşünülerek giderilmesidir. Kırsal alanlarda da sürdürülebilirliğin sağlanması üst ve alt ölçek planlama
kararlarının geniş kapsamlı araştırma ve analizlerin yapılarak üretildiği bir durumda mümkün olacaktır.
Planlamanın kırsal ile ilgili analiz ve incelemelerinin sınırlılığı içinde kırsal alanlar için geliştirilen plan kararlarının
yeterlilik durumu bu çalışma kapsamında incelenmek istenmektedir. Planlamanın her ölçekte kırsala ilişkin analiz
ve özgün dil geliştirme deneyiminin kısıtlılığının yarattığı sorunlar ve kırsalda genellemeci yaklaşımlarla göz ardı
edilen unsurlar örnekler üzerinden tartışılacaktır. Bu kapsamda 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında olan
İzmir-Manisa ve Aydın-Muğla-Denizli illerini kapsayan üst ölçekli planlarda; mahalle statüsünde bulunan kırsal
yerleşmeler için geliştirilen yapılaşma kararları ile tarımsal alanlar için belirlenen kararlar, plan notları ve lejantlar
üzerinden incelenecektir. Mekânsal strateji planları ve bölge planlarının kırsal alanlara özgü farklı özellikleri ele alış
biçimleri tartışılacak ve bütünsel mekânsal stratejilerin oluşturulması için öneriler oluşturulacaktır.

2. Türkiye’de İmar Mevzuatında Plan Türleri/Planlama Kademelenmesi İçinde Kırsal Alanlar
3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde 14.06.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal
Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre Türkiye’de fiziki mekânsal planlama hiyerarşisi içinde; mekânsal strateji planları,
çevre düzeni planları, imar planları (nazım, uygulama, revizyon, ilave, mevzi, ıslah, özel çevre koruma, köy yerleşme,
turizm amaçlı, koruma amaçlı ve milli park geliştirme) yer almaktadır. Yönetmeliğin 6. Maddesinde bu planlama
kademeleri arasındaki ilişkiler şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar
Planları olarak hazırlanır. Buna göre planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekânsal Strateji
Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından oluşur. Arazi kullanım ve yapılaşmada
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sadece mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları kararlarına uyulur. Plan kademelenmesi uyarınca
il bütününde yapılan çevre düzeni planları, yürürlükteki bölge veya havza düzeyindeki çevre düzeni planının genel
kararlarına aykırı olmamak kaydıyla hazırlanır. Mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları hazırlanırken kalkınma
planı, bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgeleri ile ortaya konulan hedefler dikkate alınır”
Üst ölçekli planlar olan mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planlarının tanımı Yönetmeliğin 4. Maddesinde
yapılmaktadır. Buna göre;
Mekânsal Strateji Planı; “Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren,
bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate
alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin
korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair
mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000,
1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve
gerekli görülen bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan planı”,
Çevre Düzeni Planı; “Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu,
göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım,
turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında
ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 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” olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanımlar çerçevesinde mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları bölgesel ölçekte kentsel ve kırsal
alanları kapsayan planlardır. Temel coğrafi veriler ve sektörel genel arazi kullanım kararları çevre düzeni planları
ile belirlenmektedir. Kentsel bölgeler için çevre düzeni planları ile uyumlu olmak şartıyla; genel arazi kullanım,
gelişme büyüklükleri, sosyal ve teknik altyapı alanlarını kapsayan nazım imar planları hazırlanmakta ve nazım
planlar uygulama imar planlarına yön vermektedir. Ancak mevzuata göre kırsal nitelikli alanlarda nazım ve
uygulama imar planı yapılması zorunlu değildir. Yalnızca üst ölçekli plan kararları ve varsa köy yerleşme planları
ile yapılaşma koşulları belirlenmektedir. Her ne kadar 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası
ile büyükşehirlerde bütüncül üst ölçekli planlar yapılması ve kırsal yerleşmelerin mahalle statüsüne getirilerek imar
planlarının yapılması öngörülse de kırsal yerleşmeler için planlama sürecinin nasıl yürütüleceği/yürütülmesi gerekliliği
halen tartışılan bir konudur. Bu sorunun aşılabilmesi için planlamanın kırsala ve kırsal yerleşmelerin niteliklerine
uyumlu analiz ve planlama yöntemlerini geliştirmesi gereklidir. Oysa planlama kent ve kentsel alan kullanımlarına
odaklanan yapısı dolayısıyla kırsala ilişkin karar ve dil geliştirmekte yetersiz kalmaktadır. Nitekim Mekânsal Planlar
Yapım Yönetmeliği’nde geçen mekânsal kullanım tanımları; belediye hizmet alanı, çalışma alanları, endüstri bölgesi,
endüstriyel gelişme bölgesi, gar ve istasyon alanı, küçük sanayi alanı, kültürel tesis alanı, lojistik bölge, otogar, resmi
kurum alanı, sanayi alanı, sosyal altyapı alanları, sosyal tesis alanı, teknik altyapı alanları, toplu işyerleri gibi kentsel
kullanım tanımlarını içerirken, kırsal alandaki kullanımlara dair hiçbir kullanımı tanımlamamaktadır. Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği’nde farklı planlama ölçeklerinde kırsal alanlarla ilgili geliştirilen lejant maddeleri Tablo
1’ de gösterilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere kırsal alana ilişkin gösterimler de oldukça kısıtlı durumdadır.
Ülkemizde köyden kente göç ile birlikte şehir merkezlerinde yoğunlaşan nüfusun en büyük gereksinimlerinden
biriside konut olmuştur. Plansız ve kontrolsüz bir göç nedeni ile gerek kamu gerekse özel sektör bu ihtiyacın
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çözümü için gerekli finansmanı sağlayamamıştır. Bu durum hızlı göç ve bu göçe yeterince hazır olmayan göç
alan bölgelerde alt yapı ve konut sorununu ortaya çıkarmıştır. İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi olan
barınma konusu göz önüne alındığında konut kavramının yerleşik kişiler için ne kadar önemli ve vazgeçilemez
bir kavram olduğu görülmektedir.
Şehirleşmenin sonucunda konut ihtiyacının artması ile birlikte kişilerin asgari barınma ihtiyaçlarını karşılayacak
gecekondu tabir ettiğimiz yapılarla birlikte betonarme dediğimiz modern yapılar birlikte boy göstermeye başlamıştır.
Daha sonra kentsel dönüşüm programları uygulanmak suretiyle gecekondu bölgeleri ıslah edilmeye çalışılmış, gerek
özel sektör gerekse devlet bu yerleri kamulaştırarak konut inşaatlarına başlamıştır.
İnşaat sektörü ülkemizde istihdamın %6,1’ini sağlamaktadır ve sektörde istihdam edilen kişi sayısı 2016 yılsonu
itibariyle 1.836.000 kişidir. Sektörün ekonomi içerisindeki doğrudan payı %8 dolayındadır. Dolaylı payı ise
kendisine bağlı farklı sektörler hesaba katıldığı zaman %30 düzeyindedir. İnşaat sektörü kendisine mal ve hizmet
üreten 250’ye yakın alt sektörü beslemektedir. Bina inşaatlarının %75’ini konut inşaatları oluşturmaktadır. Konut
üretiminde kullanılan ürünlerin %90’ı yerli üretim olup, cari açık yaratmayan başlıca sektörlerden biridir.(İntes, 2016)
Ülkemizde konut sektörü, kredi faiz oranlarının düşmesi ve enflasyonist ortamın geride kalması ile ciddi bir mesafe
almış, üretilen konut miktarlarında önemli artışlar sağlanmıştır. Kontrolsüz bir şekilde köyden kente göç ile birlikte
karşılanamayan bir konut talebi meydana gelmiş ve devlet bu sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri
desteklemek amacı ile çeşitli istisna, teşvik ve muafiyetler uygulamaya koymuştur.
Bu çalışmada konut sektöründe faaliyette bulunan özel inşaat yapan işletmelerde, KDV uygulaması ve iade
işlemlerine yönelik gerçek veriler kullanmak suretiyle bir uygulama yaparak, indirimli orana tabi işlemleri nedeni
ile KDV iadesi alacak işletmelere yardımcı olmak ve indirimli orana tabi işlemleri nedeni ile KDV iade sürecinde
yaşanan sorunlara yönelik bazı öneriler getirilmesi amaçlanmıştır.
Tablo 1. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde Kırsal Alanlarla İlgili Farklı Ölçeklerdeki Plan Gösterimleri (Url 7)
Ortak Gösterimler
Orman Alanı
Zeytinlik Alan
Mera Alanı
Doğal Karakteri
Korunacak Alan

Mekânsal Strateji Planı Çevre Düzeni Planı
Gösterimleri
Gösterimleri
İdari Merkezler (İl,
Kırsal Gelişim Odakları İlçe, Belde, Köy
Merkezleri)
Tarımsal Faaliyet
Kırsal Yerleşik Alan
Odakları
Depolama Alanları

Tarım Alanı
Organize Tarım ve
Hayvancılık Alanı
Sulama Alanı
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Nazım İmar Planı
Gösterimler

Uygulama İmar
Planı Gösterimler

Köy Sınırı

Köy Sınırı

Tarım ve Hayvancılık
Tesis Alanı
Tarım ve Hayvancılık Tarımsal Nitelikli
Tesis Alanı
Alan
Örtü Altı Tarım
Tarım Alanı
Arazisi
Su Ürünleri Üretim
Organik Tarım Alanı
ve Yetiştirme Tesisi
Makilik-Fundalık
Su Ürünleri Üretim
Alan
ve Yetiştirme Tesisi
Makilik-Fundalık
Alan
Depolama Alanı
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Planlamanın sosyo-ekonomik bir birikim ve çekim alanı olarak kentsel alana ilişkin çözümler üretmesi kadar, kırsal
alanların gereksinim ve sorunlarına çözüm üretmesi, tarımsal alanlar ve doğal nitelikli alanların korunmasına yönelik
stratejileri ortaya koyması da önemli bir gereksinimdir. Kırsalın sağlıklı bir biçimde planlanması, tarımsal üretimin
ve verimliliğin sürdürülmesi, kırsal yerleşmelerin altyapı gereksinimlerinin karşılanması, kırsalda yaşayanların
ekonomik ve sosyal anlamda desteklenmesi açısından önemlidir. Kırdan kente göç süreçlerinin kontrol edilebilmesi
ve tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması da kırsala ilişkin plan ve politikaların geliştirilmesine bağlıdır. Bu
çalışma kapsamında tartışılması istenilen temel konu planlamanın kırsal alanın sorunlarına genellemeci bir bakış
açısıyla bakması ve yeterince hassas yaklaşmaması durumudur. Planlama süreçleri tarımsal alanların ve doğal nitelikli
alanların kaybı, kırdan kente göçün nedenleri, kırsalın özgün mekânsal niteliklerinin yok olması vb. sorunlara
eğilmemektedir. Planlamanın kırsala genellemeci yaklaşımı, yazının ilerleyen bölümlerinde incelenen üst ölçekli
plan örnekleri üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır.

3. Kırsal Alanların Fiziksel Mekânsal Planlama İçerisindeki Temsilinin Üst Ölçekli Plan
Örnekleri Üzerinden İncelenmesi
Önemli tarımsal havzalar ve alanları içeren Ege Bölgesi’nin İzmir-Manisa ve Aydın-Muğla-Denizli illerini kapsayan
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının kırsal alanlar için geliştirdikleri kararlar incelenmiştir. Bu incelemede
plan açıklama raporu, plan gösterimleri ve plan hükümlerinde tarım alanları, orman alanları ve kırsal yerleşmelere
ilişkin geliştirilen kullanım ve yapılaşma kararlarının dökümü gerçekleştirilmiştir. Doğal niteliği dolayısıyla korunma
altına alınmış olan özel statüdeki kırsal bölgelere dair kararlar kapsam dışı bırakılmıştır.

3.1. Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve 09.03.2011
tarihinde onaylanan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
Plan Açıklama Raporu’nda; kırsal yerleşme alanları, yayla yerleşme alanları, organize tarım alanları, su ürünleri
üretim alanları, yayla turizmi alanları ve tarım alanlarına ilişkin açıklamalar bulunduğu görülmektedir (Url 1).
Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Gösteriminde (Şekil
2) kırsal alanlara ilişkin olarak ise; “kırsal yerleşme alanı, organize tarım/hayvancılık alanı, tarımsal sanayi,
şarapçılık alanı, tarım arazisi, çayır-mera, sulama alanı, tigem arazisi, orman alanı, doğal ve ekolojik yapısı
korunacak alan, makilik-fundalık-çalılık alan, sazlık-bataklık alan, önemli doğa alanı” gösterim maddeleri
yer almaktadır (Url 2).
Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Plan Hükümlerinde;
kırsal yerleşme alanları, yayla yerleşim alanları, tarım arazileri, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili
tarım arazileri, marjinal tarım arazileri, örtü altı tarım arazileri, arazi toplulaştırma alanları, tarımsal amaçlı yapılar,
tarımsal amaçlı entegre yapılar, organize tarım alanlarının tanımlamalarının yapıldığı ve yapılaşma koşullarının
tarif edildiği görülmektedir (Url 3).
Planın genel hükümler başlığı altında; kırsal yerleşmelerin sınırlarının alt ölçekli planlarda kesinleştirileceği, söz
konusu planlarda kırsal yerleşmelerin gelişme alanı büyüklüklerinin belirlenmesinde kırsal yerleşimlerin gereksinimleri
esas alınacağı, bu planın ölçeği gereği gösterilememiş olan mahalle ve mezra gibi kırsal yerleşik alanlarda bu planın
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kırsal yerleşme alanlarına ilişkin “Kırsal yerleşme alanları” plan hükümlerine göre uygulama yapılacağı ifadeleri
yer almaktadır.

Şekil 1. Aydın-Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı Gösteriminde Kırsal Alanlarla İlgili Gösterimler

Planın uygulama hükümlerinde ise; kırsal yerleşme alanları, yayla yerleşme alanları, organize tarım alanları, tarım
arazileri, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri için kullanım
ve yapılaşma koşullarının tanımlanmış olduğu görülmektedir.
Bu tanımlarda kırsal yerleşme alanları yapılaşma koşulları şöyle açıklanmaktadır:
“Planlı kırsal yerleşme alanlarında onaylı imar planları geçerlidir. İmar planı olmayan kırsal yerleşme alanlarında
konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm tesislerinde yapılanma koşulları: Maks. Bina yüksekliği=6,50
m. (2 kat), Maks. Emsal=0,50’dir. Silo, samanlık, yem deposu, vb. Yapılar için maksimum bina yüksekliği ihtiyaç
doğrultusunda belirlenir. Bu alanlardaki yapılaşmalarda, renk, çatı kaplaması, cephede doluluk ve boşluk oranları, bina
birim ölçüleri vb. gibi konularda çevre karakteristiklerine uyularak, bölgenin tarihi ve kültürel kimliği korunacaktır.
İmar planı olmayan kırsal yerleşme alanlarında, yerleşmenin ihtiyacına yönelik olarak ilk ve ortaöğretim tesisi, ibadet
yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak, bu kullanımların yer seçimi, bağlı
bulunduğu belediyesince oluşturulan bir komisyon tarafından, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin
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sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere, uygulama projelerine göre, ilgili kurum ve kuruluş adına yapı ruhsatı ve yapı
kullanma izni verilir. Bu kullanımlar haricindeki tüm kullanımlar için imar planı yapılması zorunlu olup yapılaşma
koşulları imar planlarında belirlenecektir.”
Yayla yerleşme alanları için getirilen kararlar ise şunlardır:
“Bu alanlarda yer alan tarım arazilerinde “8.3.tarım arazileri” plan hükümlerine uyulacaktır. Tarım dışı arazilerde,
kadastral bir yola cephesi olmak kaydı ile konut yapılması durumunda yapılanma koşulu: Min. İfraz = 5.000 m2,
Emsal (e) = 0,05, Max. İnşaat alanı = 100 m2, Max. Bina yüksekliği = 6,50 m. (2 kat) olacaktır”.:
Tarım arazileri için getirilen yapılaşma kararları şunlardır:
“Mutlak tarım arazilerinde emsal (e) = 0,20’yi, marjinal tarım arazilerinde emsal (e) = 0,30’u geçmemek, ilgili
kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu planda değişikliğine gerek olmaksızın, 3194
sayılı imar kanunu kapsamında işlem tesis edilir…”
Mutlak tarım arazileri için geliştirilen kararlarda:
“..Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup, inşaat alanı 75
m2’yi geçemez. Emsal (e) = 0,20’dir. Örtü altı tarımın yapıldığı, fiilen sulanan veya ilgili kurum ve kuruluşlarca sulama
projesi kapsamında olan mutlak tarım arazilerinde 3194 sayılı imar kanunu’nun 27. Maddesi kapsamında kalan
hayvancılık amaçlı yapılar hariç, hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez..” ifadeleri yer almaktadır.
Özel ürün arazileri için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesi kapsamında kalan hayvancılık amaçlı yapılar hariç,
hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 75 m2’yi
geçemez, tarımsal amaçlı yapılar için emsal (e) = 0,10’dur…Belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahaların imar
hudutları kapsamı içine alınması halinde, çiftçinin barınma ihtiyacını karşılayacak yapı ile altyapı ve sosyal tesisler
dahil toplam yapılaşma alanı, zeytinlik alanının %10’unu geçemez.” ifadeleri yer almaktadır.
Dikili tarım arazileri için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesi kapsamında kalan hayvancılık amaçlı yapılar hariç,
hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 100 m2’yi
geçemez, tarımsal amaçlı yapılar için emsal (e) = 0,10’dur.” ifadeleri yer almaktadır.
Marjinal tarım arazileri için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahi olup, inşaat alanı 150 m2’yi
geçemez. Emsal (e) = 0,30’dur. Örtü altı tarımın yapıldığı, fiilen sulanan veya ilgili kurum ve kuruluşlarca sulama
projesi kapsamında olan marjinal tarım arazilerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesi kapsamında kalan
hayvancılık amaçlı yapılar hariç, hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez.” ifadeleri yer almaktadır.

3.2. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
23.06.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı Plan Hükümlerinde; “kırsal yerleşme alanları, tarım ve hayvancılık geliştirme alanları, tarımsal amaçlı
yapılar, tarımsal amaçlı entegre tesisler, tarımsal amaçlı yeraltı depolama alanları, tarım ve hayvancılık
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geliştirme alanları, teknolojik sera bölgesi, organize çiçekçilik bölgesi, eko-turizm alanları, kamping alanları,
tarım arazileri, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, marjinal tarım arazileri, örtü
altı tarım arazileri, çayır-mera alanları, sulama alanları, uygulama alanları veya bölgeleri, arazi toplulaştırma
alanları, ekolojik (organik) tarım, orman alanları, 2-B alanları, ağaçlandırılacak alanlar, mesire alanları, su
ürünleri yetiştirme alanları, ekolojik etkilenme bölgeleri, tampon bölgeler” tanımlamaları yapılmıştır (Url 4).
İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Gösteriminde (Şekil 2) kırsal alanlara
ilişkin olarak; “kırsal yerleşme alanı, tarım ve hayvancılık geliştirme alanları, organize çiçekçilik bölgesi,
tarım arazisi, çayır-mera arazisi, sulama alanı, orman alanı, teknolojik sera bölgesi, sakız ağacı geliştirme
bölgesi” gösterimleri yer almaktadır (Url 5).
Genel hükümler başlığı altında ise; “kırsal yerleşme birimlerinin sınırları alt ölçekli planlarda kesinleştirilecektir. Söz
konusu planlarda kırsal yerleşmelerin gelişme alanı büyüklüklerinin belirlenmesinde kırsal yerleşimlerin gereksinimleri
esas alınacaktır. Bu planda, planın ölçeği gereği gösterilmemiş, mahalle ve mezra gibi kırsal yerleşik alanlarda bu planın
kırsal alanlarla ilgili 8.1.2. Nolu plan hükümleri uygulanır. Bu planda gösterilenler dışında, kentsel ve kırsal yerleşme
alanları içinde yer alacak sosyal ve teknik altyapı alanlarının, alt ölçekli planlarda dengeli ve fonksiyonel olarak dağılımı,
3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen standartlara göre sağlanacaktır. … bu alanlara ilişkin
yeni yer seçimleri ve alt ölçekli planlar ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda çevre düzeni planı değişikliği
yapılmaksızın ilgili idarelerce yapılır ve onaylanır…” ifadeleri yer almaktadır (Url 6).

Şekil 2. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı Gösteriminde Kırsal Alanlarla İlgili Gösterimler
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Uygulama hükümlerinde ise;
Kırsal yerleşme alanları, depolama alanları, tarım ve hayvancılık geliştirme alanları, eko-turizm alanları, tarım
arazileri (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabi araziler), mutlak tarım arazileri, özel
ürün arazileri, dikili tarım arazileri, marjinal tarım arazileri, tarım arazileri (3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa tabi araziler), teknolojik sera bölgesi, çayır-mera alanları ve orman
alanları için yapılaşma koşullarının tanımlandığı görülmektedir.
Kırsal yerleşmeler için geliştirilen kararlarda;
“Bu planda sınırları şematik olarak gösterilmiş olan kırsal yerleşmeler ile bunların mahalle ve bağlı mezralarını kapsayan
alanlarda, koruma ve gelişim ilkelerine uygun imar planlarının hazırlanması esastır. Planı bulunmayan köy ve mezralar
ile belediye sınırları içine katılarak mahalleye dönüştürülmüş/dönüştürülecek kırsal yerleşmelerin yerleşik alanlarında
uygulama imar planları yapılıncaya kadar aşağıdaki koşullar uygulanır. Kırsal yerleşme alanlarında, konut, tarım ve
hayvancılık amaçlı yapılar, turizm tesisleri, ticaret üniteleri, kamu hizmetine yönelik yapılar, sosyal ve teknik altyapı
alanları, açık ve yeşil alanlar yer alabilir. Bu alanlarda, konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar,
bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşullarını aşmamak kaydıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun, Plansız Alanlar
İmar Yönetmeliği’nin 5. Bölümünde belirtilen esaslara göre yapılır. Planlı kırsal yerleşme alanlarında onaylı imar
planları geçerlidir. İmar planı olmayan kırsal yerleşme alanlarında konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm
tesislerinde yapılanma koşulları: Maks. Bina yüksekliği=6,50 m. (2 kat) maks. Emsal=0,50’dir. Silo, samanlık, yem
deposu, vb. Yapılar için maksimum bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belirlenir. Bu alanlardaki yapılaşmalarda,
renk, çatı kaplaması, cephede doluluk ve boşluk oranları, bina birim ölçüleri vb. gibi konularda çevre karakteristiklerine
uyularak, bölgenin tarihi ve kültürel kimliği korunacaktır. İmar planı olmayan kırsal yerleşme alanlarında, yerleşmenin
ihtiyacına yönelik olarak ilk ve ortaöğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı
şartı aranmaz. Bu kullanımlar haricindeki tüm kullanımlar için imar planı yapılması zorunlu olup yapılaşma koşulları
imar planlarında belirlenecektir.” ifadeleri yer almaktadır.
Depolama alanları için geliştirilen kararlarda:
“Onaylı alt ölçekli planlarda depolama alanı olarak ayrılan alanlarda, mevcut plan koşulları geçerlidir. Bu alanlarda
yoğunluk artırıcı plan değişikliği yapılamaz. Bu alanlarda sanayi hammadde ve üretim malzemeleri ile bitkisel ve hayvansal
ürünler için, açık ve kapalı depolama ve stok alanı, yükleme ve boşaltma alanları ile bunların ihtiyacı olan açık ve
kapalı otoparklar, garajlar ve altyapı tesis alanları yer alabilir. Kentsel ve kırsal yerleşme alanları içerisinde endüstriyel
hammadde ile bitkisel ve hayvansal mamul ürünlerinin açık ya da kapalı olarak depolanacağı tesislerin yer seçimine izin
verilemez. Alt ölçekli planlarda, aynı depolama alanı içinde yer alabilecek sanayi hammadde ve üretim malzemeleri ile
bitkisel ve hayvansal ürünlerin ayrı bölgelerde depolanmalarına yönelik kararlar üretilecektir. Bu alanlarda yapılanma
koşulları: Min. İfraz=5.000 m², Maks. Emsal=0,50’dir.” ifadeleri yer almaktadır.
Tarım ve hayvancılık geliştirme alanları için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda, tarım ve hayvancılığa yönelik araştırma ve geliştirme birimleri, ürün toplama, depolama, saklama,
pazarlama alanları, ürün borsası, ürün işleme ve paketleme tesisleri ve besicilikte kullanılacak yem üretim alanları,
tarımsal amaçlı yapı ve tarımsal amaçlı entegre tesisler, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için seralar, hayvancılık ve et entegre
tesisleri, tarımsal işletmelerin ön arıtma ya da toplu arıtma tesisleri, tarımsal araç-gereç parkları, ile çalışanların ihtiyacına
yönelik sosyal ve kültürel donatı alanları, sağlık ve eğitim tesisleri, gereksinimlere ve planlama ilkelerine uygun şekilde,
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toplu olarak (organize şekilde) yer alabilecektir. Bu alanlarda yer alacak işletmelerin yapılanma koşulları ve nitelikleri
alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” ifadeleri yer almaktadır.
Eko-turizm alanları için geliştirilen kararlarda:
“Alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin
yönetmelik hükümlerine uygun olan, turizme dönük, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, pansiyonlar, konutlar
(çiftlik evi, dağ evi vb.), günübirlik tesisler, sağlıklı yaşam tesisleri, spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı
alanları yer alabilir. Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır. Bu alanlarda
yapılanma koşulları: maks. Emsal=0,10, Maks. Bina yüksekliği=7,50 m. (2 kat), Yapı yapılabilecek min. parsel
büyüklüğü=5.000 m2’dir”. ifadeleri yer almaktadır.
Tarım arazileri (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabi araziler) için geliştirilen kararlarda:
“….Tarımsal amaçlı faaliyetin gerektirdiği (hayvancılık, seracılık gibi) çiftçinin barınabileceği yapılar dışında tarım
alanlarında barınma amaçlı yapılara izin verilmez.” ifadeleri yer almaktadır.
Mutlak tarım arazileri için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 75 m2’yi
geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için maks. Emsal=0,05’dir. Parselin tamamı için maks. inşaat alanı 2.000 m2’yi
geçemez.” ifadeleri yer almaktadır.
Özel ürün arazileri için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda, tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 75
m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için maks. Emsal=0,05’dir. Parselin tamamı için maks. inşaat alanı 2.000
m2’yi geçemez.” ifadeleri yer almaktadır.
Dikili tarım arazileri için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda, tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 100
m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için maks. Emsal=0,05’dir. Parselin tamamı için maks. inşaat alanı 2.000
m2’yi geçemez.” ifadeleri yer almaktadır.
Marjinal tarım arazileri için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 150
m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapı yapılacak parsellerin 5.000 m2 lik kısmı için maks. Emsal: 0,30’dur. 5.000 m2
den büyük parsellerde ise geri kalan parsel alanı için maks. Emsal: 0,10’dur. Parselin tamamı için toplam inşaat
alanı 10.000 m2’yi geçemez”.
Tarım arazileri (3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu kanununa tabi araziler)
için geliştirilen kararlarda:
“…Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 75
m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapı yapılacak parsellerin 5.000 m2 lik kısmı için maks. Emsal: 0,10’dur. 5.000 m2
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den büyük parsellerde ise geri kalan parsel alanı için maks. Emsal: 0,05’dir. Parselin tamamı için toplam
inşaat alanı 2.500 m2’yi geçemez…” ifadeleri yer almaktadır.
Teknolojik sera bölgesi için geliştirilen kararlarda:
“Bu alanlarda, beton temel, çelik çatılı vb. Nitelikli seralar yapılabilir. Seralar inşaat alanına dahil değildir. Sera
faaliyetlerinin gerektirdiği idari, depo, sosyal vb. Gibi tesisler için yapılanma koşulları: maks. bina yüksekliği=4,50
m. (1 kat) maks. Emsal= 0,05’dir.” ifadeleri yer almaktadır.
Çayır-mera alanları için geliştirilen kararlarda:
“..Bu alanlardaki tescilli mera arazilerinde, 4342 sayılı mera kanunu kapsamında uygulama yapılacaktır. Bu planın
onayından önce, alt ölçekli planlarla arazi kullanım kararı getirilmiş tescilli meralarda, mevzuata uygun olarak mera
vasfı kaldırılmadan imar uygulaması yapılamaz. İnşaat izni verilemez…” ifadeleri yer almaktadır.
Orman alanları için geliştirilen kararlarda:
“… Bu planda orman alanı olarak belirlenmiş, ancak özel mülkiyete tabi olup mülkiyeti kesinleşmiş ve tapuya tescil
edilmiş parsellerde, kadastral bir yola cephesi olmak şartıyla, Tarım arazileri plan hükümleri geçerlidir. Ancak, orman
bütünlüğü içerisinde kalan ve etrafı orman dokusu ile çevrili olan özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş)
parsellerde, kadastral bir yola cephesi olmak veya orman yolları için orman genel müdürlüğünden geçiş yolu izni alınmak
şartıyla, sadece, tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılar ile çiftçinin barınması amaçlı yapılar yer alabilir. Müştemilatlar
emsale dahildir. Bu alanlar için yapılaşma koşulu: Min. Parsel=5000 m² emsal=0.05, Hmaks=2 kat, Maks. inşaat
alanı= 250 m²’dir.” ifadeleri yer almaktadır.

4. Değerlendirme
Türkiye’de kırsal alanlar, bölge ölçeğinde üst ölçekli planlar doğrultusunda planlanmaktadır. Korunacak alan
statüsündeki kırsal alanlar için özel planlama süreçleri yürürlüğe girmekte, kırsal yerleşmeler için de arazi kullanım
planlaması niteliğindeki, sınırlı örneği bulunan köy yerleşme veya köy gelişme planları yapılabilmektedir. 6360 sayılı
yasa sonrasında ise büyükşehir statüsündeki kırsal yerleşmeler mahalle statüsüne getirilmiş ve imar planı yapılması
durumu ortaya çıkmıştır. Belirtildiği gibi bu süreç henüz başlangıç aşamasında olduğundan, pratikte halen kırsal
alanlarda ağırlıklı olarak üst ölçekli plan kararları geçerli olmaktadır.
Bu çalışma kapsamında Aydın-Muğla-Denizli ve İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planlarının incelenmesinden, planlarda
kırsal alanların korunmasına ve sürdürülebilirliğine ilişkin belirlenen karar ve gösterimlerin birbirine çok benzer
nitelikte ve genel koşullar olduğu görülmektedir. Bu bölgelerin içerdiği ülkemiz ölçeğinde de önem taşıyan Büyük
Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay gibi tarımsal havzaların özellikleri, sorunları, tarımsal bölgelerdeki
parsel büyüklükleri, ürün desenleri ve ürün desenine yönelik mekânsal gereksinimlerin planlarda değerlendirilmediği
görülmektedir. Aynı şekilde kırsal yerleşimler için de genel kararlar geliştirilmekte olduğu ve kırsal yerleşmelerin
özelleşen sorunları ve özgün dokularının dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda Ege’nin 5 farklı ilini
kapsayan planların, genel hükümleri ve uygulama hükümleri incelendiğinde kırsal alanlar için belirlenen yapılaşma
koşullarının genel-geçer nitelikte ve benzer olduğu görülmektedir. İncelenen her iki planda da kırsal yerleşmeler
için 2 katlı yapılaşma ve 0.50 emsal kararı verilmiştir. Yine tarımsal amaçlı yapılaşmalarda genel olarak tek veya 2
kat gabari koşulu ve %5 ile %10 arasında emsal kararları verilmiştir. Yapıların parseller içindeki konumuna ilişkin
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bir karar getirilmemiştir. Belirlenen emsaller doğrultusunda tarım alanlarında çiftçi barınakları her iki planda da 75
metrekare ile, toplam inşaat alanları 2000-2500 metrekare ile sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Ancak tarım arazilerinde
bu büyüklükteki tarım dışı kullanımların doğurabileceği sakıncalar göz önünde bulundurulmamıştır. Kırsaldaki
çevre sorunlarına dair alınması gereken altyapı önlemlerinin, kırsal nüfusun sürdürülmesine dair sosyal ve teknik
altyapı önlem ve stratejileri plan kararlarında yer almadığı görülmektedir. Mekânsal planlama kurumlarının kırsaltarımsal yapıya ilişkin güncel analiz verilerine ulaşamadığı ve kırsala ilişkin yetersiz bilgi üzerinden plan kararı
geliştirildiği, bu durumun genellemeci bir yaklaşım ortaya çıkardığı ifade edilebilir. Bununla birlikte her iki planda
da yerleşimlerin çevresindeki tarım alanları genel olarak gelişme konut bölgeleri olarak belirlenmiş durumdadır.
Kırsal alanlardaki yerleşmelerin planlamasına ilişkin olarak çalışma kapsamında incelenen İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi ve Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarında sadece köy sınırları
ve kırsal yerleşme alanları gösteriminin yer aldığı görülmektedir. Tarım arazileri gösteriminde genel olarak; mutlak
tarım arazileri, marjinal tarım arazileri, dikili tarım arazileri, depolama alanlarına ilişkin genel yapılaşma koşulları
belirlenmiştir. Ürün desenine ilişkin kararlar sadece birkaç ürünle (çiçekçilik, şarapçılık vb.) sınırlı bırakılmıştır.
Plan raporunda ise yine genel, tavsiye niteliğinde öneriler bulunmaktadır.
Bu çalışma kapsamında kırsal alanlarda genellemeci planlama kararları üretmekten uzak ve sürdürülebilir bir kırsal
planlama için aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. Elbette bu öneriler geliştirilebilir ve çoğaltılabilir. Ancak bütün
bunların sorgulanarak üst ölçekli planlardaki gösterimlerin ve yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi
gereklidir. Yeniden gözden geçirilecek kararlar alt ölçekli planları kendilerine bağlı kılacağından kırsal alanlarda
sürdürülebilirliği teşvik ederek uygulanmasını zorlayacak kararlardır.
• Üst ölçekli planlarda standart gösterimlerin yerine yere ve kıra özgü gösterim biçimlerinin oluşturulması
gereklidir. Bunun için de öncelikle daha detaylı analizlerin yapılması gereklidir. Yapılaşma koşullarının o bölgenin
tarımsal özelliğine ve ürün desenine göre belirlenmesi gereklidir. Üst ölçekli planlarda bulunmayan “köy tasarım
rehberleri” nin hazırlanması 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesine ek madde olarak eklenmiş, ancak bu
üst ölçekli planlara yansımamıştır. Özellikle geleneksel yerleşim dokusu bulunan kırsal yerleşmeler belirlenerek
bu rehberlerin hangi yerleşimlerde yapılacağı gösterimlere yansıtılmalıdır. Köy tasarım rehberi uygulanması
zorunlu bölgeler de belirlenebilecektir.
• Köy tipolojisine göre ve farklı iklimlerdeki tarımsal bölgelerde farklı yapılaşma koşulları öngörülebilir. Tarımsal
amaçlı yapılara, bu yapıların başka amaçla kullanılmasını önlemek amacıyla tarım arazilerinde eğer tarımsal
üretim devam ediyorsa ve edecekse izin verilmelidir. Uzaktan algılama sistemleri ile düzenli olarak izlenerek
kontrol altına alınmalıdır.
• Tarımsal ve kırsal kalkınmayı destekleyecek lejant geliştirilmelidir. Merkez köy olabilecek alanlar belirlenmeli
ve bu yerleşimlere ilişkin arazi kullanım kararları üst ölçekte verilmelidir.
• Kentlerin kimlikleri kadar kırsal yerleşimlerin ve hatta tarımsal amaçlı yapılaşmaların da yerele özgün kimlikleri
bulunmaktadır. Ancak kırsal alanların özgün niteliklerinin sürdürülmesi yönünde araştırma ve analizlerin de
ihmal edildiği görülmektedir. Bu yönde bir kırsal alan kültür envanteri çalışması yapılması gerekmektedir.
• Özellikle kent çeperlerindeki verimli tarım arazilerini korumak ve kentsel yayılmayı önlemek için ayrıca özel
planlama kararları ve lejantları geliştirilmelidir. Kentliler ve toprak arasındaki yakınlığı ve ilişkiyi kurmak için
tarım tampon bölgeleri kentsel tarım uygulamaları ile ilgili gösterimler lejanta eklenmelidir. Çiftlikler, topluluk
bahçeleri, kent çiftlikleri, kentsel tarım yapılabilecek alanlar belirlenebilir. Özellikle kentleşme baskısı altında
kalan alanlar, mülkiyete ilişkin daha detaylı analizler yapılarak kamusal kullanıma ayrılabilir.
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• Coğrafi işaret alabilecek ürünlerin yetiştirildiği bölgelere ilişkin detaylı analizler yapılmalı ve o ürünler dışında
ürün yetiştirilmesine ilişkin önlemler de plan hükümlerinde yer almalıdır. Organik tarım yapılabilecek alanlar
belirlenmeli ve diğer arazi kullanım kararları bunu tehdit etmeyecek şekilde belirlenmelidir.
• Detaylı mülkiyet analizleri yapılmalı ve arazi toplulaştırması yapılması gereken alanlar belirlenmelidir ve lejanta
eklenmelidir.
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Hümeyra Birol Akkurt (Dokuz Eylül Üniversitesi), Hilmi Evren Erdin (Dokuz Eylül Üniversitesi),
Didem Akyol Altun (Dokuz Eylül Üniversitesi), Esra Kut Görgün (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Abstract:
In parallel with the neoliberal policies adopted by Turkey and the whole World, the pressure on the rural settlements
has increased and many problems such as rural depopulation, income inequality, consumption of the natural resources,
misuse of the agricultural areas, unhealthy and unsecure food in consequence of the industrial agricultural production
have been occurred. On the other hand, the awareness of the importance of rural for a sustainable future has increased,
due to their natural wealth, agricultural activities, social and economic structures the rural settlements have defined as
heritage sites. Unfortunately, the national regulations and policies of Turkey, in which an important part of the country is occupied by the rural settlements, are not sufficient to develop strategies to preserve these areas. The insufficiency of
the existing policies shaped by the dynamics of the urban environments requires the development of specific preservation
approaches and spatial planning strategies for rural sites. In this framework, this study discusses how spatial development strategies focusing on the preservation of rural sites can be shaped. This discussion foresees two main studies;
to decode the unique qualities, characters of the rural settlements and to develop strategies focusing on strengthening
these qualities. In this point of view, preservation strategies specific to rural sites have been questioned through the
rural settlement of Kavacık that locates in Karabaglar district of Izmir. Within the study, the rural characteristics of
Kavacık have been decoded and the cultural values of the settlements through its’ environmental, cultural and social
characters have been identified. With this aim, analyses related to the built environment and the socio-cultural life of
the settlement have been done. Through the physical analyses, components of the rural character, agricultural activities,
spatial and functional structure of the built environment have been clarified. Due to the questionnaires and interviews
with the inhabitants, members of the cooperative, local administrators and visitors, the socio-economic structure have
been identified. After defining the unique character of the settlement, the spatial development strategies focusing on the
preservation of Kavacık have been proposed. While the proposal was being developed, the compatibility with the upper
scale sustainable development policies and the potential to preserve and to strength the cultural identity specific on its’
rural character have been questioned.
Key words: Kavacık, rural sites, preservation

1. Giriş
Türkiye’de kırsal alanlarda yaşayan nüfusun % 66,4’ü tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadır ve tarım, kırsal ekonominin
bel kemiğini oluşturmaktadır. Bununla birlikte kırsal yerleşmeler ekonomik, sosyal, fiziksel ve altyapı anlamında
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birçok sorun yaşamaktadırlar. Kırsal alanlardaki sorunları çözebilmek için geliştirilen kırsal kalkınma ve planlama
süreçleri; kırsal fiziksel planlama ile birlikte eğitim, sağlık ve kırsal altyapı yatırımlarının desteklenmesinden, çiftçilerin
yenilikçi pazarlara erişimini sağlayarak kırsal kesimin güçlendirilmesine kadar birçok politikayı içermektedir. Bu
politikalarda, kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesinin arttırılması; temel hizmetler, daha iyi bir altyapı
ve çevreye erişiminin sağlanması; özellikle gençler ve kadınlar için yeni istihdam olanaklarının yaratılması; geleneksel
tarım ürünlerinin yanı sıra yüksek katma değerli ürünlerin yetiştirilerek üretici gelirlerinin arttırılması; güncel
bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim olanaklarının arttırılması ön planda tutulmaktadır. Tarımsal amaçlı bina ve
makinelerin yenilenmesi, depolama ve işleme tesislerinin geliştirilmesi ve ihtiyaç halinde yeni tesislerin kurulması,
üretimin devamlılığını sağlayacak unsurlar olarak düşünülmektedir. Öte yandan doğal çevre ve yapılaşmış çevremimari mekân özelliklerinin de kırsal yerleşimin karakteri ve yerleşme kimliğinde belirleyici olduğu görülmektedir.
Kırsal alanlar; etkileşimleri nedeniyle kentsel alanlarla birlikte, sürdürülebilir bütüncül bir planlama anlayışı
doğrultusunda, habitatın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sağlanmasına yönelik projeler çerçevesinde geliştirilmesi
ve kırsal karakterini koruyacak biçimde tarımsal desenleri, açık alanları, suları, ormanları, rekreasyon alanları
gibi doğal peyzajları ve mimari karakter, mekân geleneği gibi miras niteliği taşıyan kültürel değerleriyle birlikte
planlanması gereken alanlardır. Oysa Türkiye’de kırsal yerleşimlere bakıldığında sadece % 1’inin planlı geliştiği
görülmektedir (T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014).
Türkiye’de, 2012 tarihinde çıkarılan 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” sonrası büyükşehir
sayısı 16’dan 30’a yükselmiş; büyükşehir belediyelerinin yetki ve planlama sınırları il mülki sınırı olmuştur.
Aynı kanun ile büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle statüsüne
dönüştürülmüştür. Bu düzenleme ile Türkiye nüfusunun yaklaşık % 22,7’si köylerde yaşarken yasa sonrası % 8,7’si
köylerde yaşar duruma gelmiştir. Aynı zamanda mevzuat değişikliği sonucunda büyükşehir belediyelerinin sınırları
içerisindeki tüm mahallelerin imar planlarının yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kırsal alanlara dönük politikaların
kentleşme sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm aramak çerçevesinde ele alındığı; bu alanların sosyal ve ekonomik
gelişimlerinin yanı sıra yapısal gelişimlerini hedefleyen politikalara ihtiyaç bulunduğu sıkça vurgulanmaktadır
(Eminağaoğlu ve Çevik, 2005). Kırsal alanlara dönük gerçekleştirilen ekonomik programların fiziksel mekânlar
ile ilişkilendirilmesi, bölgenin sağlıklı gelişebilmesi, doğal ve kültürel çevresinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
açısından büyük önem taşımaktadır.
Kırsal alanların miras niteliğini sürdürerek korunmasında önemle tartışılması gereken husus, kırsal karakterin
korunmasını öncelik alan gelişim stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ele alınan yerleşimlerin mekân oldukları kırsal
yaşam ve yerleşim düzeni, sahip oldukları orman ve tarım alanları ve tarımsal üretim faaliyetleri, söz konusu
bileşenlerin bütüncül bir bakışla irdelenmesini ve alanların gelişimine dair çok yönlü bir strateji kurulmasını
gerektirmektedir. Söz konusu bütüncül bakışta, koruma odaklı mekânsal gelişim stratejilerinin oluşturulmasında
alan dinamiklerini öncelik alan, bununla birlikte uluslararası mutabakat ve sözleşmelerin hedefleri, ulusal mevzuatın
olasılık ve sınırlamaları, bölgesel kırsal gelişim stratejilerini göz önünde tutan bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir.
Kırsal alanlara ilişkin gelişim stratejilerinin çerçevesini belirleyen temel unsurlar, dünya ekonomik sisteminin
küreselleşmesi ile paralel gelişen sürdürülebilir çevre ve kalkınma öngörüleridir (Rio Deklarasyonu; 1992, Gündem
21; 1992, Brundtland Raporu; 1987). Türkiye, 1992’de İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne imza atmış ve
2004’te Kyoto Protokolü’nün sera gazı azaltma yükümlülüğünü üstlenen taraflarından biri olmuştur. Dolayısıyla
ulusal kalkınma stratejilerinin ve özellikle kırsal alanları konu alan çalışmaların temel hedefleri arasında biyolojik
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çeşitliliğin korunması, doğal kaynakların kontrollü kullanımı, iklim değişikliği ile mücadele için karbon tutma
alanlarının (mera, orman, tarım alanı) korunması, tarım sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması, bilinçli üretim
ve tüketim yer almaktadır. Öte yandan, Türkiye’nin 1980’lerden bu yana benimsediği neo-liberal politik yaklaşım
çerçevesinde IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü ile ilişkilerimiz, Avrupa Birliği üyesi olma süreci
ve bu kapsamda AB Ortak Tarım Politikaları ile uyumlanma hedefi kalkınma stratejilerinin geliştirilmesindeki
diğer etkenlerdir. Yeni milenyumda Türkiye tarım politikalarının temel hedeflerine dair saptamalar yapan Tekeli,
tarıma destek harcamalarının azaltılması; tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi, tarıma dayalı ihracatın arttırılması,
tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi, üretim teknolojisinin geliştirilerek üretim maliyetini azaltacak
yatırımların geliştirilmesi hedeflerine işaret etmektedir (Tekeli, 2016, s. 43-44). Söz konusu hedefler bir yandan
üretim alanlarının işletme verimliliğini arttırmayı diğer yandan tarım topraklarının koruması ve üretim biçiminin
iyileştirilmesini öngörmektedir (2001’de yürürlüğe giren Tarım Reformu Uygulama Projesi; 2005’te yürürlüğe
giren 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”; 2005 ve 2007’de Medeni Kanunda yapılan
düzenlemeler ile miras yolu ile tarım toprağının parçalanmasının önlenmesi; “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini
Koruma Programı”; 2009 tarihli Tarım Havzaları Destekleme Modeli söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesi
sürecinde oluşturulmuş düzenlemelerdir).
Kırsal alanların fiziksel gelişimini belirleyen bir diğer başlık, Kültür Varlıklarının ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına
dair esasları belirleyen mevzuattır. Tabiat Varlıklarının Korunmasına dair mevzuat tabiat varlığı olarak tanımlanan
doğal sit alanların tespiti, tescili ve bu alanlara dair planların esaslarını içermektedir. İlgili yönetmelik uyarınca
(2012 tarihli Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik) Doğal Sit
Alanları “kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü
kullanım alanları” olarak üç gruba ayrılmıştır. Öte yandan kültür varlıklarının korunmasına dair mevzuatta da kültür
varlıklarının yapı ve doku ölçekli tespiti, tescili ve bu alanlara dair planlama esasları yer almaktadır. Dolayısıyla
kültür ve tabiat varlıklarını bir arada barındıran kırsal alanlara ilişkin koruma stratejilerinin geliştirilmesinde her
iki mevzuatın öngörülerinin de irdelenmesi gereklidir.
Konunun çerçevesini belirleyen bir başka husus kırsal alan planlamasına ilişkin düzenlemelerdir. Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı tarafından 2008’de hazırlanan “Kırsal Alan Planlaması” başlıklı çalışma kırsal alanlarda uygulanabilecek
planlama yaklaşımlarına ilişkin temel ilkeleri tanımlamaktadır. Söz konusu ilkelerde kırsal alanın detaylı tespitinin
önemi, sürdürülebilirlik ilkesine uyum, yerel inşaat sistem ve malzemelerinin kullanımı; parsel büyüklüklerinin
ve gabarinin sınırlandırılması; sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesinde nüfus yerine yöre gereksinimlerinin esas
alınmasına dikkat çekilmektedir (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2008). Ancak, ulusal mevzuatın kırsal alanların
koruma öncelikli planlanmasına ilişkin öngörülerinin yetersizliği, uluslararası ölçekte korunması ve doğal/tarımsal
niteliğini sürdürmesi beklenen bu alanların geleceğini belirsiz kılmaktadır. Bu bağlamda doğal çevrenin önemli
parçaları olan orman, mera-otlak, tarım alanlarının gelişimine dair detaylı çalışmaların yapılması, eski köy yeni mahalle
yerleşik alanı ve bunları çevreleyen tarım alanlarına dair gelişme stratejilerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır.
Kırsal miras alanlarının sürdürülebilir koruma anlayışı çerçevesinde gelişimine dair ilkeler, söylemler ve mevzuat
çerçevesinde bu çalışma, kırsal yerleşimlerde koruma odaklı mekânsal gelişme stratejilerinin nasıl şekillenebileceğini
sorgulamayı hedeflemektedir. Bu sorgu bir yandan kırsal yerleşimlerin miras değerlerini güçlendirmek öte yandan
yerleşimlerin yüz yüze kaldığı sosyo-kültürel ve fiziksel sorunları deşifre etmek ve çözüm üretmek üzere kurgulanmıştır.
Bu bakışla, kır’a özgü koruma stratejileri İzmir İli Karabağlar İlçesi’ne bağlı Kavacık kırsal yerleşimi üzerinden
tartışılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle Kavacık kırsal yerleşiminin fiziksel, sosyo-ekonomik ve kültürel dinamikleri,
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kırsal karakterinin bileşenlerine dair analiz ve tespit çalışmaları gerçekleştirilmiş, bireysel görüşmeler üzerinden alanın
kırsal yaşamını oluşturan üretim faaliyetleri ve gündelik rutinler, söz konusu niteliklerin sürdürülüp sürdürülmediği
belirlenmiştir. Yer’e dair kapsamlı verinin derlenmesinin ardından Kavacık kırsal mirasının korunmasını esas alan
bir mekânsal gelişim stratejisi oluşturulmuş, önerilen stratejinin uluslararası ilkeler, ulusal ve bölgesel kalkınma
hedefleri ile uyumu irdelenmiştir.

2. Kavacık Kırsal Yerleşim Alanı Özellikleri
Kavacık kırsal yerleşim alanı, İzmir İli Karabağlar ilçesinin güney batısında Kavacık Mahallesi içerisinde yer almaktadır.
Mahallenin yakın çevresinde; doğusunda Tırazlı, batısında Payamlı, güneyinde ise Çamtepe ve Efemçukuru
yerleşimleri yer almaktadır (Şekil 1). Kavacık’a karayolu ile erişim sağlanmakta ve Konak kent merkezine yaklaşık
30 km uzaklıktadır. İzmir Körfezi’nin güneyindeki dağlık alanda 500-590 metre yükseklikler arasında kurulmuş
olan Kavacık yerleşmesi genel olarak toplu bir yerleşme olarak kurulmuş olsa da çevresinde tek evlerden oluşan
dağınık yerleşme dokusu da bulunmaktadır (İzmir Kent Ansiklopedisi, 2014a ve İzmir Kent Ansiklopedisi, 2014b).
Yerleşmenin zaman içerisinde, meydanın kuzeyinden geçen Kavacık Konak Asfaltı yoluna (Payamlı-Tırazlı yoluna)
doğru geliştiği görülmektedir.

Şekil 1. Kavacık Mahalle sınırları ve yerleşimin konumu (kaynak: Google EarthPro 2018)

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre yerleşmenin nüfusu, 2016 yılında 902 kişidir. Yerleşimdeki hane halkı
ile yapılan anket görüşmelerinden elde edilen bilgilere göre başlıca geçim kaynağı tarımsal faaliyetlerdir. Kavacık’ın
genel görünümüne bakıldığında orman ve bağlarla çevrili olduğu görülmektedir (Şekil 2). Tarım ürünlerinin
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üretiminde bağcılık ilk sırada olup (Kavacık köyü ve yakın çevresinde tarımsal amaçlı kullanımlar içerisinde yaklaşık
% 70 gibi bir oranla bağcılık ön plana çıkmaktadır), ‘Kavacık Üzümü’ (Alfonso türü siyah sofralık üzüm) coğrafi
işaret olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 3). Yerleşimde 2011 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak “Kavacık
Üzüm Festivali” düzenlenmektedir.

Şekil 2. Kavacık yerleşimi genel görünüm.

Şekil 3. Kavacık çevresindeki orman ve bağlık alanlardan

Üst ölçek plan kararları ve stratejiler açısından bakıldığında; Kavacık yerleşimi ve mahallesini içine alan nazım ve
uygulama imar planları bulunmamakta, ancak alanın her iki üst ölçekli planda da doğal sit alanı içerisinde kaldığı
görülmektedir. Bu çerçevede yapılan değişikliklerle mahalle alan sınırı tanımları değişmiştir. Mahalle ağırlıkla
“1. Derece Doğal Sit Alanı” iken “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”na, Kavacık yerleşimi ise “3. Derece Doğal Sit
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Alanı” iken “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ilan edilen alan sınırlarına geçmiştir.
Ayrıca, Kavacık; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ kapsamındaki
projelerden ‘Gezi Rotaları Projesi içinde yer almaktadır (Url 1, 2018).

2.1 Kavacık Yerleşiminin Mekânsal Karakterine İlişkin Değerlendirme
Kavacık yerleşmesi ve yakın çevresi özelinde yapılan detaylı arazi kullanım değerlendirmesi sonucunda, parsel ve
yapı büyüklükleri, kat adetleri, bağımsız birim sayısı, strüktür sistemi, yapı kalitesi ve yapı niteliği ile ilgili analiz
çalışmaları yapılmıştır. Bunun soncunda Kavacık Mahallesi’nin yerleşim alanı ve çevresinin sahip oldukları ve
birbirlerine göre farklılaşan özellikleri çerçevesinde ayrı ayrı ele alınması gerekmiş ve bu doğrultuda çalışma alanı
4 alt bölgeye ayrılmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Kavacık Yerleşim Karakterine Göre Alt Bölgeler

Alt Bölge - 1A:
Yerleşimin güneyinde kalan ve Kavacık Köyü’nün yerleşik dokusunu oluşturan bölgedir. Genel olarak düşük eğimli
bir bölge niteliği göstermekle birlikte doğuya doğru eğim oranın arttığı görülmektedir. Konut kullanımı yoğun
bir bölge olmakla birlikte az sayıda ticaret, cami ve köyün ilkokulu bu alanda yer almaktadır. Bölgede yer alan
parsellerde tarımsal amaçlı kullanım bulunmamaktadır. Çok az sayıda parsel içi meyve ağacı ve bahçe kullanımının
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ağırlıkla kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olduğu izlenmektedir. Hayvancılık açısından ise mevcut ahır kullanımının
da kişisel ihtiyaçlar temelli olduğu görülmektedir. Çok az sayıda parsel içi ocak ve havuz kullanımı ile sokakta
ocak kullanımına rastlanmaktadır. Hemen hemen her parselde bir depo ya da müştemilat yer almaktadır. Bölgenin
güneyinde ve batısında yerleşmenin hemen bittiği alanlar, batı, güneybatı ve güney yönünde vadiye ve karşı
yamaçlara doğru önemli bir bakı niteliği taşımakta ve önemli bir rüzgar/hava koridoru üzerinde yer almaktadır.
Genelde küçük parsellerden oluşan bir mülkiyet yapısının görüldüğü; yığma ve karma sistem yapıların en çok
izlendiği bölgedir. Bölge içerisinde çok sayıda özgün ve özgünü sürdüren yapı bulunmaktadır. Yapıların kullanım
kalitesi genel olarak orta düzeydedir. Bu bölge 169 kişi/ha ile net yoğunluğun en yüksek olduğu bölge niteliğine
sahiptir. Ortalama kat sayısı 1,72 kat ve ortalama inşaat alanı (KAKS) 0,65’dir (Tablo 1).
Tablo 1. Alt Bölgelerin Genel Yapılaşma Karakteri ve Özellikleri
ALT BÖLGE

Bölge
Toplam
Alanı
(m²)

Bina
Taban
Alanı
(m²)

Bina
İnşaat
Alanı
(m²)

Parsel
Alanı
(m²)

Ort.
Kat
Sayısı

Ort.
TAKS

Ort.
KAKS

Yapı
Sayısı
(Adet)

Net Yoğunluk
(kişi/ha)

ALT BÖLGE- 1A 42055

11904

21773

33417

1,72

0,36

0,65

191

169

ALT BÖLGE- 1B 17696

4175

8981

12257

2,00

0,34

0,73

53

128

ALT BÖLGE- 2

164927

9161

16596

143565

1,65

0,06

0,12

83

17

ALT BÖLGE- 3*

Bu alt bölge sınırının, mahalle sınırına kadar olan bölgeyi içine alması ancak bu bölgeye ilişkin bir
halihazır bulunmaması sebebiyle bu bölge için hesaplamalar yapılamamıştır

Alt Bölge - 1B: Kavacık Köy meydanının etrafını ve kuzeyde Kavacık Konak Asfalt Caddesi’ne kadar olan alanı içine
almaktadır. Bölgenin kuzeyine doğru arazinin eğim oranının arttığı ve buna bağlı olarak bazı sokakların (çıkmaz
sokak) merdiven ve rampa ile Kavacık Konak Asfalt Caddesi’ne bağlandığı görülmektedir. Arazi kullanım çeşitliliğinin
olduğu bir niteliğe sahiptir. Özellikle meydan çevresinde, otopark alanı, muhtarlık, kooperatifler, kültür merkezi,
sağlık ocağı, oyun alanı gibi kamusal kullanımların yoğunlaştığı ve alan bütününde ticaret kullanımlarının çeşitlendiği
görülmektedir. Çok az sayıda parsel içi tarımsal amaçlı kullanım görülmektedir ki, bunlar kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılama amaçlıdır. Meydanın altından yağmur suyu drenaj hattı geçmektedir. Meydan toplu taşıma araçlarının
son durağı olarak işlev görmektedir. Az sayıda parsel içi ve sokaklar üzerinde ocak kullanımına rastlanmaktadır.
Yapıların taban alanı m²’sinin 1A bölgesine göre daha büyük olduğu bir bölgedir. Genelde küçük parsellerden
oluşan bir mülkiyet yapısı görülmektedir. Büyük kısmının betonarme olduğu bölge yapılarının ağırlıkla özgün ile
uyumlu veya özgün karakteri sürdürdüğü görülmektedir. Yapıların kullanım kalitesi genelde iyi ve orta düzeydedir.
Bu bölge 128 kişi/ha net yoğunluğa sahiptir. Ortalama kat sayısı 2,00 kat ve ortalama inşaat alanı (KAKS) 0,73’dir.
Yapı alanı ile doğru orantılı olarak inşaat alanının da arttığı izlenmektedir (Tablo 1).
Alt Bölge - 2: Yerleşik köy dokusunu batı, kuzey ve doğu yönünde çevreleyen ve yükselen araziden oluşan bölgedir.
Bölgenin batısı ve kuzeyinde eğim oranın çok yüksek olduğu alanlar bulunurken, doğu yönünde eğim oranının
daha düşük olduğu izlenmektedir. Buna bağlı olarak yapılaşma eğiliminin de bu yönde oluştuğu görülmektedir.
Bununla birlikte Kavacık Konak Asfalt Caddesi’nin güneyinde kalan alanda da bir yapılaşma talebinden söz etmek
mümkündür ve bu bölüm en çok inşaatın gözlendiği bölgedir. Bölgede arazi kullanım türü olarak ağırlıkla konut
kullanımı bulunmakta, ancak alanın doğusunda kadın kooperatifi atölyesine ve Kavacık Konak Asfalt Caddesi
üzerinde ticaret (yeme-içme) kullanımlarına da rastlanmaktadır. Tarımsal amaçlı kullanımların (bağ, bahçe, meyve
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ağacı, zeytinlik vb) ön plana çıktığı bir niteliğe sahiptir. Çok sayıda hayvancılık amaçlı kullanıma rastlanmakla
birlikte bunların kişisel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olduğu görülmektedir. Bölgede parsel içerisinde ve sokaklar
üzerinde ocak kullanımına rastlanmaktadır. Yapıların ortalama taban alanı büyüklüğünün 110 m² ile en fazla
olduğu bölgedir. 1A ve 1B alt bölgelerinin aksine büyük parsellerden oluşan bir mülkiyet yapısına sahiptir.
Bölgedeki yapıların büyük kısmının betonarme olduğu izlenmektedir. Bölgede yapılar ağırlıkla özgün ile uyumlu
olmakla birlikte, özgüne aykırı yapıların da en çok olduğu bölgedir.Yapıların kullanım kalitesi genel olarak iyi ve
orta düzeydedir. Büyük parselli mülkiyet yapısı ve yeni gelişmekte olması sebebiyle erişim sorunu yaşayan yapıların
bulunduğu bir bölgedir. Bu sebeple toprak yollar sıklıkla görülmektedir. 10009 Sokak içerisinde yağmur suyu
drenaj kanalı bulunmaktadır. Bu bölge 17 kişi/ha net yoğunluğa sahiptir. Ortalama kat sayısı 1,65 kat ve ortalama
inşaat alanı (KAKS) 0,12’dir (Tablo 1).
Alt Bölge - 3: Kavacık Köyü’nün yerleşik dokusu ve etkileşim alanının dışında, tarımsal üretim alanları ve orman
alanları ya da doğal nitelikleri ile ön plana çıkan bir bölgedir. Daha çok yamaç, tepe ve vadiden oluşmasına bağlı
olarak eğim oranının yüksek olduğu ve çalışma alanı içerisindeki hem en yüksek (Kavacık Konak Asfalt Caddesi’nin
kuzeyindeki alan) hem de en düşük kotun (Kavacık Köyü’nün güneyinde dere yatağının geçtiği alan) bulunduğu
alanları da içine almaktadır. Yaygın olarak ticari amaçlı bağcılığın yapıldığı alanlardan oluşmaktadır. Buna bağlı
olarak büyük parsellerden oluşan bir mülkiyet yapısı görülmektedir. Bölge içerisinde çok az sayıda parsel içerisinde
yapılara rastlanmaktadır. Bölgenin içinden geçen Kavacık Konak Asfalt Caddesi dışında parsellere erişim toprak
yollar ile sağlanmaktadır.

Şekil 5. Sırasıyla Alt Bölge1A, 1B, 2 ve 3’ten yapı örnekleri

2.2 Kavacık’a İlişkin Sorunlar ve Potansiyeller
Kavacık yerleşim alanı ve yakın çevresine ilişkin yapılan araştırma ve incelemeler, alanın sahip olduğu çeşitli sorun ve
potansiyelleri ortaya koymuştur. Bu kapsamda Kavacık’ın en önemli sorunu imar planı bulunmamasına nedeniyle
mevcut mülkiyet yapısının yarattığı erişim sorunları ve buna bağlı olarak altyapı hizmetlerinin ulaştırılmasında
karşılaşılan güçlüklerdir. Kanalizasyon öncelikli alt yapı sorunları ve kırsal dokuya aykırı yapılaşma temel sorunlardır.
Ayrıca yerleşmenin yakın çevredeki Efem Çukuru, Tırazlı, Payamlı gibi yerleşmeler ve İzmir kenti ile olan erişim
olanaklarındaki kısıtlılık, toplu taşıma sefer sayısının azlığı da önemli bir sorun yaratmaktadır. Yerleşim alanı içinde
toplanma ve kutlamaların yapılabileceği kapalı bir mekânın bulunmaması da önemli bir sosyal eksiklik olarak
ortaya çıkmaktadır. Kavacık yerleşmesinde araç sahipliği çok yüksek olmasa da, meydan etrafındaki parklanma
dikkat çekmektedir. Mevcut düzenleme içerisinde meydan yer almakla birlikte, gündelik pratikte parklanma ve
durak alanı olarak kullanılmakta, kamusal ve ortak alan kullanımları açısından yetersiz kalmaktadır. Özellikle de
festival dönemindeki mekân ihtiyacı (sahne, oturma alanları, sergi alanları gibi) ve yoğun kullanım ihtiyacına
yanıt verememektedir.
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Kavacık’ın öne çıkan potansiyelleri ise halen bir kır dokusunun ve özgün mimari niteliğe sahip yapıların olmasıdır.
Özellikle yakın çevresinde yer alan orman alanları, anıtsal çınar ağacı, dere, şelale gibi doğal unsurların varlığı, temiz
hava ve topografyanın yarattığı manzara noktaları Kavacık yerleşmesinin kırsal ve doğal karakterini zenginleştiren
unsurlardır. Bağcılığın gelişmiş ve yaygın olması ve Kavacık Üzüm markasının tanınması, kalkınma ve kadın
kooperatiflerinin aktif olarak çalışması hem tarımsal üretimin geliştirilmesi hem de katma değerli ürün çeşitliliğinin
arttırılması açısından önemli bir potansiyel nitelik taşımaktadır. Kavacık’ta düzenlenen “Üzüm Festivali” ve İzmir
Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejilerinin ‘Gezi Rotaları Projesi’ kapsamında Kavacık yerleşiminin yürüyüş/
bisiklet yolları, zeytin yolu ve bağ yolu gezi rotaları içinde yer alması Kavacık’ın tanıtımında önemli rol oynamaktadır.
Diğer taraftan her ne kadar erişim olanakları kısıtlı da olsa, yerleşmenin konumu ve İzmir kentine yakınlığı, ulaşım
olanakları arttırıldığında yerleşim açısından önemli avantajlar taşımaktadır.

2.3 Kavacık’a İlişkin Mekânsal Stratejiler
Yapılan tüm tespitler çerçevesinde oluşturulan alt bölgelerin karakteristik farklılıklarına bağlı sorun ve olasılıklar ve
mahalle bütününde geçerli olan sorun ve beklentiler, mekânsal stratejilerin iki grupta tanımlanmasını gerektirmiştir.
Bu çerçevede tanımlanan bölgelerin tümüne dair yapılaşma, ulaşım ve alt yapı önerileri geliştirilmiş, alt bölgeler
özelinde alana öznel gelişim öngörüleri oluşturulmuştur. Mahalle bütününde yaşam konforunun arttırılması ve
kırsal karakterin sürdürülmesi hedefi ile oluşturulan mekânsal stratejilerin amaçları (alt açılımları) şu şekildedir:
- Alanın doğal ve kültürel değerlerini sürdürmesine yönelik koruma kararlarının geliştirilmesi ve Koruma Amaçlı
İmar Planı’nın hazırlanması,
- Köy karakterinin/kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi, (plan kararı ile geleneksel karakteri sürdüren yapıların,
özgün kentsel donatıların, ada örüntüsünün ve sokak dokusunun korunmasına ilişkin sınırlayıcıların belirlenmesi),
- Mevcut tarım alanlarının korunması, buna yönelik arazi kullanımlarının ve yapılaşma koşullarının sınırlandırılması,
- Mahallenin yerel değerlerinin bilinirliğini arttırmak üzere Deneyim Güzergâhları: Rotalar oluşturulması (Bağ
Rotası, Vadi Rotası ve Köy Gezi Rotası),
- Önerilen rotaların mevcut üst ölçekli rotalar ile (Yürüyüş/Bisiklet Rotası, Zeytin Yolu, Bağ Rotası İzmir Büyükşehir
Belediyesi Yarımada İzmir Gezi Rotaları- Bağ Yolu, Etap4-Parkur1: Payamlı, Kavacık, Efem Çukuru, Çamdibi,
Gönence, rota.yarimadaizmir.com) ilişkilendirilmesi ve mahalle yakın çevresindeki kültürel ve doğal değerleri ortaya
çıkarması amacıyla geliştirilen yeni güzergâh (rota) önerileri ile bütünleştirilmesi,
- Mahallenin çevre ile olan ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi (yolların kalitesinin arttırılması, alternatif ulaşım
seçeneklerinin geliştirilmesi, toplu taşıma seferlerinin arttırılması ve düzenlenmesi, otobüs durakları vb.),
- Köy içi yol ağının ve niteliğinin iyileştirilmesi, (yol kaplaması, merdiven ve rampa düzenlemeleri, vb.),
- Parsel bazındaki erişim sorunlarının giderilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılması,
- Yerleşik nüfusun kullanımı ve etkinlik dönemlerinde ihtiyaçları dikkate alan otopark düzenlemelerinin geliştirilmesi,
- Kamusal alanların iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi (köy evi, köy meydanı, çocuk oyun alanı, seyir terasları,
peyzaj, ocak, kentsel niş ve sokak düzenlemeleri),
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- Geleneksel karakteri sürdüren yapı ve elemanların korunması ve sağlıklaştırılması (çeşme, ocak, geleneksel konutlar,
özgün karakteri sürdüren bahçe duvarları ve peyzaj),
- Dokuya uyumlu yeni yapıların iyileştirilmesi, yeni yapılaşmanın kontrol altına alınması için gerekli sınırlayıcıların
düzenlenmesi,
- Yaşam kalitesinin arttırılmasına ilişkin konfor koşullarının arttırılması, altyapı olanaklarının iyileştirilmesi (su ve
kanalizasyon sisteminin ve aydınlatmanın iyileştirilmesi, altyapı çeşitliliğinin sağlanması, vb.),
- Kanalizasyon sisteminin iyileştirilerek arıtma tesisinin yapılması ve atık su yönetim planının oluşturulması,
- Mevcut kırsal karakterin belirlenmesi (yerleşim dokusu, geleneksel mimari ve geleneksel karakteri sürdüren öğeler),
- Yeni yapıların üretimi ve yaşam ömrü sürecinde sürdürülebilir tasarım yaklaşımının benimsenmesi (çevre dostu
ve geri dönüştürülmüş malzeme ve tekniklerin kullanımı, kırsal karaktere uyum, yerel malzemenin kullanımı vb.),
- Yapıların konumlanmasında güneşlenme, rüzgâr gibi iklim özelliklerinin de dikkate alınması,
- Toplumsal aidiyeti güçlendirecek odak noktalarının/yerlerin tasarlanması: Köy Meydanı ve Köy Evi’nin
tasarlanması, mahallenin Tırazlı ve Payamlı yönlerinden girişlerinin karşılama, duraklama ve bilgilendirme noktası
olarak düzenlenmesi.

2.4. Kavacık Alt Bölgelerine Dair Mekânsal Gelişim Öngörüleri
Kavacık Mahallesi yerleşim alanının kentsel ve mimari karakterleri üzerinden gerçekleştirilen alt bölgelerde, sahip
oldukları farklı nitelik/sorun/olasılıklar nedeniyle yere özgü kararlar üretilmesi gereklidir. Belirlenen alt bölgelerden
ikisinin büyük oranda yapı nitelikleri üzerinden benzerlikler içermesi nedeniyle bu bölgeler için kararlar bütünleşik
(1A-1B) olarak tanımlanmıştır. Yukarıda tanımlanan mekânsal stratejik hedefler doğrultusunda, alt bölgelerin kırsal
karakterinin sürdürülmesi/ güçlendirilmesi/ iyileştirilmesine dair öneriler aşağıda sunulmuştur.
Alt Bölge 1A: Bölgenin yoğunlukla özgün ve özgünü sürdüren yapıları barındırması, bölgeye dair mekânsal gelişim
kararlarının üretiminde özgün karakterin sürdürülmesi ilkesinin temel alınmasını gerektirmektedir. Bu bakışla;
• Alandaki mevcut kullanımda konut ağırlıklı olduğundan bu kullanım eğiliminin sürdürülmesi,
• Alanda yapılaşma büyük oranda sonlanmış olduğundan yeni yapı üretiminin yapı yoğunluğunu (net yoğunluğu)
arttırmayacak şekilde infill uygulamalar (boş parsellerde yeni yapı üretimi) ile sınırlanması,
• Alandaki yeni yapı üretiminde özgün mimari ve sokak karakterine uyumun (yapı-parsel ilişkisi, kütle oranları, mekân
geleneği, yapım sistemi ve malzeme) dikkate alınması ancak özgünü taklit eden mimari yaklaşımların (geçmişin
kopyalarının) özendirilmemesi,
• Özgün mimari karakteri oluşturan ve sürdüren yapılarda restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Geleneksel yaşamın yoğunlukla sürdüğü bu alanda sokak yaşamını canlandıran nişlerin, peyzajların ve özgün karakteri
oluşturan ögelerin güçlendirilerek korunması önerilmektedir.
Alt Bölge 1B: Alan konut ağırlıklı kullanıma sahip olmakla birlikte, yerleşimin merkezi olma niteliği de taşımaktadır.
Bu doğrultuda;
• Alanın arazi kullanım kararlarında konut ve sosyo-kültürel kullanımların bir arada kurgulanması,
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• Alandaki özgün/özgünü sürdüren/özgüne uyumlu yapılarda geleneksel karakterin sürdürülmesi ve yeni yapı üretiminde
Alt Bölge 1A’da benimsenen kararların uygulanması önerilmektedir.
Alt Bölge 2: Bölge yapı yoğunluğunun düşük ve tarımsal üretimin (özellikle bağcılık) yapıldığı parsellerin çoğunlukta
olması sebebiyle yapılaşmanın sınırlandırılmasının gerekli olduğu bir alandır. Bu bakışla;
• Alana dair gelişim stratejilerinde tarım alanlarının korunmasına öncelik verilmesi,
• Yapılaşma ve parsel erişim kararlarında tarımsal üretime uygunluğun esas alınması,
• Yapılaşma koşullarının belirlenmesinde mevcut yoğunluk, yapı ve parsel büyüklüklerinin ve mevcut ortalamaların
dikkate alınması gereklidir. Bununla birlikte yapıların kat sayısının 2 kat ve arazinin topografik yapısı dikkate
alındığında Bodrum Kat kullanımının tek kat ile sınırlandırılması önerilmektedir.
Alt Bölge 3: Bölge tarımsal üretimin yapıldığı ve/veya tarımsal üretim potansiyeli barındıran alanların bulunduğu
bir alandır. Kavacık Mahallesi yerleşik alanının dışında olan bölgede büyük parsellerden oluşan mülkiyet yapısı ve
az sayıda parsel içinde yapılaşma gözlenmektedir. Bu doğrultuda;
• Bölgenin gelişim stratejilerinde mevcut tarımsal üretim öncelikli kullanımın sürdürülmesi,
• Alandaki büyük parsellerden oluşan mülkiyet yapısının korunması,
• Parsel içi yapılaşmaların tarımsal amaçlı yapılar (bağ evi/ depo/ üretim alanı) ile sınırlandırılması ve üst ölçekli plan
kararlarında yer alan koşullar dikkate alınarak yapılaşmanın belirlenmesi önerilmektedir.

3. Değerlendirme
6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu sonrası büyükşehir sınırları yeniden tanımlanmış, il sınırları içindeki
tüm yerleşmeler büyükşehir belediyeleri yetki ve sorumluluğu içerisine alınmıştır. Bu kapsamda il sınırları içerisinde
daha önceleri köy statüsünde yer alan tüm kırsal yerleşmeler de mahalle statüsünde bir kentsel yerleşme gibi ele
alınmaya başlanmıştır. Söz konusu yasa kırsal yerleşmeler için imar planlarının hazırlanması gerekliliğini ortaya
çıkarmış ve yeni imar faaliyetlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle kentin hemen çeperinde yer alan kırsal
yerleşmeler bu durumla öncelikle karşı karşıya kalmışlardır. Böylece tampon ve geçiş bölgesi olma niteliğini taşıyan
bu yerleşmelerin potansiyel kentsel gelişme bölgesi olarak ele alınma riski ortaya çıkmıştır. Bu noktada, hem kentsel
yerleşmenin kontrol edilmesi, hem de fiziksel yapılı çevre-doğa dengesinin kurulmasında ve aradaki geçişte kırsal
yerleşmelere önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple, öncesinde tüzel kişiliğe sahip olan ama mevzuat değişikliği
ile mahalle statüsü kazanan yerleşimlerin yerel yönetimlerin sahip olduğu kentsel planlama pratiğinden farklı bir
biçimde ele alınması gerekmektedir. Yasanın kırsal yerleşmeler için avantajları olabildiği gibi dezavantajları da
olabilmektedir. Bu yasa sonrası kırsal yerleşmelerin sorunları daha fazla gündeme gelmeye ve kırsal yerleşmelerin
nasıl planlanması gerektiği konusunda farklı fikirler oluşturulmaya başlanmıştır. Yasa bir fırsat olarak görülüp
doğal, tarımsal, ekolojik alanlar ve özgün kırsal yerleşme dokularını koruyacak, aynı zamanda kırsal ekonomiyi
canlandıracak ve göçü önleyecek stratejiler ve planlar üretmek mümkündür. Bu bağlamda bu çalışma, iki örnek
kırsal yerleşme özelinde ve genelde de İzmir kentinin çeperinde yer alan kırsal yerleşmeler için yol gösterici bir
rehber niteliği taşımaktadır.
Kavacık yerleşmesi her ne kadar mahalle statüsünde yer alsa da kent merkezine olan yakınlığı ve özgün kırsal kimliği
ile yaşatılması ve korunması gereken bir yerleşmedir. Bu çalışma, yapılacak olan imar planlarına yol gösterecek
stratejik mekânsal gelişme önerilerini içermektedir.
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Kırsal yerleşimlerin sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarıyla kentten farklılaşması ve kırsal yerleşimlere ilişkin
planlama ve tasarım öngörülerinin “kır” a özgü yaklaşımlar içermesinin gerekliliği, çalışmanın stratejik öngörülerinin
oluşmasında esas alınan hususlardan biridir. Kırsal alanların plansız gelişiminin doğal alanlarda yarattığı tahribat
ve yere özgü olmayan mimari oluşumlar sonucu yerleşimlerin kırsal karakterinin bozulması, çalışma çerçevesinde
sorgulanan ve stratejik anlamda öneri geliştirilen bir diğer husustur. Dolayısıyla, yerleşimin yerel mimarisinin
korunması ve özgün karaktere uyumu temel alan yapılaşma koşullarının belirlenmesi hedeflenmiştir.
Yapılan tespit ve analiz çalışmalarında Kavacık mahallesinin üretim biçiminin desteklediği toplum yapısına uygun
yerleşim karakterine sahip olduğu, konut sunum biçimlerinin buna göre geliştiğini söylemek mümkündür. Kavacık
halkının büyük çoğunluğu tarımla uğraştığından, yerleşimde bağ, bahçe, konut kullanımları gelişmiş ve yerleşim
dokusu bu eksende oluşmuştur.
Çalışma kapsamında geliştirilen stratejilerin öncelikli hedefi yerel kalkınmada sürdürülebilirliktir. Bununla birlikte
kırsal niteliğin sürdürülerek yaşam konforunun arttırılması çalışmanın önemle üzerinde durduğu diğer hedeftir.
Stratejilerin şekillenmesinde esas alınan bir diğer konu; yerel beceriler ve bu becerilerin yenilikçi bir bakışla
değerlendirilmesi ve güçlenmesidir. Tanımlanan ana hedefler ve yerin dinamikleri Kavacık Mahallesi yerleşik alanına
dair gelişim stratejilerinin belirlenmesini sağlamıştır.
Kavacık Mahallesine dair gelişme stratejilerinde yerel kalkınmada sürdürülebilirlik; kırsal karakterin sürdürülmesi;
yaşam konforunun arttırılması; yerel becerilerin ve birlikte yaşatma/ öğrenme/ üretme pratiklerinin güçlendirilmesi
esas alınmıştır. Bu hedefle oluşturulan öneriler, çevresel, ekonomik, sosyal ve mekânsal stratejiler olmak üzere dört
ana başlıkta detaylandırılmıştır. Çevresel Stratejiler kapsamında tarımsal niteliğin güçlendirilerek korunması, doğal
varlıkların korunmasına yönelik koruma planının oluşturulması; Ekonomik Stratejiler kapsamında yerin sahip olduğu
tarımsal üretimin kalite ve çeşitliliğinin arttırılması, örgütlenmelerin (kooperatif) eğitim/istihdam/teknoloji kullanımı/
tanıtım anlamında güçlendirilmesi, üretim ve pazarlamaya yönelik lojistik desteğin arttırılması olarak belirlenmiştir.
Sosyal Stratejilerin öncelikli hedefi yerel becerilerin güçlendirilmesi ve birlikte yaşatma/ öğrenme/ üretme pratiklerinin
geliştirilmesidir. Bu doğrultuda kooperatifleşmenin desteklenmesi, aidiyet ve sahiplenmenin arttırılması hedefi ile
birlikte yaşamı güçlendiren ortak dış mekân kullanımlarının geliştirilmesi, anı-bellek çalışmalarının organizasyonu
ve etkinlikler düzenlenmesi, dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin arttırılması önerilmiştir. Kavacık mahallesi
yerleşik alanında yaşam konforunun arttırılması ve kırsal karakterin sürdürülmesi hedefi ile oluşturulan Mekânsal
Stratejilerin alt açılımları ise; tarım alanlarının korunmasına yönelik arazi kullanım ve yapılaşma koşullarının
sınırlandırılması, yerel değerlerin bilinirliğinin arttırılması amacıyla deneyim güzergâhlarının oluşturulması, alanın
çevre ilişkilerinin güçlendirilmesi, kamusal alanların çeşitlendirilmesi, kırsal karakteri oluşturan yapı stokuna ilişkin
koruma müdahale kararlarının üretilmesidir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan ve bu çalışma özelinde Kavacık Mahallesini içine alan,
korunması gerekli tabiat varlıklarının yanı sıra tarımsal üretimi ve geleneksel mimarisi ile nitelikli kırsal karaktere
sahip olan bu havzanın, yerel değerlerini sürdürerek ve güçlendirerek gelişiminin sağlanması ancak yapılacak
planlama çalışmalarında mahalleli ile sürekli temas halinde olan ve işbirliğini temel alan bir yönetim anlayışıyla
mümkündür. Bu yaklaşım kırsal yaşam kültürünün sürdürülmesi, yerel kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi
açısından önemlidir ve geliştirilen gelişim stratejilerinin uygulanabilirliğini belirlemektedir. Diğer yandan kırsal
yerleşmelerde zaman içerisinde yaratılacak olan toplumsal ve ekonomik değişim ve dönüşümün önemli mekânsal
ve çevresel etkilerinin olabileceği dikkate alınarak, fiziki yapılı çevre ile doğa arasındaki dengenin korunması
açısından geçiş bölgesi niteliği taşıyan bu bölgelerin sürekli kontrolünü temel alan bir süreç yönetimine ihtiyaç
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bulunmaktadır. Ancak bu kapsamda bir ele alış ile yaratılmak istenen toplumsal, kültürel ve ekonomik değişiminin
gerçekleştirilmesi ve sürekliliği söz konusu olabilecektir.
Not: Bu makalede, T.C. Karabağlar Belediyesi tarafından İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Kavacık ve Tırazlı Mahallelerindeki
yapılacak olan planlama çalışmalarına altlık oluşturmak üzere, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile
Karabağlar Belediyesi arasında imzalanan ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun 01.03.2017 tarihli kararı ile onaylanan
protokol gereği hazırlanan “Kavacık-Tırazlı Mahalleleri Stratejik/Mekânsal Gelişme Önerileri” başlıklı proje kapsamında
yapılan araştırma ve geliştirilen önerilerin bir kısmı sunulmaktadır.
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VIEWS ON HOBBY GARDENS: SULTANGAZI SAMPLE3
HOBİ BAHÇELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER:
SULTANGAZİ ÖRNEĞİ
H. Burçin Henden Şolt (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Abstract:
According to the 2017 Turkey Statistical Institute data; the proportion of those living in provincial and district centers
is 92.5%. However, the relationship with nature is an important factor in the continuity of human life. It is a problem
to establish this relationship in urban areas. Urban residents need neighborhood or city parks such as sports, picnics,
excursions, children’s parks. There are differences in the agricultural uses of green areas other than recreation. In the
post-industrial period, the monetary value of urban areas has increased. For this reason, land use has turned from
agriculture or green area to concrete. Thus, the distinctions of rural-urban functions became even more acute. Access
to agriculture products of urban residents has become more difficult. Nowadays this situation has become available as
urban service. Hobby gardens have different names and practices in the world. Hobby gardens in Turkey are mostly
organized by local governments. In hobby gardening, generally 20-80 square meters of parcels are rented annually
to urban residents. Rental periods, management support, etc. subject matter can vary according to municipalities.
It seems that it is not only in the garden, but also in the children’s playground, in the additional areas such as the
viewing terrace. In Istanbul, there are 5 hobby garden services in the district municipality. Sultangazi is one of them.
Hobby gardens were established by the Sultangazi Municipality in order to encourage natural agriculture. The hobby
gardens that are established in the City Forest allow citizens to grow vegetables and fruits. The purpose of this study is
to describe the views of those living in Istanbul Sultangazi on hobby gardens. The population of Sultangazi in 2017 is
528.514. Population growth rate is very high according to years. There are 15 neighborhoods in the district. Questionnaires were applied to 300 participants in 20 neighborhoods in each neighborhood. It has been tried to determine the
importance of Sultangazi people to the urban gardening among the local government services, the awareness status of
the hobby garden service, and satisfaction levels. Most of the people living in Sultangazi are aware of the hobby garden
service. According to the majority of participants hobby garden service is important and necessary. It is thought that
the hobby garden is gathering families. The green area and natural life needs of the urban people gain importance in
urban planning criteria.
Key words: City, Urban Planning, Local Governments, Governance, Hobby Garden

1. Giriş
Kent yaşamı bireyleri doğal çevreden çok yapay çevre içerisinde tutmaktadır. Bu durum insanın beden ve ruh
sağlığı açısından farklı olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bireylerin yeşil alan ihtiyacının kentsel alan içerisindeki
3 Bu çalışma 7.Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş; sonrasında geliştirilerek
kitap bölümü haline getirilmiştir.
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karşılanabilme durumu daimî bir araştırma konusu olmuştur. Konuyu kentsel planlama, sosyoloji, psikoloji, peyzaj
mimarisi gibi disiplinler altında farklı açılardan inceleyen bilim insanları mevcuttur. Örneğin; Etli (2002) kent
alanındaki yeşil alanların peyzaj mimarlığı yönünden irdelenmesini yaparken; Önder ve Polat (2012) kentsel açıkyeşil alanların kent yaşamındaki yeri ve önemini belirtmiş; bu alanların planlama, tasarım, uygulama ve bakımı ile
ilgili öneriler vermiştir. Öztürk ve Özdemir (2013) kentsel açık ve yeşil alanların yaşam kalitesine etkisini Kastamonu
örneğinde incelemiştir. Yılmaz ve diğerleri (2006) kent ormanlarının kentsel mekâna sağladığı faydalar üzerinde
durmaktadır. Özdemir 2009 yılındaki araştırmasında; yeşil alan kullanımının kent kimliği oluşumundaki rolünü
ele almaktadır. Akpınar ve Aksoy (2011) konuyu kentsel yeşil alanların gereksinimi ve kullanım tarzı açısından
ele almışlardır.
Kent düzeyindeki yeşil alanlar, kent parkları, spor kompleksleri, rekreasyonel alanlar, hayvanat bahçeleri, botanik
bahçeleri, fuar ve sergi alanları, kent içi yol-bulvar ve refüjler, yaya yolları, kent ormanları, koruluklar, yeşil kuşak
ve mezarlıklar sayılabilir. Bu araştırmada ele alınacak kentsel yeşil alan tipi hobi bahçeleridir. Hobi bahçeleri
kentsel tarım uygulamalarının, kent planlaması hizmeti olarak bireylerin kullanımına sunulmasını içermektedir.
Bir yerel yönetim hizmeti olarak hobi bahçeciliğinin halk tarafından nasıl görüldüğünün tespiti araştırmanın çıkış
noktasıdır. Bu çalışmada İstanbul Sultangazi kentinde yaşayan halkın hobi bahçeciliğine dair görüşleri betimlenmeye
çalışılmıştır. İlçede 15 mahalle bulunmaktadır. Her bir mahallede rastlantısal olarak seçilen 20 kişiye uygulama
yaparak 300 katılımcıya anket uygulanmıştır.

2. Yerel Yönetim Hizmetleri ve Hobi Bahçeleri
Kentler konut, eğitim, sağlık, istihdam, sanayi, ticaret, kültür gibi farklı fonksiyonel alanların ve bu alanları
birbirine bağlayan ulaşım ağının bütünü niteliğindedir. Mekânsal kullanıma psikolojik boyut getiren kent halkı
ise kentteki fonksiyonlardan ne denli yararlandığını yerel yönetimlerin başarısı olarak ölçer. Kentsel planlamanın,
kent hizmetlerine erişilebilirlik açısından değerlendirilebileceği bu alan; yasayla belirtilen hizmetlerin sunumunun
organizasyonu halindedir. Çünkü yerel yönetimler tanım itibariyle; merkezi yönetimle halk arasındaki geçişi
sağlayan kamu kurumlarıdır. Ayrıca kent halkının talep ve gereksinimlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Geçmiş
zamanlarda altyapı hizmetleriyle sınırlı kalan bu görevler; artık kentlilerin o kentte yaşamaktan doğan sıkıntılarının
giderilmesine kadar genişlemiştir. Kentlerdeki yeşil alan hizmetinin çıkış noktalarından biri de budur.
Yeşil alanlar kapsadıkları yeşilliklerle kent ekolojisinin düzeltilmesinde yardımcı olur. Kentleşme ile bozulan alanların
genel ekolojik prensiplerin uygulandığı doğal sistemler ile yeniden oluşturulması beklenmektedir. Kent ormanları
ve parklar, düşük enerji kullanımı, düşük kimyasal girdiler, iyi yönetilen yüzey akış suları ve doğa koruma ile geri
dönüşüm modelleri oluşturmaktadır (Mlynarz, 2005). Rekreasyonel faaliyetler suç oranlarını düşürerek toplumsal
gelişimi yükseltir. Yeşil alanlar saldırganlığı azaltarak insanların rahatlaması ve canlanmasına yardımcı olmaktadır.
Kent mekânlarında, araştırmacılar günlük yaşamın herhangi bir bölümünde yaklaşık 400 m veya 5 dakika yürüyüş
mesafesinde erişilebilecek kent parkları gibi canlandırıcı açık mekânları tavsiye etmektedirler. A.B.D. Teksas’ta
suç ve rekreasyona ilişkin yapılan bir çalışmada 1 mil çapında uygulanan gece yarısı basketbolu suç oranını %28
düşürdüğü bulunmuştur (Bruch, 2006). A.B.D. Chicago ve Illinois Üniversiteleri tarafından yapılan bir çalışmada
kent halkı için semt sosyal bağlarının oluşumu vejetasyon seviyesi ile hesaplanarak bulunmuştur. Yaygın yeşil
alanlardaki semt sakinlerinin kısıtlı beton çevrelerde yaşayanlara göre daha güçlü sosyal bağlara sahip olduğunu
göstermiştir (Sherer, 2006).
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Hobi bahçelerinin başlangıcı emeklilik hayalini gerçekleştirmeye çalışan kentlilerdir. O nedenledir ki; Bursa örneğinde
olduğu gibi Türkiye’de bazı hobi bahçelerine emekli bahçeleri adı verilmektedir. Başka bir çıkış noktası ise bahçe
terapisidir. Bahçe terapisi bahçenin terapik etkilerine dayalı zihinsel sağlığın tedavisi için geliştirilen bahçelerdir.
Ayrıca günümüzde, toplum tabanlı programlar, yaşlılık programları, cezaevleri, gelişimsel özürlü programları ve
özel eğitimde kullanılmaktadır (Sherer, 2006). Bu çalışmada ele alınan hobi bahçeleri yerel yönetim tarafından
halkın kullanımına açılan kentsel yeşil alanlardır. Seyir amaçlı bahçeler, oyun alanları, halk bahçelerini içerir ve
genellikle kamu mülkiyetindeki arazilerde geliştirilir. 50-80m2 lik parseller halinde hazırlanan alanlar kentlilere
yıllık olarak kiralanmaktadır. Kiralama süreleri, yönetim desteği vb. konular belediye bazında değişebilmektedir.
Kiralanan parselin içinde genelde 6-10 m2 lik ahşap evler bulunmaktadır.
Türkiye’de konuya verilen önem giderek artmaktadır. Yazılı ve görsel medya bu hizmete sıklıkla yer vermektedir.
Ayrıca Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi 2014 yılında “Belediyelerde Kent ve Hobi Bahçeleri,
Ekolojik Pazarlar, Doğal Gübre Yapımı” konulu bir seminer düzenlemiştir. Tüm belediye yetkilileri hizmetlerini,
konuyla ilgili sorun, görüş ve deneyimlerini paylaşarak hizmetin önemine dikkat çekmişlerdir (Ekolojik Pazar, 2015).
3. Çalışma Alanı: Sultangazi/ İstanbul
Sultangazi İstanbul Avrupa yakasında bir ilçedir. 06.03.2008 Kabul Tarih; 22.03.2008 26284 Mükerrer Resmî
Gazete Tarihli 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun İlçe Kurulması Başlıklı 1.Madde 24.Esas numarası ile Gaziosmanpaşa ilçesinden
ayrılarak Sultangazi adıyla yeni bir ilçe halini almıştır. İlçe doğuda Eyüp, batıda Esenler, güneyde Gaziosmanpaşa,
kuzeybatıda Başakşehir ilçeleriyle sınır oluşturmaktadır.
Şekil 1: Sultangazi’nin konumu

Kaynak: Sultangazi Belediyesi İnternet Sayfası, https://sultangazi.bel.tr, Erişim Tarihi: 11.03.2018.

Sultangazi ilçesinde Alibey baraj gölü, Cebeci taş ocakları ve birkaç küçük akarsu bulunmaktadır. Alibey barajı
1975–1983 tarihleri arasında, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla inşa edilmiş olup halen Avrupa
yakasının önemli bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır (Sultangazi Kaymakamlığı, 2018).
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Şekil 2: Sultangazi Genel Görünümü

Kaynak: http://www.eminhaber.org/, Erişim Tarihi: 11.03.2018

İstanbul ilinde mevcut olarak 39 ilçe bulunmaktadır. Sultangazi ilçesi Nüfus büyüklüğü açısından İstanbul genelinde
9. Sırada yer almaktadır. Gaziosmanpaşa ilçesinden ayrılıp Sultangazi ilçesinin oluşumu ile birlikte bölgeye alınan
göç ortalaması geçmiş yıllara oranla artış göstermektedir. 2008 yılında nüfusu 444.295 tir. Oysa 2017 yılında nüfus
528.514 tür. Geçen yılın nüfus artış oranı %0,65 ile 3.424 kişidir.
Şekil 3: Yıllara Göre Sultangazi Nüfusu

Kaynak: https://www.nufusu.com/ilce/sultangazi_istanbul-nufusu, Erişim tarihi: 11.03.2018
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İlçenin yaş dağılımına bakıldığında en yüksek oranın orta yaş dilimi olduğu görülmektedir. İstihdam olanakları
dolayısıyla kente olan göçlerin buna etkisi olabilir. Bir tarafta zengin doğal yapısı ve su kaynakları bulunan Sultangazi
ilçesinde diğer tarafta, çevre ve kent sağlığını tehdit eden fakat ekonomisine katkısı inkâr edilemeyen taş ocakları
bulunmaktadır.
Şekil 4: Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı

Kaynak: TÜİK ADNKS verileri, http://www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi: 11.03.2018

Kalker türünde olan taşın rezervi yıllık 450.000.000 m3 olmakta, bu da 675.000.000 tonluk bir hacme
denk gelmektedir. Bu sebeple İstanbul ve yakın illerin taş ve mıcır ihtiyacı, Sultangazi’deki mevcut rezervden
karşılanmaktadır. Sektöre hizmet vermek amacıyla 17 taş ocağı bölgede aktif biçimde çalışmaktadır. Gelir düzeyi
düşüklüğüne rağmen Sultangazi ilçesinin yaklaşık %70 ‘inin evlerinde mülkiyet sahibi oldukları görülmektedir
(Sultangazi Belediyesi, 2018).
Şekil 5: Sultangazi Taş Ocakları Görüntüsü

Kaynak: http://www.eminhaber.org/, Erişim Tarihi: 11.03.2018
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2010 yılında yapılan araştırmaya göre, İstanbul’da yaşam kalitesi sıralamasında Sultangazi İlçesi 39 ilçe sıralamasında
29. sıradadır. Demografik yapı endeksinde 35. sırada olan Sultangazi, beşerî sermaye endeksinde 15., sağlıklı yaşam
endeksinde 31., ekonomik gelişmişlik endeksinde sonuncu, ulaşım ve erişilebilirlik endeksinde 13., çevresel durum
endeksinde 19., sosyal yaşam endeksinde ise 35. sırada yer almaktadır. İstanbul’da memnuniyet düzeyi açısından
son sıralarda yer alan Sultangazi, yaşanmak istenen ilçeler arasında da son sıralardadır. Aynı zamanda mutluluk
düzeyi düşük olan Sultangazi, özellikle ekonomik gelişmişlik derecesinin de etkisiyle İstanbul ‘da yaşam kalitesi
düşük ilçeler arasındadır (Şeker, 2010).
Sultangazi Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında (2018), kent nüfusunun eğitim durumu incelenmiş; halkın
daha çok ilkokul mezunu olduğu, üniversite mezunlarının sayısının genel nüfusun %10 unun altında kaldığı
belirtilmiştir. Aynı planda vatandaş memnuniyet analizi yapmak için 5.081 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcıların
büyük çoğunluğu en çok çevre düzenlemesi hizmetleri ve yeşil alanlardan memnuniyetini belirtmiştir. Sultangazi
Belediyesi yeşil alan düzenlemesi, kültür parkı gibi hizmetler vermeye önem vermektedir. Yukarıda sözü edilen
anket çalışmasında kent belediyesi tarafından yapılan ve yapılmasına etki edilen bazı merkezlerin bilinirlik düzeyi;
Mimar Sinan Kent Ormanı %74,9, Hacı Bektaşi Veli Kent Ormanı %74,8, Masal Kahramanları Parkı %71,7,
50. Yıl Kültür Merkezi %67, Hobi Bahçeleri %56,5, Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı %41,2 olarak belirlenmiştir.
Bu durum kentsel planlamanın halk tarafından farkındalığı açısından olumlu yorumlanabilir.
Şekil 6: Sultangazi Hobi Bahçeleri ve Alibey Baraj Gölü Görünümü

Kaynak: http://www.eminhaber.org/, Erişim Tarihi: 11.03.2018

Sultangazi’de yapılan önemli kentsel hizmetlerden biride hobi bahçeleridir. Belediye başkanlığı doğal tarımın
gelişmesine ön ayak olmak için 2012 yılında hobi bahçelerini kurduklarını belirterek “Metropolleşen şehirlerde en
büyük sıkıntılardan biri de doğal tarım alanlarının ve bu işle uğraşanların azalmasıdır. İnsanımız bir taraftan şehir
hayatına alışırken, diğer taraftan da toprağa, bahçeye, yeşile büyük bir özlem duymaktadır. Hem halkımızın bu
özlemini giderebilmek hem de tarıma ve doğaya katkı sunmak amacıyla ilçemizde hobi bahçeleri oluşturduk. Artık
Sultangazililer doğanın tadına vararak kendi emekleriyle yetiştirdiği ürünleri tatmanın mutluluğunu yaşayacak”
fikrinden yola çıkarak bu uygulamayı hayat geçirmiştir.
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Şekil 7: Sultangazi Hobi Bahçeleri Görünümü

Kaynak: http://www.sultangaziajans.com/haber/500/sultangazide-hobi-bahceleriyle-doga-terapisi.html, Erişim Tarihi: 11.03.2018

Hobi bahçeleri cüzi bir ücret ödenerek kiralanabilmektedir. Bahçelerde isteğe göre kalıcı olmayan bitkiler ve
mevsim çiçekleri yetiştirilebilmektedir. 70 m2’lik 12 adet seralı olmak üzere 56 adet bahçeden oluşan hobi bahçeleri
içerisinde 6 m2’lik ahşap kulübeler ile damlama sulama sistemi bulunmaktadır. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda
hayata geçirilen hobi bahçeleriyle; toprağa, yeşile ve doğaya özlem giderilebilmektedir (Sultangazi Belediyesi, 2018).
Şekil 8: Sultangazi Hobi Bahçeleri Görünümü

Kaynak: https://www.sultangazi.bel.tr/tr/tamamlanan-projeler/hobi-bahceleri_2773#lg=1&slide=1, Erişim Tarihi: 11.03.2018

Sultangazi Belediyesi ile yapılan görüşmede; taleplerin yoğun olması nedeniyle yeni alanlara hobi bahçeleri inşa
edileceği belirtilmiştir. Kiralamalar yıllık olarak yapılmaktadır. Herkesin faydalanabilmesi açısından her yıl farklı
ailelere fırsat tanınmaktadır.

4. Amaç, Yöntem ve Bulgular
Bu çalışmada İstanbul Sultangazi kentinde yaşayan halkın hobi bahçeciliğine dair görüşleri betimlenmeye
çalışılmıştır. İlçede 15 mahalle bulunmaktadır. Her bir mahallede rastlantısal olarak seçilen 20 kişiye uygulama
yaparak 300 katılımcıya anket uygulanmıştır. Anket değerlendirmelerinden yola çıkarak olgulara eşlik eden özellikleri
betimlemeyi amaçlayan sayım araştırması söz konusudur. Ankette katılımcılardan cinsiyet, yaş, eğitim durumu,
hane halkı ortalama aylık geliri, kentte oturma süresi ve konut sahipliği gibi temel bilgiler toplanmıştır. Sonrasında
ise Sultangazi halkının yerel yönetim hizmetleri arasında kent bahçeciliğine ne kadar önem verdiği, hobi bahçesi
hizmetinden haberdarlık durumu, memnuniyet durumları tespit edilmeye çalışılmış; Sultangazi hakkında olumlu
ve olumsuz değerlendirmeleri yer almıştır.
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Eğitim durumu

Yaş

Cinsiyet

Tablo 1: Cinsiyet, Yaş, Eğitim, Ortalama Aylık Gelir, Oturma Süresi, Konut Sahipliği Durumu
n

%

Kadın

109

36,33%

Erkek

191

63,67%

300

100,00%

n

%

18-34

31

10,33%

35-54

112

37,33%

55-74

144

48,00%

75 ve üzeri

13

4,33%

Toplam

300

100,00%

n

%

Okur yazar

4

1,33%

İlkokul

92

30,67%

Ortaokul

48

16,00%

Lise

75

25,00%

Önlisans

41

13,67%

Lisans

33

11,00%

Y. Lisans-Doktora

7

2,33%

300

100,00%

n

%

0-1000 TL.

13

4,33%

Asgari Ücret

71

23,67%

1500-3000 TL.

101

33,67%

3000-6000 TL.

94

31,33%

6000 ve üstü

21

7,00%

Toplam

300

100,00%

H. Halkı Ortalama Aylık Gelir

Toplam
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n

%

0-5 yıl

64

21,33%

6-14 yıl

39

13,00%

15-24 yıl

87

29,00%

25-34 yıl

73

24,33%

35 yıl ve üzeri

37

12,33%

Toplam

300

100,00%

n

%

Kirada oturuyoruz

137

45,67%

Kendi Evimizde
oturuyoruz

163

54,33%

300

100,00%

Tablo 1’de görüldüğü gibi, katılımcıların (%63,67)191’i erkek; (%36,33)109’u kadındır. Yaş dağılımına bakıldığında;
en yüksek oranın %48,00(144 kişi) ile 55-74 yaş arası olduğu görülmektedir. 75 yaş üzeri katılımcı sayısı 13(%4,33)
tür. Çalışma yaşı tabir edilen 35-54 aralığındaki katılımcı oranı %37,33(112 kişi)tür. Eğitim durumu açısından
değerlendirildiğinde; katılımcıların %30,67’sinin(92 kişi) ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Lisans mezunu
olanların oranı %11,00’dir. Yüksek Lisans veya doktora mezunu katılımcı sayısı ise sadece 7’dir. Bu durum Sultangazi
kentinin eğitim açısından düşük bir profil sergilediğini göstermektedir. Katılımcıların hane halkı aylık ortalama
gelir durumunda en yüksek oran %33,67(101 kişi) ile 1500-3000 TL.dir. 3000-6000 TL. arası geliri olan katılımcı
oranı %31,33(94 kişi)’tür. Katılımcılarımızın konut sahipliği oranı %54,33’tür. Çalışmadaki bu bulgular; Sultangazi
Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında (2018), yapılan anket uygulamasının bulgularıyla da örtüşmektedir.
Şekil 9: Sultangazi Kent Görünümü_1

Kaynak: https://www.emlaktasondakika.com/istanbulun-parlayan-yildizi-sultangazi/107835, Erişim Tarihi:15.03.2018.
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Sultangazi Belediyesi Stratejik Planının (2018) Sosyo-Ekonomik Yapı Analizinde, kentte tekstil sektöründe
40.000; ayakkabı imalatında ise 20.000 kişinin çalıştığı belirtilmektedir. Sultangazi’de iş olanakları göçü destekler
niteliktedir. Özellikle ucuz konutun ve konut alanlarının var olması da iş potansiyeline yönelik yerlerin artmasına
neden olmaktadır. İlçe olmasının ardından bölge nazım imar planında ticaret ve hizmet alanı olarak belirlenmiştir.
Ancak ilçenin su havzası içinde olması ve alanının geniş olmaması nedeniyle sanayinin gelişmesi pek mümkün
görünmemektedir. Sultangazi’nin İstanbul’un merkezine yakın olmasının yanı sıra, TEM otoyolu ve çevre yolu
ilçenin sınırından geçmektedir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sultangazi’ye 15
kilometre mesafede olmasından dolayı ilçe daha merkezi bir konuma gelmiştir. Ayrıca 3. Havalimanı raylı sistem
bağlantı projesine Sultangazi-Arnavutköy Hattı eklenmiştir (Arnavutköy Belediyesi, 2018). Bu durum kentin
İstanbul ile olan ulaşım ağı birlikteliğine de güç verecek niteliktedir.
Şekil10: Sultangazi Kent Görünümü_2

Kaynak: https://www.emlaktasondakika.com/istanbulun-parlayan-yildizi-sultangazi/107835, Erişim Tarihi:15.03.2018.

Anketin bundan sonraki sorusunda; katılımcıların hangi kentsel hizmetleri daha önemli gördüklerine dair bir soru
bulunmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre (2005); belediye, mahalli müşterek nitelikte
olmak şartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Sultangazi kent halkı katılımcılarından 42 adedi bu konuda bir fikrinin olmadığını beyan etmektedir. Kültür
sanat veya spor konusunda verilmesi gereken hizmetlerin önemli olduğunu düşünen katılımcı sayısı azınlıktadır.
Oysa park ve yeşil alan düzenlemesi ve sosyal yardım konularında yapılması beklenen hizmetler konusunu önemli
gördüklerini belirtmişlerdir. Bu durum Sultangazi halkının bu konudaki hassasiyetinin göstergesi sayılabilir. Bu
bulgu; kent belediyesinin yaptığı stratejik plandaki geniş çaplı anket çalışmasının bulguları ile örtüşmektedir
(Sultangazi Belediyesi, 2018). Sultangazi kenti yeşil alan açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla
bu hizmetlere önem verme durumu doğal bir sonuç olarak algılanabilir.

94

VOLUME 21

CURRENT DEBATES IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE,
URBAN DESIGN & ENVIRONMENTAL STUDIES
Aslı Doğan, Günay Gönüllü

Şekil 11: Yerel Yönetim Hizmetlerinin Önem Sıralaması

Anketin diğer sorusunda katılımcılara Sultangazi Belediyesi’nin hobi bahçesi hizmetinden haberdar olup olmadıkları
sorulmuştur. 176 katılımcı bu hizmetten haberdar olduğunu beyan etmiştir. Bu durum Sultangazi halkının kentsel
alandaki yeşil alan kullanımı konusundaki pozitif eğilimini göstermektedir.
Şekil 12: Hobi Bahçesi Hizmeti Haberdarlık Durumu

Katılımcılara hobi bahçelerini kullanmayı isteme kriterlerini sorduğumuzda; çoğunlukla hafta sonları ailece bir araya
gelme isteğinin beyan edildiği görülmektedir. Bireylerin kendi sebze ve meyvelerini yetiştirme arzusu ve bundan
duyulan keyifte anket sonuçlarına yansımaktadır. Kullanıp memnun kalmadığını beyan eden katılımcı sayısının
azlığı sevindirici olarak yorumlanabilir.
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Şekil 13: Hobi Bahçesi Hizmeti Memnuniyet Kriterleri

Şekil 14: Sultangazi Hobi Bahçeleri Görünümü

Kaynak: https://www.sultangazi.bel.tr/tr/tamamlanan-projeler/hobi-bahceleri_2773#lg=1&slide=1, Erişim Tarihi: 11.03.2018

5. Sonuç ve Değerlendirme
Günümüzde artan şehirleşme ve büyük şehirlerde oluşan kargaşa, insanlarda haftada birkaç saatliğine de olsa doğaya
kaçma arzusu uyandırmaktadır. Ağaçlara ve doğaya yakın yerlerde yaşayan insanlar, ağaçlardan ve doğadan uzak
yaşayan insanlara göre daha az zihin yorgunluğu çekmektedirler (Kaplan, 1987; Hartig vd., 1991). Kent tarım
alanları çocukların; iletişim, iş birliği, yaratıcılık, denetim gibi yeteneklerinin gelişmesini sağlar. Bu olumlu etki,
toplumun da yararınadır. Çünkü çocukların sağlıklı gelişimi onların sadece kendilerini değil ailelerini ve yaşadıkları
toplumları da yakından ilgilendirir (Taylor vd.,1998).
Kentlilerin kaçabilecekleri alanlar arasında sayılabilecek hobi bahçelerinin bir yerel yönetim hizmeti olarak sunulması
kentlilerin hem o yerleşim yerine olan bağlılığını ve memnuniyetini artıracak; hem de sosyal ve psikolojik açıdan
olumlu etkiler yaratabilecektir. Etli (2002) doğru kullanımlı yeşil alanların sosyal kaynaşmayı sağlayıp, toplumsal
gelişmeyi körüklediğini belirtmektedir.
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Yapılan bu çalışmada kent için önemli yeşil alan kaynağı olan hobi bahçelerinin ekolojik ve sosyal çerçevede
olumlu etkiler bıraktığı görülmüştür. Halk tarafından talep edilen, bilinirliği yüksek bir kentsel hizmet alanı
olarak değerlendirilmektedir. Toplumsal açıdan aileyi bir araya getiren niteliğine dikkat çekilen hobi bahçeciliği
hizmeti rağbet gören bir uygulama halini almıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında hobi bahçelerinin insanlar
için önemli kaynaklar olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hobi bahçeciliğinin kentsel ekosistemdeki önemi
yeterince kavranarak mevcut alanlar korunmalı ve yeni alanlar oluşturulmalıdır. Böylece mekânsal iletişim ve sosyal
bütünleşme bağı ile kentsel kimlik oluşumuna da olumlu katkı sağlanabilecektir.
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Abstract:
Nowadays, the social, cultural and economic development has led to significant increase in transportation demand.
The increasing importance and demand of investments in transportation field make the efficient and systematic planning essential. Effective planning, especially when decisions are made for high-budget projects, such as transportation
investments, is even more important to accurate assessment of country resources. The precision and accuracy in forecasts
made in the planning process come to the forefront. “Four-Stage Transportation Model” is generally used in transportation planning. In this study, the mode choice prediction which is the third stage of planning is modelled. Mode
choice modelling is one of the most significant parts of the transportation planning. Predictions for travel mode choice
modelling are usually based on simple regression analysis. However, classical regression techniques may be insufficient
for predictions that are made for complex transport systems in our day. In this study, a transportation model for
mode choice is developed by using an artificial intelligence technique that can be an alternative to classical regression
techniques and household surveys of the 2017 Eskisehir Transportation Master Plan Report (ETMPR) are used. The
important part of the household surveys (26%) constitutes work trips. The effect of socioeconomic and sociocultural
characteristics to the transportation mode (walking, car, public transport, etc.) is investigated and modeled by using
Artificial Neural Networks (ANN). The results of the ANN show that the transportation mode can be predicted by
using proposed model.
Key words: mode choice modelling; artificial neural networks; transportation planning

ı. Introduction
Policy decision makers are growingly considering quality of life and public health in transportation and other
fields nowadays (Lee & Sener, 2016). Transportation is important for development in many fields, allowing flows
of goods, people and services between origin and destination. However, transportation brings environmental and
social impacts, which could be negatives and positives (De Almeida Guimarães & Leal Junior, 2017). It is only
possible to reduce the negative impacts of the transportation due to accurate and effective planning. Besides, the
increasing importance and demand of investments in transportation make efficient and systematic planning much
more essential. The transportation planning used in decision making for high-budget projects such as transportation
investments is very important to accurate assessment and allocation of country resources. The precision and accuracy
in forecast made in the planning process come to the forefront. “Four-Step Transportation Model” is generally
used in scientific literature studies or Transportation Master Plans Project which take a significant place for the
future of cities and countries. FSTP consists of the followings stages: Trip Generation, Trip Distribution, Mode
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Choice and Traffic Assignment (Ahmed, 2012; Boyce, Zhang, & Lupa, 1994; Kadiyali, 2013; Romero, Rocha,
Mantovani, & Mantovani, 2003). There are many recent studies related to transportation planning and models
(Golub & Martens, 2014; Rizk-Allah, Hassanien, & Elhoseny, 2018; Schroeder, 2016; Singleton & Clifton, 2017;
Swamy, Kang, Batta, & Chung, 2017; Zhang, Northridge, Jin, & Metcalf, 2018; Ziebuhr & Kopfer, 2016) that
consider generally home-based work, school and other (shopping, socializing etc.) trips.
Mode choice modelling which is third step of the four-step transportation modelling is used to predict the
transportation modes of groups or individuals. The transportation models used for transport movements and
planning studies, are being modeled or represented by using many mathematical relationships (Tortum, Yayla, &
Gökdağ, 2009). Predictions for transportation modelling are usually based on simple regression analysis. However,
classical regression techniques may be insufficient for predictions that are made for complex transport systems
in our day. Thus recent methods such as artificial neural networks are used in some studies related to planning.
Schlossberg et al. examined the relationship between urban distance, form and active travel to school through the
middle school students in the context of mode choice and they investigated that how can the students be directed
to walking and biking. 84% of the children primarily use bus or car, while walking or biking was only 15% of the
students on the school way according to results of logistic regression model (Schlossberg, Greene, Phillips, Johnson,
& Parker, 2006). Tortum et al. tested the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) model for freight
transport in Turkey, France, Austria and Germany. According to the results, the ANFIS and ANNs models are
more successful than classical models that represent non-linear models for mode choice of intercity freight transport
(Tortum et al., 2009). Throughout the study performed by Celikoglu, two algorithms, Generalized Regression
Neural Network (GRNN) and Radial Basis Function Neural Network (RBFNN) are used for modelling process
for mode choice prediction in a transportation planning. It indicates that neural network methods are superior to
multivariate linear regression and other classical statistical models for mode choice modelling (Celikoglu, 2006).
In another paper belongs to Liu, the travelers’ choice behavior is analyzed by using stated preference/revealed
preference survey data on work-travel mode choice. The number of versions of a model for multinomial choice is
predicted. The results show that “out-of-vehicle time”, “money cost” and “in-vehicle time” are the most significant
characteristics for passengers of subway, taxi and bus respectively (Liu, 2007).
In this study, a mode choice model for investigation of traveler’s movement from home to work is developed by
using an artificial intelligence technique that can be an alternative to classical regression techniques. Household
surveys of the ETMPR 2017 are used and the important part of the surveys (26%) consist work trips. The effect
of socioeconomic/sociocultural characteristics of transportation mode (pedestrian, private automobile, public
transportation, etc.) is investigated and modelled by using Artificial Neural Networks. The remainder of this paper
is organized as follows. In section 2, data collection and preparation is defined. In section 3, An ANN modelling
for mode choice prediction is presented. Results of the ANN model are mentioned in Section 4. Finally, a summary
and further research issues are given in Section 5.

2. Data Collection and Preparation
The large set of data is obtained from household surveys of ETMPR for this study. Prediction model is prepared
by using data belongs to 65 of total ETMPR zones which are located in central districts of Eskisehir city (Tepebaşı
and Odunpazarı) and each zone consists of a combination of one or more villages/regions (Figure 1).
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Figure 1. Map of Traffic Analysis Zones for ETMPR

Four important parameters, Average Car per Capita (ACC), Average Income per Capita (AIC), Average Household
Size (AHS) values are calculated for each observed zone and used as independent variables. In addition, walking
rates, use of car rates and use of public transport rates are used as dependent variables for ANN model. In order
to create work trips prediction model of the 65 zone, in total about 27000 valid household survey data is used.

3. An Artificial Neural Network Modelling for Mode Choice Prediction
Models in transportation planning usually involve non-linear and complex relationships between variables showing
dynamic behaviour. The effective formation of such models takes place through the application of artificial intelligence
methods that combine features such as self-organization, self-learning and adaptation (Pamuła, 2016). The systems
that form prediction models in transportation planning can use techniques such as artificial neural networks.

3.1. Artificial Neural Networks
Artificial Neural Networks (ANNs) are mathematical models emulating the biological brain. ANN which is parallel
computing mechanism contains a number of neurons, learning rules and interconnections. The weights are given
to each connection progress according to some learning rules. The knowledge of the network obtained during
training is stored as the weights of connections. (Barkana, Saricicek & Yildirim, 2017). Artificial neural network
architecture is demonstrated in Figure 2.
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Figure 2. An artificial neural network architecture

In Figure 2, the first layer is the input layer that sends incoming data to the artificial neural network. The second
layer is called hidden layer that is between the input layer and the output layer, the neurons in the hidden layer
have no connection to the outside. These neurons only receive signals from the input layer and send signals to
the output layer. The last layer is called as the output layer and enables to transmit information to the outside
(Gulbandilar & Kocak, 2016). An artificial neuron is composed of five main units: inputs, weights, sum function,
activation function and outputs (Figure 3).

Figure 3. The artificial neuron structure

The inputs are information that comes to the neurons from other neurons from the external environment. The
weights are the values that indicate the influence of a set of inputs or the process elements in the previous layer
on the process element. The sum function calculates all the effects of input and weights on the process element.
The activation function processes the net input obtained from sum function and determines the neuron output
(Topcu, Karakurt & Saridemir, 2008).

3.2. Designed ANN Model and Parameters
The artificial neural network model created in this study has three neurons in the input layer and three neurons
in the output layer. There are two hidden layers consists of ten neurons. Finally, neurons in the output layer
produce the prediction results of the network. The Average Car per Capita (ACC), Average Income per Capita
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(AIC), Average Household Size (AHS) values are defined as input variables while transportation modes’ (walking,
use of car and use of public transport) rates are defined as output variable for training and testing of the ANN.
The structure of the ANN model is shown in Figure 4.

Figure 4. The artificial neural network model for mode choice prediction

The ANN model (Figure 4) has been designed using “feed-forward back propagation” as algorithm, “learngdm”
as adaptation learning function, “Levenberg-Marquardt” as training function, “MSE-mean squared error” as
performance function, “tansig” as transfer function. The sensitivity analysis is performed to determine the effect
of the input variables on the output variables using SPSS 20.0 software.

Figure 5. The importance rate of the input variables

The importance values of the input variables such as ACC, AIC, AHS are obtained as 0.36, 0.38, and 0.26
respectively (Figure 5). All of the independent variables are used as inputs in the ANN model after the effect on
the dependent variables are determined.

4. Results and Discussion
The mode choice of work travels is modelled using Artificial Neural Networks in this study. The household surveys
of the 2017 Eskisehir Transportation Master Plan Report are used as data and MATLAB toolbox is used for ANN
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training, testing and validation for mode choice prediction. In the ANN model, 65 data are employed and the
several independent runs are performed to achieve a satisfactory solution. The ANN results are presented in Figure 6.

Fig 6. Regression plots of ANN during training, testing and validation

It is clearly seen that all values during training coincide perfectly with the regression line which make the correlation
coefficient R as 0.9726, 0.9664 and 0.9855 for training, testing and validation, respectively (Figure 6). At this
stage the training is stopped. All the 65 household surveys data and predicted values of travel mode choice rates
from the ANN model are compared. The comparisons of the household surveys data with the predicted values of
travel modes (walking, use of car and use of public transport) rates are depicted in Figure 7.
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Figure 7. Comparison of surveys and predicted values of mode choice rates by ANN model.

The graphs in Figure 7 show that there is no significant difference between the surveys and the predicted values
of mode choices. As it’s demonstrated in Figure 7, the predicted values obtained from the training in artificial
neural network model are very closer to the household survey results.

107

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELLING FOR MODE CHOICE PREDICTION IN TRANSPORTATION PLANNING
Çağdaş Kara (Eskisehir Osmangazi University), Gökçe Özden (Eskisehir Osmangazi University),
Murat Karacasu (Eskisehir Osmangazi University), İnci Sarıçiçek (Eskisehir Osmangazi University)

The coefficient of determination (R2) is also used to compare ANN results for the prediction.

Here,
represents the survey results, the total number of surveys, predicted values respectively. The indicated
values of R2 are obtained for each output separately in Figure 8.

Figure 8. Comparison of observed and predicted values for each transportation mode

As it is demonstrated in Figure 8, the values obtained from the training in ANN model are very closer to the
observed results. R2 values are 0.9017, 0.9087 and 0.8046 for walking, the use of public transport and the use of
car rates, respectively. The results show that ANN model is suitable for reasonably good predictions of outputs in
accordance with input variables.

5. Conclusions
In this paper, a mode choice model is developed for investigation of traveler’s movement from home to work by
using an artificial intelligence technique that can be an alternative to classical regression techniques. From the
zonal data, three important socioeconomic/sociocultural parameter values (ACC, AIC, AHS) are calculated and
used as independent variables while walking rates, use of car rates and use of public transport rates are utilized as
dependent variables to constitute ANN model. The prediction model is developed for the mode choice step of the
FSTM by using 65 zonal data. There are low-population zones that couldn’t be surveyed as well as zones which
the work trips are observed as zero. So these data aren’t included in the model. The model obtained using artificial
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neural networks will be able to predict the work trips values for the zones which are not surveyed by using input
variable values. For the future research, the other travel purposes (home to school, shopping or socializing trips)
can be predicted in transportation modelling by using more input parameters.
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Abstract:
The budget and importance given to transportation investments are increasing day by day. Therefore, planning is a
very important part of both the development of the existing system and the investment of a new transport. The basic
trips that are considered in urban transportation planning are based on work, school, hospital and general needs
(shopping, socializing, entertainment etc.). Nowadays, the demand for school trips has become one of the growing
and remarkable transportation issue. The four-step transport model is often used in urban transportation plans. In the
study, trip generation model which the first step of the four-step model was established for school trips. Because of the
multicollinearity and the existence of outliers in the dataset, the results obtained from classical statistical techniques
can not be used to deduce. There are alternative estimation techniques that reduce the effect of outliers and solve
the problem of multicollinearity. In this study, household surveys of the 2017 Eskisehir Transportation Master Plan
(ETMP) are used. About 24000 valid household surveys are used to analyze the trip generation model for school trips
in 44 different regions. The average income, the average household size and the employment rate variables areused to
estimate school trips for the zones. Ordinary Least Squares (OLS), Least Trimmed Squares (LTS), Ridge Regression
and Least Trimmed Squares Ridge Estimator (LTS-Ridge) techniques are used and their results are compared for school
trips modelling. The use of robust regression techniques in transportation estimates will reduce the false notions that
may occur in planning and ensure more accurate investment decisions
Key words: transportation planning, school trip, robust regression

1. Introduction
Rapid population growth and rapid urbanization have become the two defining parameters of the last century. With
this increase, studies on sustainable systems and planning in every field have gained speed in terms of conservation
of energy, environment and natural resources. Transportation planning and urban planning are closely related, so
they should be pursued together. Surveys on sustainable transport in environmental and urban terms have been
launched more than twenty years ago, but the problems of management and implementation of sustainable mobility
in cities continue to increase (Zawieska & Pieriegud, 2018). At this point, accurate and precise urban transport
planning will carry the concept of sustainable mobility in the cities one step further.
“Four-Stage Transportation Model” is usually used in scientific studies or Transportation Master Plans Project
which play an important role for the future structure of countries and cities. The four-step urban planning process
is comprised of the following stages: Trip Generation, Trip Distribution, Mode Choice and Traffic Assignment
(Ahmed, 2012; Boyce, Zhang, & Lupa, 1994; Kadiyali, 2013; Romero, Rocha, Mantovani, & Mantovani, 2003).
Perhaps, in the late 20th century, classical techniques were sufficient for transportation planning models (Fleet &
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Robertson, 1968; McCarthy, 1969). However, predictions for transportation modelling needs much more sensitive
techniques than classical techniques anymore cause transportation system become more complicated in our day
(Mammen, Stone, Buliung, & Faulkner, 2014; McMillan, 2007; Mehdizadeh, Mamdoohi, & Nordfjaern, 2017;
Stark, Beyer Bartana, Fritz, Unbehaun, & Hössinger, 2018; Zhang, Yao, & Liu, 2017).
Muramachi et al. researched the connection between university students’ experiences about travel-mode choice in
the past and their plan to purchase a car in future by using the life-oriented approach. As a result, it was found
that, in the past years, students who went to school using bicycles and rail systems have less ideas for purchasing
cars in the future. Additionally, it was determined that schools located in easily accessible areas with a rail system
could reduce car usage (Muromachi, 2017). Schlossberg et al. examined the relationship between urban form,
distance and active transportation to school among middle school students in the context of mode choice. And
they investigated that how can the students be directed to walking and biking. According to results of logistic
regression model, about 84% of the children primarily use bus or car, while walking or biking was only 15% of
the students on the school way (Schlossberg, Greene, Phillips, Johnson, & Parker, 2006). Quintero et al. obtained
trip generation rates and trip generation models for travel estimation of employees and schools students in semiprivate and private. Surveys are applied for data collections to 22 schools and the mode choice models show that
most selected mode was the car followed by public transport. The trip generation rates are obtained with the use
of total trips by modes such as school vans, cars and taxis. Trip generation models are obtained from Box-Cox
optimization and stepwise regression model in the private schools. Students are selected as explicative variable
for the private schools, while for private schools was student plus employed. The effect of the socio-economic
characters in travel mode choice is evidenced, resulting useful trip generation rates as a contribution (Quintero,
Díaz, & Moreno, 2014).
In this study, household surveys of the 2017 Eskisehir Transportation Master Plan are used. About 24000 valid
household surveys are used to analyze the trip generation model for school trips in 44 different regions in Eskişehir
central district (Odunpazarı, Tepebaşı). The average income, the average household size and the employment rate
variables are used to estimate school trips for each zones which are selected. OLS, LTS, Ridge Regression and LTSRidge techniques are used and their results are compared with their Akaike information criterion (AIC) values for
school trips modelling. The use of robust regression techniques in transportation estimates will reduce the false
notions that may occur in planning and ensure more accurate investment decisions.

2. Method
Some assumptions must be valid for a multiple regression analysis to be applied. Within the scope of the study,
the situation in which two assumptions can not be achieved has been examined. In this respect, it is undesirable to
have outliers in the data set and multicollinearity between the independent variables (Topal, Eyduran, Yağanoğlu,
Sönmez, & Keskin, 2010). If these two assumptions are not met, techniques that can cope with two problems
can be used (ALPU, ŞAMKAR, & ALTAN, 2013; Peng & Tian, 2018; Roozbeh, 2016). In the study, regression
models generated by classical techniques and robust regression techniques are compared with the Akaike Information
Criteria (AIC) method (Akaike, 1987).

2.1. Multiple regression model (Ordinary least squares)
The linear regression equation is written in matrix form as shown in Eq. 2.1.
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Y = Xβ + e (2.1)
Y is dependent variable, X is independent variable, β indicates the regression coefficient and e is the error term in
the Eq. 2.1. The regression coefficients of least squares are estimated by the Eq. 2.2.
β=(X’X)-1 X’Y (2.2)
In the Eq 2.2, β is (p-1)×1 dimensional regression coefficient vector, X’X= rxx is (p-1)×(p-1) dimensional
independent variables’ correlation vector, X’Y= ryx is (p-1)×1 dimensional correlation vector of the dependent Y
and the independent X variables (Neter, Wasserman, & Kutner, 1989; Seber & Lee, 2012; Topal et al., 2010).

2.2 Ridge Regression
Hoerl ve Kennard (Hoerl & Kennard, 1970) have developed a ridge regression estimator in the case of encountering
multicollinearity problems. Thus, the error squares obtained are smaller than the average error squares obtained
by the least squares method (Aktaş & Yılmaz, 2003).
In estimating the parameters in the ridge regression the equation shown in Eq. 2.3 is used.
β=(X’X+ kI)-1 X’Y (2.3)
In the Eq. 2.3, β is (p-1) ×1 dimensional ridge regression coefficient vector, I is (p-1)×(p-1) dimensional unit matrix
and k is constant term. “k” is the Ridge parameter and the value is usually 0 ≤ k ≤ 1. When the optimum k value is
selected, generalized ridge trace plot and variance inflation factor (VIF) are utilized. In the ridge trace, the regression
coefficients are shown as a function of k, the vertical axis is the regression coefficient and the horizontal axis is the
k values. In the graph, k values are chosen, where coefficients are stable (Aktaş & Yılmaz, 2003). It is stated that
when k is selected according to VIF, k can be selected when VIF is smaller than 10 (Marquardt & Snee, 1975).

2.3 Least Trimmed Squares and LTS-Ridge Estimator
As an estimation model developed by Rousseeuw, LTS, achieves the goal of being insensitive to changes in small
rates of data points. LTS regression is formulated as,
(2.3)
based on the squared residuals
(2.4)
and m is the number of not trimmed data points from the data set. The LTS regression problem thus compose of
determining β ε Rp such that the sum of the m smallest squared residuals is minimum. As a matter of principle,
one can solve (2.3) by settling ( ) OLS problems for all subsets of N = {1,…,n} having m elements and selecting
the least of all minimums among the values. This is clearly troublesome as a computation, however it shows that
a solution to always exists (Giloni & Padberg, 2002).
On the other hand, the equation for βˆrlts and βˆr for the LTS-Ridge technique as below,
βˆrlts = [I + k *(X ‘ X )-1]-1 βˆr (2.5)
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OLS, LTS, Ridge and LTS-Ridge techniques are used and their results are compared for school trips modelling.

3. Preparation of Data
The large set of data obtained from household surveys of ETMP is organized for this study. Prediction model is
prepared by using data belongs to 44 of total ETMP zones which are located in central districts of Eskisehir city
(Tepebaşı and Odunpazarı) and each zone consists of a combination of one or more villages/regions (Figure 1).

Figure 1. Map of Traffic Analysis Zones for ETMP

About 24000 valid household surveys are used to analyze the trip generation model for school trips in 44 different
regions. Meaning Trip generation is the numbers of travels in zone or from one zones to another with any
transportation system for this study. Income per Capita (IPC), Average Household Size (AHS) and Employment
Rate (ER) values are used as independent variables in order to estimate school trips for the zones while, school travel
rates used as dependent variable is refers to ratio of number of school travel to total number of the people per zone.

4. Results and Discussion
In this study, current regression techniques and trip generation models for school trips have been developed. The
data generated from household surveys taken from ETMP was analyzed with the help of RStudio and SPSS package
software. Correlation analysis which belongs to independent variables as shown in Table 1.
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Table 1. Correlations related to independent variables
IPC

AHS

ER

IPC

1

-0.73569322

0.04645376

AHS

-0.73569322

1

0.19678004

ER

0.04645376

0.19678004

1

According to the correlations, IPC and AHS have high correlation while between IPC and ER or between AHS
and ER have no high correlations. Outlier values are shown in the graph with a “+” (Figure 2).

Figure 2. Mahalanobis distance related to robust distance with outliers

Because of the multicollinearity and the existence of outliers in the dataset, LTS, Ridge and LTS-Ridge techniques
which can reduce the effect of outliers and solve the problem of multicollinearity are used in this study. The
trimming percentage for LTS and LTS-Ridge Regression is determined as 25% based on the amount of outliers
which located above 2.5 at vertical axis from the Figure 2. “k” values for ridge and LTS ridge are taken as 0.27
and 0.4, respectively from k values graph depending on Mean Square Error (MSE) (Figure 3.).
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Figure 3. “k” values graph depending on MSE

The results of the analysis related to 4 techniques in accordance with obtained data are given in Table 2.
Table 2. The coefficient results of the analysis related to 4 techniques
OLS

LTS

RIDGE

LTS-RIDGE

β1 (IPC)

-0.1953872

-0.02036248

-0.06592121

0.14766861

β2 (AHS)

-0,2715372

0.24917428

0.14256607

0.03931477

β3 (ER)

-0,1193248

-0.06514208

0.13626437

-0.06254678

AIC

0.7297615

-1.390339

-3.525763

-3.819728

As it is demonstrated in Table 2, the AIC values for OLS, LTS, Ridge and LTS-Ridge are 0.7297615, -1.390339,
-3.525763 and -3.819728 respectively. LTS-Ridge technique gives the best AIC value and the coefficients obtained
from this technique are significant in terms of transportation planning. According to the obtained LTS-Ridge
coefficients, as the IPC and AHP values in the regions increase school trips increase, whereas school trips increase
as the employment rate decreases. From this, it can be said that families with high income levels tend to send
their children to the school because of having enough financial resources to cover their child’s school expenses.
The surveyed households consist of mothers, fathers and children or single students. The increase in household
size generally leads to increase in the number of students in the household. For this reason, with the increase of
household size, the increase of school trips is observed in the model. In addition, when we think that students
who both study and work are in the minority, it is seen that when the employment rate increases and the school
trip rates decrease.
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5. Conclusion
In this study, current regression techniques and trip generation models for school trips have been developed.
It is seen from this study, robust estimation techniques such as LTS-Ridge, which are newer techniques than
conventional techniques such as OLS explain the model better. It is clear from this article that more accurate
and precise estimations can be made using robust regression techniques. The development of the existing system
or building a new transport systems are very important decisions and both of them take a large place in budget
of a country. So, while taking transportation investments decision, it should not be forgotten that planning is
important in order to effective use of country resources. Cause the robust regression techniques are newly used,
very few studies are available in the field of transportation. Thus, this study will encourage the use of robust
regression techniques in transport planning. Low-populated zones that couldn’t be surveyed and zones which the
school trips are observed as zero aren’t included in the model. School trips values for the zones which are not
surveyed will be able to obtained by using input variable values thanks to LTS-Ridge technique. For the future
work, different robust regression techniques such as the liu estimator can be used to plan different trip types such
as school, business trips, using various independent variables.
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CONFLICTS AS FEEDBACK IN URBAN PLANNING
PROCESS: CASE STUDY ON BICYCLE PATHS IN IZMIR
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Abstract:
This study aims at emphasizing the positive outcomes of conflict and feedback in urban planning processes and practices by evaluating the implementations of planning visions in İzmir. Research methods include case study and social
media search. The case study examines the conflicts on bicycle paths and cycling related implementations in İzmir.
The findings show that there are two kinds of public responses including meeting events and social media contents in
the form of complaints and demands. The conflicting interests in these responses either improve or have a potential of
improving the planning outcomes by giving feedback to the authorities.
Key words: Conflict, feedback, urban planning process, bicycle paths.

1. Introduction
Depending on recent changes in the circumstances, planning discipline transforms in terms of its role in shaping
cities. Cities, as basic actors of globalization, produce urban strategies as competitive elements and try to implement
them depending on their concepts. “Visions”, replacing “goals”, determine the desired positions of cities in the
global network. In these competitive processes, cities start to make decisions to take part in the globally accepted
indexes such as “livability”, “green city” and “bicycle-friendly cities”.
In this environment, planning plays a key role. Urban plans shaping spaces of daily practices reflects these politics
and transformations to the daily life. In other words, upper scale transformations affect individuals through plans. In
these changing processes, planning transforms itself too. Feedback mechanisms enhancing interactive processes and
conflict management approaches integrating interests of various stakeholders are two concepts gaining importance.
Feedback processes sustain planning and measure the success of vision implementations in space. Conflicts, apart
from its general negative perception, improve planning processes in terms of noticing the missing factors.
İzmir is one of the cities trying to implement its visions. With a slogan of “living city livable city”, one of its visions
focuses on livability and health. There are projects to realize these concepts such as Expo and coastal design. Bicycle
focusing decisions and projects include completing the pedestrian and cycling infrastructure in transportation master
plan and connecting to the EUROVELO network. Their small-scale decisions include bicycle paths, parking areas
and integration with public transportation.
In this context, this study aims at evaluating the implementations of visions within the “feedback” and “conflict”
concepts having a place in planning literature. To manage this aim, conflicts on bicycle paths and cycling related
implementations in İzmir are evaluated in terms of their contributions to the planning process and practice
through various ways of feedback from bicycle users. Internet and social media search are the main data collection
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methods in this case study. The content of the paper includes literature review through the concepts of conflict,
feedback, bicycle and planning process, and case study part summarizing bicycle related regulations and attempts
of responsible institutions and evaluating the meetings, protests and online complaints and suggestions of bicyclists.

2. Conflicts and Feedback in Planning
Despite the general negative perceptions of conflicts, for example the consideration of community resistance as
barriers to developments (Anderson, 2013), the positive outcomes of them date back to the thoughts of Marx,
Simmel, Dahrendorf and Coser (Turner, 1975a; 1975b). If used for changing unwanted situations, conflicts become
valuable and affect communities positively (Atay Kaya, 2014). There are long and short run positive functions or
outcomes of conflict in terms of promoting integration, innovation and creativity depending on the conditions
of conflict frequency and intensity (Turner, 1975a).
Feedback is important for both conflict and planning processes. It is an element connecting the stages of the
causal chain of conflicts (Turner, 1975a). As well, feedback is a connector of all five stages of the rational planning
process: (1) definition of the problems and/or goals (2) identification of alternative plans/ policies (3) evaluation
of alternative plans/ policies (4) implementation of plans/ policies (5) monitoring of effects of plans/ policies
(Taylor, 1998). In this planning approach, feedback loops make the process continuous and ongoing, because it
requires action reviews, viewpoint revisions and alternative considerations when needed (Taylor, 1998). In the
rational comprehensive planning model, monitoring and feedback of outcomes itself is one of the stages of the
land use planning process and takes part between implementation and plan revision steps (Keiser et al., 1995).
On the other hand, monitoring, updating and scanning, as a similar stage, is the final step of strategic planning
process (Kaufman & Jacobs, 1987). Despite the varieties in the approaches, urban planning involves feedback and
monitoring processes in which the extent of the goal and action consistency are exposed.
Multiple actors or groups with multiple interests affecting or being affected by planning decisions create or take
place in conflicts. Planners deal with these conflicts in both decision making and plan implementation practices.
Exploring protests might clarify the factors affecting the poor performance of urban planning (Magigi, 2010).
For example, in urban public service delivery, citizen feedback and their satisfaction measurement improve
performance and quality of the public utilities (Deichmann & Lall, 2007). As well as the pre-digital face-to-face
public participation styles, citizen feedback from social media and digital tools also provide opportunities for large
numbers of participants to involve in the processes (Münster et al., 2017). The possibility of learning from the
feedbacks of the actors with conflicting interests is argued through the social media contents in the case study part.

3. Bicycle Paths in Cities and Urban Planning
Bicycle focusing studies and implementations increased parallel to the studies on livability, sustainability and
healthy cities. Bicycle usage gains importance in the transportation planning and bicycle path designs in global
networks. In addition to being one of the decisions in traditional planning, bicycle path design and route planning
take part in recent planning practices and “bicycle friendly city” planning approaches with a higher emphasis on
user preferences.
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Despite the advantages of bicycles, there are many problems and issues related with cycling in cities. These are
(İmamoğlu, Ghasemlou & Başaran, 2013; Uz & Karaşahin, 2004; Elbeyli, 2012; Kalancı, Bulan & Ayan, 2015):
(1) Cycling is affected by climatic and weather conditions. (2) Cycling is affected by topography; but the designs
managing topography are rare. (3) Travel duration is longer in cycling because of depending on the physical activity.
(4) Bicycle is not regarded as a mode of transportation by national and local authorities and bicycle transportation
is not adequately considered in transportation planning. (5) Cycling infrastructure is inadequate. (6) Bicycle friendly
arrangements are difficult in traditional built environments and urban centers. (7) The lack of bicycle parking areas
increases bicycle theft problem. (8) Many motorized vehicle drivers do not consider bicycle as a transportation
vehicle. Many of these problems can be solved by planning intervention. Especially, completing transportation
infrastructure, resolving the existing problems and encouraging the bicycle usage in cities are important.

4. Case Study: Bicycle Paths in İzmir
There are cycling related implementations in Turkey; however, comprehensive legal arrangements are regulated
in recent years. Two of them are “Regulation about the Design and Implementation of Inner City Bicycle Paths,
Stations and Parking Areas” in 2015 and “Guidance for Inner City Bicycle Paths” published by the Ministry of
Environment and Urbanism” in 2017. The guidance emphasizes that qualitative studies and questionnaries with
bicyclists are needed in path route decisions. It highlights the importance of the requirements of international
standards to encourage bicycle usage and increase security. It also aims to promote special bicycle events.
The implementations of these two regulations have not been completed but they are progressing. İzmir, one of
the cities in this guidance (Ministry of Environment and Urbanism, 2017), is the third biggest city in Turkey
with a population %5.3 percent of the country. It hosts 1.8 millions of tourists every year and is in the first rank
of life quality and social capital indexes of the Ministry of Development (İzmir Development Agency [IZKA],
n.d.a). Bicycle and cycling related implementations have an important role in the city with health, sustainability
and life quality visions. Bicycle is one of the key elements of decision making from the themes of the city to the
global networks. İzmir does not have a complete bicycle network and continuous cycling routes serving the whole
city except the coastal and central parts; however, it has a potential to promote alternative transportation types
prioritizing bicycle despite its dense built environment (Özkan et al., 2017). The slogans of the city including
“Rediscover Life (in İzmir)” and “Discover İzmir” and bicycle emphasizing photos are used in the advertisements
presented in billboards.

4.1. Bicycle Related Issues in Plans of İzmir
One of the participatory planning processes including bicycle related issues in İzmir is the 2014-2023 Regional
Plan. There was a forum in the website of “I am planning İzmir” asking “How do you see/ predict in İzmir in
2023?” in the preparation process of this plan. Four of the 66 answers were related with cycling. They suggested
new paths or thoughts about being more beautiful city with bicycles (IZKA, n.d.b).
The basic principles of this Regional Plan (IZKA, 2015) to manage its visions are “social inclusion” aiming
equality in accessibility and reaching services, “sustainability” in all decisions to maintain regional development,
“participation” aiming social dialog and increasing satisfaction and inclusion of public, and “innovation” providing
efficiency and effectiveness in all stages of planning process.
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“High quality of life” section focuses on “health for everyone, sustainable environment, urban life quality and
accessible İzmir” goals and bicycle takes place in this part. The plan states that bicycle transportation and integrated
public transportation supports environmental management, green transportation, efficient energy policies. There
are proposals of improving related infrastructure to decrease car dependency, organizing bicycle encouraging
consciousness events, providing bicycle renting services and determining routes (IZKA, 2015).
Strategic Plan of İzmir Metropolitan Municipality [IMM] (2017) describes “the inadequacy of city wide bicycle
paths” as a weakness. It requires the increase in sports organizations including cycling. Besides, there are activities
including “bicycle events” and “I learn cycling”.
There are no decisions on bicycle paths in the Environment Plan of İzmir with a 1/25000 scale (IMM Department
of Reconstruction and Urban Planning Master Plan Office, 2012). However, the plan relates cycling indirectly with
the EXPO project having healthy city vision and coastal design (Figure 1.2) project including bicycle paths. On
the other hand, there is a “bicycle paths network” (Figure 1.1) in the Transportation Master Plan of İzmir (2009).

Figure 1. Available and Potential Bicycle Paths inız Transportation Master Plan and Coastal Design of İzmir
(Source: 1- IMM Department of Transportation Directorate of Transportation Coordination,
2009; 2-Adopted from IMM IZDENIZ, n.d.a; IMM IZULAS, n.d.)

4.2. Bicycle Related Implementations in İzmir
There are bicycle related implementations of Transportation Master Plan of İzmir. Bicycle paths are designed to be
integrated to other transportation modes in order to provide high quality and sustainable inner city transportation.
Pedestrian and bicycle travels are 36.8 percent according to the transportation analyses in 2015. Implementations
consider demands and European standards. To minimize the motorized vehicular transportation, pedestrian and
bicycle transportation infrastructures are improved. Besides, there are encouragement and consciousness activities.
Human focusing projects with an “accessibility for all” approach are efforts of the authorities (Taşkın Erten, 2016).
With these approaches, implementations of Bicycle and Pedestrian Accessibility Department of the Metropolitan
Municipality include (Taşkın Erten, 2016): (1) participating in European Union Projects, (2) developing policies
about sustainable transportation and bicycle (3) producing projects in line with urban mobility, (4) preparing İzmir
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Bicycle Master Plan, (5) locating BİSİM (bicycle renting system of the municipality) coordination and bicycle
parking areas, (6) organizing bicycle and pedestrian transportation events, (7) considering and answering to the
complaints and demands from HİM (citizen communication center of the municipality), (8) resolving point or
regional problems on bicycle paths.
Inner city bicycle and pedestrian projects include thematic paths and routes in City Center, Alsancak Port, Kemeraltı,
and Bicycle Camping Area Project (Taşkın Erten, 2016). “Peninsula İzmir” project, Efes-Mimas path, trekking
path, olive route, vineyard route, blue route, bicycle path with “catch the free life” slogan are example projects.
Bicycle focusing 4 NGOs proposed 773 kilometers long bicycle path with 15 tracks in the route between Çeşme
Port and Artemis Temple (IMM, 2015).
Cities need to implement projects depending on their visions to integrate to the international organizations and
global competitiveness. İzmir also implements several projects to be a part of prestigious European organizations
and to create consciousness for its citizens. It participates as an Exchange City in Horizon 2020 Flow Cycling and
Walking Project aiming at increasing bicycle paths and encouraging bicycle usage. Also, it gains the 1st rank in the
European Cycling Challenge 2017 City Leaderboard supporting the proliferation of the bicycle transportation.
Moreover, it takes place in the Covenant of Mayors project (IMM, 2016a; European Cycling Challenge, n.d.). Other
projects that the city involved are the European Cycle Route Network (EUROVELO) aiming the development of
alternative tourism sector and H2020 Smart Cities and Communities, Green Cycle Routes & Industrial Heritage
Routes and Sustainable Urban Mobility Plan (IMM, 2016b). There are also local consciousness projects and events
in İzmir. Bicycle design workshops, projects for bicycle stations (BİZİSTASYON), bicycle focusing symposiums,
car free day and European mobility week are examples.

4.3 Bicycle Related Conflicts in İzmir
Conflicts over bicycle paths and cycling related implementations in İzmir are the main subjects in the case study.
There are bicycle considering actions and decisions in İzmir. The Mayor of the Metropolitan Municipality stated,
“We give importance to the bicycle usage as the most ecologic vehicle. İzmir should be a bicycle friendly city.” in
a meeting with the representatives of bicycle groups in İnciraltı (“Mayor Kocaoğlu: “İzmir””, 2017). Therefore,
the protestors in bicycle related conflicts asked about these statements and promises (“İzmir why did not”, 2017).
Indeed, there is an effort of both the authorities and the users in which they share problems and experiences in
an online interactive map.
One of the platforms for sharing bicycle related deficiencies, safe routes for bicycle usage not only for taking a tour
but also for accessing somewhere is “the Voice of İzmir’s Citizens” website. The interactive map (“Bicycle paths and
interactive”, n.d.) includes bicycle paths, bicycle prevented roads, cycling integrated public transportation path,
paths closed because of construction works, and points to be careful while cycling. The map gives information to
bicycle users from other users. Its examples include “This path is 70 cm wide including a water canal. Be careful
not to crash others. There might be cars in the path, especially on Wednesdays.”, “The path is blocked with a water
canal.”, “You can use grasses and pedestrian paths here.”, “This path is both for pedestrians and bicyclists.”, “This path
is muddy and stony.”, “There might be dog attack in this path.”, “There might be trucks here.”, “This path intersects
with motorized vehicles. You can follow the pedestrian path.”
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Internet based search and two social media tools including Twitter and Facebook are other sources of data about
bicycle related conflicts in İzmir. Keywords in data collection include “(#)bicycle” (in Turkish language) and “(#)
İzmir” with and without hashtags in Twitter search (Bisiklet [bicycle] & İzmir, n.d.). Besides, Facebook group of
İzmir Bicycle Union is the main address of the search (İzmir Bicycle Union Facebook Page, n.d.). The tweets and
facebook contents about other cities and aiming commercial gains are excluded from the search.
Social media contents show that bicyclists organize and/ or participate in various events with various aims in İzmir.
A plenty of these events aim at increasing social consciousness on issues such as environment, pollution and antiglobalization. One of the examples of these meetings is Critical Mass Event (Figure 2.1) occurring on the last
Friday of each month in Konak Square since 2010. The amounts varies in event by event; however, a facebook
event called “Critical MASS #85” dated 28.07.2017 had 231 people stating that they will go and 114 people
stating that they think about going (Critical Mass #85 Event, 2017).
Another example is the meetings organized to support the city in European Cycling Challenge (Figure 2.2) that
considers individual applications rather than the institutional applications. İzmir was the 17th city in 2016 and
the 1st city in 2017 with a 855,002.1 km travel (European Cycling Challenge, n.d).
There are also events to increase consciousness on bicycle paths. The Consciousness Tour with a slogan “We are
Also in the Traffic” (Figure 2.3) is an example. This event in Çamdibi-Yeşilova in 24.12.2016 is signed by 105
Facebook users to be participated and 113 users thinking about going. It aims to warn authorities to increase the
bicycle paths in the inner city rather than the coastal part. It is repeated in 25.02.2017 with 90 people stating that
they will go and 103 people thinking about going (“We are Also in the Traffic” Consciousness Tour Event, 2013).

Figure 2. Examples of events aiming at increasing social consciousness (Source: 1- Critical Mass #85 Event,
2017; 2- ECC İZMİR, 2017; 3- “We are Also in the Traffic” Consciousness Tour Event, 2013)

Besides, in some events bicyclists try to be visible, for example in events called “Who can be the most stylish in a
bicycle?”, “Cycling from 7 ages to 70 ages”, “Fancy Ladies Bicycle Tour” and “23 April Bike Party”. These events
includes participants aiming at providing “a place” for bicycle in the city and urban transportation.
On the other hand, bicyclists take part in both broader protests against urban problems and specific meetings
directly related with cycling. General meetings supported by bicyclists include themes of disabled people and
epilepsy according to twitter search. Examples include the Cortege for 3rd December International Day of
Persons with Disabilities, “We are Cycling for Freedom” event in 6.1.2018, “Opponent Bicycle is Meeting” in
31.05.2017 aiming to protest the effects of the ongoing state of emergency in Turkey and impoverishment, and
“We don’t want bridge bicycle tour” in 1.3.2018 protesting the bridge project on İzmir Bay that is asserted to
cause a destruction of natural areas.
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Leading bicycle specific protests are organized in Konak in July 2013 and January 2014, in Karşıyaka in December
2017, and in Konak in March 2018. The first one, realized in Konak in 5.07.2013, is organized by a protesting
group of bicyclists with a slogan of “We do not believe the lie of bicycle paths in İzmir” (Figure 3.1). 196 Facebook
users stated that they will go and 48 users think of going to this event. Main problems highlighted in this conflict
is the bicycle paths full of pedestrians, cafes and venders in Pasaport (Bicycle Action, 2013). The Mayor of the
Metropolitan Municipality went to the meeting to listen the protestors and explained the projects and promises
(Figure 3.2) (“Bicycle path action”, 2013). After this meeting, the news in the webpage of the municipality
stated in 9.08.2013 that the tables and chairs of the cafes will be removed from the coastal part of Pasaport and
bicycle paths will be painted in blue and separated from the motorized vehicle traffic with barriers (IMM, 2013)
(Figure 3.3). “In line with the recent changes in needs and complaints” for this location (Bolulu, 2016), İzmir
Metropolitan Municipality’s Regulation for the Design and Usage of the Coast between Pasaport Port and Konak
Pier is published in 15.04.2014.

Figure 3. Protests in Pasaport in July 2013 and the improvements for bicycle paths in Pasaport
(Source: 1- Bicycle Action, 2013; 2-“Bicycle path action”, 2013)

Another bicycle specific protest was in Konak in January 2014. Bicyclists organized a meeting in 18.01.2014 to
protest their safety problems in traffic after an accident in which a national triathlon sportswoman is injured. The
protestors call for metropolitan municipality to organize education programs for bus drivers of public transportation
department to be respectful to bicycle users (Turkish Triathlon Federation, 2014). This conflict is also handled as a
feedback and affected the practice positively. The municipality took care of the bicyclists and organized the education
they wanted. Education called “respecting to the bicyclists” was given to the bus drivers in the city (IMM, 2014).
The protests in Karşıyaka in 02.12.2017 was called “Claim your path/ Bostanlı”. 133 people stated in Facebook
that they will go to this event and 94 people stated that they think about going (Claim your path/ Bostanlı
Event, 2017). The meeting was constructed with the demand of a new path appropriating the regulations and
the criticism that the paths were closed for 450 days in the coastal design period. They aimed to show the
“importance” given to the bicycle and bicyclists by criticizing 1 meter wideness of the temporary path. They
used slogans of “İzmir will be a bicycle friendly city”, “get out of the car and cycle”, and “car is slavery, bicycle is
freedom” (“Riders react to”, 2017) (Figure 4.1, 4.2, 4.3). In 27.11.2017, İzmir Bicycle Union including 25 bicycle
groups applied to İzmir Metropolitan Municipality with a demand of 2.4 meters wide bicycle path separated
from motorized vehicles with iron barriers (Figure 4.4). They planned to organize a signature campaign. The
answer from municipality, dated 04.01.2018, included explanations that 1 meter wide path was temporary and
bicycles can use pavements.
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Figure 4. Protests in Bostanlı in December 2017 (Source: 1, 2-.“Riders react to”, 2017;
3- İzmir Bicycle Union, 2018a; 4- Erol Hülagü, 2017)

The last conflict on bicycle paths in İzmir is in Mustafa Kemal Coastal Boulevard in Konak in 16.03.2018. 50
bicyclist protested the closure of their paths with the arrangements in the underpass in Göztepe. They asserted
that they have rights to use the roads in districts without bicycle paths according to the legislations and that they
are victims in this case (Can, 2018) (Figure 5.1). The coastal design project includes a bicycle path but in its
preparation period bicycle based arrangements are skipped. On the other hand, the protestors behaved impatiently
in this preparation and implementation process aiming to improve bicycle paths. Protesting bicyclists criticized the
lack of alternative routes for cycling (“Riders in protested”, 2018). Bicycle users reflect their arguments to their
wall paints as an “urban expression” (Tanglay, 2005) (Figure 5.2).

Figure 5. Protests in Göztepe in March 2018 and their expression on a graffiti asking
“Where will bicycle pass through?” (Source: 1- Can, 2018; 2- İzmir Bicycle Union, 2018b)

Analysis of social media contents about “bicycle” and “İzmir” shows that people share both complaints and
demands. Demand based social media contents include suggesting good examples from bicycle friendly cities of
Europe, asking for sign boards for bicycle safety and bicycle parking areas with shelters. Complaints about bicycle
paths and cycling related implementations in İzmir include poor physical conditions of and deficiencies in the
management of existing paths or facilities. Negative criticisms are seen not only in individual tweets but also in
responses to the news shared by municipalities and their promoters (Figure 6).
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Figure 6. Examples of bicycle path related critiques in tweets
(Source: 1- İzmir Çevirme Radar, 2018; 2- Karşıyaka Belediyesi, 2018)

The responsible public institution, the Metropolitan Municipality of İzmir, pay attention to the tweets complaining
about solvable problems on bicycle paths if their locations are clearly stated. They regard these tweets as formal
applications in citizen information center (HIM). Tweets presenting the efforts of municipality on promoting
cycling includes bicycle friendly designs, bicycle parking areas integrated with public transportation hubs and
bicycle friendly arrangements in public vehicles such as light rail systems and ships (Figure 7).

Figure 7. Examples of bicycle friendly arrangements in tweets (Source: 1- bisim, 2017; 2- İzdeniz A.Ş., 2018)

Overall analysis shows that the conflicts are used for improving practices to some extent. Public authorities try
to respond the people with bicycle related interests by giving written online answers to their tweets, face-to-face
interacting in the protesting meetings (Mayor of the Municipality) and finding actual solutions to the highlighted
problems and needs (Figure 8). They use the conflicts as feedbacks to improve implementations in order to support
their visions of bicycle friendly city. Their attempts from designs to implementations gained “likes” and appreciated
in many online platforms. On the other hand, the interactive process including complaints and suggestions of
users experiencing the designs have possibility to improve the urban decision making processes.

Figure 8. Example of a dialogue on twitter between a bicyclist group and İzmir HİM including first a
complaint, and then an arrangement to solve the problem, and finally an appreciation (Source: BUGEP, 2018)
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Examples of improvements in which conflicts are transformed to feedbacks are several. One of them started with the
protests in Konak where bicyclists highlighted the need for bicycle friendly arrangements in public transportation
vehicles. This demand and critique triggered the improvements in light rail systems and ships. Other examples of
positive outcomes of conflicts include the bicycle paths repaired and separated from motorized traffic with barriers.

5. Conclusion
The evaluation of the conflicts over bicycle paths in İzmir have illustrated that the city is experiencing various
forms of cycling events and that its responsible authorities are facing various forms of complaints and demands in
online platforms. No matter the form is, they are giving feedbacks to cycling related implementations and mostly
calling for the consideration that bicycle is a part of the urban transportation system. Internet and social media
search showed that the conflicts concentrated on the coastal part and center of the city where the bicycle path
investments and implementations also concentrated. It does not show that the only problems are emerging there;
indeed, it shows the interrelations between the implementing authorities and the experiencing users in looking
for a solution. Feedbacks of the experiencing districts would be guidelines for planning and designing bicycle
paths in the whole city.
Feedbacks in the form of complaints and demands increased in recent years with the developments in the
online technologies, communication opportunities, information and interest sharing platforms. The interactive
communication environment provides opportunities for citizens to apply to the responsible institutions through
their websites and social media accounts. All parties make comments or “like” the contents of the other party.
While some of the online feedbacks transform to improvements in the practices, some of them remain unanswered
and resulted with the following protesting events. In either way, internet and social media help to reach to a wide
range of possible participants and supporters. In the bicycle case of İzmir, these platforms are frequently used
tools for both sharing interests and showing protests in terms of citizens, and resolving conflicts in terms of public
institutions. Workshops, education programs, participation meetings as well as the improvements in bicycle paths
and other related infrastructure show the attempts of the municipality in taking the advantage of the feedbacks.
If there were a collaborative planning process in which all actors work together in the decision making, there would
be little need for feedbacks. Till such multiple ways of “feeding” relations in decision making processes, conflicts can
create two-way relations between decision makers and citizens or other actors being affected. Although planning
makes decisions after a technical process, the best, sustainable and implementable results are possible with feedbacks.
Implementation is a crucial part of the planning process. Users and/ or citizens might experience problems that
can be solved by planning and problems that can not be solved by planning. Bicycle related problems that can
be solved by planning includes the accident risk in the intersections of motorized traffic and bicycle paths, the
materials used in the paths and the infrastructures affecting the cycling comfort. There are also other temporal
and unpredictable problems that can not be resolved by planning. Examples include dogs in the bicycle paths and
trees toppled down the path after a stormy weather. Management of these problems are urgent too.
Not only in bicycle related issues but also in other decisions and land uses, planning faces incremental troubles
and conflicts. However, bicycle related problems mostly take more time to be cared. The reason for this may be
the general approach considering bicycle as a vehicle for entertainment and travelling around, but not as a mode
of transportation to access somewhere. Also, it is not considered as an urgent and vital need. However, there are
people whose bicycles are their only chance of travelling and/ or working. The conflict practices in İzmir cases
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generally do not comprise those people with disadvantages or low incomes. The reasons might include their lack
of power and lack of access to the online platforms. Therefore, planners and planning authorities should not limit
the improvements with only taking care of the feedbacks of the people “having a voice” but they should also take
care of the interests of those remaining “silent”.
Examining the experiences of İzmir qualitatively, the scope of this study is limited in terms of generalization of
all cities. However, it provides insights into the emphasis on the possibilities of positive outcomes of conflict and
feedback in urban planning processes and practices. It concludes that the degree of cities in achieving proper
results and implementations of their “livability” and “bicycle friendly city” visions might be increased with the
consideration of the feedbacks of those having conflicting interests.
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PUBLIC TRANSPORTATION MODES
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Hilmi Evren Erdin (Dokuz Eylül Üniversitesi), Ebru Çelebi (Polat Enerji San. ve Tic. A.Ş.)

Abstract:
It is recognized that the changes in transportation and transportation technologies play an important role in the formation and development of cities and urban macroforms. In particular, location of urban land uses is shaped by the
accessibility of transportation. At this point, public transport systems are the most effective mode of transport in cities,
where trips or transportation demand are high. In this article, it is aimed to examine the mutual relationship between
the types of vehicles in urban public transportation and urban land use and to define the alternative physical developments and changes caused by the interaction between vehicle types and land uses within the context of this relationship.
In this context, it is determined that the city blocks around the routes where the dolmush, bus and tram public transportation systems are single and joint, are case area in İzmir Karşıyaka. The characteristics of different public transport
routes and the relationship between land use and vehicle type have been examined taking into consideration the spatial
characteristics of these city blocks. As a result, it is aimed to develop proposals for evaluation and effective use of public
transportation types and to use these newly developed proposals in other studies.
Key words: Transportation, Public transport, Land use

1. Giriş
Ulaşım ağları kent makro formunun şekillenmesinde ve kentsel gelişimin yönlendirilmesinde en etkili olan unsurlardan
biridir. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana kentler belirli ulaşım odakları üzerine kurulmuş ve ana ulaşım aksları arazi
kullanım fonksiyonlarının yer seçimi açısından en önemli ve belirleyici etken olmuştur (Şengül, 2007: 1). Ulaşımın
kent için önemi, ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve çeşitlenmesi ile daha farklı bir boyut kazanmıştır. Özellikle toplu
taşıma araçlarındaki değişim ve otomobilin keşfi gibi ulaşım teknolojilerindeki gelişime bağlı olarak kentlerin ve
makro formunun önemli oranda değiştiği görülmektedir (Kılınçaslan, 2012: 49). Hansen (1959), arazi kullanımı
ve kentsel gelişme arasında ilişki olduğu ve ulaşım sistemine yakın olan yerleşimlerin diğerlerine göre daha yoğun
bir gelişme olanağına sahip olduğunu belirtmektedir. Nitekim kentsel dokuyu belirleyen arazi kullanımı ile ulaşım
arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır (Marın ve Altıntaş, 2004). Kent dokusunun biçimlenişinde arazi kullanım
türlerinin yer seçimi, özellikleri ve arazi değerleri ulaşım güzergâhlarının sağladığı erişilebilirliğe göre şekillenmekte
ve değişkenlik göstermektedir. Diğer taraftan Khisty ve Lall’un (2002) da belirttiği gibi, kentsel kullanımların
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araziye yayılımına bağlı olarak oluşan seyahatler ulaşım ihtiyacını doğurmakta, buna bağlı olarak ulaşım altyapısı
oluşturulması süreci tetiklenmiş olmaktadır (Alaylı ve İnal, 2007: 96).
İnsanların ve eşyaların (ürün/mal) belirli bir amaçla bir noktadan diğer bir noktaya hareket etmesine ulaşım
denilmektedir. Kentler sahip oldukları farklı arazi kullanımlar nedeniyle hem insan hem de eşyalar için çok sayıda
farklı amaçlı hareketi (yolculuk) içinde barındırmaktadır. Kentlerde bir yerden bir yere gitme gereksinimi, yani
ulaşım talebi, farklı arazi kullanımları arasındaki ilişki ve etkileşimin sonucunda ortaya çıkan “dolaylı” veya “türev”
taleptir (Sutcliffe, 2012: 141). Kentlerdeki bu ulaşım talebi, insan için genellikle konut-işyeri, konut-eğitim,
konut-alışveriş ve konut-rekreasyon gibi kişi davranışlarının belirlediği zorunlu (düzenli) ve isteğe bağlı (düzensiz)
amaçlarla (Elker, 2012), eşyalar için ise üretim merkezleri-dağıtım merkezleri (aktarma, depolama ve yük ayrıştırma/
birleştirme merkezleri), dağıtım merkezleri-tüketim merkezleri gibi çeşitli amaçlarla gerçekleşmektedir. Kentlerdeki
ulaşım talebinin yüksek olduğu güzergâhlarda en etkin kentsel ulaşım türü olarak toplu taşıma sistemleri ön plana
çıkmaktadır.
Toplu taşıma hizmeti, herkesin kullanımına açık olan ve aynı anda birden fazla yolculuğun yapılmasını olanaklı
kılan, önceden belirlenen güzergâhlarda, belirli durak noktalarında duraklayarak, günün belli saatleri arasında,
planlanan servis sıklığına göre ve belli bir taşıma ücreti karşılığında verilen bir kamu hizmetidir (Sutcliffe, 2012:
127; Baştürk, 2014: 3). Toplu taşıma sistemleri genel olarak, minibüs, dolmuş, otobüs, troleybüs, tramvay, hafif
raylı sistem, metro, banliyö treni, füniküler, deniz ulaşımı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Buna bağlı olarak toplu
taşıma sisteminde pek çok farklı rota, farklı işletme ve farklı ulaşım türleri bir arada bulunmaktadır. Toplu taşıma
sisteminin bütününü oluşturan bu bileşenler arasında koordinasyon sağlanmadığı durumlarda fazla kaynak kullanımı,
erişilebilirliğin düşmesi ve kentsel trafiğin artması gibi problemler doğmaktadır (Gülhan, 2014: 25).
Ulaşım sistemlerinin kentin gelişimi üzerindeki etkisi ve arazi kullanışları ile olan etkileşimleri toplu taşıma sistemlerinin
hizmet parametreleri ve karakteristik özellikleri ile bir bütünlük göstermektedir. Çünkü hizmet parametreleri (hız,
servis sıklığı, dakiklik, güvenilirlik, güvenlik, konfor, erişebilirlik, anlaşılabilirlik, ücretin ödenebilir olması gibi
(Sutcliffe, 2012: 131)) kullanıcıların yolculuk sürelerini, yolculuk ve yaşam kalitesini ve buna bağlı olarak sistemi
kullanıp kullanmama yönündeki kararlarını etkilemektedir. Diğer taraftan toplu taşıma sistemlerinin teknoloji,
kapasite, maliyet (yatırım, işletme ve kullanıcıya olan maliyetler), çevresel etkiler (gürültü ve hava kirliliği) gibi
karakteristik özellikleri de tür ve güzergah seçimini belirlemektedir. Kent içi ulaşım sistemleri oluşturulurken hava
kirliliği, gürültü, enerji tüketimi, güvenlik ve arazi kullanım gibi hususların da ayrıca dikkate alınması gerekmektedir
(Saatçioğlu ve Yaşarlar, 2012: 119). Zira toplu taşıma sistemlerinin uygulayıcılar tarafından doğru tercih edilmesi o
bölgedeki etkin kullanımı sağlayacak olup, özel taşıt kullanımını en aza indirgeyecek ve trafik sorunlarının aşılmasına
yardımcı olacaktır. Kentsel gelişmeye paralel olarak yeni bir toplu taşıma sistemi yatırımına ihtiyaç duyulduğunda
tek bir ulaşım sistemi üzerinde durulmayıp, alternatif türler için gerekli analizler ve etütler yapılmalı ve sonuç
olarak belirlenecek olan yatırım kararı bilimsel gerçekler doğrultusunda alınmalıdır (Tanış ve Öğüt, 2007: 11). Bu
kapsamda toplu taşıma sitemlerinin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi ve arazi kullanım tipine göre kullanıcı
profili de göz önünde bulundurularak en doğru seçimin yapılması oldukça önem arz etmektedir.
Kent planlanması açısından ulaşım alt sistemlerine ait karar süreçlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu
kapsamda çalışmanın amacı, kent içi toplu taşımada yer alan taşıt türlerinin güzergahları boyunca temas ettikleri
kentsel arazi kullanışları ile olan karşılıklı ilişkisini incelemek, toplu taşıma güzergâhlarının arazi kullanımlar
açısından ortaya çıkardığı ilişkinin ve taşıt türleri ile arazi kullanımların arasındaki etkileşimin yarattığı alternatif
fiziki gelişmeleri ve değişmeleri tanımlamaktır. Bunun yanı sıra çalışma alanı olan İzmir Karşıyaka’da mevcut ve
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öneri çeşitli toplu taşıma taşıtlarının kent içi ulaşımındaki tekil ve ortak kullanım alışkanlıkları ve nedensellikleri
incelenmektir. Böylece zaman içinde ulaşım alt sistemleri arasında ne tür işlevsel dönüşümlerinin oluşabileceğine
ilişkin bir değerlendirme ortaya koyabilmek de mümkün olacaktır.

2. Çalışmanın Veri ve Yöntemi
2.1. Örnek Alan
İzmir metropoliten kentinin kuzeyinde yer alan Karşıyaka ilçesi çalışmanın örnek alanı olarak seçilmiştir (Şekil
1a). Karşıyaka tarihsel süreç içerisinde önemli mekânsal ve fiziksel değişim ve gelişim göstermiş olan, çeşitli toplu
ulaşım seçeneklerini bulunduran İzmir’in önemli ilçelerinden biridir. 2015 yılı ADNKS verilerine göre 333.250
kişi nüfusu ile Karşıyaka İzmir’in 5. büyük ilçesi konumundadır. Karşıyaka’da toplu taşıma sisteminde taşıt türü
olarak banliyö hattı (İZBAN), otobüs, dolmuş, taksi dolmuş, vapur ve feribot kullanılmaktadır. Tramvay ise
projelendirilmiş ve inşaatı büyük oranda tamamlanmıştır. Toplu taşıma türlerindeki bu çeşitlilik, örnek çalışma
alanının Karşıyaka içerisinden seçilmesinin en önemli sebebidir. Zira toplu taşıma türleri açısından bu çeşitliliğe
sahip İzmir’in bir başka ilçesi henüz bulunmamaktadır.

Şekil 1. a) İzmir kenti içerisinde Karşıyaka ilçesinin konumu, b) Karşıyaka ilçesinde çalışma alanı

Tramvay hattının geçtiği batıda Caher Dudayev Bulvarı’ndan başlayarak sahil yolu boyunca devam eden güzergâh,
otobüs hatlarının yoğun ve en çok kullandığı (11-22 hat sayısı ile en çok hattın kesiştiği) sahil yolu, Caher Dudayev
Bulvarı ve Girne güzergâhları ve dolmuşların kullandığı Bahriye Üçok Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Caddesi
ve Erdoğan Akkaya sokak çalışmanın güzergâhlarını oluşturmaktadır. Bu güzergâhlar üzerinde yer alan ve güzergah
ile temas eden yapı adaları çalışma alanı sınırını (Şekil 1b) oluşturmaktadır.

2.2. Yöntem
Gülhan’a göre (2014), mekânsal etkileşimin şiddeti erişilebilirlik olarak tanımlanabilir. Erişebilirlik (ya da sadece
erişim) olanaklar olarak tanımlanan ürünlere, hizmetlere, aktivitelere ve hedeflere ulaşım kolaylığını temsil etmektedir
(Hansen, 1959). Bu noktada literatür içerisinde erişilebilirliğin çeşitli kullanıcılar açısından çeşitli mesafeler ile
tanımlandığı görülmekle birlikte, toplu taşıma sistemlerinin doğrudan mekânsal etkileşim içinde oldukları ve
ulaşım kolaylığı bulunan ilk fiziksel mekan toplu taşıma güzergahlarının temas ettikleri yapı adalarıdır. Ulaşım
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güzergâhlarının arazi kullanışların dönüşümü açısından ilk etki ettiği, etkileşim içinde olduğu alanlarda yine bu
yapı adalarıdır. Bu çalışmadaki amaç toplu taşıt türleri ile arazi kullanışları arasındaki ilişkinin erişilebilirliğin en
yüksek olduğu bu noktalarda çeşitli parametreler açısından ortaya konması ve yolculuk talebinin hangi taşıt türleri
açısından anlamlı olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Diğer taraftan toplu taşıma sistemlerinde yolculuk talebini
belirleyen önemli bir parametre olan kullanıcı davranışları bu çalışma kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır.
Çalışmanın amacı kapsamında, örnek alanı oluşturan güzergâhlar üzerindeki yapı adalarının niteliklerinden yola
çıkarak kent içi toplu ulaşım türlerinin arazi kullanışları ile olan ilişkisinin ortaya konulması ve İzmir kentinin
Karşıyaka ilçesinde belirlenen toplu taşıma güzergâhlarında tekil ve çoklu toplu ulaşım türlerinin arazi kullanışları
ile olan etkileşiminin yarattığı seçeneklerin irdelenmesinde üç aşamalı bir yol izlenmiştir.
- Birinci Aşama; Çalışma alanına ilişkin verilerin toplanmasını içermektedir. Bu aşamada öncelikle belirlenen
güzergâhlar üzerindeki adalar numaralandırılmış ve ArcGIS programı kullanılarak çalışmada kullanılacak bir veri
tabanı oluşturulmuştur. Ayrıca arazi kullanım türlerinin yolculuk talepleri İzmir Ulaşım Ana Planından elde edilen
veriler ve İTE standartları kullanılarak hesaplanmıştır.
- İkinci Aşama; Toplu taşıma güzergâhlarının sınıflandırılması ve karakteristik özelliklerinin belirlenmesi, tekil ve çoklu
(ortak) toplu taşıma seçeneklerinin arazi kullanımlarla olan ilişkisinin ve etkisinin tespit edilmesini kapsamaktadır.
Bu doğrultuda oluşturulan veriler kullanılarak arazi kullanım, kat yükseklikleri, nüfus, nüfus yoğunlukları, yapılaşma
yoğunlukları, yolculuk talepleri gibi analizler yapılarak toplu taşıma sistemlerinin arazi kullanışları ile olan ilişkisi
irdelenmiş ve tespitler yapılmıştır.
- Üçüncü Aşama; Tespitlerden yola çıkarak arazi kullanımlara bağlı olarak tür, güzergâh ve teknoloji seçim
özelliklerinin fiziksel ve mekânsal etkilerinin ortaya konulması ve toplu taşımada taşıt türü seçim alternatiflerine
ilişkin yapılabilecek müdahale ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2.3. Toplu Taşıma Güzergâhlarının Sınıflandırılması
Güzergâhlar toplu taşıma türleri açısından her ne kadar otobüs, dolmuş ve tramvay güzergâhları dikkate
alınarak belirlenmiş de olsa, güzergâhın belirli bölgelerinde Dolmuş+Tramvay (D+T), Dolmuş+Otobüs (D+O),
Tramvay+Otobüs (T+O) ve Dolmuş+Otobüs+Tramvay (D+O+T) gibi birden fazla toplu taşım türünün bir
arada bulunduğu, ortak hizmet götürdüğü kesitler de bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışmada hem tekil olarak
dolmuş, tramvay, otobüs güzergâhı hem de çoklu olarak geçtiği alanlar ayrı ayrı ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda da belirtilen 7 farklı güzergâh kesitinde sınıflandırmaya gidilmiş, oluşturulan veriler çerçevesinde
yapılan analizler ve güzergâhların karakteristik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin değerlendirmeler öncelikle bu
sınıflandırma çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ise, dolmuş, otobüs ve tramvay güzergâhları için genel
değerlendirmede bulunulmuştur.

2.4. Veri
Çalışmanın örnek alanına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 ve 3 Boyutlu Kent Rehberi (İBŞB, 2016) ve
arazi çalışmalarından (2016) yararlanılarak ada ve parsel ölçeğinde kat sayısı, bina ve ada alanı, kullanım durumu,
inşaat alanı, bağımsız birim sayısı, nüfus, nüfus yoğunluğu ve yapı yoğunluğuna ilişkin veriler toplanmıştır. Bunun
yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan İzmir kentindeki toplu taşıma sistemlerine
ilişkin mevcut ve öneri güzergâhlar, duraklar, aktarma noktaları, taşıt türleri, sefer sıklığı, yatırımlar gibi veriler

140

VOLUME 21

CURRENT DEBATES IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE,
URBAN DESIGN & ENVIRONMENTAL STUDIES
Aslı Doğan, Günay Gönüllü

alınmıştır. Ayrıca İzmir Ulaşım Ana Planı (2009) kapsamında da kullanılan ve Institute of Transportation Engineers
(İTE) (Martin ve Mcguckin, 1998) tarafından hazırlanan standartlardan yararlanılarak arazi kullanış türü ve inşaat
alanları üzerinden belirlenen güzergâhlardaki yolculuk talebinin tespit edilebilmesine ilişkin hesaplamalar yapılmıştır.

3. Çalışma Alanına İlişkin Analiz ve Değerlendirmeler
Çalışma alanı içerisindeki arazi kullanım durumuna bakıldığında, 11 farklı arazi kullanım türü bulunmaktadır
(Şekil 2). Bu arazi kullanım türleri içerisinde %36,37 oranla konut alanları ilk sırada gelmektedir. Daha sonra
sırasıyla %24,06 oranla ticaret ve %18,57 oranla konut altı ticaret kullanımı yer almaktadır. Arazi kullanımların
%8,11’ini eğitim alanları oluşturmaktadır. Ayrıca diğer arazi kullanım türleri içerisinde inşaat alanları, %7,41
oranla önemli bir yere sahiptir.
Arazi kullanım türlerinin mekânsal dağılımına bakıldığında, Girne Bulvarı boyunca konut altı ticaret kullanımının
olduğu görülmektedir. Alanın batısında 1990 sonrası Toplu Konut Projeleri ile gelişmiş Mavişehir bölgesinde
(Erdin, 2011) ise neredeyse konut altı ticaret kullanımlarına hiç rastlanılmamaktadır. Bu bölgede konut ve ticaret
kullanımı net bir şekilde birbirinden ayrı adalar içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca alanın doğusundan başlayıp sahil
boyunca kıyıdan geçen güzergâhtan Girne Bulvarı’na kadar olan kesimde de konut altı ticaret kullanımının olduğu
görülmektedir. Alanın kuzeyinde Anadolu Caddesi boyunca ise, konut altı ticaret kullanımının yanı sıra ticaret
kullanımı da ön plana çıkmaktadır. Mavişehir bölgesinde ticaret kullanımının diğer bölgelere göre yoğunlukta olduğu
anlaşılmıştır. Sahilde ve Mavişehir bölgesinde rekreasyon alanları bulunurken, dolmuş ve otobüs güzergahında yeşil
alanlara rastlanmamıştır. İnşaat halindeki yapılara ise en çok dolmuş güzergâhlarında rastlanmaktadır.
Çalışma alanı olarak belirlenen güzergâh Tersane, Alaybey, Tuna, Donanmacı, Aksoy, Bostanlı, Mavişehir, Yalı,
Atakent, Bahriye Üçok, Bahariye, Demirköprü, Dedebaşı, Fikri Altay ve İmbatlı, Mavişehir, Şemikler, Goncalar,
Nergiz mahalleleri içinden geçmektedir. Bu mahallelerin toplam nüfusu 238.561 kişi’dir. Bu mahalleler içerisinde
Bostanlı ve Yalı mahalleleri Karşıyaka ilçesi içerisinde en çok nüfusa sahip mahallelerdir.

Şekil 2. Çalışma alanı içerisindeki arazi kullanımlar

Çalışma alanı içerisindeki nüfusun hesaplanmasında bağımsız birim sayısından faydalanılmış ve hane halkı
büyüklüğü 3,2 kişi olarak alınmıştır. Bağımsız birim sayısı ile hane halkı büyüklüğü çarpılarak hesaplanan çalışma
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alanı nüfusu 108.163 kişidir. Özellikle alanın batısında ve doğuda sahil yolu boyunca nüfusun yüksek olduğu
adalar görülmektedir (Şekil 3).
Toplam nüfusun, %8’inin otobüs+tramvay+dolmuşun ortak olarak geçtiği adalarda toplandığı görülmektedir.
Nüfusun %38’inin sadece dolmuşun geçtiği güzergâhtaki adalarda, %17’sinin sadece tramvayın geçtiği adalarda
ve %14’ünün sadece otobüsün geçtiği güzergâhlarda yaşadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca nüfusun otobüs+tramvayın
geçtiği güzergâhlarda %18, dolmuş+otobüsün geçtiği güzergâhlarda %3 ve tramvay+dolmuşun geçtiği güzergâhlarda
ise %2 olduğu görülmektedir.
Nüfus yoğunluğu açısından incelediğimizde ise, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu güzergâhın otobüs güzergâhı
olduğu anlaşılmıştır. Arkasından dolmuş+otobüs güzergâhı gelmektedir. Otobüs+tramvay+dolmuş güzergâhı ve
tramvay+otobüs güzergâhı nüfus yoğunluğunun en az olduğu güzergâhtır. Diğer güzergâhlarda ise homojen bir
dağılım olduğu görülmüştür (Şekil 4).

Şekil 3. Çalışma alanı nüfusu		

Şekil 4. Çalışma alanı nüfus yoğunlukları

Çalışma alanı genelinde kat adetleri 1 ile 29 arasında değişmektedir. Doğudan başlayıp sahil boyunca batıya
doğru ilerledikçe kat adetlerinin 3 ile 9 arasında değiştiği görülmektedir. Girne Bulvarı boyunca kat adetleri 5 ile
9 arasında değişmektedir. En yüksek katlı yapılar alanın batısından bulunan Mavişehir bölgesindedir (Şekil 5).

Şekil 5. Çalışma alanı ortalama kat adedi
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Çalışma alanı geneline bakıldığında yapılaşma yoğunluğu (KAKS) 0 ile 6 arasında değişmektedir. Orta yoğunluk olan
2,5 ile 3,5 arasındaki değerler oldukça yoğun şekilde bulunmaktadır. Mavişehir bölgesinde ada büyüklüklerinin yüksek
olması nedeni ile yapılaşma yoğunluğu genellikle 0 ile 2,5 arasında değişmektedir. Girne Bulvarı boyunca yapılaşma
yoğunluğu ağırlıkla 1 ile 3,5 arasında olmakla birlikte az sayıdaki adada yoğunluğun 3,5 ile 6 arasında değiştiği de
görülmektedir (Şekil 6). Yapılaşmanın en yoğun olduğu adalar dolmuş ve otobüs güzergâhı çevresindedir. Dolmuş
ve tramvayın birlikte bulunduğu güzergâhlarda ise yapılaşma yoğunluğunun oldukça düşük olduğu izlenmektedir.
Yolculuk taleplerinin güzergâh sınıflamasına göre oransal dağılımına bakıldığında ise, en fazla yolculuk talebinin
olduğu güzergâhın %37 ile tekil olarak dolmuşların hizmet verdiği güzergâh olduğu anlaşılmaktadır. Dolmuşların
diğer toplu taşıma türleri ile çoklu hizmet verdikleri güzergâhlar da dikkate alındığında bu oran %60 olmaktadır.
Dolmuş güzergâhındaki konut altı ticaret, konut ve eğitim alanları gibi öne çıkan arazi kullanımları önemli oranda
bu yolculuk talebini oluşturmaktadır. Diğer taraftan otobüsün geçtiği güzergâhların %14 ve tramvayın geçtiği
güzergâhların %12 oranında bir yolculuk talebi oluşturduğu yapılan hesaplamalarda izlenmektedir (Şekil 7).

Şekil 7. Çalışma alanındaki yolculuk taleplerinin güzergâh sınıflamasına göre dağılımı

Çoklu güzergâh kullanımları açısından bakıldığında ise, otobüs+tramvay+dolmuş güzergâhı yolculuk talebinin
%18’ini, tramvay+otobüs güzergâhı ise %14’ünü oluşturmaktadır. Yolculuk talebinin en az olduğu güzergâhlar
%2 ile tramvay+dolmuş ve %3 ile dolmuş+otobüs güzergâhlarıdır.

3.1. Toplu Taşıma Güzergâhlarının Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi
Toplu taşıma türleri ve arazi kullanım özellikleri arasında ilişki kurulurken taşıt türlerinin arazi kullanımlarla olan tekil
ilişkisinin yanı sıra farklı toplu taşıma seçeneklerinin yarattığı çoklu ilişkinin de irdelemesi gerekmektedir. Bu farklı
seçeneklerin çalışma alanındaki dağılımı; otobüs güzergâhı %35,08, dolmuş güzergâhı %42,72, tramvay güzergâhı
%2,98, dolmuş+tramvay %0,31, dolmuş+otobüs %1,88, tramvay+otobüs %10,27 ve dolmuş+otobüs+tramvay %6,76
şeklindedir. Toplu taşıma türlerinin alan içerisindeki toplam güzergâhları incelendiğinde ise, otobüs güzergâhların
%53,99, dolmuş güzergâhların %51,67 ve tramvay güzergâhların %20,32 oranla alan içerisinde erişim sağladığı
görülmektedir. Bu farklı niteliklerdeki güzergâh kesitlerinin karakteristik özelliklerine Tablo 1.’de yer verilmiştir.
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Tablo 1. Çalışma alanı içerisindeki güzergâhların özellikleri
Güzergâh

D

İnşaat
Alanı
Oranı
(%)
15,56

Nüfus
(Kişi)

Oranı
(%)
42,72

Öne Çıkan Arazi
Kullanım
Türü
Oranı
(%)
K.A.T.4
36,56

O

35,08

KONUT

-

Türü

62,93

Nüfus
Yoğunluğu
(Kişi/Ha)

Ortalama
Yapılaşma
Yoğunluğu

Kat
Ortalama
Aralığı Kat Adedi

40605

Toplam
Ada
Alanı
(Ha)
100,9

402,30

2,2

1-14

4,2

15539

25,5

609,37

3,2

3-14

5,5

O+T+D 6,76

TİCARET 56,57

8,64

8963

69,2

129,52

0,92

1-29

3,6

T+O

10,27

KONUT

74,86

-

19923

74,2

268,50

1,7

4-9

4,6

D+O

1,88

KONUT

64,00

-

3414

5,6

556,07

2,5

4-9

5,3

T+D

0,31

KONUT

61,20

8,92

1869

4,7

397,65

2,04

4-9

3,4

T

2,98

KONUT

71,32

3,48

17850

37,4

477,27

2,3

1-9

5,6

4

3.2. Dolmuş güzergâhı
Dolmuş güzergâhında %36,56 gibi bir oranla ağırlıklı olarak konut altı ticaret alanları kullanımının yer aldığı
görülmektedir. Daha sonra sırasıyla %16,55 ile eğitim tesisleri ve %12,89 ile ticaret kullanımı gelmektedir.
Dolmuş güzergâhında öne çıkan bir başka kullanım ise %15,56’lık oranla inşaat alanlarıdır. Bu yönüyle dolmuş
güzergâhının önemli oranda yapısal dönüşümün gerçekleştiği ve bunun sonucu olarak yoğunluk artışının olacağı
bölgeler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Dolmuş güzergâhlarındaki arazi kullanım türlerinin oluşturduğu
yolculuk talepleri incelendiğinde, en fazla yolculuk talebini konut altı ticaret alanlarının (%41,25) oluşturduğu ve
hemen ardından konut alanlarının (%40,24) yarattığı yolculuk talebinin fazla olduğu görülmüştür. Kamusal alanlar
ise en az yolculuk talebi oluşturan arazi kullanış türüdür. Çalışma alanı içerisindeki en yüksek nüfus, 40605 kişi
ile dolmuş güzergâhında bulunmaktadır. Nüfusun bu kadar fazla olduğu bir alanda sadece ara toplu taşıma aracı
olan dolmuşun kullanılması raylı sistemler veya otobüs sistemleri gibi daha yüksek kapasiteli bir taşıma sisteminin
bulunmayışı önemli bir eksiklik olarak nitelendirilebilir. Nüfus yoğunluğu açısından baktığımızda, 402 kişi/ha
yoğunluğa sahip olduğu görülmektedir. Nüfus yoğunluğunun yüksek çıkmasında yapı adalarının küçük olmasının
önemli rolü bulunmaktadır. Güzergâhtaki kat adetleri incelendiğinde, kat adetlerinin 1 ile 5 kat arasında değiştiği
izlenmekle birlikte çok nadir de olsa 14 katlı yapılara da rastlanmaktadır. Güzergâhtaki ortalama kat adedi 4,2’dir.
Yapılaşma yoğunluğu ise 2,2 olarak hesaplanmıştır.

3.3. Otobüs güzergâhı
Otobüs güzergâhı arazi kullanımları incelendiğinde, konut alanlarının %62,93 gibi bir oranla yoğunlukta olduğu
görülmektedir. Bu güzergâhta en fazla yolculuk talebi yaratan kullanımın %53,42’lik bir oranla konut alanları olduğu
ve ardından da %43,50’lik bir oranla konut altı ticaret kullanımının geldiği görülmektedir. Otobüs güzergâhında en
az yolculuk talebi oluşturan arazi kullanış türü ise eğitim alanıdır. Otobüs güzergâhı etrafındaki adalardaki nüfusun
15.539 kişi ile toplam nüfusun %8’ini oluşturduğu tespit edilmiştir. Güzergâhtaki nüfus yoğunluğuna bakıldığında
ise, yoğunluğun 609 kişi/ha olduğu görülmüştür. Dolmuş güzergâhına göre daha yüksek bir yoğunluğu olduğu
anlaşılmaktadır. Tramvay güzergâhı nüfus yoğunluğuna göre ise daha düşüktür. Yapılaşma yoğunluğu incelendiğinde,
4
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3,2 ile yapılaşma yoğunluğunun en yüksek olduğu güzergâh olduğu anlaşılmıştır. Bu güzergahtaki kat aralığı 3 ile
14 arasında değişmektedir. Ortalama kat adedinin ise 5,5 olduğu görülmektedir.

3.4. Tramvay güzergâhı
Tramvay güzergâhının %71,32’lık kısmında konut alanı bulunmaktadır. Onun dışında konut altı ticaretin %20,94
orana sahip olduğu görülmektedir. Tramvay güzergâhının yolculuk talepleri incelendiğinde en fazla yolculuk talebi
oluşturan arazi kullanış türünün konut alanları (%53,86) ve konut altı ticaret alanları (%43,86) olduğu anlaşılmıştır.
En az yolculuk talebi oluşturan arazi kullanış türü ise eğitim alanlarıdır (%0,95). Güzergâhtaki toplam nüfus
17850 kişi olup, çalışma alanı genelindeki nüfusun %9’u bu güzergâh üzerindeki adalarda bulunmaktadır. Nüfus
yoğunluğunun dolmuş güzergâhına göre yüksek, otobüs güzergâhına göre düşük olduğu görülmektedir. Nüfus
yoğunluğu 477 kişi/ha’dır. Güzergâhtaki kat adedi incelendiğinde ise, kat aralığı genellikle 1 ile 9 arasında değişkenlik
gösterirken ortalama kat adedinin 5,6 olduğu anlaşılmıştır. Yapılaşma yoğunluğu ise 2,3 olarak hesaplanmıştır.

3.5. Otobüs+tramvay+dolmuş güzergâhı
Güzergâhtaki arazi kullanım türleri incelendiğinde ticaret kullanımının %56,57 oranla belirgin bir şekilde öne
çıktığı görülmektedir. Ardından %25,40 oranla konut alanları ve %6,93 oranla eğitim tesisleri gelmektedir. Ayrıca
bu güzergâhtaki inşaat alanı oranı (%8,64) da yüksektir. Bu güzergâh için en dikkat çekici husus konut altı ticaret
kullanımının %0,22 gibi bir oranla çok düşük kalmasıdır. Arazi kullanım türlerinin oluşturduğu yolculuk talepleri
incelendiğinde ticaret kullanımının yarattığı yolculuk talebinin %71,72 oranla en fazla olduğu görülmektedir.
Arkasından %18,32 oranla konut alanları gelmektedir. Güzergâhtaki nüfus 8963 kişi ve nüfus yoğunluğu 129
kişi/ha’dır. Güzergâhtaki kat adetleri incelendiğinde, 1 ile 29 kat arasında kat adetlerinin değiştiği ve ortalama kat
adedinin 3,6 olduğu anlaşılmaktadır. Yapılaşma yoğunluğu açısından 0,92 oranla en düşük yapı yoğunluğuna
sahip olan güzergâhtır.

3.6. Tramvay+otobüs güzergâhı
Tramvay+Otobüs güzergâhında arazi kullanımlar açısından en yoğun görülen kullanım %74,86’lık oranla konut
alanları, ardından %12,31 oranla konut altı ticaret gelmektedir. Bu güzergâhta konut alanlarının %49,86 ile en
fazla yolculuk talebi oluşturan kullanım olduğu anlaşılmıştır. Ardından %38,98 oran ile konut altı ticaret kullanımı
gelmektedir. Güzergâhtaki toplam nüfus, 19923 kişidir. Çalışma alanı genelindeki nüfusun %11’nin bu güzergâh
üzerinde olduğu görülmektedir. Nüfus yoğunluğunun ise 268 kişi/ha olduğu anlaşılmaktadır. Güzergahtaki kat
aralığının 4 ile 9 arasında olduğu ve ortalama kat adedinin 4,6 olduğu tespit edilmiştir. Yapılaşma yoğunluğu
açısından ise güzergâhın 1,7 oran ile otobüs + tramvay + dolmuş güzergâhından sonra en düşük orana sahip
olduğu görülmektedir.

3.7. Dolmuş+otobüs güzergâhı
Güzergâhtaki konut alanları dışındaki tek arazi kullanım türü konut altı ticaret olup, kullanımların dağılımı %64
konut alanları ve %36 konut altı ticaret şeklindedir. Güzergâhtaki yolculuk talepleri incelendiğinde ise, konut
alanlarının %40 konut altı ticaret alanlarının ise %60 oranında bir yolculuk talebi yarattığı görülmüştür. Güzergâhtaki
toplam nüfus 3414 kişi ile çalışma alanı nüfusunun %2’sini oluşturmaktadır. Diğer taraftan nüfus yoğunluğu
açısından 556 kişi/ha yoğunluk oranı ile en yoğun ikinci güzergâh durumundadır. Kat adedi açısından ise, kat
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aralığının 4 ile 9 kat ve ortalama kat adedinde 4,6 olduğu görülmektedir. Yapılaşma yoğunluğu bu güzergâhta 2,5
olarak hesaplanmıştır. Otobüs güzergâhından sonra en yoğun yapılaşmanın olduğu güzergâhtır.

3.8. Tramvay+dolmuş güzergâhı
Güzergâhta arazi kullanımlar açısından, %61,20 ile konut alanları ilk sırada yer almakta, ardından %29,59’luk
oranla konut altı ticaret gelmektedir. Bu güzergâhtaki inşaat alanlarının oranı ise % 8,92’dir. Bu güzergâhta konut
altı ticaret kullanımının %64’lük oranla en fazla yolculuk talebini oluşturan arazi kullanış türü olduğu görülmüştür.
Arkasından %33,16 oranla konut alanları gelmektedir. Güzergâhtaki toplam nüfus 1869 kişidir ve çalışma alanı
genelindeki toplam nüfusun sadece %1’i bu güzergah üzerinde yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu ise 397 kişi/ha’dır.
Kat adedi incelendiğinde ise güzergâhtaki kat adedi 4 ile 9 kat aralığında olup ortalama kat adedinin 3,4 olduğu
görülmektedir. Bu güzergâhtaki yapılaşma yoğunluğu 2,04’tür.

3.9. Güzergâhların Karakteristik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Yapılan analizler sonucunda, dolmuş güzergâhı nüfusu en fazla olan güzergâhtır. Ortak güzergâhlarla birlikte
düşünüldüğünde 54851 kişiye hizmet vermektedir. Otobüs güzergâhı tek başına nüfus açısından 4. sırada yer
almakla birlikte, diğer toplu taşıma türleri ile ortak yer aldığı güzergâhlar düşünüldüğünde toplam 47839 kişiye
erişim sağladığı görülmektedir. Otobüs güzergâhları %53,99 oranla çalışma alanı içerisinde en yüksek erişim sağlayan
toplu taşıma güzergâhı olmakla birlikte dolmuş güzergâhlarına göre daha az nüfusa hizmet vermektedir. Erişim
açısından %20,32 orana sahip olan tramvay güzergâhları tekil olarak 17850 kişiye, ortak olarak ise 48605 nüfusa
hizmet ulaştırmaktadır. Tramvay erişim açısından diğer toplu taşıma türlerine göre oldukça düşük bir orana sahip
olmakla birlikte hizmet verdiği nüfus açısından dolmuşunkine çok yakın, otobüsten ise fazladır. Bir başka ifadeyle,
sadece alanın 5’te 1’ine erişim sağlayan tramvayın, alanın yarısına erişim sağlayan otobüs ve dolmuş güzergâhları ile
eşdeğer miktarda nüfusa hizmet götürdüğüdür. Bu durum tramvayın güzergâh seçimi ve etkinliği ile ilgili önemli
bir gösterge olarak nitelenebilir.
Toplu taşıma türünün hizmet ulaştırdığı yapı adası alanı açısından baktığımızda ise tam tersi bir durum söz
konusudur. Tramvayın geçtiği güzergâhların toplam alanı 185,5 ha, dolmuşun geçtiği güzergâhların toplam alanı
180,4 ha ve otobüsün geçtiği güzergâhların toplam alanı 174,5 ha’dır. Yine toplam güzergâhlar içerisinde en az orana
sahip olan tramvayın en geniş toplam ada alanına sahip olması, hizmet alanı açısından önemli bir gösterge olarak
nitelenebilir. Bu hususta tramvay güzergâhı üzerindeki adaların büyüklükleri de önemli rol oynamaktadır. Nüfus
yoğunluğu açısından güzergâhları tekil ve ortak bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, dolmuş güzergâhındaki
yoğunluğun 304 kişi/ha, otobüs güzergâhındaki yoğunluğun 274 kişi/ha ve tramvay güzergâhındaki yoğunluğun ise
262 kişi/ha olduğu görülmektedir. Dolmuş güzergâhının nüfus yoğunluğu açısından en yoğun güzergâh olmasında,
özellikle kentin plansız ve gecekondu ile yapılaşmış alanlarına erişim sağlamasının büyük bir rolü bulunmaktadır.
Yapılaşma yoğunluğu açısından, tekil olarak otobüsün 3,2 ile en yüksek, tramvayın 2,3 ile 3. sırada ve dolmuşun
ise 2,2 ile 4. sırada ortalama yapılaşma oranına sahip olduğu görülmektedir. Çoklu kullanımlarla birlikte ele
alındığında ise, dolmuş güzergâhının ortalama yapılaşma oranının 1,71, otobüs güzergâhının 1,64 ve tramvay
güzergâhının 1,54 olduğu tespit edilmiştir. Buradan da izlendiği üzere, yapılaşma yoğunluğunun fazla olduğu
yerlerde toplu taşıma türü olarak kapasitesi diğerlerine göre en düşük olan dolmuşun toplu taşıma aracı olarak
ön plana çıktığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle yapı yoğunluğu ile yolcu kapasitesi arasında ters orantılı bir
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ilişki bulunmaktadır. Kat adetleri açısından baktığımızda ise, tekil olarak erişim sağlayan güzergâhlarda en yüksek
ortalama kat adedinin 5,6 ile tramvay güzergâhında olduğu anlaşılmaktadır. Arkasından 5,5 ile otobüs güzergâhı
ve 4,2 ile dolmuş güzergâhı gelmektedir. Kat adetleri açısından taşıt kapasiteleri ile doğru orantılı bir ilişkiden söz
etmek mümkündür.
Arazi kullanımlar açısından değerlendirdiğimizde ise, her üç taşıt türünün (O+T+D) ortak olarak hizmet verdiği,
bir başka ifadeyle erişilebilirliğin de en yüksek olduğu kesitte ticaret kullanımının %56,57 ile öne çıkan arazi
kullanım türü olduğu görülmektedir. Bu güzergâh kesitinde konut altı ticaret kullanımından farklı olarak belirgin
bir merkez fonksiyonundan söz etmek mümkündür. Bunun dışında tekil olarak dolmuş güzergâhının da, %36,56
konut altı ticaret ve %12,89 ticaret kullanımları ile toplamda %49,45 oranla ticari fonksiyonların yoğunlaştığı bir
güzergâh olarak diğerlerinden ayrıştığı ve ön plana çıktığı görülmektedir. Bu niteliğiyle dolmuşun geçtiği güzergâhın
bölge içerisinde kısmen bir alt merkez niteliği taşıdığını söylemek mümkündür. Ayrıca dolmuş güzergâhı eğitim
tesislerinin en çok yoğunlaştığı güzergâh olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun dışında geriye kalan bütün güzergâh
türlerinde konut kullanımının öne çıkan arazi kullanım türü olduğu izlenmektedir. Arazi kullanımlar ile toplu
taşıma güzergâhı açısından dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus güzergâh üzerindeki inşaat alanı oranıdır.
Bu kapsamda en yüksek inşaat oranı %15,56 ile dolmuş güzergâhı üzerinde yer almaktadır. Bu durum ağırlıkla
dolmuş güzergâhlarının plansız ve gecekondu ile yapılaşmış alanlardan geçmesinin ve özellikle bu tür alanlarda son
dönemde ortaya çıkan yapısal ölçekte gerçekleştirilen dönüşüm faaliyetlerinin bir sonucu olarak açıklanabilmektedir.
Diğer taraftan tramvay güzergâhı (O+T+D, T+D ve T) üzerinde de inşaat alanlarının yer aldığı görülmektedir.
Tramvayın sağlayacağı yüksek erişilebilirliğe bağlı olarak bu güzergâhlar üzerinde inşaat faaliyetlerinin ve yapısal
dönüşümün gerçekleştiğini söylemek mümkündür.
Son olarak yolculuk talepleri açısından incelediğimizde ise, hem tekil hem de çoklu olarak dolmuşun geçtiği
güzergâhların en çok yolculuk talebi yaratan güzergâh olduğu görülmektedir. Tekil olarak dolmuş güzergâhı %37 oran
ile en çok yolculuk talebinin olduğu güzergâh olup, onu sırasıyla %14 ile otobüs ve %12 ile tramvay güzergâhları
izlemektedir. Çoklu kullanımlar açısından güzergâhların geçtiği alanlarda oluşan yolculuk talebi sırasıyla dolmuş
güzergâhında %60, otobüs güzergâhında %49 ve tramvay güzergâhında %46 olduğu görülmektedir. Yolculuk
talebinin karşılanmasına yönelik olarak kapasitesi en düşük olan toplu taşıma aracının (dolmuş) çalışma alanı
içerisinde öncelikli olarak tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle alan içerisinde yolculuk talebi ile toplu
taşıma aracı arasında ters orantılı bir uygulamadan söz etmek mümkündür. Bu durum özellikle yolcu kapasitesi
diğerlerine göre en yüksek olan tramvayın güzergâh seçimi ile ilgili değerlendirme unsuru olabilir.

4. Tartışmalar ve Sonuçlar
Ulaşımın kent içindeki yeri ve önemi, özellikle kent dokusunun oluşması, kentsel gelişmenin yönlendirilmesi,
kentsel arazi kullanımların yer seçimi ve toplu taşıma sistemleri ile olan ilişkisi çerçevesinde çalışma içerisinde ele
alınmaya çalışılmıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen İzmir Karşıyaka İlçe sınırları içerisinde ulaşım sisteminin çok
türlü bir oluşum ile gelişmekte olduğu görülmektedir. Uzun mesafeli yolculuklar için banliyö demiryolu sistemini
işletime konulmasının yanı sıra ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, denizyolu iskelelerinin ve ara toplu taşımacılığın
yoğun olarak kullanılmakta bulunduğu bir bölge olarak dikkati çekmektedir. Bütün bunların yanı sıra yapım
faaliyetleri sürmekte olan ancak mevcut durumun bir tamamlayıcısı olan Karşıyaka tramvayı da dikkate alındığında
ilçenin teknolojik olarak farklılıklar gösteren tüm ulaşım sistemlerine ortam olduğu izlenebilmektedir. Bu arada
genel olarak gezinti amaçlı dahi olsa bölge içinde geleneksel faytonların varlığı karayolu trafiğini etkilemektedir.
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Bu nedenlerle çalışma açısından Karşıyaka İlçesi’nin örnek alınabilecek bir alan olduğu kabul edilmiş, araştırma,
etüt, analiz ve kuramsal hazırlıklar bu durum dikkate alınarak geliştirilmiştir. Yapılan analizlerin tümü ara toplu
ulaşım sistemi olan minibüs dolmuş, otobüs ve inşaat halinde olan tramvay güzergâhı üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Ancak tramvayın gerçekten işletmeye alınmasıyla toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesine ve entegrasyonuna
ilişkin yapılabilecek olası düzenlemeler kestirilemediği için bu çalışma kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır.
Çalışmada özellikle İlçenin tüm arazi kullanış yapısı, yol şebekesi ve kullanıcı davranışları göz ardı edilerek
tezin amaçları için kısmi olarak güzergâhlar ve bunlara bağlı kısmi arazi kullanış dağılımının ele alınmış olması
genellemelere gidilmesi konusunda doğal olarak yeterli olamayabilir. Ancak bu çalışma sonucunda veri tabanı
ile bulgular arasındaki ilişkinin, genellemeler için düşük düzeyde olmakla birlikte, özellikle Karşıyaka örneğinde
aşağıdaki hususları öne çıkardığı görülmektedir.
• Karşıyaka’da belirli güzergâhlarda arazi kullanışları ile taşıt türü arasında doğrudan bir ilişki elde edilmiştir.
• Genel olarak konut altı ticaret kullanımının yaygın olduğu güzergâhlarda toplu taşıma türü olarak otobüs ve
dolmuş işletmeciliğinin tercih edildiğinin görüldüğü, konut kullanımlarının yaygın olduğu bölgelerde ise otobüs
ve tramvay işletmeciliğinin ön planda olduğu görülmüştür.
• Her türlü toplu taşıma sistemi ile erişilebilir olan alanlarda ticaret veya konut altı ticaret fonksiyonlarının yaygın
olarak bulunduğu görülmüştür. Özellikle üç taşıt türünün hizmet verdiği güzergâhın belirli bir kısmında ticaret
kullanımının öne çıktığı izlenmektedir. Erişilebilirlik ve kapasite artışına bağlı olarak konut altı ticaret ve ticaret
kullanımlarının yaygınlaştığı görülmektedir.
• Çalışma alanın belirli bölümlerinde dolmuş güzergâhında konut altı ticaret kullanımının yoğunlukta olduğu
görülmüştür. Dolmuş güzergâhlarının yol boyu ve konut altı ticaret kullanımlarının geliştirilmesinde önemli bir
rolü olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada dolmuşun diğer toplu taşıma türlerine göre esnek bir işletim sistemi
olmasının rolü olabilir.
• Çalışma alanında yapılaşma yoğunluğu arttıkça en düşük kapasiteli dolmuş ile hizmet verildiği, yoğunluk azaldıkça
da en yüksek kapasiteli tramvay ile hizmet verildiği görülmektedir. Bu durum toplu taşıma türünün uygulama ve
işletme özelliğine bağlı olarak yapılaşma yoğunluğunun tür seçimini etkilediği olarak yorumlanabilir. Çünkü dolmuş
diğer toplu taşıma türlerine göre daha esnek ve düşük uygulama ve işletme standartları gerektirmektedir. Bu da
plansız veya düşük plan standartları ile geliştirilmiş kentsel dokularda dolmuşun tercihini ve uygulanabilirliğini
arttırmaktadır.
• Yüksek kat adetlerinin bulunduğu bölgelerde yüksek yolcu kapasitesine sahip tramvay ve otobüs ile hizmet
verildiği, kapasite ve kat adetleri arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.
• Çalışma alanını belirleyen güzergâhlar tamamıyla yapılaşmış çevre içerisinden geçtikleri için güzergâhlar üzerindeki
inşaat alanları daha çok o bölgedeki kentsel dönüşüm ve yenileme alanları olarak ifade edilebilmektedir ve
ağırlıkla parsel ölçeğinde gerçekleşmektedir. Bu noktada kentsel dönüşümün ve yenilemenin yoğun olduğu
alanlarda dolmuş sisteminin kullanıldığı, onun dışında tramvayın geçtiği güzergâhlarda da önemli değişim ve
dönüşümün olduğunu görülmektedir. Dolmuş güzergâhındaki dönüşüm daha çok plansız veya niteliksiz alan
ve rant baskıları ile ilişkilendirilebilirken, tramvay güzergâhındaki dönüşüm ise toplu taşıma türünün sağladığı
olanak, yani kapasite ve erişilebilirlik düzeyi ile ilişkilendirilebilir.
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• Çalışma alanı içerisinde toplu taşıt türü seçimi ile toplumsal yapı arasında doğrudan bir ilişki vardır demek
mümkün değildir. Bu konuya ilişkin değerlendirmeler ancak ara toplu taşıma sistemi olan dolmuş işletmeciliği
ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiye yönelik yapılacak olan detaylı çalışmalarla yapılabilir.
• Otobüs işletmeciliğinin bulunduğu Girne Bulvarı üzerinde en fazla yolculuk talebi getiren arazi kullanım
türü konut alanlarıdır. Tramvay, otobüs ve dolmuş işletmeciliğinin bulunduğu Mavişehir bölgesinde ise ticaret
kullanımının en fazla görüldüğü fakat konut altı ticaret kullanımının en fazla yolculuk talebi getiren kullanım
olduğu görülmüştür. Ancak bu bölgede bulunan ticaret kullanımlarına ilişkin Karşıyaka ve İzmir’in diğer
ilçelerinden yoğun bir yolculuk talebinin olduğu çalışma kapsamında hesaplanmamış ve değerlendirmeye
katılmamıştır.
• En fazla yolculuk talebinin bulunduğu bölgelerde toplu taşıma hizmetinin ağırlıklı olarak yolcu kapasitesi diğer
taşıtlara göre düşük olan dolmuş ile verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Çalışma alanı içerisindeki güzergâhların
tramvay gibi en yüksek yolcu kapasitesine sahip toplu taşıma türünün en yüksek yolculuk talebini karşılayacak şekilde
düzenlenmediğini ya da şu an için tek bir hatta planlanan tramvay güzergâhının sayısının arttırılması gerektiğini
göstermektedir. Ayrıca toplu taşıma sistemlerinin kamusal alan, donatı alanları ve önemli çekim merkezlerine
erişilebilirliği ve yeterliliği konusu yapılacak olan farklı çalışmalarla tespit edilebileceği değerlendirilmektedir.
• Yolculuk talepleri açısından özellikle tramvay+otobüs, tramvay+dolmuş ve sadece tramvayın geçtiği güzergâhlardaki
toplu taşıma sistemi tercihi sorgulanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, tramvay güzergâhı kent merkezi ile deniz
ulaşımını sağlayan iskelelerin bulunduğu sahil güzergâhından ve İZBAN durağından geçmektedir. Dolayısıyla
tramvayın geçtiği güzergâh tercihini sadece güzergâh üzerinde yer alan adaların yarattığı yolculuk talepleri
ile değerlendirmek yeterli olmamaktadır. Çalışma kapsamında bu bağlantı noktalarına ve ilişkiye yönelik bir
irdeleme yapılmadığı için bu hususta değerlendirme yapmak mümkün olamamaktadır.
• Çalışma alanının içerisinde toplu taşıma sistemleri erişim ve hizmet ettiği nüfus açısından kıyaslandığında
tramvayın en verimli tür olarak ön plana çıktığı görülmektedir ki, bu durum yüksek yolcu kapasitesine sahip
taşıt türleri için beklenen ve hedeflenen bir durumdur. Ayrıca yolcu kapasite arttıkça toplu taşıma türünün geçtiği
güzergâhtaki yapı adalarının büyüdüğü de, bir başka ifadeyle hizmet alanının büyüdüğü de gözlenmektedir.
• Dolmuş ve otobüs sistemlerinin karakteristik özellikleri karşılaştırıldığında ise, otobüsün enerji tüketimi, kullanıcı
maliyeti, kapasite, çevreye olan etkiler gibi birçok açıdan dolmuşa göre avantajlı yanlarının olduğu görülmektedir
(Sutcliffe, 2012). Bu bağlamda yolculuk talebinin yüksek olduğu toplu taşıma hizmetinin dolmuşlar tarafından
verildiği güzergâhlara yeni otobüs güzergâhlarının önerilmesinin kamu yararını artıracağının dikkate alınması
gerekmektedir.
Yukarıda görüldüğü gibi bu çalışmada var olan arazi kullanımlar ile taşıt türü seçimi arasındaki ilişkiler kısmi
de olsa bu çalışma kapsamında yapılan irdeleme ile varlığını göstermektedir. Bu ilişkinin ölçülmesine ilişkin
güzergâhlarda bulunan yapı adaları üzerinden yapılan değerlendirmelerin farklı erişilebilirlik kriterleri ile birlikte ele
alınarak genişletilmesi bu çalışma ile yapılan değerlendirmenin daha detaylı bir şekilde ele alınması, kıyaslanması ve
sorgulanmasına olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda yapılacak benzer çalışmalar arazi kullanım ile toplu taşıma sistemi
arasındaki ilişkinin tespit edilmesinde en uygun mesafe ve sınırın tanımlanmasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca
yine bu ilişkinin ölçülmesi, veri tabanının genişletilmesi ve yönetsel sistem içinde oluşturulacak bilgi envanterinin
sürekliliğinin sağlanması ile mümkün olabilecektir. Bu tür çalışmaların mükemmelleşmesi için bilgi sistemi ile
işletme koşullarının tüm teknolojik boyutları ile ele alınıp rasyonelleşmesi gerekli görülmektedir. Bunun dışında
bilgi sistemi, toplu taşıma tür seçimine veya arazi kullanım kararlarına ve bu kararlardaki değişikliklere bağlı olarak
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zaman içerisinde ortaya çıkan değişimleri ve etkileşimleri analiz etme ve değerlendirme imkânını da sağlayacaktır.
Bundan sonraki çalışmalarda yapılan bu girişimler çerçevesinde daha geniş bir kentsel yerleşim alanı veya orta
boydaki benzer şehirlerin yapısal analizleri çerçevesinde benzer çalışmaların yapılabileceği görülmektedir. Bu tür
girişimler ile yerleşmenin bir parçası veya tek yerleşme ölçeğinde kalmayan benzer çalışmaların, genelleştirmelere
imkân veren sonuçlara yönlendirmesi mümkündür.
Karşıyaka özelinde yapılan bu çalışma doğrultusunda ileride yapılacak olan farklı çalışmalar için toplu taşıma
sistemlerinin teknolojik özellikleri ve arazi kullanım türleri göz önünde bulundurularak en uygun taşıt türü seçiminin
yapılması ve bu doğrultudaki etkin kullanım önerilerinin geliştirilmesi, geliştirilecek yeni önerilerin yeni ve birçok
çalışmada kullanılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada olduğu gibi, bir kentin genişlemesi ve kent içi
ulaşımda taşıt türü seçimi ve güzergâhının belirlenmesinde toplu taşıma türleri ile arazi kullanımları arasındaki
ilişkinin iyi analiz edilmesi geleceğe yönelik plan ve önerilerde ve ulaşım sistemindeki sorunlara çözümlerin
üretilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.
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Abstract:
The rapid increase in the private car ownership, population and urban sprawling due to the industrialization caused
many problems in todays cities like noise, traffic congestion, exhaust gases-induced environmental pollution and long
travel times which affects quality of life in a negative way. These problems being encountered at all cities are believed
to be solved with sustainable transportation policies like effective public transportation system, transfer centers and
park&ride facilities. Traditional transport policies like ‘predict and provide’ are ignored. The aim of this paper is to
produce planning and design principles of park&ride facilities.
After the general introduction made, definition and classification of park&ride systems will be focused on, planning
and design principles of park and ride facilities will be discussed and lastly overall evaluation will be made.
Keywords: Park and ride, planning and design principles, transportation

Giriş
Trafik sıkışıklığı, gürültü, egzoz gazlarından kaynaklı çevre kirliliği ve uzun yolculuk süreleri günümüz kentlerinde
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen sorunların başında gelmektedir. Kent merkezlerinde bu sorunların
üstesinden gelmek için toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması, otomobil ile yapılan yolculukların ise azaltılması
gerekmektedir. Otomobil kullanımının azaltılması, ulaşımda sürdürülebilirliğin başarılması ve şehirlerin daha
yaşanabilir hale gelmesi için en etkili yol, toplu taşımanın kullanılmasıdır. Toplu taşıma kullanımını arttıran en
etkili yöntemlerden biri ise park et devam et sistemidir.
Park et-devam et (P&D) tesisleri otomobil kullanıcılarının toplu taşımaya ve paylaşımlı araçlara aktarma yapmalarına
imkan sağlayarak, onlara alternatif bir tür sağlamaktadır. (Spillar, 1997) Geçen süreç içinde, park et-devam et
(P&D) tesislerinin yoğunluğun fazla olduğu alanlarda yoğunlaşan araç trafik yükünün önlenmesinde en ekonomik
yollardan biri olduğu ve belli şartlar altında otomobil türüne esneklik sağladığı genel kabul görmüştür. Örneğin
Birleşik Krallık’ta, Hollanda’da, ABD’de ve Singapur’da başarılı şekilde işleyen bir çok P&D tesisi bulunmaktadır.
(Bos, 2004; Lam ve diğer., 2001; Meek ve diğer., 2008; Noel, 1988; TRB, 2004; Seik, 1997) Bu durumda P&D
tesislerinin başarılı şekilde planlanması, işin can alıcı noktalarından birisidir denilebilir. Bir planın başarısından
söz edebilmek için ise, öncelikle temel ilkeleri, daha sonra da uygulamaya dönük tasarım ilkeleri belirlenmelidir.
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TÜİK ulaştırma istatistikleri (2015) verilerine göre ülkemizde otomobil sahipliğinin yıllık bazda 6,5 %, son 15
yılda ise 140 % artış gösterdiği hesaba katıldığında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde P&D sistemlerinin
geliştirilmesi büyük önem arzetmektedir.
Bu nedenle bu çalışmada da, P&D tesislerinin kavramsal tanımı ve sınıflandırılması yapıldıktan sonra ulaşım
planlamasında önemli bir yeri olan P&D tesislerinin planlama ilkeleri ve uygulamaya dönük tasarım ilkeleri ortaya
konacaktır.

Park Et-Devam Et Sistemleri
Park et-devam et, otomobil kullanımından toplu taşıma kullanımına geçişi sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır.
Başka bir deyişle, otomobille yapılan yolculukların trafiğin başladığı noktada sonlandırılıp, yolculuğun kalan kısmının
toplu taşımayla tamamlanmasıdır. Otomobil kullanımından toplu taşıma kullanımına geçişler P&D tesislerinde
gerçekleşmektedir (Özdemir, 2006). Spillar’a (1997) göre P&D tesisleri iki ana başlık altında sınıflandırılmaktadır:
1. Fonksiyonlarına göre tanımlanan park et devam et tesisleri: Her bir park et-devam et tesisinin fonksiyonel
özellikleri esas alınarak sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma a) kayıtdışı P&D alanları, b) ortak kullanımlı P&D
alanları, c) Minivan, panelvan araçlarına özel P&D alanları, d) çeper P&D alanları (fonksiyonuna bağlı olarak),
e) toplu taşıma merkezleri, f) uydu P&D alanları olarak alt başlıklara ayrılmaktadır.
2. Varış noktasına uzaklığına göre tanımlanan park et ve devam et tesisleri: Her bir park et-devam et tesisinin
varış noktasına uzaklığı esas alınarak sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma a) çeper P&D alanları (konumuna bağlı
olarak), b) uzak mesafe P&D alanları, c) lokal (yerel) P&D alanları, d) kenar (periferik) P&D alanları olarak alt
başlıklara ayrılmaktadır.

Park Et Devam Et Tesislerinin Planlama İlkeleri
Genelde, planlama esasları ve şehircilik ilkelerinin neler olduğu ya da neleri kapsadığı üzerine net tarif yapmak
mümkün görünmemektedir (Bal, 2006). Bu nedenle ulaşım planlamasının önemli bir parçasını oluşturan P&D
sistemlerinin planlama ilkelerinin belirlenmesine yönelik net bir uluslararası ya da ulusal çalışmaya rastlanmamakla
birlikte, P&D tesislerine yönelik yapılan çalışmalarda tasarım ilkelerinin ortaya konulduğu çalışmalara az olsa da
rastlamak mümkündür. Dolayısıyla P&D sistemlerinin planlama ilkelerinin neler olduğu hakkında da net tarif
yapmak mümkün görünmemektedir.
Bal (2006) ilke için, “temel düşünce, prensip, temel bilgi anlamına gelmektedir” demektedir (s.27). Bu nedenle
çalışmanın bölümünde, ilke ve esasların birlikte yaslandıkları ortak anlayışa ilişkin parametreler ortaya konarak,
imar mevzuatında yer alan ilkeler taranarak, genel planlama ilkeleri hakkında literatür incelenerek bir P&D tesisi
planlanırken ilke ve esasların neler olması gerektiği ortaya konmaya çalışılacaktır.
Ortak anlayışa ilişkin parametreleri Bal (2006) şu şekilde sınırlamaktadır;
• “Farklı ölçek ve tipteki planların yapılması, uygulanması ve değiştirilmesi sürecinin bir bütünlük anlayışıyla ele
alınması,
• Bütünlüğün korunması bağlamında, planlar arasında kademelenme ve tutarlılığın esas alınması (alt ölçekli planların
her zaman üst ölçekli planların temel ilke ve hedeflerine bağlı kalması ilkesi),
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• Plan değişikliklerinin zorunlu durumlar gelişmediği müddetçe yapılmaması. Yapılması zorunlu durumlarda ise
öncelikle üst ölçekli planlarla uygunluğunun aranması ve mutlak surette kamu yararı ilkesine dayandırılması,
• Planlama sürecinin teknik, yasal ve kurumsal mevzuata uygun olması,
• Alt ölçekli planların üst ölçekli planlar için kabul edilen temel ilkelere uymaması durumunda plana olan güvenin
yitirilebileceği tehlikesinin farkında olunması,
• İmar planlama sürecinin tüm aşamalarında eşitlik ilkesinin korunması,
• Kamu yararının planlamanın ve şehirciliğin esas ve ilkelerinin temelinde yer alması, her türlü kişisel çıkarın üstünde
tutulması,
• Meslek ahlakının planlama sürecinde yol gösterici olması,
• Koruma ve kullanma dengesinin doğru kurulması.”
Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta ise tüm bu parametlerin ayrı ayrı değil bütüncül ve eşitlikçi bir
anlayış çerçevesi içerisinde kapsamlı ve akılcı bir yöntemle uygulanmasıdır.
P&D tesisleri özel araçtan toplu taşımaya aktarma sistemi olduğundan planlama sürecinde aktarma merkezleri ile
benzer ilkelere sahip olacağı kabul edilmiştir. Her aktarma merkezinin bulunduğu konuma bağlı olarak kendine
özgü bir takım planlama ilkesinin olacağı kabul edilmekle birlikte Dublin Ulaşım Ofisinin Toplu Taşıma Aktarım
Notları (2000) başlıklı raporda planlama sürecinde genel olarak aşağıdaki konuların dikkate alındığı belirtilmektedir
(Saraçoğlu, 2012):
i. “Aktarma merkezlerinin başlı başına bir varış noktası olarak bulundukları bölgenin ilçe/mahalle merkezleri gibi
önemli noktalarda yer alması
ii. Aktarma merkezlerinin yakın çevresinden izole edilecek şekilde geliştirilmemesi ve yerel arazi kullanım planlamasında
çevresiyle bütünleşmesinin sağlanması
iii. Yerel çevreden terminale yaya olarak rahat ve konforlu bağlantı sağlanması için tesisin çevresinde sosyal kültürel
tesisler, ticari birimler, rekrasyon alanları vb kullanımlara yer verilmesi ve çevredeki aktivite yoğunluğunun en üst
düzeye çıkarılması
iv. Tesisin yakın çevresinin mimari özellikleri ile özdeş ve çevresi ile mimari açından ahenkli bir birliktelik oluşturacak
şekilde tasarlanması” (Saraçoğlu, 2012)
Saraçoğlu’nun (2012) aktarma merkezleri hakkında yaptığı çalışmadan yola çıkarak P&D tesislerinde ulaşıma
yönelik olarak;
i. Trafik yoğunluğu yüksek olan kent merkezlerinde bölgesel karayolu bağlantılarının sınırlı düzeyde tutulması,
ii. Yaya ve bisiklet gibi besleyici ulaşım türlerinin yolcuların P&D tesisine ulaşımını sağlama görevini üstlenmesi,
iii. Besleyici ulaşım türleri ile P&D tesisine erişilebilirliğin arttırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
iv. P&D tesisi ile besleyici ulaşım türleri arasında güçlü bağlantıların kurulması,
v. Yayaların ve bisiklet kullanıcılarının motorlu taşıt trafiğinden etkilenmeyecekleri kesintisiz yaya ve bisiklet ulaşım
ağının oluşturulması,
vi. Otomobilin besleyici tür olarak kentin dış çeperinde kullanımına ağırlık verilmesi,
vii. Otobüslerin trafiği az olan yollardan P&D tesisine ulaşacak şekilde güzergahlarının organize edilmesi,
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ix. Otobüslerin yolcu indirme ve bindirme bölgelerinin P&D tesisine makul bir yürüme mesafesinde düzenlenmesi ve
P&D tesisi ile güvenli-konforlu yaya bağlantılarının kurulması,
temel planlama ilkeleridir, denilebilir.
Litman’a (2011) göre iyi planlama, en iyi çözümleri üretmeye yönelik adımları açıkça tanımlayan sistemli bir sürece
ihtiyaç duymaktadır. Bu süreç aşağıdaki ilkeleri içermelidir:
• Kapsamlı - tüm seçenekler ve etkiler değerlendirilmeli
• Verimli – süreç, zamanı ve parayı boşa harcamamalı
• Kapsayıcı – plandan etkilenen insanlar sürece dahil olma imkanı bulmalı
• Bilgilendirici – paydaşlar tarafından sonuçlar anlaşılabilmeli
• Bütüncül – tekil kısa dönemli kararlar stratejik uzun dönemli hedefleri desteklemeli
• Mantıklı – her bir adım bir sonrakine yönlendirmeli
• Şeffaf – sürece dahil olan herkes sürecin nasıl işlediğini takip edebilmeli (Litman, 2011).
İyi plan yapma ilkelerinden ‘tekil, kısa dönemli kararlar stratejik, uzun dönemli hedefleri desteklemeli’ ilkesi ele
alınırsa, kısa dönemde insanlara zor ve maliyetli görünen çözümleri kabul ettirmek için kapsamlı değerlendirmeye
ve müzakereye ihtiyaç olduğu yargısına varılmaktadır (Litman, 2011).
İmar mevzuatında da planlama ilke ve esasları (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği [MPYY], 2014);
• Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
• Kamu yararı, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve saydamlığın sağlanması,
• Katılımcı süreçlerle hazırlanması
• Çok disiplinli bir yapıda hazırlanması,
• Sektörel öncelikler arasında tamamlayıcılık ve bütünsellik ilişkisinin kurulması,
• Yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli mekânsal düzenlemelerin yapılması,
• Değişen koşullara uyum sağlanması,
• Mekânsal uyumun gözetilmesi,
• Yaşam kalitesinin artırılması,
• Kentsel ve kırsal alanlar arası mekânsal ilişkilerin güçlendirilmesi,
• Bilimsel araştırmalar ve verilere dayanarak hazırlanması, şeklinde hüküm altına alınmıştır (MPYY, 2014),
Tüm bu veri ve bilgiler değerlendirildiğinde ideal bir P&D tesisinin öncelikle kapsamlı, verimli, kapsayıcı, mantıklı,
esnek, bütüncül, bilgilendirici ve şeffaf gibi genel ilkeler çerçevesinde planlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Bunların yanı sıra trafik yoğunluğu yüksek olan kent merkezlerinde bölgesel karayolu bağlantılarının sınırlı düzeyde
tutularak besleyici ulaşım türleri ile P&D tesisine erişilebilirliğin arttırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması
önem kazanmaktadır. Bunun içinde P&D tesisi ile besleyici ulaşım türleri arasında güçlü bağlantıların kurulması
gerekmektedir. Ayrıca, yaya ve bisiklet gibi besleyici ulaşım türlerinin yolcuların P&D tesisine ulaşımını sağlama
görevini üstlenmesi, bunun içinde yaya ve bisiklet kullanıcılarının motorlu taşıt trafiğinden etkilenmeyecekleri
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kesintisiz bir ulaşım ağının oluşturulması gerekmektedir. Bunların dışında otomobilin besleyici tür olarak kentin
dış çeperinde kullanımına ağırlık verilmesi, otobüslerin trafiği az olan yollardan P&D tesisine ulaşacak şekilde
güzergahlarının organize edilmesi, otobüslerin yolcu indirme ve bindirme bölgelerinin P&D tesisine makul bir
yürüme mesafesinde düzenlenmesi ve P&D tesisi ile güvenli-konforlu yaya bağlantılarının kurulması gibi özel
ilkeler çerçevesinde ulaşımın yeniden planlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Park Et Devam Et Tesislerinin Tasarım İlkeleri
P&D tesislerinin yer seçimi ve işlevsel kurgusuna ilişkin planlama ilkeleri belirlenip planlama aşamasından sonra,
yolcuların çevre bölgelerden P&D tesisine yaya, bisiklet ve özel araçlarıyla güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde
ulaşabilmelerinin sağlanması, ulaşım türleri arasında geçiş kolaylığı sağlanması, toplu taşıma durak ve istasyonları
çevresinin konforlu, nitelikli, çekici mekanlar olarak düzenlenmesi ve yolcu hareketini sınırlandıran her türlü fiziksel
engelin ortadan kaldırılması amacıyla P&D tesislerinin tasarlanması ilkelerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır.
Bu bağlamda ulusal ve uluslararası çalışmalarda yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu bir P&D tesisin tasarım
ilkelerinin neler olması gerektiği 8 ana başlık altında belirlenmiştir.

Erişilebilirlik
Erişim farklı iki nokta arasında gidip gelme eylemini ifade etmekte; erişilebilirlik ise herhangi bir mekanın ulaşılabilir
olması anlamını taşımaktadır. Erişilebilirliği daha açık bir ifadeyle kentsel yaşamın tüm olanaklarından yararlanmak
amacıyla tüm yapılı ve açık kentsel mekanlara engellenmeden, kesintisiz ve bireysel olarak ulaşabilme imkanı
olarak tanımlamak mümkündür (Kuntay 1990, s.38-44). Kentiçi ulaşımda ise erişilebilirliğin yolcuların varmak
istedikleri konut, işyeri, kentsel donatı alanları ve ulaşım yapılarına kısa sürede ve kolay ulaşılabilmeleri anlamına
geldiği söylenebilir (Saraçoğlu, 2012).
Terzis ve Last’a (2000) göre aktarma merkezlerine erişilebilirliğin üç farklı yönü bulunmaktadır: (i) aktarma
merkezine çevre bölgeden erişilebilirlik, (ii) ulaşım türleri arasında erişilebilirlik, (iii) engelli kişiler için erişilebilirlik.
Bu yönler ile Saraçoğlu’nun (2012) çalışmaları birlikte değerlendirilip P&D tesislerine uyarlandığında, P&D
tesislerine erişilebilirlik ile ilgili aşağıdaki hususlar ortaya çıkmaktadır:
i. P&D tesisine çevre bölgeden erişilebilirlik
a. Yeterli ve nitelikli ulaşım bağlantısı
b. Farklı ulaşım türleri ile erişim imkanı
c. Kesintisiz-kısa-güvenli yaya ve bisiklet bağlantıları
d. Trafiği az olan toplu taşıma güzergahları
e. Güçlü karayolu bağlantıları
ii. Ulaşım türleri arasında erişilebilirlik,
a. Kısa yürüme mesafeleri
b. Yürüyen bantlar
c. Aydınlatılmış-üstü kapalı yaya bağlantıları
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iii. Engelli kişiler için erişilebilirlik,
a. Rampa
b. Asansör
c. Yürüyen merdiven
d. Araç park yeri (Terzis ve Last, 2000 ile Saraçoğlu, 2012’den düzenlenerek)

Bilgilendirme
P&D tesisinde bilgilendirme, tesiste sunulan her türlü hizmet hakkında yolcuların bilgilendirilmesini ve bu bilgiler
sayesinde hareketlerine belirli bir yön verilmesini ifade etmektedir (Saraçoğlu, 2012).
Yolcuların P&D tesisine ya da P&D tesisi içerisindeki herhangi bir mekana ulaşmalarını sağlayacak olan bilgilendirme
hizmetleri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:
i. Bilgilendirme tabelaları
a. P&D tesisinin konumu
b. Toplu taşıma durakları
c. Taksi hizmeti
d. Otopark-bisiklet park alanları
e. Servis mekanları (tuvalet, telefon, bilet gişesi vb.)
ii. Engelliler için bilgilendirme
a. Resimli, sembolik tabelalar
b. Eğitimli personel
c. Braille haritaları
d. Sesli uyarı sistemleri
iii. Toplu taşıma ağ haritaları
a. Toplu taşıma sistemi
b. Duraklar -istasyonlar
c. Toplu taşıma hat isimleri ve numaraları
d. Aktarma merkezleri-Park&Ride alanları
iv. Seyahat zamanı
a. Toplu taşıma hareket saatleri
b. Dokunmatik ekranlar
c. Anons sistemi
d. Elektronik panolar
v. Danışma büroları
a. Erişilebilir-donanımlı personel (Saraçoğlu, 2012’den değiştirilerek)
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Güvenlik
Park et devam et tesislerinde yolcuların fiziksel saldırılardan, bisiklet ve araba hırsızlığı gibi tehlikelerden uzak olma
ihtiyacı ile birlikte güvenlik konusu önem kazanmakta ve tasarımda güvenliğe yönelik düzenlemeleri ön plana
çıkarmaktadır. P&D tesisinde yolcuları ve araçlarını (otomobil, bisiklet vb.) her türlü zarardan koruyacak yeterli
sayıda güvenlik personelinin istihdam edilmesi yolcuların güvenliğini sağlama konusunda faydalı olmaktadır. Hatta
bazı ülkelerde P&D tesisleri içerisinde resmi güvenlik personelinin varlığının güvenlik bakımından gerekli olduğu
düşünülmektedir (Saraçoğlu, 2012’den değiştirilerek).
Terzis ve Last (2000) ile Saraçoğlu’nun (2012) çalışmaları birlikte değerlendirilip P&D tesislerine uyarlandığında,
bir P&D tesisinin güvenli olduğunu hissettiren unsurlar ortaya şöyle çıkmaktadır:
• P&D tesisinin yapılar, duvarlar, çit, bitki örtüsü, ağaç vb. öğelerle sınırlandırılması,
• Yeterli aydınlatma sağlanması,
• Şeffaf, görünür ve aydınlık mekanlar yaratılması,
• Gece kullanımında yaya yolları, toplu taşıma durakları, basamaklar ve rampaların yeterli ışıklandırma ile
aydınlatılması,
• Kısa mesafeli ve geniş yaya bağlantıları,
• Hizmetlere erişim sağlayan bağlantıların net olarak görünmesi,
• Tesisin aktivite ve insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlarda konumlandırılması (Terzis ve Last, 2000 ile
Saraçoğlu, 2012’den düzenlenerek)

Görünürlük ve İmaj
Mekanın karakteristik özellikleri kentsel mekanların algılanmasında ve kolaylıkla tanınmasında etkili olmaktadır. Bu
bağlamda P&D tesislerinin karakteristik özellikleri yolcuların zihninde oluşacak imajı önemli ölçüde etkilemektedir.
Yolcuların zihninde P&D tesislerine yönelik iyi bir imajın oluşmasında etkili olan unsurlar şöyle sıralanabilir
(Saraçoğlu, 2012’den değiştirilerek):
• Tesisin bulunduğu çevrede mimari bakımdan ayırdedilebilir olması,
• Mimari tasarımda çevrenin mimari özelliklerine uyum sağlanması,
• Tesiste yeterli ve kaliteli hizmetin sunulması,
• Danışma, bilet gişesi vb. gibi servis hizmetlerinin görünür olması,
• Kişisel güvenlik duygusunu arttıracak düzenlemelerin yapılması (Saraçoğlu, 2012’den düzenlenerek).
Park et devam et alanları gibi aktarma tesisleri incelendiğinde tecrübeler göstermiştir ki başarılı şekilde işleyen bir
tesis oluşturmak için tasarım sürecinde form işlevi takip etmelidir. Tasarımcılar tasarım yaparken P&D tesisine
birden çok erişim sağlanması, tesisin içerisinde yaya dolaşımına öncelik verilmesi gibi ilkeleri listelerinde ilk sıralara
koydukları vakit inşa maliyetlerinde azalma, düşük işletme giderleri, yönetilebilir güvenlik riskleri gibi kazanımlar
elde edilecektir (Spillar, 1997).
Başarılı bir P&D tasarımı için dikkate alınması gereken fiziksel tasarım öğeleri dört kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar;
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1. Çevresiyle bütünleşik P&D tesisi tasarlama
2. Yayaların ve bisikletlilerin tasarım gereksinimlerini karşılama
3. Toplu taşıma araçlarının tasarım gereksinimlerini karşılama
4. Otomobillerin tasarım gereksinimlerini karşılama (Spillar, 1997)

Çevresiyle Bütünleşik Bir P&D Tesisi
1960 sonları 1970 başlarında inşa edilen P&D tesislerinde çevreyle entegrasyon göz ardı edilerek, tasarımlar özel
araçlar ile toplu taşıma arasında aktarmayı maksimize etmek için yapılmıştır. Tabiki arazi kullanımının, ulaşımın
otomobil odaklı geliştiği bir şehirde çevresi ile bütünleşik bir P&D tesisi tasarlamak zordur. Bunun yanı sıra çevresi
ile bütünleşik, toplu taşıma dostu tasarımı teşvik eden fırsatlar da bulunmaktadır. Çevre ile uyumlu, entegre P&D
tesislerinin öncelikli amaçları ve avantajları şunlardır (Spillar, 1997):
• Alanın yanına çok katlı binalar inşa etmek güvenlik duygusunun artmasını sağlayabilir. Çünkü tesisin gözetlendiği
hissini uyandırır.
• Bitişik konumdaki konut alanları ve ticari faaliyetler P&D tesisini işleten idareye veya firmaya daha fazla yolcu,
hizmet ve güvenlik sağlayabilir.
• Görünürlüğü arttıran cezbedici tasarımlar toplumun tesisi sahiplenmesini artırabilir.
• Hem tesis içerisinde hem de çevre yapılaşmada bisikletlilere ve yayalara yeteri miktarda önem vermek tesisin
birden fazla ulaşım türü tarafından kullanılmasını sağlayabilir.
• Ulaşım hizmetlerini merkezileştirmek civardaki alanlara erişebilirliği arttırabilir. Eğer tesis, çevre yapılaşma içinde
odak noktası olacaksa 3 önemli konsepti öne çıkarmak gerekir.
a. P&D tesisi içinde ve etrafındaki yerleşimlerde bisiklet ve yaya erişimini öne çıkarma
b. Yaya olgusunu vurgulamak için trafiği yavaşlatıcı teknikler kullanma, P&D tesisinin içinde ve çevresinde trafik
sirkülasyonunun etkilerini azaltma
c. P&D tesisini bir yerleşmenin çeperine veya banliyölere yerleştirmekten ziyade gelişmenin olduğu alanın merkezine
yerleştirme
• P&D tesisinin yakınındaki arazi kullanımını tesisi besleyici şekilde düzenleme. Besleyeci arazi kullanımları ise;
Sağlık ocakları, mahalle bakkalı, eczaneler, kuru temizlemeciler, PTT, araç bakım ve yıkama, lokantalar, kahve
içme mekanları, polis karakolu, halk kütüphanesi gibi kamusal birimlerdir (Spillar, 1997).

Yayaların, Yolcuların ve Bisikletlilerin Gereksinimleri
Bir P&D tesisinin verimli olarak çalışabilmesi için tüm tasarım bilişenleri (yaya, bisiklet, yolcu, otomobil, toplu
taşıma vb) özel araçtan toplu taşıma sistemine kolayca aktarma yapmayı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir
(Spillar, 1997).
Spillar’ın (1997) ve Saraçoğlu’nun (2012) çalışmalarından yola çıkarak P&D tesislerinde yaya, yolcu ve bisiklete
yönelik tasarım ilkeleri iki ana başlık altında toplanabilir:
1. Erişim türlerini mümkün olduğunca birbirinden ayırma:
• Özel araç erişimini ayrı tasarlama
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• Toplu taşıma sisteminin ihtiyaç duyduğu alanları ayrı tasarlama
• Bisiklet erişimini ve parklanmasını ayrı tasarlama
• Yaya akışını ayrı tasarlama
• İndi - bindi alanlarını ayrı tasarlama
• P&D alanı içindeki yaya yollarını tesis boyunca ayırdedilebilir tasarlama
• Yükseltilmiş yaya yolları ve kaldırımlar tercih etme
• Yolcu bekleme ve kuyruğa girme alanlarını kişi başına asgari 1 m2 olarak hesaplama (toplu taşıma araçlarının
hizmet zamanı ve sayısı ile birlikte zirve saatlere göre)
• Zeminleri kaymayı ve düşmeyi azaltan malzeme ile kaplama (Spillar, 1997).
• Yayalar için taşıtların kullandığı trafik yolları ile otopark alanlarından olabildiğince uzaklaştırılmış yürüme
ortamlarını oluşturma
• Çevreden tesise bağlanan yaya koridorları boyunca yeşil alanlar düzenleyerek yayalar için doğal bir mekan ve
hoş bir ortam yaratma
• Yaya yollarını güvenlik hissi verecek, korku ve tedirginlik yaratmayacak alanlardan geçirme ve gece aydınlatmasını
sağlama
• Tesis içerisinde yer alan ulaşım türleri arasında mümkün olduğunca kısa yürüme yolları planlama
• Bisiklet park alanları ile toplu taşım istasyonları arasında minimum yürüme mesafesi bırakma
• P&D tesisi içerisinde yeterli kapasitede bisiklet park yeri düzenleme (Saraçoğlu, 2012).
2. Kişisel güvenliği arttıran, suç vakalarını azaltan mekan tasarlama:
• Ana durak noktalarının kesintisiz görüş alanında olması
• Sürekli gözetlendiği algısı yaratmak için P&D tesisinin çevresinde P&D tesisine bakan kullanımları teşvik etme
• Caddeden bakıldığında otopark alanının görünmesini engellemeyen peyzaj ve sokak mobilyaları tercih etme
• Tüm otopark alanının aktarma yapılan yerden görünmesini sağlayacak şekilde otopark alanını dar tutma
• Tesisi çevresinden izole olmayan bir yerde seçme
• Yeterli aydınlatma sağlama
• Alanın etrafındaki caddelere tesise yönlendiren işaretler koyma
• Güvenlik birimi veya halkla ilişkiler merkezi için yer ayırma
• Acil durumda ulaşılması gereken birimlerin telefon numaralarını yazılı olduğu telefon kulubeleri bulundurma
• Güvenlik kamerası sistemi kurma (Spillar, 1997)
• Yayalar için taşıtların kullandığı trafik yolları ile otopark alanlarından olabildiğince uzaklaştırılmış yürüme
ortamları oluşturma
• Yaya yollarını güvenlik hissi verecek, korku ve tedirginlik yaratmayacak alanlardan geçirme ve gece aydınlatmasını
sağlama
• Tesis içerisinde yer alan ulaşım türleri arasında mümkün olduğunca kısa yürüme yolları planlama (Saraçoğlu,
2012).
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Toplu Taşıma Araçlarının Tasarım Gereksinimleri
Toplu taşıma araçlarının P&D tesisine erişimi en az yayaların erişimi kadar önemlidir. P&D tesisine sağlanan toplu
taşıma hizmeti bir çok tasarım parametresinde belirleyici roldedir. Tasarım parametreleri araçların girişine, dolaşımına
ve işletme gereksinimlerine bağlı olduğundan her bir P&D tesisi için parametreler farklı olmaktadır. P&D tesisine
hizmet sağlayan toplu taşıma araçlarının tasarım gereksinimleri tesise giren araç tiplerine göre, tesisin şekline ve
büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Bir P&D tesisinde otobüs cep genişlikleri, cep konumlandırmaları,
şerit genişlikleri, otobüs yükseklikleri ve toplu taşıma araçlarının manevra kabiliyetleri başlıca tasarım elemanlarıdır
(Spillar, 1997). Şekil 2.1’de standart otobüs ölçüleri, şekil 2.2’de ise körüklü otobüs ölçüleri gösterilmiştir.

Şekil 2.1 Standart otobüs (Spillar, 1997)

Şekil 2.2 Körüklü otobüs (Spillar, 1997)

oplu taşıma araçlarının manevra kabiliyetleri ile alakalı konular ise;
• Dönüş yarıçapı ve kurp tasarımı
• Toplu taşıma araçlarının hızlanma kapasiteleri ve azami eğim derecesi
• Kavşaklarda yeterli net görüş mesafesinin sağlanması olarak belirtilmektedir (Spillar, 1997).
Dönüş Yarıçapı ve Kurp Tasarımı: Toplu taşıma araçlarının P&D tesislerinin girişinde ve çıkışındaki dönüş hareketleri
düşünüldüğünde tasarımcının daha kompakt bir tasarım geliştirmesi gerekmektedir (Spillar, 1997).
12,2 m’lik minimum kurp yarıçapına sahip standart bir otobüsün manevra kabiliyeti esas alındığında, bu tipte bir
otobüs için, şerit genişliği 3,7 m olan yollar önerilir (Spillar, 1997). Toplu taşıma araçlarından olan otobüsler için
dönüş yarıçapları şekil 2.3’te gösterilmiştir.
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Şekil 2.3 16 km/sa hızda dönüş şablonu (Spillar, 1997)

Hızlanma ve Azami Eğim: Otobüsler ağır kütlelerinden dolayı hızlanmaları ve fren yapıp durmaları için daha uzun
mesafelere ihtiyaç duyarlar. P&D alanlarına bağlanan rampalar, otoyollar ve diğer arterlerin tasarımı bu araçların
manevralarını azaltacak şekilde yapılmalıdır. Bu yerlerdeki eğim %12’yi geçmemeli, tercihen tasarım eğimi azami
%8 olmalıdır (Spillar, 1997). Şekil 2.4, 2.5, 2.,6 ve 2.7’de otobüs durak tipleri için örnek tasarımlar gösterilmektedir.

Şekil 2.4 Otobüs cebi tasarımı (Spillar, 1997)

Yeterli Net Görüş Mesafesi: P&D tesisinin özellikle giriş ve çıkışlarını tasarlarken net görüşü engelleyecek kullanımlara
yer verilmemelidir. Peyzaj düzenlemeleri ve bitkilendirme buna göre yapılmalı ve diğer fiziksel engeller asgariye
indirilmeli veya kaldırılmalıdır. Her araç yolu çıkışı için ihtiyaç duyulan net görüş alanı yol standartlarına da bağlı
olarak kritik araç ne ise onunla belirlenmelidir. Otobüs öncelikli yollar için kritik tasarım aracı olarak otobüs
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alınmalıdır. Çünkü otobüslerin hızlanma kapasiteleri yavaştır. Arter kesişimlerinde ortalama yolculuk hızı 50 km/sa
varsayıldığında yaklaşık 63 m asgari güvenli görüş mesafesi bırakılmalıdır. 50 km/sa hızla 63 m net görüş mesafesi
standardı araçlar arası mesafe kabulünün 4,5 sn olmasını sağlayacaktır (Spillar, 1997).
Otobüs Girişi Ve Park Etme Gereksinimleri: Genellikle mümkün olmasa da otobüs girişleri otomobil girişlerinden
ayrı tasarlanmalıdır. Doğrusal otobüs durakları, zig zaglı (testere dişli) otobüs durakları ve dairesel otobüs döngüleri
P&D alanında uygulanabilir otobüs durak çeşitlemelerinden birkaçıdır (Spillar, 1997).

Şekil 2.5 Testere dişi otobüs cebi tasarımı (Spillar, 1997)

Şekil 2.6 Testere dişi otobüs cebi uygulaması (Spillar,1997)

Şekil 2.7 Dairesel otobüs döngü tasarımı ve uygulaması (Spillar, 1997)
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Kaplama ve Enkesit Gereksinimleri: Minimum enkesit eğimi tercih edilmelidir. Kaldırım kenarları ve oluklar yeterli
drenaj sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yol kaplamaları ise otobüs dur-kalklarından kaynaklı eksenel yükleri
taşıyacak şekilde ilave tedbirlerle tasarlanmalıdır (Spillar, 1997).
Diğer Gereksinimler, Bekleme Alanları: Bekleyenler için yolcuların binme alanlarından ayrılmış yeterli büyüklükte
bekleme alanları ayrılmalıdır. Yeterli miktarda bekleme alanının ölçüleri kritik tasarım aracının ölçüleri ve bekleme
alanında duraklayan otobüs sayısına göre belirlenmelidir. Spillar (1997) bekleme alanları gereksinimlerini genel
olarak aşağıdaki gibi stardardize etmektedir;
• Her bekleyen otobüs için 12 m ila 18 m cep boyu
• Cep girişi için 18 m
• Cep çıkışı için 12 m
• Cep çıkışı için 6 m, körüklü ise 9 m (yalnızca otobüse ait şerit ise)
• Otobüsler arası 60 cm temiz açıklık (Spillar, 1997).

Otomobillerin Tasarım Gereksinimleri
Park et devam et tesislerinin temel amacı, insanlar yolculuk yaparken özel aracını bırakıp gideceği yere toplu taşıma
ile devam etmesi olduğundan, P&D tesisi tasarımında öncelik verilmesi gereken bir ulaşım türü de otomobildir.
Yayalar ve toplu taşıma araçları için güvenli ve gerekli şartlar sağlamakla birlikte başarılı bir P&D tasarımında özel
araçlar için de güvenli ve yeteri miktarda park yeri ayrılmalıdır (Spillar, 1997).
İndi-bindi, kısa süreli park, uzun süreli park ve tüm gün park etme gibi hususlar ile park alanının vaziyet planı,
park yerlerinin düzgün bir şekilde hizalanması, araç girişleri, engelliler için park yerleri ve aydınlatma konuları da
P&D tasarımında önemli başlıklardır (Spillar, 1997).
Park yerlerinin düzgün bir şekilde hizalanmasında park etme açısı ve ceplerin hizalanmasına dikkat edilmelidir.
Araç giriş ve çıkışları cadde kesişiminden en az 45 metre uzakta, tercihen 100 metre uzakta olmalıdır. Tesis içindeki
toplam P&D alanının %1 ila %1,5’i indi-bindi aktivitelerine ayrılmalıdır (Spillar, 1997).
22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı resmi gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği’ne göre “Umumi bina ve bölge
otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park
yerinden birinin engelli işareti konularak engelliler için ayrılması zorunludur” ifadesi yer almaktadır.

Sonuç
Ulaşım planlamasında ve ulaşım probleminin çözümünde kullanılan P&D sistemleri gelişmiş ülkelerde yaygın olarak
kullanılmakla birlikte ülkemizde ve diğer gelişmekte olan ülkelerde yeni yeni kullanılmakta olan bir sistem olup
giderek artan bir kullanım özelliğine sahiptir. Özellikle trafik yoğunluğunun sebebiyet verdiği ulaşım sistemlerinde
kişileri toplu taşımaya yönlendirmede teşvik edici bir yapıya sahip olması ve özel araç kullanımını azaltıcı bir rolünün
de bulunması nedenleri ile de önemli bir ulaşım planlama aracıdır. Bu bağlamda ana ulaşım sisteminin önemli bir
parçasını oluşturan P&D tesislerinin planlama ve tasarım ilkelerinin belirlenip ortaya konması, özellikle de ortak
ilkelerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Her ne kadar yere ve bölgeye göre değişen belirli kriterlere sahip olsa
da genel anlamda ortak planlama ve tasarım kriterlerini içinde barındırmaktadır.
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Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde park et devam et tesislerinin kapsamlı, verimli, mantıklı, esnek,
bütüncül, bilgilendirici ve şeffaf gibi genel planlama ilkeleri esas alınarak planlanması gerektiği ancak P&D
tesisine özel birtakım ilkelerin de bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde erişilebilirlik, bilgilendirme, güvenlik,
görünürlük ve imaj gibi ilkelerin tasarım boyuntunda temel ilke olarak belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkarken bir
P&D tesisinin çevresiyle bütünleşik olması, yayaların ve bisikletlilerin tasarım gereksinimlerinin karşılanması, toplu
taşıma ve otomobillerin tasarım gereksinimlerinin karşılanması gibi birtakım özel tasarım ilkelerini de içerisinde
barındırmaktadır.
Özellikle kullanım amacı ve kullanım yeri bu tesislerin kurulumunda önemli bir belirleyici olmakla birlikte genel
planlama ve tasarım ilkeleri dışında özelde planlanması gereken planlama ve tasarım ilkelerini belirlemektedir.
Bu nedenle her şeyden önce sistemin kurulumunda yer seçim kriteri ve kullanım amacına yönelik veri ve analiz
tekniklerinin geliştirilmesi ve birlikte değerlendirilmesi önemli arz etmektedir.
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NATURAL DISASTER RISK REDUCTION AND
PREPAREDNESS: ENVIRONMENTAL CONSERVATION
FOR SUSTAINABILITY, THE CASE OF TURKEY AND
MALAWI
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Abstract:
The effects of human activities on the environment have caused increasing concerns since the 1970s. These activities
consequently have attributed to over 80% of the natural disasters that have produced catastrophic outcomes globally.
Human induced natural disasters are rather not random occurrences but their distribution vindicates underlying
social, economic, political and environmental problems. It undeniably holds to argue that environmental conservation for sustainability helps in the prevention of the occurrence of the wide spread natural disasters. Well-managed
ecosystems have the capability to reduce the impact of varied natural hazards, such as landslides and ﬂooding to mention a few. The extent to which an ecosystem buffers against extreme events totally depends on an ecosystem’s health.
UNISDR in Sendai-Japan developed, presented and countries adopted the Sendai Framework for DRR 2015-2030.
With basic four priorities, number three outlines the need for investing in DRR for resilience through a variety of
channels; environmental conservation as prime element. Comparatively, this paper establishes governments need in
ensuring provision of resources and funds towards the plans, activities, policies, laws and regulations channeling for
disaster risk reduction for resilience through environmental conservation. Additionally, it relatively evaluates whether
environmental conservation may be considered an effective and efficient methodology towards DRR in both countries;
Malawi and Turkey.
Key words: Environmental Conservation, Environmental Sustainability, Disaster Risk Reduction, and Environmental Degradation

1. Introduction
The UNISDR (2009:6-9) defines DDR as reduction of disaster risks through systematic efforts to analyze and
manage the casual factors of disasters. Thus the systems include reduction to exposure to hazards, lessening
vulnerability of people and property, land and environmental management and preparedness for adverse events.
And yet on the other hand environmental conservation refers to the responsible management of the environment
and its resources. Environmental conservation for sustainability, is a terminology adopted from the priorities of
2030 sustainable development goals (SDGs), referring to an act of subjecting environment resources to responsible
management for now and ensures that the natural resources will be used in a manner that will meet the present day
needs for the resource; without jeopardizing the supply of the resource for future generations (Cunningham, 2017).
Currently, the above definitions have been debatable in economic terminologies as regards to what they mean,
specific reference to environmental conservation and sustainability. Though the terminologies being highly
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contestable; it is undeniably true that globally the environment, supporting our daily lives, is deteriorating yearly
due to numerous factors. Not exclusively, population growth, economic growth, but other factors too have resulted
in ecological destruction, environmental pollution, water scarcity, and increasingly frequent natural disasters which
have significantly affected our lives (JICA, 2015). Thus this excessive exploitation and large scale land use has led
to the rapid obliteration of the natural environment globally. Evidenced by reduction in the global forest cover,
wetlands, and extinction of some species, environmental degradation is now order of the day. The relationship
between humanity and the environment, presented above, highlights the neglect humanity has given to the role
the natural environment has in supplying various essential resources and thus requires immediate readdress as to
maintain the essential harmony between humanity and the ecosystem (JICA, 2016).
As highlighted earlier, over 80% of the natural disasters that occur globally are rather avoidable through different
means, the most important methodology being environmental conservation for sustainability. A paper titled
‘Environmental Protection and Disaster Risk Reduction-Community Leaders Guideline’ highlights that humans live
within the natural environment and are an integral part of it. Therefore, the social and economic activities that
impact the environment and change the manner in which the components interact with each other can solely
be managed by advocating for environmental conservation (UNEP-UNISDR, 2004:28-38). UNEP (2008:519) further adds that an all-inclusive methodology to DRR must acknowledge the role of the environment in
triggering disasters and protecting the communities. Humanity must understand potential contributions the
different environmental management activities have towards reducing disaster risks.
Estrella and Saalismaa (2013: 26–54) and CBD (2009) introduced two important terminologies that argue for
the need of using environmental friendly methodologies in addressing DRR issues. Ecosystem-based Disaster Risk
Reduction refers to the sustainable management, conservation, and restoration of ecosystems to reduce disaster
risk, with the aim of achieving sustainable and resilient development. In this definition the vital vindictive terms
are those that highlight conservation and restoration of the ecosystem (environment) as to reduce disaster risks
occurrences. This backs the idea of using environmental conservation to be the back bone of all the activities aimed
towards DRR (Estrella & Saalismaa; 2013: 26–54). Ecosystem-based Adaptation on the other hand, refers to the
use of biodiversity and ecosystem services as part of an overall adaptation strategy to help people to adapt to the
adverse effects of climate change. This concept further indicates the need to use methodologies that will reduce
the devastation of the natural environment and hence result in increased vulnerability to disaster occurrences.
These methodologies may be viewed as an encouragement of the use of environmental conserving technologies
as to ensure effective and efficient reduction of the impact from disasters (CBD, 2009).
The concepts highlighted by the two terminologies above are currently deemed to be undermined due to frequency
of environmental degradation, settlement patterns, livelihood choices and human behavior which are the main
factors contributing to disaster risks. These conditions in turn results in even more harmful effects on humans,
their development and environment (Fabrice et al., 2016:1-33; 133). The question of whether the environment,
human activities and disasters are interconnected is hardly disputed; though the multidimensional role of the
environment has caused considerable confusion. Thus while recognizing that ecosystems or our living environment
can be affected by disasters; humanity has often escaped the idea that just by protecting the living environment
through conservation methodologies can both save lives and protect its livelihood from the adverse effects of
natural disasters (UNEP, 2005:5).
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This paper, therefore, aims to highlight a detailed account on a number of concepts ranging from a basically
the need of using environmental conservation for sustainability as a tool for DRR comparatively in Malawi and
Turkey. Further, an evaluation of whether the two countries have support for environmental conservation activities
shall be critically presented. It will also consider whether the implementation of the environmental conservation
activities has been effective and efficient DRR tool in general. But to begin with, a presentation of the geographical
background of the two countries in question, a basic highlight of the cause and occurrence of natural disasters
and the causal relationship of these disasters to environmental degradation is significant.

2. Methodology
The desk study was done to establish whether the countries in discussion adopt environmental conservation as at
tool in DRR and how effective and efficient would the adopted methods be evaluated. Therefore, the information
gathered establishes majorly the common disasters affecting the two countries and later establishes whether they
have environmental conservation programs that are effective and efficient. The information in the write up was
gathered as secondary data from articles, books (Kocaeli University Library Archives) and websites from both
countries government and departments in the field of environment and disaster management. Analysis of all
obtained papers, books and visited websites aimed at gathering information as regards to effectiveness and efficiency
of acclaimed environmental conservation programs.

3. Geographical Background of Turkey and Malawi
Disasters whether natural or not have always been considered destructive to humankind in history. They have varied
in manifestation due to a number of reasons of which most common are geographical position of an area and
vulnerability influencing factors. Environmental degradation in almost all of the regions where disasters occur has
been pointed out to be the reason for the increased vulnerability of the regions regardless of geographical position;
as this factor only accounts for the lesser percentage of the occurrences (Srinivas, 2015). Therefore the interaction
between geographical position and vulnerability of an area, due to human induced factors like overpopulation,
deforestation and in general environmental degradation, has resulted in devastating outcomes of disasters (GuhaSapir et al., 2004:13-34).
To begin with, being located as a bridge between Asia and Europe, Turkey is within the tectonic plate region
exposing it to a wide variety of natural disasters. Surrounded by a number of seas and water bodies within the
country; these disasters range from a large percentage of earthquakes, landslides and floods (Erdurmuş, 2015).
According to the same report (Erdurmuş, 2015) close to 68% of Turkey is located within the earthquake prone areas
and almost 70% of its approximated 80million population lives in these zones. Additionally, in the coastal regions
of the country, frequency of floods has been evidenced over the last decade. Estimations show that over 15% of
the total losses due to disasters are attributable to occurrence of floods. The condition seems to be worsening due
to a number of factors that include excessive deforestation, which has also lead to massive erosions, and ignorant
development activities (Akin & Seymen, 2016). Aydin (2016) highlights that landslides are also another common
natural disaster that has been prevalent in Turkey for the past decade. An estimated 25% of the area of Turkey
is believed to be prone to occurrence of landslides and about 11% of the country’s population is believed to be
living in the area prone to landslides occurrence. To date estimates show that 16% of the total losses in Turkey
for the past decade are attributable to occurrence of these landslides.
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Malawi unlike Turkey, is rather a land locked country located in the south-eastern part of Africa and shares boarders
with Tanzania in the North, Mozambique surrounding the boarders of Malawi from East-Southern to SouthWestern parts and Zambia in the Western side. It covers a total land area of about 119000 square kilometers and
estimates have shown that 79% is land whilst 21% are waterbodies (Kayuni & Tambulasi, 2005). The largest of
these waterbodies is Lake Malawi which runs from the northern part of the country through the central region
to the southern part. This is followed by the longest river, Shire, which runs from Lake Malawi and connects to
the Zambezi River in Mozambique. The other waterbodies are spatially distributed within the country (Misomali,
2013:3-5).
Over the last decade the frequency of occurrence of natural disasters has been on the shoot. A wide range of natural
disasters have been experienced in Malawi; with the major ones being draughts, landslides, mudslides, earthquakes
and floods. Floods have been considered to be the most common disaster in Malawi. Recently, floods have been
widespread and data shows that nearly 1.1 million people were affected by these floods in the 2015/2016 rainy
season (Malawi Drought Report 2015-2016, 2017:61-64). Published data though, has argued that floods have
covered the major percentage of the losses by natural disaster in Malawi amounting to over 70%. Thus, dating
back from 1979 until 2010, cumulatively a total number of 21.7 million people had been affected by natural
disasters and about 2596 lost their lives; meaning 70% of these victims were due to frequent occurrence of floods
(ECA, 2015).
Unlike Turkey, Malawi is expected to have minimal occurrence of natural disasters as it is located at least in the
most stable region of the earth. On the contrary, the number of people affected by natural disasters in Malawi
remains on the higher side. As this paper was being written, a number of people had been affected by floods all
around Malawi in the rainy season of 2017/2018. This follows another flood occurrence that had affected over 1.1
million people in the 2015/2016 rainy season and left 6.5 million people in a draught situation in the 2016/2017
agricultural season (Malawi Drought Report 2015-2016, 2017).
The shared denominator in the occurrence of these disaster for both Turkey and Malawi is argued to be as a
consequence of environmental degradation. Akin and Seymen (2016), Aydin (2016) and Erdurmuş (2015) all
agree that despite the fact Turkey is located within a region prone to occurrence of natural disasters; the magnitude,
frequency and impact of these disasters has been worsened due to poor environmental management practices.
Thus poor land management policies, overpopulation and crowded settlement patterns, and deforestation have
resulted in aggravated impacts of disasters. Consequently, a similar situation is evident in Malawi and may be
depicted to be the worst considering the fact that Malawi is located within the safest zones of the planet earth.
AFIDEP (2012) and Kalipeni (1992) represents that environmental degradation in Malawi is order of the day.
Gradual overpopulation in Malawi over the years has resulted in pressure on land hence deforestation, overgrazing,
overuse of land for subsistence agriculture and government development strategies that favors large scale agricultural
development to support the population. This wanton and careless destruction of forest and forest reserves has
resulted in the exposure of the countries soils to forces of erosion. Thus the impact, magnitude and frequency of
occurrence of floods and other disasters have continued to worsen due to the above aforementioned factors in
Malawi (UNDP, 2010).
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4. Why Environmental Conservation in DRR and Preparedness
The need for environmental conservation as a tool for DRR, should rather not be overemphasized but presented
as a general ideology with the prime importance it holds. It is undeniable that the well-being of humans globally
depends on a wide variety of goods and services as provided by the ecosystem (environment). Thus food, fuel,
water, air, construction materials and natural protection from disaster hazards are all obtained freely from the
environment. Though this is the case, the environment is under increasing pressure from unsustainable ecosystem
deteriorating use and other wide variety of threats (Sudmeier-Rieux & Ash, 2009). The ultimate solution to the
problem raised previously is by promoting sound management of the ecosystem through wider applications of
a harnessed ecosystem-humankind approaches. Thus, both at field and policy level, a realization of perfectly
integrated management of land, water and living resources considered human needs; ultimately must become a
major concern and vision of a just world that values and conserves nature (UNESCO, 2015).
To highlight further, the need for environmental conservation as a tool for DRR dates back long as 30 years ago
in Stockholm, where leaders from almost all over the world signed a memorandum of understanding to fight
environmental deterioration. Later in the 1990s, leaders were far more shocked with the increase in environmental
degradation. In the 1992 Rio de Janeiro-Brazil, United Nations Conference on Environment and Development,
an endorsement of the ‘Agenda 21’ world programme underscored the need for environmental protection in
sustainable development. Later in 2002, during the Johannesburg Summit world leaders further highlighted the
need for managing natural resources as a base for sustainable development thus in addition to other citations
agreed (UNEP, 2004). A special focus in the above conferences is their concern toward implementation of activities
that aim to conserve the environment. They recognize the vital role played by the environment and highlight
reasons why environmental protection has to be adopted by all member states. The understanding by the member
states in the attendance of the conferences is typically in line with the thought of environmental conservation as
a tool for DRR. The basic interaction between environmental conservation and DRR is vital to be understood.
First of all we must recognize the avaibility of social processes that affect the natural processes of disasters. And
adopt the understanding that only health ecosystems provide sufficient natural defense and the unhealthy ones
consequentially reduce our communities’ resilience. Further if the unhealthy ecosystems are affected by disasters
may lead to secondary environmental impacts, which would rather be difficult to manage, resulting in frequency of
disasters. Where environment degradation is order the day disasters are likely to occur and there is no sustainable
development in areas frequenting disasters as these are a hazard to development. Environmental conservation is
therefore a must tool for development and rather not DRR only (UNEP, 2004).
Degradation of the environment in all parts of world over the years has increasingly led to serious impacts on human
well-being. Increased spread of diseases, reduced availability of good and services and reduced economic activities
are evident due to environmental deterioration (Miththapala, 2006:10-16). A variety of factors attributable to the
evident effects of environmental degradation include the global population growth, urbanization and unsustainable
development methodologies to mention a few. As the Figure 1 below shows, the need of a balanced symbiotic
relationship between humans and the ecosystem cannot be overemphasized in order to eliminate the negative
evident effects of environmental deterioration. The benefits humans obtained from the ecosystems, ‘ecosystems
services’, are largely variable and are independently important for survival of all biodiversity including humanity
in the environment (Mercer, 2010:3-7).
The figure below highlights a wide variety of services that humans need and will need for years to come from
the mother nature- the environment. The only remedy to reverse the current trends of deterioration which have
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been singled as the cause of rampant disaster occurrence globally, both Turkey and Malawi included, is through
environmental conservation. Sudmeier-Rieux and Ash (2009) discuss that environmental conservation presents
the only feasible option to prevent or reduce to adaptable levels the risk of disaster occurrence. An undisputable
fact highlighted in the figure 1 below is that human well-being solely depends on the ecosystem. The ecosystem is
the sole provider of all needs by humans and withstands, cope with and recover from disasters. Vital to maintain
its health and operational status, environmental conservation is the way. Specifically to DRR the wetlands, forest
cover, and coastal systems provide a perfect natural buffer system against a wide variety of available hazards and
climate change inclusive. It may be surprising as to why the issues to do with the need of addressing environmental
deterioration spread quickly around the 1900. To argue that problems regarding environmental degradation were
non-existent before the 1900s will be a typically partisan thought. The ecosystem has long provided the resilience
to extreme weathers; hence the absence heavy adverse effects of natural disasters before the 1900s.
The worsening conditions of environmental degradation in later years of 1900s has reduced the natural resilience
the environment provides against disasters. A reverse to the current situation where the environment is not healthy
to provide the required defense against disasters as it design, therefore, environmental conversation is the only
resolution to problem (Thomalla et al., 2006:12). There is an interrelationship that exist between environmental
conservation, DRR and DRP, and sustainable development as discussed above. More importantly the close
relationship between environmental conservation and DRR and DRP are the basics for achieving sustainable
development. DRR and Preparedness are far much better than disaster relief and response as far as the goals of
natural disaster reduction are concerned. We must understand that the need to reduce disaster risks and mitigation
against their impacts is now, more than ever, very urgent. The socio-economic impacts of these disasters over the
last decades has tremendously gone up correlational to the occurrence of disasters within the decade (UNEP, 2005).
Countries like Malawi and Turkey still remain in the equation of higher vulnerability to disaster occurrences.
Despite Turkey being economically better than Malawi, its geographical positioning increases the magnitude and
impacts of disasters. For Malawi, being a poor country, her reliance on natural resources increases the vulnerability
to environmental degradation and hence disasters.

Figure 1: Relationship between Ecosystem services and human well-being (Adopted from Sudmeier-Rieux & Ash; 2009)
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Shaw and Rouhban (2005) ague that developing countries in a majority of situations have postponed the prospects
of getting out of calamitous poverty or have resulted in a roll back into hard-earned economic development due
to disasters. The scholars further argue that the tragic part about recent disaster globally is that they could have
been obviated, with attention paid to the promotion of sustainable environmental conservation. Environmental
degradation transforms a hazard into a disaster or it may increase to several times fold the impact of a disaster.
The impacts of disasters are felt more in areas that the integrity of the ecosystem has been compromised than in
areas that environmental conservation programs are being implemented. The preservation and management of the
environment are an ultimate buffer against occurrence of natural disaster. Therefore, the close link between sustainable
environmental management (environmental conservation) and disaster risk reduction needs to be emphasized.

5. Funding and Implementation of Environmental Conservation
Activities As A Tool In DRR and Preparedness
A glance through the environmental conditions and how environmental issues are administered in both countries
provides the cornerstone of our discussion. Globally, environment problems are caused due to a variety of issues
such as poorly managed urban planning and environment degradation to mention a few. These disasters cause a
wide variety of atrocities that end up inversely affecting the economic and social gains of individuals and societies
(UNISDR (2014)). The poor direct relationship between the environment and human activities, especially in
Least Developed Countries (LDCs) like Malawi has been a casual factor of disasters. 89% and 79% of economic
losses in LCDs and globally respectively are attributable to the occurrence of disasters (GFDRR, 2009:3-16).

5.1. Turkey
Topsakal (2015) argues that in spite of major environmental legislations and other environmental milestone recorded
around 1970s, Turkey still needs to address the environmental issues that continue to affect it adversely. Without
being an exception to the occurrence of disasters; worsening conditions of environmental issues in Turkey are
believed to be a result of overhauled economic development dating back the 1990s. Thus industrial boom induced
urbanization and rapid population growth resulting in rampant spread of pollution (EIA, 2000)
EIA (2000) and Topsakal (2015) present wide environmental concerns that are of major importance in Turkey and
need immediate solutions. These problems range from marine pollution, air pollution, environmental degradation,
solid waste management problems (Land pollution) and many more. The papers highlight that though not currently
a major problem, marine pollution is on the increase due to the higher demand of oil and gas importation to
support the ever thrusting urban population in need of energy for its survival. Additionally, heavy industrialization
in cities that support urban population of the metropolitan Istanbul with required resources, thus the city Kocaeli,
has led to pollution of marine water in the Marmara Sea. Rampant urban population growth and industrialization
has resulted in the increased demand for energy and resources, consequently higher production of CO2, other
toxic gases and excessive solid waste. The need for settlement areas by the ever rapid growing population has also
resulted in the degradation of the environment thus in addition to poor agricultural practices practiced in the
coastal regions.
As alluded to earlier, the management of environmental issues in Turkey still leaves a lot to be desired (Topsakal
2015). Management of environmental issues in Turkey officially dates back in the 1970s specifically in the year
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1978 when the Prime Ministry Undersecretariat responsible for the environment was set up. This undersecrateriat
was set up to manage the development of policies to govern coordination of both national and international
environmental issues and work hand in hand with other ministries in addressing environmental issues. Despite
facing challenges in progressing towards betterment for the environment, it still managed to control a number of
environmental deteriorating activities. The major drawback faced was that it proved somewhat difficult for the
undersecretariat to keep pace with industrialization taking place in Turkey. 1991 was the year the undersecretariat
was replaced by a formally institutionalized ministry of environment. In addition to setting up of the policies
and strategies, the ministry took over additional responsibilities such as appropriate land use, conservation of
natural resources, protection of plant and animal species, prevention of pollution and raising public awareness on
environmental issues (Okumus , 2002:10-11).
In general, all activities related to the management of environmental issues in Turkey are managed by the Ministry
of Environment currently named the Ministry of Environment and Urbanization (MEU). The ministry is divided
into three directorates namely; Directorate General of Prevention and Control of Environmental Pollution,
Directorate General of Environmental Protection and Directorate General of Environmental Impact Assessment
and Planning. All these departments hold the responsibility to implement a majority of activities to deal with
environment conversation in the country (MEU, 2018). Guided by numerous available laws in the management
of environmental issue in the areas of Environmental protection, Prevention of pollution, Monitoring facilities and
plants, Issuing permits, Sustainable development, and Global warming; the directorates also collaborates a number
of institutions in execution of their task (Mavioglu et. al. , 2017). Employing over 800 people; the ministry also
works hand in hand with provincial branches. The governors in the provincial branches head the environmental
sections established by the ministry and appointed to delegate the responsibilities in branches are environmental
professionals. These environment delegates under the direct authority of the governors and with power from the
ministry are responsible for enforcement of all related environmental regulations in the provinces (Okumus, 2002;
Mavioglu et. al., 2017 & MEU, 2018).
The funding for the ministry of environment and urbanization is generated from government coffers and partially
raised revenues through payment of taxes related to environmental regulations. Local provinces also provide
funding for different projects relating to the environment through revenue collected as taxes payable as described
by environmental regulation (Okumus, 2002 & Mavioglu et. al., 2017). The ministry at large, apart from working
as independent body; collaborates with other local ministries within the country in the implementation of a various
environmental programs and activities. One of the major stakeholders in the field of environmental conversation
programs implementation in Turkey is shared by the Ministry of Forestry and Water Affairs (MFWA). The
ministry is involved in wide variety of projects aimed at conserving and protecting affected areas by environmental
degradation from flood risks and other natural disaster risk occurrences (MFWA, 2018). Mavioglu et al. (2017)
argues that ministries of Culture and Tourism and Agriculture and Rural Affairs have also helped a lot in the
management of different programs related to environmental management and conservation in Turkey. Funding for
these programs as stated earlier comes from government coffers and decentralization in the country has helped a
lot in the raising of funds for a variety of projects towards environmental protection through provincial branches
(Mavioglu et. al., 2017).
Dating back in the year 1990, the environmental protection activities in Turkey has led to formation of a number
of Non-Governmental Organizations (NGOs). These organizations are specifically singled out to be a major

178

VOLUME 21

CURRENT DEBATES IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE,
URBAN DESIGN & ENVIRONMENTAL STUDIES
Aslı Doğan, Günay Gönüllü

development that has helped addressing environmental issues in Turkey (Okumus, 2002). Additionally, the
availability and support from international organizations like UNDP, UNISDR, EU, OECD, FAO and many
other has played a major role in the funding and implementation of projects related to environmental management;
conservation to be specific. One of the best examples is a project funded by FAO through GEF Trust Fund until
2020 under MFWA and Ministry of Food, Agriculture, and Livestock (MFAL) aimed at improving sustainability
of protected areas and mainstreaming biodiversity conservation and sustainable use in Steppes, Turkey (EU, 2014
& FAO/GEF, 2016). Currently, a number of projects continue to be funded by these international organizations
addressing issues in the field of environmental management though some of these projects are also inclusive of
projects in other fields.
It has also to be noted that since the interest of Turkey to join to European Union, a majority of developments in
the sector of environmental affairs are attributable to the need of uniformity with strict environmental conditions as
per the EU stipulations. These range from regulations and policy setting developments and actual implementation
of programs that aimed at addressing the major problems identified (Okumus, 2002). Mavioglu et al. (2017)
argues that rise in number of international organizations in Turkey dealing with environmental issues resulted in
a blossom of NGOs. These NGOs have been involved in different projects that have aimed specifically at the
conservation of the environment. The mandate and authority to exempt tax and other revenue charges on NGOs
in the implementation of environmental projects and in other fields has led to the increase of number of NGOs
in Turkey from as few as 72 in the period between 1926-1967, to 4,534 as of May 2000 and currently these
organizations are paged at over 81000 (Okumus, 2002 & Mavioglu et al., 2017). A number of NGOs now are
popular in the field of environmental management and conservation; the few but important ones being Turkish
Marine Environment Protection Association (TURMEPA), Turkish Institution of Environment Protection and
Greening (TURCEK), Turkish Foundation for Combatting Soil Erosion, for Reforestation and the Protection of
Natural Habitats (TEMA), and Greenpeace and the World Wildlife Fund (WWF). Another vital role is that played
by pressure groups that have worked through resistance of projects by organizations and sometimes those supported
by the state but posing a threat to the conservation of the environment through court orders. Largely, majority of
NGOs now work hand in hand with state though in the implementation of their projects (Mavioglu et al., 2017).
In a nut shell the funding of nearly all state projects is from the government coffers. A majority of projects that
address the section dealing with environmental conservation are rather directly funded by international organization
which either support government ministries or NGOs that work hand in hand with government ministries.

5.2. Malawi
The degree and frequency of environmental degradation and natural disasters in Malawi vindicate the underlying
inefficiency in funding or implementation of various programs designed towards environmental conservation (Kalima,
2006:3-6). A brief description of why these projects are considered in effective and inefficient will be presented
in section six (6) of the paper. A further critical analysis will be a focus on how funding and implementation of
environmental conservation for DRR is managed. How and who is responsible for the administration and what
are the available regulatory framework shall also be covered in the flowing discussion.
Unlike Turkey, Malawi is still ranked one of the poorest countries in the world, having being classified into the
LDC section in the year 1971 to date (Alonso et al., 2014). As a result of this classification into the LCDs, dealing
with environmental issues in the early years around the 1900 received much less attention. Rapid population
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and urban growth in the later years of 1900, specifically in the 1970-1980s resulted in a rampant concerns of
environmental degradation and occurrence of natural disasters. Despite availability of rules governing environmental
issues management formulated and available in the earlier years around 1970s enforcement was seem to be lacking
(Kalima, 2006:9-11). In the 1994 amended constitution of Malawi, a recognition that responsible environmental
management is a vital tool for the success of sustainable development in was prioritized. This later resulted in the
formulation of the National Environmental Action Plan (NEAP). The constitution of Malawi recognizes that: there
has to prevention of degradation of the environment; provision of a healthy living and working environment for
the people; accordance of full recognition of the rights of future generations by means of environmental protection;
and conserve and enhance the biological diversity. The NEAP therefore, was designed as a referral document to
guide planners, developers and donors in the field of environmental management aiming to achieve the specific
goals as outlined in the constitution amended of 1994 (MWNEP, 2004).
The management of all environmental issues in Malawi is under the Ministry of Natural Resources, Energy and
Environment (MNREE), which has a total of about 7 different directorates. Despite the integration of these
directorates or departments as they are called, major issues concerning environmental management and conservation
are handled by the Department of Environmental Affairs and the Department of Forestry. Of the other five
departments, the first is responsible for administrative coordination of the all the departments under the ministry.
The other four departments are Department of Mines, Department of Energy Affairs, Department of Geological
Survey, and Department of Climate Change and Meteorological Services. The ministry collaboratively works hand in
hand with other ministries specifically in the implementation of environmental conservation activities like ministry
Agriculture, Irrigation and Water Development, Finance, Economic Planning and Development and Industry,
Trade and Tourism. Additionally, the ministry works with environmental departments set up within the district
councils of the country in the implementation of activities that are planned at district level, and it also provides
guidance in dealing with environmental issues that need guidance of regulations per the standards available in the
country (Malawi Government, 2018).
Funding and implementation of environmental conservation activities in Malawi, is largely dependent on activities
and projects run by International Organizations (IOs), NGOs and donors in addition to the limited available
funding from the government coffers. Evident from the structuring of MNREE, the hugeness of the ministry
lenders it impossible to provide enough monetary support for activities regarding environmental conservation from
government coffers. As a result, despite a number of policies on environmental governance, rules and regulations
implementation still persist to be challenging. Today, Malawi has numerous IOs, NGOs, and associations that
work on projects that aim at addressing environmental issues. IOs like UNDP, UNFAO, UNEP, UNISDR, and
GCF are responsible in the provision of funding for different projects in Malawi that have helped in the field of
environmental conversation.
There are also numerous other independent NGOs that help in the implementation of activities that have helped
in conserving the environment. These include, WESM, Ripple Africa, RUFFOR Foundation, Environment Africa,
WAG Malawi, Malawi CARER, CONCERN Universal just to mention a few (Kalima, 2006; SNDP, 2012; &
Malawi Government, 2018 ). A number of associations and pressure groups that have opposed projects that are
seen as a threat to environment and the communities over the years have also been on the increase .The most
recent examples include those that opposed commencement of a water project from Lake Malawi without a proper
Environmental Impact Assessment. Dating back 2016, another popular pressure group in the southern part of
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the country has continuously opposed the development of a water project from the biggest and largest mountain,
Mulanje Mountain, in Malawi citing degradation of the natural resource as a reason for their opposition to the
project (Chauluka, 2017). These associations and pressure groups have either opposed projects done by private
companies or urged government to review conditions for execution of the granted permission for the projects. In
whatever the case whether successful or not they have played and or play a major role in the spread of sensitization
on environmental issues affecting Malawi nationwide.

6. Comparative Analysis of the Effectiveness and Efficiency of
Environmental Conservation As Tool For DRR
To directly argue that the environmental conservation programs implemented in both countries, Malawi and
Turkey, have been effective and efficient is rather a complex issue that needs more research and clearly defining
the measures of the terms effectiveness and efficiency. It still remains debatable based on the point of view of
the stakeholders as to whether the programs that were implemented have been effective and efficient. A focus on
the role of implementing these activities as a DRR tool is rather very complex that often has only been a surplus
benefit of the implemented programs and not the core targeted benefit for implementation of the activities. The
arguments presented in the discussion to follow, for and against effectiveness and efficiency of conservational
programs implemented in both Malawi and Turkey, are rather scholarly and not affiliated with any other school
thought on the topic.
To begin with, an analysis of the structure of the departments responsible for running affairs related to environmental
issues in both Turkey and Malawi is significant. Over the years, specifically after the 1990s, management of
environmental issues in Turkey gained momentum. It saw the development of significant steps in environmental
legislation and the countries interest to become a full member of the EU contributed to this development. To
date, Turkey boasts of a substantial body of legislation on environmental issue and continues to develop more
standards with the interest to be fully compatible with environmental regulations and standards as stipulated by the
EU (Heper & Sayari, 2012:317-323). The divisions in the Ministry of Environment and Urbanization in Turkey
present the possibility of achieving the implementation of the regulations and standards set. Coupled with the
funding the ministry receives from government coffers, despite not being sufficient, provides an upper hand for
the success of implementation of environmental management activities. Unlike the perfect structure observed in
Turkey, the ministry responsible for environment management in Malawi is so wide comprising of a number of big
departments and insufficient funding from government; rendering it impossible for the ministry to achieve desired
goals. Despite having sufficient regulations and standards to guide implementation of environment conservation
and management activities, Kalima (2006) and Msiska (2015) argue that complexity of the ministry and lack of
funding render it rather difficult to fully regulate all issues regarding environmental law.
The above structural set up differences have played a major role in the implementation of activities relating to
environmental conversation as a tool for DRR and hence affecting their effectiveness and efficiency in both countries.
Thesaurus Dictionaries (2009) define effectiveness as producing a decided, decisive, or desired effect or outcome
and efficiency as the ratio of the useful energy delivered by a dynamic system to the energy supplied to it. In terms
of environmental conservation as a tool for DRR, the terms refer to the ability of the programs implemented to
produce desired resilience to disaster risk occurrence and whether the resilience is sufficient enough to the offer
desired disaster resistance. Objectively, both countries despite having implemented a wide range of environmental
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conservation activities, almost none of these environmental conservation programs were specifically tailored as
a tool for DRR. All in all these programs have still produced recommendable outcomes in reduction of disaster
occurrences in the areas or regions implemented in both countries.
OECD (2000) outlines that despite Turkey being far more effective in implementation of its environmental
management regulations, a lot is still left to be desired. The paper which is an assessment done by OECD, in its
member countries, outlines that in Turkey enforcement of environmental policies and regulation is still lacking.
This has resulted in a big gap that exists between enforcement and regulation. It is due to this gap that despite a
wide range of programs having being implemented in environmental conservation their efficiency in revamping
the quality of environment is undermined. Similarly, since most of these programs are also acting as DRR tools,
the efficiency of environmental conservation as a tool for DRR is typically undermined. Despite the situation
being far much better in Turkey, in Malawi failure of enforcement of environmental regulations and existence of
contradictions and lack of uniformity in environmental laws has resulted in disastrous effects (Kalima, 2006 &
Msiska, 2015). Apart from affecting the efficiency of the environmental conservation programs in acting as DRR
tools, achieving a considerable progress in environmental conservation has been a challenge.
Earlier an appraisal of the role NGOs have played in ensuring continued implementation of environmental
conservation activities was highlighted. Though the case the NGOs in both the countries may also be considered
to have influence on the effectiveness and efficiency of the implemented environmental conservation activities. In
Turkey, Okumus (2002) presents the factors that affect and have had an impact on the operation of most NGOs
in the country and hence altering the outcomes of their work. The first factor highlighted is that most of these
NGOs are located spatially most often around the larger cities and hence leave out other areas that are rather at a
higher risk compared to where they are located. In Malawi, a similar situation has been observed and has affected
the effectiveness and efficiency of environmental conservation programs simultaneously as tools for DRR. In
Malawi though conservation projects are rather wide spread in the rural areas and often ignore cities that suffered
a hit of the 2015 worst in decades disasters (MNDRF Report, 2015).
The other factor that seems to be uniform for both Turkey and Malawi is that the NGO Sector in these countries
lacks the focus of approach as they often tackle issues generally not issue based with clear missions and goals. A lot
of NGOs in these countries will work in totally wide different sections and hence lack consistency, motivation and
sometimes the motivation is tied to political gains/scandals which has consequently affected the implementation
and outcome of the various environmental conservation activities. Short sightedness of most NGOs is also another
major problem affecting NGOs in both of these countries. These short sighted NGOs have also contributed
negatively to the success of environmental conservation activities. To conclude with is the general lack of funding
experienced by most of these NGOs; common in both countries (Okumus, 2002). Though the case, due to
frequency of disasters occurrence Malawi saw an increase in the availability of funding for disaster recovery activities
which also included environmental conservation activities in the areas heavily affected by the disasters in 2015
(MNDRF Report, 2015).

7. Conclusion
To conclusively put it in a word that environmental conservation programs for DRR have been effective and
efficient, rather is a difficult task to carry out. Summarized above is evidence that globally most countries do not
have programs that directly address DRR issues through environmental conservation. Consequently, most projects
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only tackle the topic as a sub projects of other major projects being implemented. Mostly, the ideas of these projects
are far from the agenda of implementing or achieving DDR through Environmental Conservation. It must be noted
that disaster risk prone areas are always unlikely to be developed. Why not then, the huge sums used in disaster
risk management rationally be divided to address issues to deal with long term sustainable prevention. Whether
the resources are generated locally or not; environmental conservation for sustainability is the only feasible and a
plausible method to address and curb disaster risk occurrences.
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HISTORICAL SHORELINE CHANGE ASSESSMENT
USING DSAS: A CASE STUDY OF LAKE AKŞEHIR,
SW TURKEY
M. Murat Kale (Çankırı Karatekin University)

Abstract:
This study determines the net shoreline movement and the average rate of shoreline change along Lake Akşehir which
is located in Akarçay Closed Basin, SW Turkey. Drainage area of the basin is almost equivalent to about 1 % of Turkey’s surface area. The most important stream of the basin is Akarçay. Akşehir Lake does not have a direct flow with
Akarçay. Nevertheless, Akşehir Lake has an indirect flow with Akarçay by natural channel from Eber Lake which is
located west of the lake. Natural channel flow has been controlled by a water regulator since 1990. Since then natural
flow from Eber Lake to Akşehir Lake has been cut. Consequently, Lake Akşehir comes across with shoreline changes.
In this paper, statistical methods and Geographical Information Systems (GIS) are used to determine shoreline changes
of Lake Akşehir. There are two main inputs of calculations and analyses of the study: First input, which is the time
series, is taken from Turkish State Meteorological Service (MGM). Second numerical input is calculated from Landsat
images using Digital Shoreline Analysis System (DSAS). DSAS is a toolbox which enables transect-based calculations
of shoreline changes. It computes historical shoreline change rates. In the study, years of 1990 – 2000 – 2010 and 2016
Landsat satellite images are used. From satellite imagery, the necessary maps and layers are produced with ArcGIS
10.0 software. Due to various spatial changes around Lake Akşehir, shoreline displacements of the lake is divided into
four different subparts which are northwest, northeast, southwest and southeast side of lake. As a result of this study,
the average rate of shoreline changes (LLR) for the northwest, northeast, southwest and the southeast side of lake is
determined -158.22 m/year, -317.45 m/year, -111.76 m/year and -156.60 m/year respectively. The maximum net
shoreline movement (NSM) is computed at the northeast region of the lake.
Key words: DSAS, Shoreline, Lake Akşehir.

1. Introduction
Shoreline is basically defined as a line that land and water meet (Pajak and Leatherman 2002; Alesheikth et al.,
2004; Duru, 2017). In other word, shoreline is boundary of coast near the water mass. This boundary is a line
that separates land and water from each other, formed by the joining of dots that touch the land at any point,
except flood situations. Therefore it is not a fixed line. It can be varies in foreshore (Erinç, 1971; Erol, 1989;
Turoğlu, 2009).
The shoreline has a very complex and dynamic structure. Shoreline is one of the essential dynamic parts of coastal
zone. Shape of it is controlled by geology, hydrogeology, climate, vegetation, human activities, etc. It is worth bearing
in mind that short-term or long-term changes in the position and geometry of shorelines have very important
role to understanding of coastal dynamic structure (Esteves et al., 2009; Rio et al., 2013). For determining of

187

HISTORICAL SHORELINE CHANGE ASSESSMENT USING DSAS: A CASE STUDY OF LAKE AKŞEHIR, SW TURKEY
M. Murat Kale (Çankırı Karatekin University)

historical shoreline change of lakes, various studies have been prepared utilizing different approaches and techniques.
Nowadays, Remote Sensing (RS) and Geographical Information Systems (GIS) more and more widely used for
the identification and monitoring of lake mapping at different scales (Uysal et al., 2011; Duru, 2017).
During the last century, human impact on nature has been increased than before. This impact is not only over the
members of fauna and flora, but also over whole parts of land forms such as lakes, rivers or any part of wetlands.
Recent studies show that number of land, which is classified as a wetland, has been decreased especially whole
Mediterranean Basin (Perennou et al., 2012; Ataol 2014). Similarly, surface area of many lakes has been shrunk
or faced with the danger of extinction in Turkey.
There are limited studies which analyzed historical shoreline changes in lakes of Turkey such as Salt Lake (Ormeci
and Ekercin, 2007), Lake Uluabat (Tagil, 2007), Lake Beyşehir (Durduran, 2010) Lake Egirdir (Kalkan et al.,
2013), Lake Acigol (Temiz and Durduran, 2016), Lake Burdur (Ataol, 2010; Sarp and Ozcelik, 2016), Akşehir
and Eber lakes (Sener et al., 2010; Yıldırım et al., 2011; Köle et al., 2017) and Lake Sapanca (Duru, 2017).
Dramatic shoreline changes have been detected in Lake Akşehir which is located in southwest part of Turkey.
This wetland is among the lakes that have the largest surface area in Turkey. Within the framework of the Eber Akşehir Project, Lake Eber is projected to be transformed into a large reservoir. In 1990, a water regulator built
on Taşköprü River which forms natural flow from Lake Eber to Lake Akşehir. Afterwards; surface area, water
level, water quality and shoreline of Lake Akşehir are dramatically faced changes. As a result of policies aimed at
managing the water resources in the Akarçay Closed Basin, Lake Eber and Lake Akşehir has been subjected to
both qualitative and spatial changes (Kazancı, 1994; Tezcan et al., 2002; Şener et al., 2010; Yıldırım et al., 2011;
Bahadır, 2013; Köle et al., 2016). There are various studies are abouth Lake Akşehir and its basin. Most of these
studies are about the formation features of lake and reservoir, geological units and geomorphological features.
During the recent years, limited studies have been completed using RS and GIS to reveal changes in Lake Akşehir.
Sener et al., (2010) concluded that volume and surface area of Lake Akşehir have decreased 1.11 km3 and 257.95
km2 respectively from 1975 to 2006. Yıldırım et al., (2011) investigated that coastline and water level changes of
Akşehir and Eber lakes. They reported that from 1975 to 2004 water level of Lake Akşehir declined by 2.67 m.
Likewise, water level of Lake Eber declined by 2.03 m in same period. Bahadır, (2013) investigated that spatial
change of Lake Akşehir with Remote Sensing Techniques. Study reported that surface area of lake has been
decreased 66.38% from 1975 to 2010. Köle et al., (2017) focused on spatial changes of Eber and Akşehir lakes
between 1990 and 2016. They determined that from 1990 to 2016 surface area of Eber Lake increased 2.30%
and Akşehir Lake decreased 71.23%.
Main aim of this study is determine the net shoreline movement and computed the average rate of shoreline change
in Lake Akşehir using Digital Shoreline Analysis System (DSAS). The main difference of present study from other
studies in the literature is determining of numerical value using DSAS technique. With the aforementioned reason,
this study is dissimilar from other studies about Lake Akşehir.

2. Study Area
Lake Akşehir is located at Akarçay Basin in SW Turkey and bounded by the Emir Mountains (2280 m) to the
northeast, Sultan Mountains (2611 m) to the southeast and Kumalar Mountain (2117 m) to the southwest. This
basin is a closed basin that has approximately 7400 km2 drainage area. Length and width of the closed depression
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is 170 km. and 70 km., respectively. Akarçay closed basin extends between Uşak - Banaz in the west and Konya
- Doğanhisar in the east (Figure 1). Eber (966 m) and Aksehir (958 m) lakes, at the bottom of the basin, are also
the lowest points of the area (Figure 1). Therefore, Lake Akşehir is the main natural catchment area of the basin.
Because of this natural property, Lake Akşehir is more salty than Lake Eber.
The geomorphological, sedimentological and hydrological characteristics of the basin, which Lake Akşehir is
located, are largely dependent on the tectonic structure. The most important tectonic structure in the study area
is Sultandağı Fault. The Sultandağı Fault, which extends to the south of the study area, has played a major role
in the development of a graben characteristic of the basin. The Sultandağları has been raised and the lake basin
has been lowered due to the fault (Atalay 1977; Atalay 1987). According to Reeves (1968) classification Lake
Aksehir is classified as a semi-circular lake (Atalay, 1977; Kazancı et al., 1994). The rivers and lakes in the basin do
not directly interact with the undergroundwater (Tezcan et al., 2002); therefore, the undergroundwater does not
have a direct effect on the lake level changes. The only way of water loss of lake can be evaporation. The tectonic
uplifts in the basin has been increased the gradient between the catchment area and the discharge area. Due to the
tectonic uplifts, sedimentation processes have been accelerated and a heterogeneous hydrogeological structure has
been occurred (Tezcan et al., 2002). Currently, the sedimentation process is intensively carried out especially on the
northern slopes of the Sultandağları and the development of thick alluvial fans is continued (Tezcan et al., 2002).

Figure 1. Location map of study area.

Study area is characterized by a continental climate conditions. Long term mean precipitation of Akşehir Station,
which is located southern side of Lake Akşehir, is 570.15 mm (Table 1). The average long term mean rainfall
varies at Akşehir Station from 15.70 mm in July to 72.56 mm in December.
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Table 1. Long-term mean precipitation at Akşehir between 1960 & 2016.
Meteorological
Month (mm)
Observation
Station
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Akşehir
64.13 62.41 65.51 61.04 53.70 42.55 16.70 10.98 20.04 45.51 55.04 72.56

Year
(mm)
570.15

Long-term mean temperature of Akşehir Station is 12.09 (0C). Due to the station records from 1968 to 2011,
maximum and minimum long-term mean rainfalls at Akşehir Station are 23.04 mm in June and 1.06 in January,
respectively (Table 2).
Table 2. Long-term mean temperature at Akşehir between 1960 & 2016.
Meteorological
Observation Station
Akşehir

Month (0C)
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1.06 2.46 6.38 11.29 15.84 19.85 23.04 22.79 18.60 13.12 7.52 3.16

Year
(0C)
12.09

3. Methods
The net shoreline movement and the rate of historical shoreline displacements along Lake Akşehir were computed
using DSAS version 4.3 in this study. This software is a freely available extension that runs in ArcGIS.
DSAS is a software extension to ArcGIS that enables calculate rate – change statistics of shoreline from multiple
historic shoreline positions (Thieler et al. 2009). DSAS which allow a researcher to use multi temporal satellite
images computes rate-of-change statistics for a time series of shoreline vector data. The software extension consists of
three main steps. These steps are defining a baseline, generating orthogonal transects along shoreline and compute
rate of change. Shoreline rate – change statistics are calculated for each transects including the shoreline change
envelope (SCE), net shoreline movement (NSM), least median of squares (LMS), end point rate (EPR), linear
regression rate (LRR) and the weighed linear regression rate (WLR).
The EPR can be calculated by DSAS if there are only two shorelines in the analysis. SCE and NSM are a distance
not a rate. SCE is not related to dates date of shorelines. Likewise, NSM is associated with the dates of only two
shorelines that these are oldest and youngest. NSM reports the total distance between the oldest and youngest
shorelines. The LRR and WRR can be calculated by DSAS independent of the number of shorelines. Due to
explained reasons, the EPR and SCE have not been used in this study. The NSM and LRR are preferred for
determining the net shoreline movement and the average rate of shoreline changes in Lake Akşehir. In conjunction
with the linear regression rate, the standard error of the estimate (LSE), the standard error of the slope with userselected confidence interval (LCI), and the R-squared value (LR2) can be calculated by DSAS (Thieler et al. 2009).
The main digital inputs of this study were Digital Elevation Model (DEM) and Landsat satellite images. In 1990,
water regulator has been engaged on Taşköprü River which forms natural flow from Lake Eber to Lake Akşehir;
for that reason, in this study, Landsat satellite images started to use from 1990. In addition to this, Landsat satellite
images of January 14, 1990 - August 5, 2000 - July 16, 2010 and August 9, 2016 were used in the study. The
satellite images are selected depend on a basic rule. The date of images has to belong a month which include
highest temperature and minimum precipitation for selected hydrological year. Unfortunately, a Landsat satellite
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image of January 14, 1990 is out of this rule. There was only one available Landsat satellite image in 1990 along
the study area. Digital Elevation Model (DEM) of the study area was produced from The Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model (ASTER GDEM) that was a
resolution of 30 meter. From satellite images and DEM, the required maps and layers were produced using the
ArcGIS 10.0 program.
Long term shoreline changes from 1990 to 2016 were performed in this study. The shoreline changes on Lake
Akşehir have occurred at different rates in different regions of the lake (Figure 2). For detailed analyze of shoreline
rate – change, the coast of Lake Akşehir was divided into four sub-region such as the region SW, region SE, region
NW and the region NE (Figure 2). Whole calculations computed for all sub-regions.
The baseline was manually generated onshore for whole sub-regions. Transect were set to be at 10 meter spacing
alongshore for sub-regions. Due to selected spacing value, the change rate of shoreline was computed every 10
meter with an uncertainty of ±6 meter along the entire lake.

Figure 2. Shoreline changes between 1990 & 2016 and study sub-regions of Lake Aksehir.

Another numerical input of this study was precipitation and temperature time series which were taken from of
Akşehir Meteorological Observation Station. The reason for choosing the station was its closeness to the Lake
Akşehir and located in the same sub-basin. Monthly mean temperature and monthly total precipitation values
from 1960 to 2016 were used in this study (Table 3).
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Table 3. Time series at Akşehir Station.
Name of Station
Akşehir

Number of Station
17239

Measurement Parameter

Time Series

Monthly mean temperature

1960 - 2016

Monthly total precipitation

1960 - 2016

After the regulator has been activated, it was researched whether there was any anomaly in the selected parameters.
In this way, it was aimed to interpret the spatial changes in the lake, the precipitation and temperature together.

4. Results
Main purpose of this article is determined the average rate of shoreline changes and computed net shoreline
movement in Lake Akşehir using DSAS. An analysis of long-term shoreline changes from 1990 to 2016 is performed
in the study. For achievimg the aim of this study, extension has been used in order to compute rate of change
statistics from shoreline data. The NSM and LRR are preferred for determining the net shoreline movement and
the average rate of shoreline changes in Lake Akşehir.
The region SW, which was 8010 m length, 801 transects were automatically generated and statistics were computed
a 95% confidence interval (Figure 3). Likewise, the region SE, which was 9350 m length, 935 transects were
automatically generated and statistics were computed a 95% confidence interval (Figure 3). The region NW, which
was 8260 m length, 826 transects were automatically generated and statistics were computed a 95% confidence
interval (Figure 3). Similarly, the region NE, which was 4650 m length, 465 transects were automatically generated
and statistics were computed a 95% confidence interval (Figure 3).

Figure 3. Transect position of sub-regions from1990 to 2016.
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The rate of long-term shoreline displacement for sub-regions of Lake Akşehir is presented in Table 4. Mean rate
of shoreline displacement for sub-region NW was computed -158.22 m/year. Similarly, for sub-region NE, mean
rate of shoreline displacement was determined -317.45 m/year. Likewise, average rate of shoreline displacement
for sub-region SW and sub-region SE were calculated -111.76 m/year and -156.60 m/year, respectively.
The net shoreline movement for sub-regions of Lake Akşehir is given in Table 4. The average NSM was computed
-3809.51 meter for sub-region NW. Similarly, for sub-region NE, mean NSM was determined -8711.32 meter.
In addition, average net shoreline movement for sub-region SW and sub-region SE were calculated - 2609.84
meter and -3711.21 meter, respectively.
Table 4. LRR and NSM results of sub-regions from1990 to 2016.
95 % confidence interval

Sub-region

Region NW

Region NE

Region SW

Region SE

NSM

LRR

LR2

LSE

LCI95

max.

-1291.99

-58.27

0.95

1368.69

297.44

min.

-6652.67

-289.80

0.86

219.42

47.68

mean

-3809.51

-158.22

0.92

649.93

141.24

max.

-6555.35

-261.12

0.96

1614.94

350.95

min.

-11074.42

-389.96

0.89

787.05

171.04

mean

-8711.32

-317.45

0.93

1251.98

272.08

max.

-1722.60

-74.89

0.97

653.01

141.91

min.

-3892.06

-161.82

0.88

306.65

66.64

mean

-2609.84

-111.76

0.93

427.40

92.88

max.

-2264.59

-98.09

0.97

700.31

152.19

min.

-5400.31

-222.84

0.89

262.68

57.09

mean

-3711.21

-156.60

0.95

517.89

112.55

According to the long-term temperature time series at Akşehir meteorological observation station, January is the
coldest month, July is the warmest month and the calculated long-term annual mean temperature is 12.09 ° C.
Likewise, according to the long-term precipitation time series, the month with the highest rainfall in December,
the month with the lowest rainfall in August and the calculated long-term average annual rainfall is 570.15 mm.
The rainfall & temperature variation of Akşehir station between 1990 and 2016 is given in Figure 4. The
annual rainfall, which is calculated during the twenty-six-year period, is 8.64% lower than the long-term (19602016) annual rainfall. Furthermore, the average annual temperature is 1.74% higher than the average long-term
temperature (1960-2016).

193

HIstorICAL sHoreLIne CHAnGe AssessMent usInG dsAs: A CAse studY oF LAKe AKŞeHIr, sW turKeY
M. Murat Kale (Çankırı Karatekin University)

Figure 4. Precipitation and temperature records at Akşehir Station between 1990 & 2016.

5. Conclusion
In the present study, average rate of shoreline changes and net shoreline movement computed in Lake Akşehir by
DSAS. The shoreline of Lake Aksehir has shown a trend to shrink continuously from 1990 to 2016. Results of
study can be grouped into two main groups.
(i) Results of study prove that shoreline changes occurred at several sub-region of the lake in different rates. The
mean rate of shoreline changes for the northwest, northeast, southwest and the southeast side of Lake Akşehir is
calculated -158.22 m/year with a 0,92 LR2, -317.45 m/year with a 0.93 LR2, -111.76 m/year with a 0.93 LR2
and -156.60 m/year with a 0.95 LR2, respectively. LR2 is a dimensionless index that ranges from 0.0 to 1.0.
Moreover, it is a kind of statistical index that how successfully the best-fit line accounts for variation in the data of
study. Determined LRR values have high LR2 values in this study. Depend on the LR2, it’s obviously promoted
that reliability of calculations are successfully.
(ii) The second main result of this study is about the net shoreline movement of sub-regions. Net shoreline
movements of sub-regions are different from each other as an expected. The highest NSM is computed at the
northeast region of the lake with -11074.42 m from 1990 to 2016. The average of net shoreline movement for
the northwest, northeast, southwest and the southeast sub-regions of Lake Akşehir are computed -3809.51 meter,
-8711.32 meter, - 2609.84 meter and -3711.21 meter, respectively.
Lake Akşehir is a member of wetlands in Akarçay Closed Basin which has been subjected to forceful erosion
during the investigated period. Main incomes of the lake, for water budget, are precipitation and water flow
from Taşköprü River. Between 1990 and 2016, the annual rainfall is 8.64% lower than the long-term annual
rainfall. Furthermore, the average annual temperature is 1.74% higher than the average long-term temperature.
Its means, one of the main incomes of the lake depending on the precipitation has been reduced. It is clear that,
this reduction can be affecting the shoreline chances. But it cannot explain whole chances by itself. Meanwhile,
from 1990 to 2016, surface area of Lake Eber has been increased depending on the water management policy at
Akarçay Closed Basin (Köle et al., 2017).
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Abstract:
Planned obsolescence (PO) is a deliberately implemented strategy in every sector and area, that causes to limit the
useful lifecycle of product, design or service. The main purpose of this is to stimulate and sustain product consumption,
and production. The sustainability of this current paradigm is not possible in the long term and at the macro level.
Because the natural balance will deteriorate and the world population will face a major ecological disaster.
The content of this study, it contains the basic definition and features of life cycle expectancy of products and services.
A general framework of this approach is presented to give a general overview of this issue. Secondly, this research aims
to demonstrate the literature of planned obsolescence paradigm, the basic fundamental of this approach, some case
studies-samples of our life and industrial-service sectors concerned this paradigm and relation with waste management
and green production concept.
Key words: Planned Obsolescence, Strategy, Life Cycle, Paradigm

1. Shortening Life Cycle (SLC) of Products-Planned Obsolescence (PO)
Planned obsolescence (PO) is a strategic regulation of planning, designing and producing and manufacturing
goods with restricted serviceable life. There are a lot of ethical and ecological controversies against the strategy of
sustainable improvement (Guiltinan, 2009; Miao, 2011).This concept is also named in this paper as shortening
life cycle of products.
Generally, manufacturers construct their goods, products, and services through with the strategical policy of PO. PO
is a determined construction, and generate products with a restricted and pre-established time of their performance
(Adolphson, 2004; Edmund, 2007; Mako, 2007; Guiltinan, 2009; Nowosielski et al, 2010; Miao, 2011).
Significant and essential implementations used by producers during the stages of substitution of old stuff and
products are as follows (Guiltinan, 2009):
- scheduling the time of functional service lifecycle span of the product by decreasing the durability, robustness
of their elements,
- constructing under a good state of repair (particularly in the electronics sector)
- planning of a restricted range of capability,
- planning the first appearance time of new properties,
- planned harmony in relationship only with new version products (for instance, software package programmes),
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- generating fashion and style tendency among consumers (industrial construction, fashion style life).
All these activities intend to stimulate the level of consumption and production growth because of faster replacing
of old goods with new ones (Miao, 2011). All technical developments should address to the interest of human
beings, not to the earnings of organisations. The manufacturing of products that use the shortening lifecycle policy
has negative impacts on the ecological life and environment.
Expansion strategy of the lifecycle of products and goods is the idea of lifecycle of a product which is determined
in this issue as the term covering the processes from good accomplishment to throwing away of the product by
the end user (Murakami et al, 2010; Bakker et al, 2014). The ascertained tendency of shortening the product life
cycle has potential causes. This event is undoubtedly very useful for producers and manufacturers and is deliberately
created for the design of stuff and goods which is named as “planned obsolescence”. On the other side, progressing
in technological life or adjustment in-laws could transform a stuff or good into obsolete. In addition to this, bazaars
and marketplaces might force producers and manufacturers and designers to alter their products so as to maintain
a rivalry, consumer satisfaction and anticipation (Bartels et al, 2012). This situation is not inconceivable as product
lifecycle will extend in the recent term of economic crisis (Sandborn, 2007; Sandborn, 2008; Bakker et al, 2014).
A new classification was developed to depict how products fulfil”consumers’ various”requirements in terms of
investment and up-to-date products; and how lifetime becomes an outcome for the nature of a product (functional
life) and its nurture (a lifetime in use)”by consumers. New products are manufactured at a low cost since consumers
discard the products in a very short time in order to keep up with the updated technology. This fact prevents
consumers from using the products till their lifecycle ends (Cox et al, 2013). The lifecycle of the products has
been declined via market mechanisms (Park, 2010). There are many examples of discarding of products: A third
of appliances are still working although they are thrown away (Cooper, 2004; Cox et al, 2013); two million
personal computers are dumped in landfill sites each year (Waste Watch, 2012, Park, 2010; Cox et al,”2013);
23% of disposed components of electrical and electronic equipment is economically reasonable for reselling, either
in their current situation or with minor or lead fix, repair, involving about half amount of large appliances. A
small part of discarded household stuff, products and clothes are used as second-hand (WRAP, 2011; Curran et
al., 2007; Brook Lyndhurst, 2009; Cox et al, 2013). Fewer householders purchase products”second-hand rather
than donating goods for reuse (Brook Lyndhurst, 2009,”2011b) generally deterred because of an unsuccessful
corporation of second hand goods with concerns about hygiene (Fisher et al, 2008) and generally wanting new
(Watson,”2008) to continue policy profit and benefits in sustainable production and consumption in current years.
This emphasizes the importance of optimising product lifecycle as a strategy and policy aiming the improvement
of the resource efficiency and safety and protection of the economy by contributing to the universal decline in
carbon dioxide and environmental footprints. When compared to the production part, changes in the purchase
and use of products in the consumption part”could develop product lifecycle and resource productivity (materials,
water resources, and energy resource) (Cox et al, 2013). The discussions and perceptions were focused on”three
key phases of the consumption lifecycle, i.e., purchase, use and disposal. Across product kinds, across phases of
the consumption lifecycle span and between subjective behaviors, there were very notable variations in attitudes
and .behaviours. Designers are the ones who are primarily related to the functional lifecycle of a good or product
before it breaks down. It is certain that ‘willingness to safe and sustain’ is deeply related with user’s perception and
approaches of value, which stem from the interaction of different, individually assorted and larger effects, likewise
the real disposition of the goods and products (Cooper,”2010; Cox et al, 2013).
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Figure 1. The Framework of the Conceptualization of Lifecycle Span Choices of Consumer (Cooper and Mayers, 2000)

The framework in Figure 1 suggests that goods are frequently discarded and thrown away before they are damaged
and broken (Cooper and Mayers, 2000; Cooper, 2004, 2005) because they are technologically and industrially
obsolescent (Cooper, 2005) or are no longer fashionable (Fisher et al, 2008; Brook Lyndhurst, 2009,.2011a; Evans
and Cooper, 2010). The reasons behind discarding of products were also demonstrated to be about emotional and
social factors as well being related to functionality and design (Schifferstein et al, 2004; Chapman, 2010; Park,
2010). These impacts on lifecycle of products and goods were identified as ‘nurture’ and ‘nature’.

2. Lifecycle Span of Planned Obsolescence and Purpose of this Policy
The concept of shortening lifecycle span of the product/service (PO) was presented for the first time in 1932, with
a pamphlet named “Ending the Depression through Planned Obsolescence (PO)” inscribed by Bernard London.
This idea brought about a new word or phrase by Brooks Stevens with the same meaning “Instilling in the buyer
the desire to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary” (London, 1932; Stevens,
1960; Packard, 1960; Slade, 2007).
Other points explained in these definitions can be summarized as follows; shortening the lifecycle span of the
product/service (SLC) stimulates demand by convincing consumers to purchase sooner if they desire a functional
product, and this causes the product to be unstylish or no longer useful after a shortening and specific period of
time. This policy or integral part of the structure for obsolescence in industrial design is a strategy of designing
and producing a product with restricted functional life, so this good/service will be obsolete (London, 1932;
Stevens, 1960; Maycroft, 2004b). Lifestyle undergoes changes every year as some products such as cars, clothes, and
automobiles with a delicately modern prominent quality by way of distribution of goods and also under pressure
customers to purchase. Until the 1800s and early 1900s, people were likely to repair the devices and stuff which
were not damaged totally instead of buying again or throwing away. This phenomenon continued years and a
handling and influential development of a strategy for the sales of a certain product and convincing distribution
of goods to produce this supporter of capitalism opinion like a sociable standard (London, 1932; Stevens, 1960).
New and up-to-date fashion planned obsolescence (shortening the life cycle of products/services) consists of subclasses as a more current version of this idea: Unplanned obsolescence, useful (functional obsolescence) state of
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being obsolete, technical (specialized) obsolescence, Postponement (subordination) obsolescence, Style (Design)
obsolescence. This definition can be reached out by the significant theme of environmental problems (Dannoritzer,
2010; Keeble, 2013).
The shortening life cycle of products/services has the following negative effects on the environment:
a) unwarranted extreme consumption of non-renewable natural sources and energy resources.
b) production of large volumes of different toxic chemical components and other waste that pose threat to life on
our earth, and diffusion of resources by stocked old goods as a waste to dump, but not recycling them.
This problem addresses to many scopes of manufacturing and focuses on the life cycle span of the product. The
opinion of a product becoming obsolete was prevented by some companies that tried to sustain their leadership in
the area by reducing the life cycle of the products, for example the expectancy of life cycle of light bulbs could last
for more than 2500 hours and then this life span was set to have a life cycle time of 1000 hours. Decreasing the
robustness, durability and also propriety of goods which force customers to purchase new products is achievable
and this guarantees cyclic replacement of products planned obsolescence issue is a light bulb which generated to
be produced and performed from the time period when Thomas Edison declared to the mass manufacturing and
production system. The electric light bulb which is currently being produced with an economic lifecycle span
lasts 1500 hours. This situation has a potential situation to produce a filament which might be used in the bulb
for tens of thousands of hours (Dannoritzer, 2010; Sakiewicz et al, 2012). The world’s oldest cartel bulb has been
in use for 113 years (till 2014). The light bulb has been observed by three security cameras which are used to
scan it (Dannoritzer, 2010). Nowadays, contemporary fashion focuses on the product life cycle span. The fashion
of clothing types is designed and performed to be constructed within the state of being obsolete. For instance,
this year’s fashion trend for skirt substitutes for the previous year’s skirt model (The Economists, 2015; Planned
Obsolescence Documentary, 2014).

3. Planned Obsolescence (Shortening the lifecycle of products) in a Discarded Association
Over the past 25 years, industrial improvement has brought about many environmental and ecological developments
and has approached to a smaller ecological effect. Yet, manufacturing and consumption have boosted simultaneously
at the same degrees, which Effective manufacturing supports low prices and leads to an increase in the level of
consumption (Defra, 2008).
The growth level of textile disposal is a result of the increase in apparel and garment consumption which experienced
a growth ratio of forty percent between 1995 and 2005 in Britain. “Fast Fashion” with low quality constitutes twenty
percent of the market, in addition, its growth increased between the time periods 1999-2006 (Defra, 2008). The
decreasing cost and declining quality of garment have led to a raise in the level of consumption (Allwood et al.,
2006). According to goods of low-cost expenditure labour and a cosmopolitan transportation network structure,
transferring low expenditures requires the manufacturer to sustain profitability between increased manufacturing and
purchases (Jackson, 2005; Jackson and Shaw, 2009). Nowadays apparel firms are in competition with each other
generating more designs in a short period in order to achieve high customer satisfaction and profit (Tokatli, 2007).
Effects of overconsumption include short-period consumption, use of apparel goods, psychological obsolescence
and immature garbage (Birtwistle and Moore, 2007; Bianchi and Birtwistle, 2010).
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The purpose of a slow design concept is to extend lifecycle span of a product and to increase product achievement.
Slow fashion content aims to enable the design to be used for a long time period and this is implemented through
the best and highest level quality and ethical properties. This phenomenon is robust and created by sustainable
materials. This factor affects the style and fashion longevity (Jackson, 2005; Fletcher, 2008).

4. Gurus of Planned Obsolescence in Marketing Sector
This approach was inspired by Bernard London in 1932 with his study “Ending the Depression Through Planned
Obsolescence”. London aimed to convince the government to enforce a lawful obsolescence, in order to lead,
enhance and maintain consumption. Shortening the life cycle time of products is symbolized with a restricted
lifecycle time by the planned design and processing stages of products to cause purchasing again (London, 1932;
Stevens, 1960; Waldman, 1996). Planned obsolescence (PO). is business structure plan in which becoming obsolete
is predetermined and built into it from its thought (Waldman, 1996).
Philip Kotler, a marketing guru suggests that “Much so-called planned obsolescence is the strategy of the rivalry
and technological development powers in a free organization which the strength that direct to ever-developing
products and services” (Planned obsolescence, www.economist.com, 2015).”
Macquarie Dictionary (2005) explained the detailed critics of planned obsolescence by emphasizing the policy as
the internal policy of producing a good with a rapid end of lifecycle time (out of date) and unserviceable minor
properties of a model in order to guarantee constant sale of new model products (Rauscher and Momtaz, 2014).
Brooks Stevens describes planned obsolescence as encouraging the consumer demand to have”something a little newer,
more functional, and more fashionable than” necessary (Industrial Designers, Brooks Stevens 1954; Glenn, 2003).
The first explanation of planned obsolescence takes place in The Waste Makers by Vance Packard where he has
a decomposition of different kinds of planned obsolescence with the assessments in associations. The shortening
life cycle of products (planned obsolescence) is the practical conclusion of a paradigm with some estimations and
can be summarized as “If goods do not wear out faster, factories will be idle, people will be unemployed”. The
book is titled “The waste makers” was published in the 1960s and has started to reveal the social, ecological and
environmental degeneration resulting from disposal, wasteful association and planned obsolescence of products.
The systematic experiment of business makes us wasteful, disposal, debt-ridden regularly unsatisfied, and disappointed
individuals. Packard defines this as “Growthmanship” in his book titled as “the Developing Dilemma” (Packard,
1960).
Overconsumption conducted by planned obsolescence brings out a large amount of various harmful and solid
disposals, wastes requiring an efficient waste management. Pollution of water, environment and air can adversely
affect human health. Overconsumption and destruction of expensive materials and resources are other essential
issues. Researchers have found out that a paradigm change is necessary when explaining and defining the detail
of the real problem (Leonard, 2010).
George Nelson, an industrial designer (1945) presented this concept to reflect that this population needs products
to be consumed, replaced, thrown away and discarded at an ever increasing rate (Abercrombie, 2000). There
are some dilemmas about the ethics properties of shortening lifecycle of products which is also called Planned
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Obsolescence. One of the critics, Brooks Stevens reports that this policy is fair keeping social welfare and reflecting
the natural truth. Also, it provides economic growth. Walter Dorwin Teague implies that this strategy has a tricky
and destructive structure which is deliberately dishonest (Horowitz, 1994).
At the end of these assessments, relation situations and cases of this issue are searched by giving priority to the
level of importance. The advantages and disadvantages of shortening of the Lifecycle span of product/service (PO)
are given below in order:
Advantages of Planned Obsolescence (Shortening Lifecycle of products/Services): Creates long-term sale, increases the
demand, raises the demand for longer-lasting and more expensive products, provides jobs, promotes new technologies.
Disadvantages of Planned Obsolescence: Generates and causes waste, harmful for the environment, helps and supports
the competitors, takes advantage of customers, uses and consumes resources for unnecessary changes, does not
encourage sales for new products to be manufactured sooner, not ethic, contrary to human nature.
In addition to this fact, some advantages and disadvantages for customers and economics are represented below
appropriately (Beder, 2000).
Disadvantages for Manufacturers: increases the ratio of dissatisfaction of customers, legal reification, causes bad
prestige/ media coverage.
Disadvantages for Customers: tending to boost consumption “keeping up with the Jones” is required and compelled
into permanent consumption cycles, existent replacement or increasing and improving expenditure/costs, forcing
to consume from advertising and media.
Advantages for Economics: Mass Consumption, Cost diminishing by using cheaper parts, Increasing sales in markets.
Disadvantages for Economics: For instance, some 15 billions of act of buying capability is lost by shortening the
life cycle span of the product/service in Austria per year (Baran, and Sweezy, 1966).

5. Chosen Situations of Business Sectors Examining Planned Obsolescence
Three events have been considered in this section.
Event 1 - Apple Goods: The power source of this device (this battery) has been attached with industrial and technical
durability and the screen of this is fastened. This type of notebooks (Mac Book Air) does not have a property of
raising and upgrading the hard disk and RAM. It is not suitable for this feature because this item is fastened to
the main board (system board) (Smith, 2012; Aladeojebi, 2013)
If the consumers can not remove and change the battery by themselves, this leads them to throw away their old
product and buy the new Apple iPhone when the battery arrives at the end of life cycle. Unfortunately, a changeable
battery or renewing the phone will take place finally as a battery has 300-500 charge cycles or lasts around 365
days. Apple products provide consumers the service of replacing and changing the battery for the customers at a
high cost. This firm takes the product of consumer away for providing service about one or two weeks and replaces
every part of products which is located on the device. This presented service is really costly due to the fact that

202

VOLUME 21

CURRENT DEBATES IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE,
URBAN DESIGN & ENVIRONMENTAL STUDIES
Aslı Doğan, Günay Gönüllü

Apple would appoint the consumer to buy a new mobile phone or other products rather than fixing the current
one (Murphy, 2011; Smith, 2012).
Event 2 - Inkjet. Print Ink. Cartridge: New inkjet may have a higher price than the printer in some situations.
Cartridges have smart chips and sensors to impede them not to print after replenishing a depleted supply (Keeble,
2013; Dannoritzer, 2010; Aladeojebi, 2013).
Event 3 - Textbook: There is a dilemma and discussion among the economists about periodic replacement of
textbooks with new editions. When new revisions come out more than demanded, this destroys the used textbook
market (Baran and Sweezy, 1966; Waldman, 1997; Keeble, 2013; Aladeojebi, 2013).
The forthcoming value of all operations has been seized by the first price, and if the content is desired to be kept
up to date with the issues of new versions, technological improvements present “the up to date” content for free
by providing possibilities that are already being used by the publishers (Baran and Sweezy, 1966; Waldman, 1997;
Keeble, 2013; Aladeojebi, 2013).
Stylistic, perceived, technical, and functional obsolescence rise from the circumstances that can be observed. In
the model, obsolescence is stated with titles and types of planned obsolescence. Shortening the normal warranty
life cycle time of the common product imposes customers to throw away the old products and to buy modern
and newer products again. If the relationship of the customer with the firm is better and marketing structure is
done better than the other firms, the customer might keep buying the same brand owing to the prestige of the
company and so the firm will have profits and advantages from this phenomenon (Whiteley, 1987; Dannoritzer,
2010; Keeble, 2013).
Shortening utilizable lifecycle of a product/service is a view of the definition of the Physical obsolescence, the state
of being obsolete has various forms of physical state of being obsolete. Three types of them are more significant
than others. These are;
i. Restricted functional life Model, Scheme: For this topic, a light bulb is given as an example. The usable lifespan
of this product is etwa 1,000 hours because of the royalty and configuration of this product Phoebus cartel
(Dannoritzer, 2010, Keeble, 2013).
ii. Design with the restricted act of fixing: Consumers dissuade from repairing the devices because of the expensive
costly price to repair the items of the gadget so they need to purchase the products/services again (Keeble, 2013).
iii. Design for fashion and branch of philosophy dealing with the nature of beauty that results in the shortened
pleasure (Keeble, 2013; Barreca, 1999): A new model of the product gets to the market, so the consumer does
not purchase the old designed products.
Companies and designers always want new products to replace an older version. This is called “Technical obsolescence”.
The electronic devices generally have this obsolete action (Solomon et al, 2000; Dannoritzer-Lightbulb Conspiracy
Documentary, 2010; Keeble, 2013).
After using the printer for some time, one of its component malfunctions and the printer may not work anymore.
Its spare parts are not available. Therefore, the printer is useless and the customer has to purchase a new one.
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The explanation can be about ink printers manufactured by one of the largest producers. For years, plastic rollers
are inaccurately being designed, so these components are used up early after some time of utilization, and plastic
material “prong” gets broken resulting in a restriction in the movement of the printer. Printer cartridges are
expensive and their cost increases rapidly. A lot of companies produce ink cartridges with fix smart chips which
do not allow printing when one of the colors decreases to a fixed level although the ink cartridge has enough ink
to print. Moreover, refilling or using third party ink could be supported via the smart chips (Gramatyka et al,
2007; Dannoritzer, Planned Obsolescence Documentary, 2014).

6. Objectives of Shortening the Lifecycle of Products/Services
The concept of obsolescence is considered as the positive side of an economic system based on competition between
businesses progressing towards the future with a liberal framework without being stuck to past conditions. However,
obsolescence has a negative dimension due to capitalism and the creation of modern purchasing (Maycroft, 2004a;
Maycroft, 2009). The shortening of the serviceable life cycle of products/services was conceived to enhance capitalism
and the competition system. This opinion directs the commercial evolution of the associations (Keeble, 2013).

7. Finance-Commerce Perception of Planned Obsolescence
The shortening of the warranty lifecycle of products policy has become noticeable after the economy is directed
not only by consumption but also by production. Swan claims that producers do not have profit in setting a
limited long life span for their goods since the significance of enduring products will decrease extra life cycle time
in the process of new style and modern products as new properties introduce the demand for goods or services.
Benjamin and Kormendi suggest that the producer companies intend to enlarge and raise their sales via assigning
a restricted life span for their products (Baran and Sweezy, 1966; Swan, 1970; Benjamin and Kormendi, 1974;
Waldman, 1997; Dao et al, 2011).
Supplying products by deferred payment, and also nonessential interest, earnings and consumption culture are
important issues for business and consumers basic needs. On the other hand, presenting a rival position and prestige,
competing against all investors, acquiring more market division are significant for business. The shortening of the
serviceable life cycle of products can be confirmed via all these items. This is called obsolescence which is also a
result of consumers’ consumption arrangement (Cooper, 2004, Byrd, 2014).
The shortening of the serviceable life cycle of products/services aims and assists manufacturing and creates
modern and new products. This policy causes the expenditure of money or efforts for future problems of research,
improvement, innovation, and development (Byggeth et al, 2007; Sakiewicz et al, 2012). SLC of Products-PO is a
dilemma issue. This policy causes some problems about environmental impacts because everything created comes
from nature and also all resources are finite, some more than others assists wasteful association. Hyper-consumerism
and acquiring more results in a remarkable volume of waste that has to be thrown away. This amount of waste is
not handled specially in an efficient way and the products-household goods are produced in a way to pose danger
after they are thrown away (Leonard, 2010). A lot of products and goods contain harmful chemicals and cause
contamination which have risky effects for the environment and citizens. Also, many products hold toxins and
chemicals that when left to decay is dangerous to the environment. If producing companies prevent the problems
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raised by harmful toxins, materials and environmental waste of products, then there is no reason why obsolescence
isn’t a strong viable capitalist dream (Guiltinan, 2009; Sakiewicz et al, 2012; Keeble, 2013).

8. A Perception on Lifecycle Expectancy
The optimum lifecycle covers a specified period of time in which the ecological effects which are caused by utilizing
a good equal the inserted effects of a substitution of a product (Prakash et al, 2012; Bakker et al, 2014). This
contains a systematic and theoretical analysis of the methods.
Nowadays, the brand and the price of good demonstrates the improving perception about the lifecycle span of a
product (Cooper,.2004; Cooper and Christer,.2010), and this approach.does not always present how to get products
fixed when they break down or how to serve them for reuse when consumers no longer desire using them.(Brook,
2009, 2011b). Some customers attempt to adopt the attitude of ”ethic of care” to products and every good during
use (Watson, 2008), but many do not this, which could harmonise and correspond longevity of a.product.
Increasing the level of product robustness and durability is incredible to overcome the essential mental, intellectual,
emotional and sociable criteria which corroborate the robust of products in the modernized ‘throwaway association’.
Choosing the robustness and quality of equipment could be provided via a sensitivity analysis. This potential
situation that shortens the lifecycle time of products might support the optimum product lifespan (Cooper,.2004.;
Cooper and Christer,.2010; Bakker et al, 2014).
The ways of Life Extension of Products are listed as below:
Modular Design: Modular design is generally suggested as a method to extend the lifespan of a laptop without
impeding probabilities for development and innovation (for instance Prakash et al, 2012) and amazing components,
thoughts have been improved by industrial designers (Heimbuch, 2012; Lee, 2013). Modular schemes, designs,
and plans which are made in order to reach the target are only stimulating to comprehend implementation via
innovation and technology with continual change. Reusing, Recycling and fabricating again are supported and
provided by comprising design corresponding to alternative perceptions. Accumulation of obsolete computers,
laptops etc. from end-users, and consumers is one way of the objection and also design could be supported as a
significant donation (Bakker et al, 2014; Chang et al, 2014). This concept might be realised by modular design
and manufacturing of goods and products by taking into consideration the changes from the life cycle of the
product and by easing the recycling of the used parts. If the product operates for a long time, it will cost less for
the consumers (Mako, 2007; Gramatyka et al, 2007; Nowosielski et al, 2010).
Disposal Minimization: The most significant, essential and sustainable manufacturing design policy is in favour
of enabling a waste management with the manufacturing sectors.strategy (Adisa, 1999; Culaba and Purvis, 1999;
Grossmann,”2004; Veshagh and Obagun, 2007; Lu and Realff, 2012). Lifecycle evaluation is also implemented to
improve general structure for economic, effectual production. For instance, this concept is beneficial and essential
for every research area, project management, comprehensive design or the last construction when establishing a
sustainable, effective and influential design for ecological and environmental balance (Azapagic et al, 2006; Chang
et al, 2014).
Decision Tree Appraisal “Equipment (Keoleian, 1993; Miettinen and Hamalainen, 1997; Udo de Haes, 1993;
Chang et al, 2014): While evaluating ecological influences, and designers could make a general arrangement
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(for instance, contamination burden), and constructors could develop a general approach to the environmental
behavior and functioning of goods. According to this, they can give information whether the good is ecologically
green friendly or not. In addition, some research moves the life cycle time focus from “product” to “production
and manufacturing structure” so as to create a more common assumption and perception (Lofgren et al, 2011).
The Economic-Expenditure (Westkamper and Osten-Sacken, 1998; Hsu, 2002; Giudice et al, 2006; Chang et
al, 2014): This advantage is generally a primary first important step for industry. Thus, net income is a crucial
responsibility to make a decision in this scope. Kloepffer (2003) discussed that every expenditure, especially unspecified
expenditures (disposal thrown away, expenditures in the use and consumption of goods and products) might be
thought for cost analysis in evaluating the ecological and environmental influences or life cycle span of a product.
Material choice, collection: This concept (Lifecycle time) supports a perception to measure various materials, like
raw resources and recycled materials. Afterwards, these items are assessed and constructed regarding the consequences
acquired. In the second step, business firms attach significant attention to the ecological effects of the materials
and resource use for the finished goods as Lifecycle evaluation is an.essential tool to provide appropriate .material.
assessment (Maruschke”and Rosemann,”2005;”Seager et al,”2008).
Ecologically friendly structure (Hanssen,”1999; Simon et al,2001; Zhang”and Fan, 2006): Packaging construction
is a significant design procedure which may produce significant effects on the ecological and environmental system.
The benefits can be various types of stages or different components within the similar kind. This definition is
generally valid for electronic goods. This kind of products contains large numbers of sections (Mazhar et al., 2007;
Why Choose, 2015). For instance, an effective and ecologically friendly modification method is required. Lifecycle
assessment could be defined and stated with ecological influences of all components. So, the environmental damage
and harmful materials could be discovered and relocated via ecological friendly replacement. The identification
of advantages and benefits is an essential and required method for constructors to support and generate active
decisions and choice for end assembly and modification (Chang et al, 2014). Reusing is one of the key points
and policy for .Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) recycling.system. Recently, handling and
reusing performance of products and elements is regulated merely via the goods functional condition or financial
expenditure analysis. This does not contain all the three components of sustainability, i.e., ecological life, economy
and social part (Lu et al, 2014).
Reuse as a vital policy in 3R (Reduce (decrease); Reuse (Using again); Recovery (Improvement)) and generalization
of waste management includes a significant utility to lead the environmental effects in Waste (Disposal) Electrical
and Electronic Equipment Management (Truttmann and Rechberger, 2006; Williams and Sasaki, 2003; Devoldere
et al, 2009; Lu et al,”2014). Reuse symbolizes stages during which goods or components that are not disposed of
can be used again for a different implementation or the similar purpose (Stevels, 1997; Lu et al, 2014). Reusing
Electrical and Electronic Equipment or components of these products help to sustain the requirements of the
consumer. However, new specifications and functions of these types of products make the consumers purchase
new products and stop buying the second-hand products (Initiative, 2009; Lu et al, 2014).
Reusability can be described as the ecological and economic and social benefits of reuse in comparison to direct
goods and every stuff recycled and discarded (Kissling et al, 2012). The depth of dismantling and recycling
improvements widely corresponds with the trade off consequences of reusing and the ability of recycling of
items and components of products (Lu et al, 2014). Reuse capability evaluation and optimum lifecycle time of
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product assessment generally have much more influences. The capability of reusing products and components
is fundamentally decided by the physical condition as internal criteria and the technological improvement as
external criteria. During implementation, it is generally the financial expenditure which essentially affects the
good reusability. This property is improved and assessed solely by the ecological, social and economic benefits of
reuse compared to the end of lifecycle strategy which involves materials reconstruction, improvement, and waste
(Initiative, 2009; Lu et al, 2014).

9. Interconnection Waste Management with Life Cycle of Products
Waste is defined as any stuff which is out of the use or has no value for its owner; therefore it is to be got rid of
(Waste Management, 2006). Therefore, the term ‘waste’ should be defined again as the potential waste may be of
use for other people. The governments, industry and the associations are concerned about the volume of waste that
is generated and its real or probable negative impacts on the ecological life. It is classified the hidden expenditure,
the price of raw materials, resourcing, changing, modifying and handling, managing materials which must be
included in the gate cost, fare paid to the disposal and garbage collectors to determine the real price of this waste.
Carrying materials that must be included to gate expenditure is paid to the garbage collector to evaluate the real
expenditure of this waste. These materials include a source which has a variable to be optimized. People put forward
programmes that are value included to waste materials, and therefore having a positive commercial feedback to the
company. People aim at reaching ‘zero waste to landfill’ (Caulfield, 2009; Owers, 2009; U.S.Waste Management
Industry Overview, 2015).

10. Conclusion
- The result of methodologies presented that the structure of new perception of sustainability is an initial pace of
adaptability and sustainability of the construction. This presented approach states the influence of sustainability
and criterion of this concept on the management system of lifecycle of product, design or service and also provides
for forming an impact to reduce the overconsumption and declares that substitute is not required quickly.
-The paradigm in the scope of this research (PO) does not consider necessities for the durability of goods and the
lifecycle span of their processing stages. Strategy of planned obsolescence is contrary to the concept of sustainable
development. This strategy does not meet consumer requirements for the quality of the product and holistic view.
The new approach should focus on the quality of the product, environmental design-production and holistic view.
Environmental awareness should replace the policy of planned obsolescence and so, this can reduce unfavorable
environmental impact, improve the quality of products and develop the quality of health and lifecycle time in
the world.
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Abstract:
The internalization of the negative externality which are created by the pollutions which cause the environmental
problems and a financial sanction in narrow meaning and the polluter pays approach that activity should also pay the
cost as the activity owner in broader meaning is one of the main principles which are frequently applied by the market
approach which form the third base apart from the approaches of the regulation of the environmental management
and participation. This principle has also some instruments as the by-products of the market approach such as taxes,
dues, outlays, pollution permissions which could be purchased and sold, subventions and pollution exchanges. The
countries could take one or several of these approaches into among the instruments of the environmental policies in
compliance with the environmental management structure owned.
Using the polluter pays principle by the countries as a principle which opens the way of collecting the cost of the
pollution for the situations which are in violation of the related written regulations rather than using the same as a
persuader factor not only prevents the formation of the expected feeling of responsibility but also it could realize the
appearance of the opinion that they have the right as long as they shall pay. In addition to all of these above-mentioned
critics, while that approach condemns the polluter party in order to pay the same, still it does not include any kind of
information or practice concerning the matter that how the parties who do not pollute in any manner or who take a
step in order to stop the pollution shall be rewarded and encouraged exactly. However, the Coase theory says that “It is
possible for the economical units to get an agreement with the market in the situations in which the transaction cost is
either lower or zero”. That is to say, in case the persons are encouraged by the market conditions against their investments which decrease or finish the actions of pollution, then the parties who develop such actions shall be increased,
in other words, the owners of the actions which damage the environment shall look for the methods of improvement
on their own without any further need of producing the above-stated persuader punishment by the countries in any
manner as well. Starting from such assumption, it shall be focused on the principle that the parties should pay if they
pollute within a critical view to the environmental management approaches and to the market approach in particular
in the coverage of this work and it shall be tried to develop a reverse approach to the principle. Although the Coase
theory exceeds the coverage of this study and also the areas of specialization of the authors, it shall be attempted to put
forward the potential benefits of the reverse approach by means of giving some examples not only from various countries
but also from the applications and practices which are being implemented in Turkey, though it is quite limited in
number, in order to support and reinforce the opinion which constitutes the essence of the theory in question.
Key words: Environmental Managment, Externality, Polluter Pays Principale.
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1. Giriş
20. yüzyılın sonlarına doğru uluslararası toplumun dikkatini çekmeye başlayan çevre sorunları, günümüzde artık
hemen hemen her ülkenin gündemine girmiştir. Çevre sorunlarının sınır tanımazlığı nedeniyle küresel ölçekte
sonuçlar doğurması, uluslararası düzeyde bir işbirliği gerektirmiş, ülkeler çeşitli uluslararası çevre sözleşmelerine taraf
olarak, çevrenin korunmasını sağlayamaya yönelik kurumsal yapılar oluşturmaya başlamışlardır. İnsan faaliyetlerinin
kar maksimizasyonu hedefine odaklandığı kapitalist sistemde çevre sorunlarının azaltılmasının sadece uluslararası
çalışmalar ve yasal düzenleme mekanizmaları ile çözüme ulaşılamayacağının anlaşılması bu sistemde etkin mali ve
iktisadi araçların ortaya çıkmasına yol açmış ve ekonomik sisteme daha kolay entegre olabilen piyasa temelli araçlar
ortaya çıkmıştır. Çevre sorunlarının çözümüne yönelik uluslararası girişimler, aynı zamanda ülkelerin çevre koruma
politikaları oluşturma süreçlerini de başlatmıştır. Çevre politikalarının hareket noktası olarak kabul edilen sürdürülebilir
kalkınma kavramı, sanayi devrimi ile başlayan ve günümüzde de devam eden sadece ekonomik faydaya dayalı
faaliyetlerin, uzun vadede çevresel ve sosyal gelişimin önünü tıkayan sisteme bir alternatif olarak ileri sürülmüştür.
Kavramın ilk kez ortaya atılışı, 1968 yılında kurulan Roma Kulübü tarafından yayımlanan “Büyümenin Sınırları
2” adlı raporla gerçekleşmiştir. Yerkürenin ve insanlığın geleceği üzerine öngörülerde bulunmak amacında olan
kulübün hazırladığı raporda, 21. yüzyılda insanoğlunu bekleyen tehlikeler üzerinde durulmaktadır (Meadows ve
Meadows, 1972). Kavramın gelişmesinin önünü açan ikinci adım, 1972 yılının Haziran ayında Birleşmiş Milletlerin
Stockholm’de düzenlediği, Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansında (United Nations Conference on the
Human Environment (UNCHE) gelmiştir. Konferansta sürdürülebilir kalkınma kavramının geliştirilmesinde bir
temel teşkil edecek olan ekolojik çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve gelecek nesillere bozulmadan aktarılabilmesi
konularındaki kaygılar tartışılmıştır (UNEP, 1972).
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun (World Commission on Environment
and Development (WCED) (Brundtland Komisyonu olarak da bilinmektedir) 1987 yılında yayımladığı, Ortak
Geleceğimiz (Our Common Future) adlı raporunda ilk kez resmi olarak kavramsal bir çerçeveye oturtulmuştur.
Bundan sonra, politik ve ekonomik süreçleri yürüten uluslararası organizasyonlar ve ülkeler, çevreye yönelik
politikalar oluştururken Sürdürülebilir Kalkınma kavramını kullanmaya başlamıştır. Brundtland Komisyonu raporu
sürdürülebilir kalkınma kavramını bugün de yaygın kullanılan tanımı önermiştir (WCED, 1987); “Bugünün
gereksinim ve beklentilerini, gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme olanaklarından ödün
vermeksizin karşılayabilmek.” Brundtland Raporunu takip eden süreçte, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini geliştiren,
Yeryüzünü Önemsemek: Sürdürülebilir Yasam İçin Bir Strateji (IUCN, UNEP ve WWF, 1991) adlı başka bir
rapor hazırlanmıştır. Haziran 1992’de Rio de Janeiro’da düzenlenen ve Yeryüzü Zirvesi olarak da bilinen Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, raporu sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili kavramsal
çerçeveyi oluştururken Brundtland Komisyonunun hazırlamış olduğu raporunu temel almış ve beş önemli anlaşmayı
kabul etmiştir.5 Bu anlaşmalar arasında kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını amaçlayan “sürdürülebilir
gelişme” kavramının yaşama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğinde olması nedeniyle Gündem 21 en
önemli metin olarak kabul edilmektedir. Kalkınma ve çevre işbirliğinde küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin
ifadesi olan belge bir taraftan insanlığın temel gereksinimlerinin karşılanmasını yaşam standartlarının iyileştirilmesini,
ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlarken diğer yandan dünyanın 21. yüzyılın tehditlerine
karşı hazırlıklı olmayı hedeflemektedir. Bu hazırlıkların başarıya ulaşmasında da esas olarak hükümetlerin sorumlu
5 Bu belgeler, Gündem 21, Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu, Ormanlar üzerine İlkeler Beyanatı, iklimsel Değişim üzerine
Çerçeve Konvansiyonu ve Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu olarak kayda geçmiştir.
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olacağını belirtmektedir.6 Birleşmiş Milletler 2012 yılında, Rio konferansından 20 yıl sonra Brezilya’da Rio+20
adıyla yeni bir konferansı düzenlenmiş ve İstediğimiz Gelecek” adlı rapor yayınlanmıştır.7 Sürdürülebilir kalkınma
ile ilgili yeni gelişmeleri tartışmak ve temel politikalara yön vermek amacıyla düzenlenen konferansın en önemli
kavramı “yeşil ekonomi” olmuştur. Toplumsal refahın ve sosyal eşitliğin arttırılması, çevresel risklerin ve ekolojik
kıtlıkların ise azaltılması anlamına gelen yeşil ekonomi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından
bir taraftan çevresel riskleri ve ekolojik problemleri ortadan kaldırırken, diğer taraftan da insan refahında artış
sağlayan ve sosyal eşitliği yaratmaya çalışan bir büyüme stratejisi olarak tanımlamıştır. Raporda ekonomi ile ekoloji
arasında bir denge kurmaya çalışan yeşil ekonomi politikaları üzerinde durulmuş ve tüm devletlerce uygulanmasının
beklendiği belirtilmiştir (İstediğimiz Gelecek, 2012:16). Rapora göre yeşil ekonomi kabul eden çevre politikaları
aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır (İstediğimiz Gelecek, 2012: 17).
- Uluslararası hukuka uygun olmalıdır.
- Her ülkenin kendi doğal kaynakları üzerindeki egemenliğine saygı gösterilmelidir. Ancak bu egemenlik hakkı
sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu (çevre, ekonomi, sosyal) ile uyumlu olmalıdır.
- Yeşil ekonomi politikalarının başta hükümet olarak tüm kurumlarca benimsenmesi ve iyi bir ortamda çalışmaların
yapılması gereklidir.
- Herkese fırsat eşitlinin sağlaması gereklidir. Aynı zamanda kapsayıcı ekonomik büyümeyi de desteklemedir.
- Gelişmekte olan ülkelerin kendi şartları doğrultusunda mali destek, teknoloji transferi konusunda uluslararası
alanda işbirliği yapılmalıdır.
- Uygun önlemler alınarak gelişmekte olan ülkelerin teknoloji bağımlılığı ortadan kaldırılmalıdır.
- Ticarette keyfi ve ayrımcı düzenlemelerin önüne geçilmedir.
- Yerel halka ve oluşturdukları topluluklara saygı duyarak kültürel miraslarını korumaları desteklenmelidir.
- Yoksulluk ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla adaleti, hakkaniyeti ön planda tutan ekonomi yaklaşımlarının
benimsenmesi için desteklemelerin yapılması gereklidir.
- Özellikle kadınlar, gençler, engelliler için gerekli iş yatırımlarının yapılması sağlanmalıdır.
Çevre politikaları, her ülkenin içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak farklı hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik
olmakla birlikte, uluslararası işbirliğinin artmasına paralel olarak çevre politikalarının kurumsallaşmasına katkı yapan
ortak ilkeler de oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu ilkelerin başında kirleten öder ilkesi gelmektedir. Kirleten öder ilkesi,
çevreyi kirletenin neden olduğu kirliliğin azaltım maliyetine katlanması ya da çevreye verdiği zararın kendisine
ödettirilmesini amaçlamaktadır. Dışsal çevresel maliyetlerin içselleştirilmesi bu yaklaşımın esasını oluşturmaktadır. Bu
çalışma da bu kabulden hareketle çalışma kapsamında çevre yönetimi yaklaşımlarına, özellikle de piyasa yaklaşımına
yönelik eleştirel bir bakış içinde kirleten öder ilkesine odaklanılacak; ilkeye tersten bir yaklaşımın varlıkların
tüketilmesinde ve insan kaynaklı baskının azaltılmasındaki etkisi tartışılacaktır. Bu noktada, Coase teoremi her ne
kadar çalışmanın kapsamını ve yazarların uzmanlık alanını aşsa da, teoremin özünü oluşturan görüşü destekleyen
6 http://habitat.org.tr/gundem21/40-gundem21/47-gundem-21.html, 14.04.2018.
7 www.tr.undp.org, 10.04.2018.
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hem farklı ülkelerden, hem kısıtlı sayıda olsa da Türkiye’deki uygulamalarından örnekler verilerek tersten yaklaşımın
yararları ortaya konmaya çalışılacaktır.
2. Çevre Politikası Yaklaşımları ve Araçları
Çevre politikaları genel olarak, çevreyi güvence altına almak, çevresel sürdürebilirliği sağlamak, üretim ve tüketim
faaliyetlerinden kaynaklanan zararları ortadan kaldırmak, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için alınması
gereken önlemler ve bu önlemlerin getirdiği maliyetlerin nasıl paylaşılacağı ile ilgilidir. Buradan hareketle çevre
politikası “toplumun çevreyle olan ilişkisini düzenlemek için belirlenen amaçlar, hedefler, ilkeler ve tercihler ile
çevrenin korunmasına yönelik olarak alınan önlemler bütünü olarak” (Keleş vd., 2015: 243) tanımlanmaktadır. Bu
politikaların en temel amacı “insan sağlığını, geleceğini ve neslini korumak, yasam için gerekli olan hava, su, toprak
ve enerji kaynaklarını korumak ve kaynakların adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak, mevcut çevre zararlarının
azaltılmasını, ortadan kaldırılmasını ve gelecek kuşakların gelişmesine engel olacak aşırı mekân kullanımının
engellenmesini sağlamak olarak” (Keten, 1995: 159) belirtilmektedir.
Çevre sorunlarının giderilmesi, sorunun kaynağının tam olarak tespit edilmesine ve ortadan kaldıracak en uygun
politikanın üretilmesine bağlıdır. Çevre politikası öncelikle ülkelerin kendi hedeflerine göre belirlenir. Ancak her
ne kadar farklı ülkeler açısından farklı hedefler gözetilse de hemen hemen her ülkenin ortaklaştığı hedeflerden söz
etmek mümkündür. İnsanı odağa alan bu hedefler kısaca; insanların sağlıklı bir çevre de yaşaması, çevre değerlerinin
korunması ve geliştirilmesi, toplumsal adalet ilkelerine uygunluğun sağlanması olarak belirlenmiştir (Keleş vd,
2015: 244). Çevre politikalarının oluşturulmasında en temel koşul sorunların ve bu sorunların nedenlerinin teşhis
edilmesi yani tanımlanmasıdır. Bu tanımlama yapabildikten sonra sorunların çözümüne en uygun yöntemlerin
ve ilkelerin belirlenmesi gerekir. Yöntemler belirlendikten sonra ise değişebilen koşullarla birlikte uygulamaların
takip edilerek sürekli olarak gözden geçirilmesi politika üretiminin en son adımını oluşturmaktadır. Bu adımların
içeriklerinin belirlenmesinde bir takım ilkeler ve yaklaşımlar esas alınmaktadır. Yaklaşımlar, çevre sorularının
çözümünde kullanılacak tüm stratejileri, araçları ve yöntemleri kapsarken ilkeler ise yönlendirici kılavuz işlevini
görmektedir (Turgut, 1998: 184).
Bir ülkenin çevre politikasını oluşturmaktaki temel yaklaşımı, çevre sorunlarının çözümünü sağlayacak olan tüm
hareketleri kapsamaktadır. Bu hareketleri içerisinde yukarı da belirtildiği gibi araçlar, yöntemler ve stratejiler yer
almaktadır. Bir yaklaşım öncelikle sorunların kaynağını işaret eden bir başlangıç noktası belirler, çevre sorunlarının
nedenleri için çeşitli argümanlar ortaya koyar ve sonunda çözüm için uygun stratejiler geliştirir. Burada ki en
önemli nokta, geliştirilen çözüm ile çevre sorunun nedenleri arasındaki ilişkidir. Örneğin sorun yasal düzenleme
eksikliği ise sorunları giderecek araçlar olarak yönetsel düzlenmelere başvurulmalıdır ya da sorun çevre değerlerinin
fiyatlandırılmasında ise buna uygun pazarın oluşturulması gerekmektedir (Keleş vd., 2015: 260). Başka bir deyişle
sorunlarının yapısal nedenlerini dikkate almayan yaklaşımların çözüm üretip sorunun ortadan kaldırma da etkili
olması pek mümkün değildir. Günümüzde Türkiye’de ve pek çok ülke birden fazla yaklaşımı içeren çevre politikaları
üretilmektedir. Ülkelerin çevre politikalarının anlaşılabilmesi, kabul ettikleri yaklaşımların bilinmesine bağlıdır.
Birden fazla yaklaşımdan bahsetmek mümkün olmakla birlikte genellikle ülkeler iki yaklaşımdan faydalanmaktadır.
Düzenleme ve piyasa yaklaşımı olarak adlandırılan bu yaklaşımlar çevre sorunlarının yapısal nedenleri ile ilgilenirler
ve daha köktenci çözüm arayışlarında bulunurlar.
Bir çevre politikasının etkinliği, onun uygulanmasını sağlayacak uygun araçların varlığıyla da yakından ilişkilidir.
Bu yüzden de çevre politikasının amaçlarına uygun yaklaşımlar ve araçları bir bütünü oluşturmaktadır. Çevre
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politikalarının uygulanması için birçok araç geliştirilmiştir. Bu araçlar genellikle hukuki araçlar olarak da adlandırılan
düzenleyici ve denetleyici araçlar ile piyasa ekonomisinin mekanizmalarına yer veren ekonomik araçlar olarak
ikiye ayrılmaktadır. Düzenleyici ve denetleyici araçlar genellikle düzenleme yaklaşımı içinde kullanılmakta olup,
ekonomik araçlar da piyasa yaklaşımı içinde yer almaktadır. Başka bir ifade ile çevre politikası araçları, amaçlarla
olan ilişkiler bakımından kümelendirilebilir.

3. Düzenleme Yaklaşımı ve Araçları
Çevre sorunlarını yönetim açısından ele alan düzenleme yaklaşımında ana vurgu akılcı bir yönetim ve uygun
politikalarla toplum ve doğa arasındaki ilişkinin sürdürebilirliği üzerindedir. Bu yaklaşıma göre, doğanın iki temel
görevi bulunmaktadır; hammaddeleri sağlayacak kaynak deposu ve atık havuzu. Bu bakış açısında eğer bir çevre
sorunu ortaya çıkarsa, aslında bu sorun doğa ve toplum arasındaki ilişkinin iyi yönetilmemesinden kaynaklanmaktadır
yani temelde bir yönetim sorunudur. Bu yüzden hava, su, toprakta oluşan kirliliğin insan ve çevre sağlığına etkileri
gibi sorunlar yapılan düzenlemelerle ortadan kaldırabilir. Herkesin uyması zorunlu olduğu düzenlemeleri yapma
yetkisi de devletin elinde olduğu için, bu yaklaşımın temelinde çevrenin korunması için devlet müdahalesi ile
gerekli görülmektedir (Keleş vd. 2015: 261-263). Yapılan düzenlemeler, uyulması gereken kuralları belirlediği
gibi kurullara uymayanlara da uygulanacak yaptırımları da belirlemektedir. Sanayileşmiş dünyada, bu tür araçlar
yani düzenleyici araçlar, çevre politikasını geliştiren temel mekanizma olarak görülmektedir. Bu mekanizmanın da
birincil adımı çevrenin, devletin koruma altına alması gereken kamu malı olarak kabul edilmesidir. Birlikte ve eşit
biçimde tüketilen yani tüketiminde rekabeti olmayan ve dışlanamaz mallar olarak tarif edilen (Owen,2004: 129)
kamu malların iki temel özeliği bulunmaktadır; dışlanamaması ve faydasında rekabetin olmaması. Bu özellikler
açısından çevre açıkça bir kamusal mal olarak kabul edilmektir. Ancak sürdürülebilir kalkınmanın boyutlarından
olan çevresel sürdürebilirliğin sağlanması için küresel düzeyde hareket etme gereği çevreyi aynı zamanda küresel
kamu malı ya da yarı küresel kamu malı haline getirmiştir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan “Global Public Goods: International Cooperation
in the 21. Century”, adlı çalışma ile gündeme gelen küresel kamu malı kavramı, faydası ülkeler, insanlar ve nesiller
açısından büyük ölçüde evrensel olan mallar için kullanılmaktadır. Kamu mallarında olduğu gibi küresel kamu
mallarının da iki önemli kriteri öne çıkmaktadır. Birincisi faydaları güçlü bir kamusallığa sahiptir yani tüketiminde
rekabet edilemez, rekabete aykırıdırlar. İkincisi ise, tüm insanlığı küresel kamu mallarının faydalanıcısı olarak kabul
eden evrensellik ilkesidir (Kaul, Grunberg ve Stern, 1999: 3). Dolayısıyla çevrenin kirlenmesi, bozulması, tüketilmesi
vb. problemlerin çözümü de küresel maldır ve ortak hareket edilmesi gerekmektedir. Küresel ve kamu malı olarak
kabul edilen çevre değerlerinin korunması oluşturulan çevre politikaları, hükümet politikaları içinde yer buldukça
düzenleyici araçların kullanımı da artmıştır. Sıklıkla başvurulan araçlar kirlilik ölçümleri, yasaklamalar ve cezalar,
denetimler, izin alma, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü ve çevresel etki değerlendirme olarak sayılabilir. Bu araçlar
emir ve yasaklar ile standartlar olarak gruplandırılmıştır. Emir ve yasaklar, çevreye zarar veren bazı uygulamaların yasal
olarak sınırlanması veya engellenmesini ifade ederken, standartlar ise üretim ya da tüketim sürecinde herhangi bir
kirlilik kaynağından yayılan kirliliğin insan sağlığını ve/veya ekolojik dengeyi tehdit eden bir düzeyi belirlemektedir
(Başol ve vd, 2007: 163). Üreticilerin ve tüketicilerin bu standartlara uyması beklenmekte ve uyulmaması durumunda
cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu yaklaşımı içeren politikaların uygulanmasında, düzenleyici araçlar için iyi ve
kötü yanlarından söz edilmektedir. Belirlenen standartların çevresel kaliteye objektif bakış getirmesi, her yerde ve
bütün kirleticilere eşit olarak uygulanması, yerel ayarlamalara konu olmaması bakımından özel firmaların işletme
planlamasın yardımcı olmaktadır (Gaines ve Westin, 1991: 4 akt Can, 2016: 62). Ancak diğer taraftan kirleticilerin
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fazla olması uygulamayı ve yönetimi maliyetli hale getirmektedir. Kirlilik azaltma maliyetlerinin üreticiden üreticiye
değiştiği durumlarda yani her firmanın karşı karşıya kaldığı uyum maliyetleri değiştiğinde bu araçların etkinliği
azaltmaktadır. Böyle bir durumda kirliliği en ucuz şekilde azaltan üreticiler, büyük bir maliyetle azaltanlara karşı
ekonomik üstünlük elde etmektedirler (Kelly ve diğerleri, 2009: 6). Ayrıca geliştirilen teknolojik standartların,
firmaların çevreyi korumaya yönelik ar-ge geliştirme çalışmalarını da olumsuz yönde etkilediği ifade edilmektedir
(Benk, 2006: 32). Üreticilere kurallara uymak ya da yaptırımla karşılaşmak dışında başka bir alternatif tanımadığı
için esnek olmaması ve uygun maliyetli çözünü sağlamaması yönündeki eleştiriler firmaları piyasa yaklaşımı içinde
yer alan ekonomik araçları tercihe etme yönüne doğru itmektedir.

4. Piyasacı Yaklaşım ve Araçları
Piyasa yaklaşımı, çevre sorunlarını ekonomik açıdan ele alan liberal ekonomi felsefesinden etkilenir. Dolayısıyla,
çevre sorunları tek başına bir sorun olarak algılanamaz, burada sorun olan bireyin özgürlüğüne getirilen fiziksel
sınırlamadır. Yani çevrenin bozulması birey için ekonomik bir kayba yol açıyorsa ya da kirliliğin azaltılmasında
birey kazançlı çıkacaksa çevrenin korunması önemli ve akılcı bir hamle olarak görülmektedir. Bireyin çıkarları ile
ilişkilendirilen çevre koruması düzenlemeleri ise, özgürlüğü ortadan kaldıran müdahaleler olarak görülmektedir. Bu
yaklaşım içinde, devletin düzenlemeler aracığıyla çevreye müdahalede bulunması sorunlarının daha da artmasına
neden olmaktadır. Bunun da nedeni standartlara uyulmaması halinde zora dayalı yaptırım içeren müdahalelerin
çoğunlukla piyasa işleyişini bozacağı endişesidir. Çünkü bu durum arz talep ilişkisine dayalı piyasanın, en iyi çözümü
üretmesini engellemektedir. Yaklaşımın çevre sorunlarına genel olarak çözümü, özel mülkiyetin çevre unsurlarını
içine alacak şekilde genişletilmesi ve piyasanın işler hale getirilmesini kapsamaktadır. Piyasacı yaklaşıma göre
çevrenin kamusal mal olma niteliğinden çıkartılması yani özel mülkiyete devri, o çevre değerinin aşırı kullanımın
önüne geçecektir. Çünkü artık özel mülk olan çevre değeri için kullanıcılar tarafından bir bedelin ödenmesi söz
konusudur, bu durum da kullanım azalmasına neden olacaktır. Böylece mülkün sahibi hem elinde bulunan çevre
değerinin uygun koşullarda kalmasını sağlayacak hem de çevrenin korunması mümkün hale gelecektir. İkinci
çözüm olan piyasanın işler hale getirilmesi ise, çevre kirliliğinin alınıp satıldığı pazarların oluşturulması demektir.
Tehlikeli atıklardan kurtulmak isteyen firmalar üstüne para ödeyerek bu pazarlarda atıklarını satabileceklerdir
(Keleş vd, 2015: 272-275).
Kapitalist sistemle uyumlu olması nedeniyle son yıllarda çevresel sorunlarda piyasacı yaklaşımı öngören araçların
kullanımı gittikçe artmıştır. Bu araçlar, kirlilik kontrol seviyeleri veya yöntemleri ile ilgili açık direktifler yerine
piyasa sinyalleri yoluyla davranışları teşvik eden düzenlemeler olarak tanımlanmakta olup sağladıkları ekonomik
saikle üreticinin ve tüketicinin davranışlarının değiştirilmesi hedeflenmektedir. Mülkiyet hakları, ticareti yapılabilir
kirletme izinleri, vergi ve harçlar, sübvansiyonlar, depozito-geri ödeme sık kullanılan piyasa yaklaşımı araçları
arasında yer almaktadır. Hükümetler bu araçları kullanarak bireylerin veya şirketlerin çevreye verdikleri zararların
bir kısmı için parasal karşılık talep etmektedir. Teorik olarak, eğer uygun bir şekilde tasarlanır ve uygulanırsa
piyasa temelli araçların kirliliği azaltmada toplum açısından en düşük maliyete sahip olduğu söylenmektedir.
Piyasaya dayalı araçların geleneksel düzenleme yaklaşımları üzerinde sunduğu en önemli iki avantajı, teknoloji
inovasyonu ve yayılımı için maliyet etkinliği ve dinamik teşviklerdir (Fullerton ve Stavins, 1998: 3). Bununla
birlikte, devlet müdahalesi olmadan dışsallıkları içselleştirme yönünde yeterli teşvike sahip değillerdir. Dışsallıkların
içselleştirilmesine yönelik olarak kullanılan “kirleten öder” ilkesinin uygulanmasını sağlayan karşılıklar yani vergi
ve harçlar, bu araçlar içinde en önemli ve en çok kullanıla piyasa aracı olarak görülmektedir. Çevre sorunlarında
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piyasa yaklaşımı söz konusu olduğu zaman en sık kullanılan kavramlardan biri “kirleten öder ilkesi” yoluyla çözüm
getirilmeye çalışılan dışsallıklardır.

4. Dışsallıklar
İlk kez İngiliz ekonomist Alfred Marshall tarafından kullanılan dışsallık kavramı, genel olarak piyasa ekonomisinin
işlemediği özel durumları göstermek için kullanılmaktadır. Marshall’ın ortaya koyduğu kavramı, Arthur Pigou
geliştirerek refah ekonomisi ile ilişkisini kurmuştur (Sönmez, 1987: 124). Dışsallık, “bir bireyin ya da bir firmanın,
diğer birey ve firmaları etkilediği, bir firmanın diğer firmalar üzerine maliyet yüklediği ancak zararını karşılamadığı
ya da alternatif olarak bir firmanın diğerlerine bir fayda sağladığı, ancak bu faydanın karşılığını alamadığı”
durumlar olarak adlandırılmaktadır (Stiglitz, 1994: 10). Başka bir ifade dışsallık bir karar biriminin başka bir
karar birimine doğrudan sağladığı yarar veya doğrudan yüklediği maliyetedir. Bu gibi durumlarda “ekonomik
birimlerin, faaliyetlerinin yalnızca kendi üzerlerindeki doğrudan etkilerini hesaba katıp, diğerleri üzerindeki
etkilerini ihmal etmeleri, dolayısıyla toplumun belirli bir üyesi tarafından yapılan üretim ve tüketim sonucu doğan
fayda ve maliyetlerin toplumun diğer üyelerine taşması” söz konusu olmaktadır (Batırel, 1990: 62). Dışsallıklar
üretimde ve tüketimde olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Çeşitli ekonomik faaliyetler sonucunda meydana
gelen dışsallıkların yarattığı etkilerin niteliği göz önüne alındığında pozitif-negatif dışsallıklar ayrımı ile karşılaşılır.
Bir ekonomik birimin gerçekleştirdiği faaliyet sonucunda başka ekonomik birim veya birimler bundan olumsuz
etkileniyorsa negatif dışsallık, olumlu etkileniyorsa pozitif dışsallık söz konusudur. İster negatif ister pozitif olsun
dışsallıklar, piyasanın kaynak dağılımını etkin şekilde yapamadığının bir göstergesidir.
Bir firmanın başka bir firmaya ya da tüketiciye sağladığı yarar pozitif dışsallık, doğrudan yüklediği maliyet ise
negatif dışsallık olarak adlandırılmaktadır. Çevresel kaynakların kimsenin mülkiyetinde olmaması, kullanımı ve bu
kullanımdan etkilenen kişiler için tazmin edilmeyen çevresel kayıpların ve kazançların oluşması dışsallıkların en
belirgin örneklerinin çevre alanında ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin hava ve su kirliliği yaratan sanayi
tesisleri, hava ve su için hiçbir bedel ödemedikleri için kazanç miktarları artarken aynı durum toplum açısından
negatif bir dışsallık (kirlilik) yaratmaktadır. Burada sosyal maliyet kişisel maliyeti aşmakta ve devlet araya girmediği
sürece bu tesisler faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Pozitif dışsallıkta durum tam tersi olup kişisel maliyet sosyal
maliyetten daha fazladır ve dolayısıyla toplumsal kaybın (kirlilik) oluşması söz konusu değildir. Örneğin bir kentteki
parkın, başka kentlerden gelenler tarafından kullanılmasında dışarından gelenler açısından bir pozitif dışsallık söz
konusudur. Çünkü bu parkın oluşması için hiçbir yönde katkıları olmamıştır (Turgut, 1998: 198-199). Pozitif
dışsallıklar kirlenme yaratmadıkları için, çevresel sorunları arasında en çok ilgiyi negatif dışsallıklar çekmektedir.
Sanayi üretiminin artması, kentsel alanlarının genişlemesi, tarımsal üretimi artırmaya yönelik müdahaleler hava,
toprak, su kirliliğinin ortaya çıkmasına, orman ve mera gibi doğal kaynakların tahrip olmasına ya da edilmesine,
sulak alanların kurutulmasına, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin yok olmasına yol açmaktadır. Bu da negatif
dışsallıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. “Negatif dışsallıkların ortadan kaldırılması için önerilen çözümler
yollarından dışsallıkların içselleştirilmesidir. Mal ve hizmetlerin marjinal özel faydası veya maliyetinin sosyal fayda
veya maliyetine eşitlenecek şekilde ayarlanması bir dışsallığın içselleştirilmesini” ifade etmektedir (Kargı ve Yüksel,
2010: 191). Dışsallıkların içselleştirilmesi, konuyla ilgili bireylerin teşhisini ve marjinal dışsal fayda ya da maliyetin
parasal değerinin ölçülmesini gerektirir. Bir negatif dışsallık olarak çevre kirliliğinin içselleştirilmesi konusunda akla
gelen ilk kamu ekonomisi çözümü genellikle vergiler olmaktadır. Ekonomi teorisi tarafından sosyal maliyet olarak
adlandırılan bu dışsallıkların üretim sürecinin çeşitli aşamalarında vergilendirilerek içselleştirilmesi sağlanmaktadır.
Ancak verginin dışsallığa neden olan faaliyetin kendisine mi, yoksa dışsallığın oluştuğu üretim veya tüketim
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sürecindeki girdi veya çıktıya mı uygulanacağı tartışma konusudur. Dışsallıklara neden oluşturan mallar üzerine
vergi konulması düşüncesi ilk olarak A.C. Pigou tarafından öne sürülmüştür. Pigou, olumsuz bir dışsal ekonomi
ortaya çıktığı zaman, optimum durum için, negatif dışsallık yaratan faktör ya da malın tüketim veya kullanımına
uygun bir vergi konması gerektirdiğini ifade etmiştir. Bu vergi tipi, bir kirleticinin yarattığı marjinal zarara eşit
miktardaki çıktısının her biriminden alınan bir vergi olarak tanımlanmaktadır (Pigou, 952: 223-225 akt Kargı ve
Yüksel, 2010: 193). Negatif dışsallıkların ortaya çıkmasına neden olan ekonomik birimlerin maliyet fonksiyonlarına
dahil edilmesi, özel ve sosyal maliyetler arasındaki fark minimuma indirgenmiş olacaktır. Kamu müdahalesi olmadan
piyasa mekanizması içinde dışsallıkların içselleştirilebileceğini savunan yaklaşımlardan biri de Coase Teorisi’dir.

5. Coase Teorisine Göre Dışsallıkların İçselleştirilmesi
Dışsallık kavramını Pigou’dan sonra Ronald H. Coase “Sosyal Maliyet Sorunu” isimli çalışmasında ele almıştır.
Pigou’ya göre dışsallıklar piyasa başarısızlığı sonucunda ortaya çıkarken Coase’a göre ise dışsallıklar sonucu ortaya
çıkan sorunlar yine piyasa yoluyla çözülebilir. Ayrıca dışsallıklar her iki tarafça yaratılmaktadır. Ancak Coase göre,
Pigou’cu çözüm dışsallık probleminin karşılıklılık niteliğini göz ardı etmektedir. Pigou’cu analiz bir tarafı zarar
veren diğer tarafı da mağdur olarak görmektedir. Halbuki, bir iktisadi faaliyette öncelikle gözetilmesi gereken husus,
etkinliğin nasıl sağlanacağıdır. Coase, dışsallık probleminin piyasa aktörleri arasında sıradan ekonomik faaliyetlerin
yürütümüne yönelik bir ilişki olabileceğini dolayısıyla, müzakere yoluyla çözülebileceğini iddia eder. Hükümet
düzenlemelerinin önemli bir avantajı düzenleyicilerin etkin sonuç için hangi yöntemin daha düşük maliyetle
sonuçlanacağını hesaplamak zorunda kalmamalarıdır. Ancak Coase için dışsallıklar ile ilgili sorun tam olarak bu
noktadadır. Ekonomik bir faaliyette ilke olarak dikkat edilmesi gereken asıl nokta etkinliktir. Bu nedenle dışsallıklar
konusunda düzenleyiciler ancak zararın maliyetini tam olarak hesapladıklarında etkin sonuca ulaşabilirler.
Dışsallıkların yarattığı zararı gidermek için hükümet tarafından uygulanan doğrudan düzenlemelerin kimi zaman
maliyeti tam olarak hesaplayamayabilir Coase’a göre böyle bir durumda daha düşük maliyetle çözecek diğer
seçenekler dışlandığı için sorun etkinsiz bir yolla çözülmüş olur (Baştürk, 2014: 145-146). Çevre kirliliğine
yol açan ve negatif dışsallık olarak tanımlanan olumsuzluklar için Coase teoremi, bir işletmenin neden olduğu
kimyasal atıklar ya da ses kirliliği gibi dışsal maliyetlerden etkilenen kişilerin, atıkları azaltması ya da kontrol altına
alması için bu işletmeye para teklif edebileceğini söylemektedir. Böylece kirlilik yaratan atıklardan sorumlu olan
işletme için bu atıklar artık değer yaratan varlıklar haline dönüşecektir. İşletme sahibi, bu teklifinden yararlanmak
için atıklarını azaltma yollarını aramaya başlayacaktır. (Parlakay ve Yavuz, 2016: 213). Coase teorisinin işleyişini
açıklamakta kullanılan bir diğer örnek de Polinsky tarafından açıklanmıştır: Bir fabrikanın çıkardığı dumanın
çevresindeki beş çamaşırhane işletmecisine zarar verdiği ve herhangi bir müdahale olmadığında çamırhane
işletmecileri toplam 375TL maliyete katlandığı bir durumda fabrikanın neden olduğu dumanın iki farklı yoldan
çözümü mümkündür. İlk olarak fabrika tarafından maliyeti 150 birim olan duman önleyici kurulabilir ya da her
çamaşırhane işletmecisi kişi başına maliyeti 50 birim olan elektrikli kurutma makinesi alır. İkinci seçenekte beş
çamaşırhanenin her birinin kurutma makinesi alması durumunda maliyet 250 birime ulaşacağı için etkili çözüm,
fabrikanın duman önleyici kurmasıdır (Aktaran: Baştürk, 2014: 146-148). Coase’a göre işlem maliyetinin düşük
ya da sıfır olduğu durumlarda ekonomik birimlerin piyasada anlaşmaları mümkündür. Elbette bu yol taraflarının
sayısının anlaşmayı karşılıklı sağlayabilecek kadar az olduğu durumlar için geçerlidir. Sayının bunu sağlayamayacak
kadar çok olduğu durumlarda teori, etkisiz bir taraf olan devletin ve sisteme yasal yollarla düzenleyici karışmalarda
bulunması gerektiğini de kabul eder. Bir diğer kabulü ise gerçek ekonomik sistemlerde işletme maliyetlerinin hiç
bir zaman sıfır olmayacağıdır (Seçilmiş, 2016: 14).

222

VOLUME 21

CURRENT DEBATES IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE,
URBAN DESIGN & ENVIRONMENTAL STUDIES
Aslı Doğan, Günay Gönüllü

6. Kirleten Öder İlkesi
Çevrenin korunması sorumluluğunun ve çevrenin korunmasına bağlı ek giderlerin kirleticiye yani çevreye zarar
veren kişi veya kuruluşa yükletilmesine dayalı ilke, 1972 yılında OECD tarafından konsey tavsiyesi olarak ortaya
atılmıştır. OECD’nin tanımına göre, “kirletenin çevrenin kabul edilebilir bir durumda olmasını sağlamak için kamu
otoritelerince belirlenen kirliliği önleme ve kontrol etme masraflarına katlanması” anlamına gelmektedir (Turgut,
1998: 200-202). Bu ilkenin uygulanmasından beklenen kirlilikle mücadele için belirlenen önlemlerin maliyetinin,
üretim ve tüketim sırasında kirliliğinin ortaya çıkmasına neden olan mal ve hizmetlerin maliyetine yansıtılacağı,
yani dışsallığın içselleştirileceği ve kirliliğin sosyal maliyetini yüklenen kişiler ya da firmaların sınırlı da olsa çevresel
değerleri rasyonel kullanmaya başlayacağıdır. İlke aynı zamanda ekonomik alandaki dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi
olgusunun hukuki açıklaması olarak görülmektedir. Turgut’a göre, ilkenin OECD tarafından kabul edilmesinin
nedenleri arasında, çevresel kaynakların sınırlı olduğu gerçeğinin farkına varılması ve bunların üretim ve tüketim
faaliyetlerinde kullanılmasının çevresel bozulmalara yol açabileceğinin algılanması yatmaktadır (Turgut, 1998: 202207). İlke aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gerçekleştirilme araçlarından da biri olmuştur. Kirleten
öder ilkesinin uygulanmasındaki en önemli sorulardan biri, hangi dışsallıkların, ne ölçüde ve nasıl içselleştirileceği
yönündedir. Bu soruya yanıt arama çabasında, kirleten öder ilkesinin geniş ve dar anlamları ile karşılaşılmaktadır.
Kirletenin yarattığı kirliliğin ortaya çıkardığı sosyal maliyetin tümünün karşılanmasının öngörülmesi halinde
ilkenin geniş anlamı söz konusu olmaktadır. Bu durum dışsallıkların tamamıyla içselleştirilmesini ifade etmektedir.
İçselleştirmenin tam olduğu bu durumda kirleten, yalnızca kirlenmenin önlenmesi ve giderilmesi masraflarını
yüklenmekle kalmaz, aynı zamanda kirliliğin yol açtığı çevresel zararlardan da sorumlu sayılmaktadır. Kirletenin, yol
açtığı kirliliğin tüm sosyal maliyetine değil de esas itibariyle kirliliği önleme ve gidermenin masraflarına katlanması
durumunda ise kirleten öder ilkesinin dar anlamı söz konusudur. Burada çevresel zararları tazmin boyutu ilkenin
kapsamı dışında kalmakta olup dışsallıkların kısmen içselleştirilmesi gündeme gelmektedir. İlkenin dar anlamında esas
olan tek bir kirletene, yarattığı kirliliğin tüm sonuçlarını yüklemek değil, kirliliğin yarattığı maliyetleri kirletenlere
yaymaktır. Aslında İlkenin geniş ve dar anlamlarının önemi esas olarak sorumluluk ve yükümlülük kısmında
ortaya çıkmaktadır. Geniş anlamda hem yükümlülük, hem de sorumluluk boyutu bulunurken, dar anlamda
sadece yükümlülük boyutu bulunmaktadır. Çevrenin korunmasının sorumluluğunun ve maliyetlerinin kirleticiye
yükletilmesine dayalı olan ilke, ister dar anlam isterse de geniş anlam kabul edilsin, öncelikle çevreye verilen
zararlardan kimin sorumlu olduğunu, kimin zararın giderilmesine katlanması ve bunun için ödemede bulunması
gerektiğini ve de kimin çevreyi eski haline getirmekle yükümlü olduğunu belirlemektedir (Budak, 2000: 32).

7. Kirleten Öder İlkesini Tersine Çevirmek
Kirleten öder, peki ya kirletmeyen? Kirletmeyenin bir ceza ödemeyecek olması ya da ek mali yükümlülük altına
girmemesi çevreye yönelik politikaların uygulanmasında kaynakları kullananların yeterli sorunluluk almalarına
ve kendiliğinden önlem geliştirip davranış değiştirmelerine yol açar mı? Yoksa bunu, hatanın cezalandırılması
pedagojisinden çıkartıp doğru eylemlerin ödüllendirilmesi yönünde araçlar geliştirilmesi daha başarılı sonuçlar
mı doğurur? Bunun tartışılması için kirleten öder ilkesinin uygulandığı hava, su, ışık, toprak, gürültü gibi birçok
kirlilik alanında inceleme yapmak bu çalışmanın kapsamını aşacağı için konu hava kirliliği özelinde incelenecektir.
Hava kirliliğinin neden olduğu çevre sorunlarına yönelik Kirleten Öder İlkesi kapsamına uygulanan yöntemlerin
başında izin verilen standart emisyonların aşılması durumunda kesilen cezalar ve kontrol ödemeleri gelmektedir.
Özellikle sanayiden kaynaklı hava kirliliğinde, izin verilen sınır değerlerin aşılması durumunda hava emisyonu
konulu çevre izni kaldırılır. Diğer bir anlatımla tesisin çalışma izni ortadan kalkar.
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Hava kirliliğinin bir diğer kaynağı ise ulaşımdan kaynaklanan emisyondur. Amacı “trafikte seyreden motorlu
taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak,
egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve
esasları belirlemek” olan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’ne göre motorlu araç sahipleri her iki yılda bir,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmak zorundadır.
Sınır değerleri aşan araçlarda araç sahibi, aracın gerekli bakım, onarım ve tamiratını yaptırarak otuz gün içerisinde
yeniden egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılmadığı tespit edilen
araçlara ve de egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğu
tespiti edilenlere, ilgili yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir, taşıt
sahibine 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve
idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır.
Evsel ısınma amaçlı enerji kullanımı da bir diğer hava kirletici kaynaktır. Burada kirlilik, konutlarda tüketilen enerji
kaynağından çıkan atık gaz ve partiküllerin atmosfere bırakılması yoluyla gerçekleşebileceği gibi, konutlarda tüketilen
elektriğin üretileceği enerji santrallerinden de kaynaklanabilmektedir. Her iki durumda da oluşan hava kirliliği
konutların gereksinler doğrultusunda oluşmaktadır ve bu kirliliğe ilişkin olarak doğalgaz şebekesinin bulunduğu
yerlerde konutlarda ısınma amaçlı başka bir kaynağın kullanılmasının yasaklanması dışında bir kontrol, yaptırım,
sınır değer, bu sınır değerin aşılmasında doğan bir ceza tanımlaması bulunmamaktadır. Oysa bir konutun ısınma,
aydınlanma ve içinde yaşayanların günlük gereksinimlerinin karşılanması sırasında tüketilen enerji ve bu enerji
için kullanılan kaynakların yarattığı kirlilik düzeyi motorlu araçlardan az değildir. Konutlarda kullanılan enerji
miktarının azaltımına yönelik tek uygulama 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre,
2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için enerji kimlik belgesi (EKB) zorunluluğu getirilmesidir. 2 Mayıs
2017’den sonra bina alım-satımlarında EKB olmadan işlem yapılamayacağı, alım yapacak kişilerin aldığı yapının
enerji sınıfını böylece bileceği, konut seçimini de buna göre yapabileceği düşünülerek hazırlanan mevzuat, konut
sahiplerine konutunu daha yüksek fiyattan satmak istiyorsan enerji sınıfını daha temiz noktaya çıkartacak yatırım yap
emrini vermektedir. Emlak sahipleri yatıkları yalıtım vb yatırımların bedelini satıştaki fiyat artışından karşılayacağı
düşünülmektedir. Peki ya evini satmayıp kendi oturmaya devam edecek mülk sahipleri için mevzuatın bir teşviki
var mı sorusuna olumlu yanıt vermek bugün için olanaklı değildir.
Enerji Verimliliği Kanunu’na göre hazırlanan bir diğer tüzel metin 27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına
Dair Yönetmelik’tir. Amacı “enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi
üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında
verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olan yönetmeliğin Beşinci Bölümü’nde enerji
verimliliğini artırıcı önlemler alanlara, yani Verimlilik Artırıcı Projeleri olanlara destek verilmesi söz konusudur.
Ancak bu destek endüstriyel işletmeler ile sınırlıdır.
Türkiye İstatistik Kurumu (Tuik) verileri başta olmak üzere, çeşitli kaynaklardan yapılan araştırmalarda Türkiye için
konutlarda ısınma, aydınlanma vb amaçlı tüketilen enerji miktarının toplam enerji içindeki yüzdesine ulaşılamamıştır.
Ulaşılabilen tek veri konutlarda (meskenlerde) tüketilen elektrik enerjisinin miktarıdır. TÜİK verilerine göre
konutlarda tüketilen elektrik enerjisi 1970 yılında toplam enerji tüketiminin %15,9’unu oluştururken 2009 yılında
en yüksek değerine çıkarak %25’lik bir orana erişmiş, en güncel veri olan 2016 yılında ise %22,2’lik bir paya
sahip olmuştur (TÜİK, 2018). 2011 verileri kullanılarak yapılan bir çalışmaya göre Türkiye’de enerji tüketiminden
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kaynaklı yıllık sera gazı emisyonu 258 milyon tondur ve konut sektörü de yıllık toplam enerji kullanımın %
27’sinden sorumludur (Karahan, 2014: 74). Ülkede tüketilen toplam enerjinin 1/4’ü, elektriğin ise 1/5’i gibi
önemli bir orana sahip olmasına karşın konutlara ilişkin olarak hazırlanan yasal düzenlemeler ne endüstri, ne de
motorlu araçlara yönelik hazırlanan yasal metinlerdeki gibi yaptırım, ceza, teşvik vb uygulamalar içermemektedir.
Oysa farklı ülkelerin bu konudaki uygulamalarına bakıldığında kredi olanaklarından vergi indirimlerine kadar
birçok teşvik modelinin uygulandığı görülmektedir.
Polonya, AB’nin 2002 yılında yayınlan ve 2009’dan itibaren yürürlüğe giren Binaların Enerji Verimliliği direktifine
uyum sağlayabilmek için Mortgage sisteminin bina yalıtım ve enerji sakınımı projelerine nasıl aktarılabileceği
konusunda bir çalışma hazırlamıştır. Şubat 2018’de yayınlanan bu çalışmaya göre şu anda Polonya’daki binaların
ortalama karbon salınımı kat başına 110 kg CO2 düzeyi ile Avrupa ortalamasının oldukça üstündedir. Gerek yeni
binaların taşıması gereken enerji verimliliği özellikleri gerekse eski binaların ısı ve ışık başta olmak üzere enerji
tüketimini azaltmak yönünde yapacakları harcamalar için gerek duyacakları kediyi mortgage sistemi ile çözme
yoluna gitmektedir (Polish Green Building Council, 2018).
Hollanda Devleti her hanenin minimum enerji gereksinimini hesaplayarak bunun üzerinde enerji tüketmesi
durumunda yüksek vergi getirerek halkı gereksiz enerji tüketiminden caydırmayı hedeflemektedir. Minimum
harcama miktarını aşmayan kullanıcılardan ise enerji vergisi dahil hiçbir bedel alınmamaktadır (government.nl,
2018). Türkiye’de de 2014 yılında, dönemin maliye bakanı araçlara emisyon vergisi getirileceğini, yüksek emisyonlu
araçlardan yüksek, düşük emisyonlu araçlardan ise düşük vergi alınacağını, bunun üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü
açıklasa da (Milliyet, 21.09.2014) henüz bu uygulama yasal olarak geçerlik kazanmamıştır.
İngiltere’de hükümete yakınlığı ile bilinen Policy Exchange araştırma merkezinin yaptığı bir çalışmaya göre, ısı
yalıtımı yapan konutlardan emlak vergisinin 5.000 sterlin daha düşük alınmasının 270.000 konutun yatılım
yapma yoluna gideceğini ortaya koymaktadır. Merkez yetkilileri, ülkede uygulanmakta olan Yeşil Anlaşma Programı
çerçevesinde, milyonlarca evin daha az enerji harcar hale getirilmesinin amaçlandığını ancak kredi ve benzeri bir
teşvik içermeden yürütülen program kapsamında çalışmanın yapıldığı tarihe kadar 16.000 konutun enerji yalıtımını
gerçekleştirdiğini, bu sayının da beklenenin oldukça altında olduğunu belirtmektedir (The Guardian, 2018).
New York’ta uygulanan bir başka teşvik türü ise konutlarda geçerli olmak üzere, binaların enerji verimliliğini
artıracak ve enerji gereksinimini yenilenebilir kaynaklardan karşılamalarını sağlayacak her türlü yatırım, izolasyon,
iyileştirme ile bu binalar emlak ve diğer bina ile ilgili vergilerden 15 yıl süreyle muaf tutulmaktadırlar (New York
Eyaleti Emlak Ofisi Vergi Hizmetleri, 2018)
ABD’de Gelir İdaresince (Internal Revenue Servise-IRS) uygulanan bir araç ise evini bir önceki yıla göre daha enerji
sakınımlı hale getirirken tüketici cam, kapı çatı gibi alanlarda yaşanan kayıplar için yapmış olduğu toplam masrafın
%10’u, yenilenebilir enerji üretimi için kullanılacak ekipman yatırımına harcadığı bütçenin %30’u oranında vergi
indirimi alabilmektedir. Bu indirim yasayla tanımlı yıllar için geçerli olup üst limit 500 $ tutarındadır. Bu indirim
miktarının en çok 200$’ı cam, kapı, çatı gibi alanlarda yaşanan ısı kayıpları için yapılan harcama kaleminde
kullanılabilmektedir (IRS, 2018).
Türkiye’de ise bu alanda tek uygulamanın Enerji Kentleri Ağı üyesi Bornova Belediyesi’nce gerçekleştirildiği söylenebilir.
1990 yılında Avrupalı belediyelerin sürdürülebilir enerji alanında katılımcı kentlerin rolünü ve kapasitesini
geliştirme amacıyla kurulan Enerji Kentleri Ağı, Enerji Geleceğine Yatırım Yapan Avrupa Yerel Yönetimler Ağı
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olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Enerji Dönüşümünde Yerel İdareler Derneği olarak faaliyet gösteren
Enerji Kentleri Ağı’nın 30 farklı ülkeden, 400’den fazlası yerel yönetim olmak üzere, binin üzerinde üyesi
bulunmaktadır. Ağın amaçları arasında; çevrenin korunması ve kentsel politikalar konularında yerel, ulusal ve
Avrupa Birliği politikalarına yön vermek; yerel yönetimlerin sürdürülebilir enerji alanındaki rol ve becerilerini
güçlendirmek; Avrupa Birliği kurumlarının enerji, çevre koruma ve kentsel politika alanlarında çıkarlarını temsil
etmek ve politikaları ve önerileri etkilemek; deneyim alışverişini bilgi transferi ve ortak projelerin uygulanması
yoluyla geliştirmek ve tanıtmak sayılabilir. 2018 yılı itibariyle Ağda Türkiye’nin Bornova, Büyükçekmece, Gaziantep,
Karşıyaka, Nilüfer ve Seferihisar olmak üzere altı üyesi bulunmaktadır (energycities, 2018). Bu ağ içinde yer alan
Bornova Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla güneş, jeotermal, su ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji
kaynağı kullanan binalardan artık her türlü belediye ücreti yüzde 25 indirimli alınmaktadır. Bornova Belediyesi,
bu uygulamadan önce 300 kilowattlık Fotovoltaik Güç Sistemi kurmuş ve bu sistemle her yıl 250 bin ton karbon
salımını engelleyen kirleten öder ilesini tersine çevirmek konusunda Türkiye’de ilk örneklerden birini yaşama
geçirmiştir. Bornova Belediyesi’nin Erzene Mahallesi’nde 2013’te çalışmalarına başladığı ve 2014 yılı sonunda üretime
geçen 300 kilowattlık Fotovoltaik Güç Tesisi’nde üretilen elektrik 20 ayda maliyetini karşılayıp para kazandırmaya
başlamıştır. İzmir Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği kazanarak 820 bin liralık proje bedelinin 234 bin lirasını
karşılayan Bornova Belediyesi, 2016 yılının Haziran ayından itibaren Fotovoltaik Güç Tesisi için harcadığı paranın
tamamını burada üretilen elektrikten karşılamıştır (Bornova Bel., 2018).

8. Sonuç
Çevre koruma çabalarında 1970’li yıllarda ortaya çıkan kirleten öder ilkesi, ilk çıktığı yıllarda büyük heyecan
yaratmasına ve günümüze kadar gelişim de göstermesine rağmen bugün artık sürdürülebilir kalkınma raporlarının
dayandığı kirliliği önleme çabalarının tartışılması gerekmektedir. Başka bir ifade ile kirletmemeyi sağlayacak önlemler
alınmalıdır. Kirleten ödüyorsa kirletmeyen desteklenmeli yaklaşımı dünyanın çeşitli ülkelerinde benimsenen ve
temelde kredi olanağı sağlanması ya da vergi azaltımına gidilmesi gibi yollarla uygulanmaktadır. Kirliliği önlemenin
kirliliği ortaya çıkartan taraf için de olumlu dönüşleri vardır. Bu çalışma kapsamında değinilen örneklerdeki gibi,
konutlarda enerji verimliliğini artıran önlemler alınması kullanıcının ödeyeceği yakıt ve elektrik faturalarında
düşüşe neden olacak ve başta yaptığı iyileştirme yatırımlarının amortismanı belli bir süre sonra sağlanacaktır. Ancak
bu iyileştirmeden yalnızca konut sahibi ya da kullanıcısı yarar sağlamamaktadır. Konutların enerji verimliliğinin
artırılması ülkede üretilen elektrik enerjisini ve buna bağlı oluşan hava kirliliğini de azaltacağı için devlet de burada
kar eden taraftır. Gerek elektrik üretimi gerekse hava kirliliğine bağlı oluşan solunum yolu hastalıkları, kanser
ve bu hastalıkların tedavisi için devlet tarafından ödenecek sağlık katkı payı ile bu hastalıklar nedeniyle kişilerin
ekonomik üretkenliklerinde yaşayacakları azalmanın GSMH’ye etkisi; başta tarihi olmak üzere yapıların yıpranması
ve daha sık bakım gerektirmesi; asit yağmurları ile verimli toprakların verimsizleşmesi, ürün rekoltelerinin düşmesi;
sucul ortamın asitlenmesi sonucu türlerin azalması/kaybolması ve burada sayılamayan daha bir çok sonuç aslında
devletleri zarara sokmaktadır. Coase teorisindeki endüstriyel kimyasallardan zarar görenlerin tesise para ödemeyi
teklif etmesi gibi devlet de konut sahiplerine yapacakları iyileştirme için tıpkı endüstri kesimine uyguladığı gibi vergi
muafiyeti, kredi teşvikleri getirmelidir. Bu tür muafiyet ve teşviklerden bir an önce yararlanmak isteyecek konut
sahipleri, belki de beklenen ve öngörülen süreden çok daha önce istenen iyileştirmeleri tamamlamış olacaklardır.
Böylesi uygulamalar devleti zarara sokmayacağı gibi uzun erimde kar etmelerini de sağlayacaktır.
Amaç gerçekten sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi ilkelerine uyumlu kalkınma modelleri geliştirmek ve çevre
sorunlarını mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alarak azaltmak ise devletlerin yalnızca emir-ceza ekseninde
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var olmamaları, piyasa koşulları içinde çözüm aranıyorsa ve anamalcı istem vazgeçilmez ise o halde devletlerin de
bu sistem içinde bir aktör olarak yükümlülük altına girmesi, özetle yalnız kirletene ödettirmemesi, aynı zamanda
kirletmeyene de ödemesi gerekmez mi?
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A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE
KANDIRA’S CITTASLOW POTENTIAL
KANDIRA’NIN CITTASLOW OLMA POTANSİYELİNİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA8
Hande Yüksel Altıntaş (Kocaeli Üniversitesi), Örgen Uğurlu (Kocaeli Üniversitesi)

Abstract:
The term “Cittaslow” is used in Turkish as “Yavaş/Sakin Şehir”. Its main aim is to improve the life quality in city, to
revive the local values that is almost extinct because of the globalization and to contribute development of cities as part
of sustainability. Seferihisar is the first city in Turkey which became Cittaslow in the year 2009. Cittaslow that means
a sustainable city model, has presented a local development alternative to the cities by the help of criterias assigned.
In this paper, it’s been studied on the possibility of Cittaslow in Kandira, Kocaeli. The aim of this study is to set forth
the sustainable development model based on local values that Cittaslow suggested could be applied in Kandıra. While
Kandira was taken example, the idea of participating to Cittaslow Movement became effective because this would
provide important contributions to reach the targets such as; to protect natural texture that it has and local values that
are the reason for originality, to increase the level of socio-economic development, and to prevent immigration because
of the lack of employment, and to evaluate the existing potential that provides development of the district.
Key words: Globalization, Cittaslow, Sustainability.

1. Giriş
Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu günümüze uzanan bu süreçte, çevrenin kendini yenileyebilme kapasitesinin
üzerinde sömürülmesinin yarattığı sorunların yoğun bir biçimde yaşandığı kentler, kaçınılmaz olarak sürdürülebilirlik
kavramının uygulama alanları arasına girmiştir. Bu bağlamda, yerel sürdürülebilirlik ve kentlerin özgün değerlerini
çevreci prensiplerle ön plana çıkaran Cittaslow Hareketi, kapitalist küreselleşmeye karşı önemli bir alternatif
sunmaktadır (Pink, 2009, s. 455).
Bu çalışmanın amacı, Kocaeli’ne bağlı Kandıra ilçesinin Cittaslow olma potansiyelinin araştırılmasıdır. Kandıra
örneğinin seçilmesinde, sanayinin başkenti olarak adlandırılan Kocaeli’nde konumlanmış olmasına karşın sanayi
etkinliklerinden uzak, tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik bir yapıya sahip olması, bozulmamış doğal yapının
sürdürülmesi etkili olmuştur. Ayrıca Cittaslow’un temel vurgusu olan yerel değerlerin korunması ölçütüne
yönelik olarak sahip olduğu Kandıra Yoğurdu, Kandıra Bezi ve Kandıra Taşı gibi kentle bütünleşmiş değerlerin
bulunmasının yanı sıra Kocaeli’nin diğer ilçeleriyle kıyaslandığında en düşük sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine
sahip olması, istihdam olanaklarının yetersizliği nedeniyle sürekli göç vermesi gibi olumsuzluklara çözüm önerisi
8 Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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olarak yerel değerlere dayalı bir kalkınma modeli sunan Cittaslow’a üyeliğin gerçekleştirilmesinin kentin geleceğinin
biçimlenmesinde önemli bir adım olacağı düşüncesi de Kandıra örneğinin seçilmesinde belirleyici olmuştur.
Çalışmada Kandıra’nın Cittaslow ölçütleri üzerinden bu potansiyeli ne kadar taşıdığı sorusuna yanıt aranacaktır.
Bu amaca yönelik olarak, nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerinden görüşme, saha notları ve
döküman inceleme kullanılmıştır. Cittaslow ölçütleriyle Kandıra’nın uyumunun incelenmesi amacıyla, Cittaslow
Türkiye Teknik Koordinatörü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi
Başkan Yardımcısı, Kandıra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) Kandıra Şube Müdürü ve Kandıra halkı
ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler, görüşmecilerin oluruyla kimi zaman ses kaydı alınarak kimi zamansa
yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle açık uçlu sorular sorularak kaydedilen notlardan ve elektronik posta
yoluyla yönlendirilen sorulara alınan yanıtlardan derlenerek oluşturulmuştur. Veri toplamak için gerçekleştirilen bir
diğer çalışma da saha notları alma yöntemidir. Araştırma alanını oluşturan Kandıra’ya, aralıklarla gerçekleştirilen
ziyaretlerde gözlemler yapılmıştır. Gözlemler sonucu elde edilen veriler gözlemci yorumu yöntemi ile verilen bilgileri
pekiştirmek amacıyla sunulmuştur.

2. Cittaslow’un Doğuşu
“İçinde bulunduğumuz yüzyıl dinamizmin ve ivmelenmenin etkisiyle, sanayi medeniyetinin yanlış şekilde yorumlanmasından
doğmuştur. İnsan kendisini yorulmaktan kurtaracak olan makineleri icat etmekte ve bu makineleri bir yaşam stili olarak
görmektedir. Bu yaklaşımdan bir çeşit kendine dönük yamyamlık türemiş, homo sapiens kendini yemeye, sindirmeye ve
yok etmeye yönelmiştir.” (Petrini ve Padovani, 2012, s. 111).
Küreselleşme ve hız kavramlarının şekillendirdiği tüketime odaklı yaşam biçimi insanları kendi doğasından
uzaklaştırmaktadır. Hızlı yaşamın etkisi altına aldığı alanlardan biri de beslenme alışkanlıkları olmuştur. Küreselleşmeyle
birlikte zincir halinde dünyanın her yerine yayılan fast foodlar hızın ve tüketim kültürünün sembollerinden biri haline
gelmiştir. Slow Food, “hız” ın yerine “yavaş” kavramını, küresel değerlerin baskınlığına karşı çeşitliliğin, yerel ve
özgün değerlerin önemini vurgulayan bir hareket olarak Carlo Petrini önderliğinde 1986’da İtalya’da ortaya çıkmıştır.
İtalya’da bulunan Greve in Chianti kentinin belediye başkanı Paolo Saturnini, Slow Food Hareketi’ni bir yaşam
tarzına dönüştürerek tüm kente aktaracak bir biçimde geliştirmeyi önermiştir. Saturnini, kısa sürede Orvieto,
Positano ve Bra’nın belediye başkanlarını da bu girişime dahil etmeyi başarmış ve Cittaslow 1999 yılında dört
İtalyan kentinin yerel düzeyde başlattıkları bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Uluslarası Cittaslow Birliği’nin resmi
olarak kuruluşu, 20 Temmuz 2000 tarihinde Roma’da dört kurucu kentin “Cittaslow Sözleşmesi’ni” imzalamasıyla
gerçekleşmiştir (Petrini ve Padovani, 2012, ss. 155-156). Böylece, Slow Food, kendinden, felsefe kardeşi olan
Cittaslow’u hem bir birlik hem de hareket olarak doğurmuştur. Cittaslow Hareketi’nin gelişimi incelendiğinde
özü ve prensipleriyle uyumlu olarak özellikle küçük kentler ve kasabalarda uygulandığı görülmektedir. Birliğin
tüzüğünde de belirtildiği üzere birlik organlarının gerekçeli kararıyla aksi bir hüküm verilmedikçe nüfusu 50.000’i
aşmayan kentler başvurabilmektedir. Radstrom (2011, s. 101), Cittaslow’un amaçladığı hedeflerin daha büyük
kentlerde de başarıya ulaşabileceğini ancak küçük kentlerde uygulanmasının daha verimli olacağını belirtmektedir.
Uluslararası bir ağ niteliği taşıyan Cittaslow Birliği’ne katılım için belirleyici olan nüfus sınırlamasının yanı sıra,
gerçekleştirilmesi gereken bir dizi ölçüt belirlenmiştir (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010, s. 41). 1999 yılında birlik
tarafından belirlenen ölçütler, hareketin sadece İtalya ve Avrupa değil tüm dünyada yayılması sonucu, evrensel bir
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niteliğin kazandırılması amacıyla revize edilmiştir. Oluşturulan yeni ölçüt ve değerlendirme sisteminin bir yıllık
deneme süresine tabi tutulacağı belirtilmiştir. Birlik tarafından kabul edilen ölçütler: Çevre politikaları, doğal ve tarihi
mirasın korunması, yerel değerlerin sürdürülebilirliği ve farkındalık oluşturulması üzerine kuruludur. Bu ölçütler
çevre politikaları; altyapı politikaları; kentsel yaşam kalitesi politikaları; tarımsal, turistik, esnaf ve sanaatkarlara
dair politikalar; misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar; sosyal uyum ve ortaklıklar olmak üzere yedi
ana başlık altında toplanmıştır (http://cittaslowturkiye.org/, 09.04.2018).
Cittaslow Hareketi, ortaya çıktığı 1999 yılından bu yana sadece İtalya ile sınırlı kalmamıştır. İtalya’da başlayan bu
akım birçok kent tarafından benimsenmiş ve uluslararası alanda yaygınlık kazanmıştır. Türkiye’nin de yer aldığı
uluslararası birliğin üyeleri Çin’den Yeni Zelanda’ya, Amerika’dan Güney Afrika’ya kadar geniş bir alanda dağılım
göstermektedir. Türkiye, İzmir’e bağlı Seferihisar ilçesinin 28 Kasım 2009 yılında salyangoz logosunu kente
kazandırmasıyla Cittaslow Hareketi’ne dahil olmuştur. Seferihisar’ın ardından hareketin Türkiye’de yaygınlaşması
için yapılan çalışmalar kısa sürede başarıya ulaşmıştır. 2018 yılı itibariyle Akyaka, Eğirdir, Gerze, Gökçeada, Göynük,
Halfeti Perşembe, Şavşat, Seferihisar, Vize, Tarakli, Uzundere, Yalvaç ve Yenipazar olmak üzere Türkiye’de on dört
üye kent bulunmaktadır.

2.1. Cittaslow Olmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Bir bütün olarak Yavaşlık Hareketi, hızın hakimiyeti karşısında bireylerin, “anlamlı bir şeyler yapmak için” zaman
ayırma çabası ya da arzusu olarak görülmektedir (Güven, 2011, s. 117). Yaşam pratiklerini kökten bir anlayışla
değişikliğe uğratan bu felsefenin kentsel ölçekte uygulanması, insanlara her alanda hızlı olmayı ve tek tipleşmeyi
baskılayan anlayışın reddedildiği bir kent ortamı sunmaktadır.
Cittaslow Birliğe’ne üye olan Orvieto ve San Vincenzo kentlerinin incelendiği bir çalışmada, bu örnekler üzerinden
yapılan değerlendirmeye göre sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için önemli bir model olan Cittaslow’un
temel başarılarından biri, küreselleşme ve homojenleşmeye karşı alternatif bir paradigma oluşturmasıdır. Bunun
yanı sıra; yerel farklılıkların korunması, yerel ekonominin gelişmesi ve yerlerin anlamlaştırılmasına olanak veren
Cittaslow Hareketi, kültür ve geleneklerin korunmasına yönelik olarak bir felsefenin geliştirilmesini de beraberinde
getirmektedir (Yurtseven ve diğerleri, 2010, s. 48).
Park ve Kim (2014), Cittaslow felsefesinin ve uygulamalarının, turizmin gelişmesinin yerel halkın girişimi ve
güçlendirilmesiyle ilişkisi bakımından ne kadar etkili olduğunu birliğe 2007 yılında üye olan Goolwa kenti
üzerinden incelemişlerdir. Kent sakinleriyle yapılan görüşmelerde, Cittaslow’a katılımla birlikte yerel girişimlerin
ve başarılı etkinliklerin gerçekleştirilmesinin turizmi olumlu yönde etkilediği fikri güçlü bir şekilde desteklenmiştir.
Panait (2011), Hollanda Cittaslow Ağı’nın ilk üyesi ve merkezi olan Midden Delfland üzerine yaptığı bir çalışmada
kentin üyeliğinin gerçekleştiği 2008 yılından itibaren geçirdiği değişiklikleri incelemiştir. Sürdürülebilirliğin sağlanması
için daha net hedeflerin belirlenmesi ve karar alma sürecinde kent sakinlerinin güçlü bir konuma gelmesi, planlama
sürecinin çevreyi ve yaşam kalitesini dikkate alan yeni bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesi üyelikle birlikte kentin
elde ettiği kazanımlardır.
Yerel bir kalkınma modeli olarak ortaya çıkardığı dinamikler açısından değerlendirildiğinde Cittaslow Hareketi’nin
özellikle kadınlara yönelik önemli bir istihdam potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Ev pansiyonculuğu, geleneksel
lezzetler üzerine mekan işletmeciliği, halıcılık, lokantacılık, el sanatları, konserve, tarhana, reçel, kurutulmuş sebze
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vb. üretme, organik tarım gibi işlerin çoğu kadınların ev içi rollerinin ya da becerilerinin devamı niteliğinde
karşımıza çıktığını belirten Sungur (2013), Cittaslow unvanını kazanan kentlerde yerel girişimlere yapılan vurgunun
kadınların bu sürece sağlayacağı katkının önemini bir kat daha artırdığının altını çizmektedir. Kadının ekonomik
ve sosyal statüsünün gelişmesi, emeğinin daha görünür hale gelmesi için hem girişimci hem de karar alıcı olarak
söz sahibi olması ve daha aktif roller üstlenmesi gerekmektedir.
Cittaslow üyeliğinin beraberinde getirdiği kazanımların yanı sıra zayıf ve tartışılan yönleri de bulunmaktadır.
Hareketin yavaşlık vurgusunun, yerel halkın algısında geriye gitmek, atalet ve durmak gibi kavramları çağrıştırması
olumsuz bir yaklaşımın gelişmesine neden olabilmektedir. İspanya’daki Cittaslow’lardan biri olan Begur’da birçok
kişinin Cittaslow’u ölü kentlerle karıştırdığı bilinmektedir. Türkiye’de kavramın yavaş yerine sakin kent olarak
adlandırılmasının da yetersiz kaldığı ve bu durumun gelecek süreçte de devam edebileceği vurgulanmaktadır
(Donat ve Savaş Yavuzçehre, 2016, s. 1486).
Başka bir eleştiri ise, kent için marka bilinirliği sağlayan Cittaslow’un tanınırlığın ve dolayısıyla kente olan insan
talebinin de artması yönünde bir etkiye sahip olmasıdır. Özellikle kentte ikinci konut edinen zengin nüfusun artışı,
kaynakların daha fazla kişi tarafından kullanılır hale gelmesi ve bu artış sonuncunda yaşanacak olan pahalılaşmanın
yerel halkın aitlik hissini zedeleyebileceği ve öz değerlerin korunmasını engelleyebileceği ileri sürülmektedir (Acuner,
2015, s. 62). Ayrıca artan pahalılaşma, ürün ve hizmetlerin varlıklı sınıfların yaşam tarzına göre sunulmasının
kent üzerinde yaratacağı bir başka risk ise soylulaştırmadır. Turizm, kırsal soylulaştırma ve kırsal toplulukların
metalaşmasının arkasında yatan en önemli etkenlerden biri olarak görülmektedir (Nillson, Svard, Widarsson
ve Wirell, 2011). Cittaslow unvanının kazanılmasıyla birlikte kentlerin tanınırlığının artması ve turistik açıdan
çekici hale gelmeleriyle ortaya çıkabilecek olan aşırı talebin yarattığı tehlikeler açısından yerel yönetimlerin dikkatli
olmaları gerekmektedir.
Gündüz (2012), Cittaslow modelinin gelişim seyrini Seferihisar üzerinden incelediği çalışmada, büyük kentlerin
karşısına küçük kentlerin dayanışmasını yerleştirmek fikrinden uzaklaşılarak, küçük yerleşimler arasındaki rekabetin
geliştirilmesi fikrine yaklaşıldığı bulgusuna ulaşmıştır. Seferihisar’da Cittaslow’un ele alınış tarzı nedeniyle modelin
gelişiminin, kent sakinlerinden çok belediyenin algı yönetimiyle fuarlara, kongrelere, festivallere, ulusal ve uluslararası
buluşma etkinliklerine dayalı bir deneyim iktisadı çerçevesinde biçimleneceği düşünülmektedir.
Cittaslow Hareketi, ortaya çıkış nedeni itibariyle küreselleşme ve kapitalizm karşıtı bir hareket olarak ele alınmaktadır.
Ancak, yerel düzeydeki karar alıcıların Cittaslow modelini, halkın düşünce ve çıkarlarını göz ardı ederek farklı
kesimlerin beklentileri doğrultusunda biçimlendirmesi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Cittaslow, küçük
ölçekli kentlere özgün değerlerin korunduğu, çevre ve kalkınma arasındaki dengenin gözetildiği sürdürülebilir
bir kalkınma modeli sunmaktadır. Bu modelin başarıya ulaşabilmesi için bir bütün olarak yerel halkın hareketin
merkezinde yer aldığı ve küçük kentlerin rekabetinin aksine dayanışmasının ön planda olduğu bir anlayışın
benimsenmesi gerekmektedir.

3. Ekonomik ve Demografik Özellikleriyle Kandıra
Kocaeli’nin kuzeyinde yer alan Kandıra, 55 km’lik kıyı şeridi ile ilin, Karadeniz’e kıyısı bulunan tek ilçesi olma
özelliğine sahiptir. Doğusunda Sakarya, Batısında İstanbul, güneyinde İzmit ve kuzeyinde Karadeniz yer almaktadır
(http://kandira.bel.tr/, 04.02.2016).
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Kocaeli’nin en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ilçesi olarak 2017 yılında 50.413’lük nüfusuyla Cittaslow’un temel
ölçütlerinden biri olan 50.000 sınırını aştığı görülmektedir. Ancak Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent
Köstem ile yapılan görüşmede, Türkiye’de yüzlerce köye sahip geniş bir alana yayılmış birçok kentin var olduğu bu
kentler için birliğe katılımda merkez nüfusun belirleyici olduğu belirtilmiştir. 2012 yılında yürürlüğe giren 6360
sayılı yasa kapsamında köylerin mahalleye dönüştürülmesinden önce Kandıra’nın kent ve kır ayrımı yapılarak
hesaplanan en son nüfus verilerine göre kent nüfusu 14.744, kır nüfusu ise 35.298’dir (TÜİK, 2016). Köstem
tarafından, kentin Cittaslow felsefesine uygunluğunun sağlanması doğrultusunda, nüfus bakımından üyeliğinde
bir sorun olmayacağı ve başvuru yapılabileceği belirtilmiştir (B. Köstem, 29.12.2014).
Kandıra, Kocaeli’nin körfez kıyısında yer almayan tek ilçesidir ve diğer ilçelerden farklı bir yapıdadır. Körfez
kıyısında konumlanan yerleşimler, sanayileşmenin etkisiyle büyüyerek, kesintisiz bir kentsel alan yaratmışlardır. Bu
gelişmelerden uzak kalan Kandıra ise tarım ve hayvancılığa dayalı durağan yapısını korumuştur (Pehlevan, 2008).
Kentin ekonomik yapısı incelendiğinde tarım ve hayvancılık sektörü ve balıkçılığın ardından turizm ve imalat
sanayi en önemli ekonomik uğraşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi alanında faaliyet gösteren kuruluşların
sayısı çok azdır ve tarım ürünlerinin çeşitliliği içinde ağırlığını gösteren tahıl ürünleri sanayiye de yön vermektedir.
Diğer yandan organik tarım için elverişli bir bitki olan keten ve ketenden üretilen Kandıra Bezi, kentin ekonomik
ve kültürel yapısı içinde önemli bir yere sahiptir (Arı, 2005, s. 175). Kandıra dünyada keten üretiminin yapıldığı
en eski bölgelerden biridir. Keten tarımı ve dokumacılığının geleneksel yöntemlerle çok eski yıllardan beri yapıldığı
Kandıra’da, köy bezi, köy çezmesi (çözmesi) olarak da adlandırılan yerel dokumanın üretim tekniği, uygulanış biçimi
ve kullanış amacı halkın kendine özgü ihtiyaçlarından doğmuş ve bu yönde bir gelişim göstermiştir (Altun, 2006,
s. 91). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan “Yaşayan El Sanatlarımız” adlı kitapta Kandıra Bezi
Dokumacılığı’nın üretimi azalan (kaybolmaya yüz tutmuş) geleneksel el sanatları arasında olduğu belirtilmiştir.
Kandıra’da ağaçtan yapılmış ilkel bir tezgahta bu zanaatı sürdüren sadece bir kişinin kaldığı bilinmektedir (MEB,
2014, s. 423).
Kentin batı bölgesinde yer alan Akçaova ve Çerçili’deki taş ocaklarından çıkarılmakta olan Kandıra Taşı, kente
özgü bir diğer önemli yerel değerdir. Geçmişten günümüze kadar uzanan süreçte hem kent için hem de bölgede
taş çıkarma ve işlemeciliğinden geçim sağlayanlar için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Kandıra Taşı İşçiliği’nin
üretimi yapılmayan (kaybolmuş) geleneksel el sanatları arasında olduğu belirtilmiştir (MEB, 2014: 259). Kandıra
Taşı’nın yerel bir değer olarak restorasyon çalışmalarında ve yeni yapılan alanlarda kullanılması, hem kentin
özgünlüğünün artması hem de kent ekonomisine sağlayacağı yararlar bakımından önemlidir.
Kandıra’da gerçekleştirilen önemli faaliyetlerden biri de manda yetiştiriciliğidir. Kentle bütünleşmiş bir yerel
değer olan Kandıra Yoğurdu’nun yapımında kullanılan manda sütü için manda yetiştiriciliğinin devamlılığı önem
taşımaktadır. Kandıra Yoğurdu’nu özel kılan etken manda sütü karışımı ile elde edilmesidir. Kaymakamlığın
girişimiyle 2005 yılında patenti alınan ürün yörenin en önemli gastronomik çekiciliklerinden biridir. Mancarlı
Pide ve Köy Lokumu kentin diğer tescilli ürünleri olmakla birlikte Kandıra Yoğurdu’nun ünü ulusal düzeydedir
(Kandıra Turizm Master Planı 2014, s. 210).
Kandıra’da tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörleri, kıyı ve doğa turizmi temel ekonomik sektörler olarak görülmektedir.
Kandıra’nın turizm potansiyelinin dünyada değişen turizm algısına ve eğilimlere göre biçimlendirilmesiyle kıyı
turizmine dayalı tek yönlü yapısının daha sağlıklı bir görünüme kavuşacağı ileri sürülebilir. Kentin sahip olduğu
değerler ekoturizm, doğaya dayalı turizm, kongre turizmi, gastronomi turizmi ve jeomorfoturizm gibi türler
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kapsamında çeşitlendirilebilme özelliğine sahip olmakla birlikte uygulanabilirlik açısından kırsal turizm daha öncelikli
bir yere sahiptir (Üzümcü ve diğerleri, 2015, s. 93). Kandıra sınırları içerisinde, ekoturizm, çiftlik turizmi ve eğitim
faaliyetlerini birleştiren, turizm işletme belgeli bir konaklama tesisi (Narköy) bulunmaktadır. Kıyı yerleşimi olan
Kerpe’ye 10 km uzaklıkta 200 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan Narköy, eğitim odaklı sürdürülebilir
turizm merkezi ve organik tarım çiftliğidir. Yer seçiminde; bu alanda daha önce konvansiyonel tarım yapılmamış
olması, çevresinde fabrika olmayışı, toprak analizlerinin olumlu çıkması ve orman içinde doğal bir vadi olması gibi
faktörlerin etkili olduğu belirtilmiştir (http://www.narciftligi.net, 07.04.2016 ; N. Kuşçu, 07.04.2016).
Kandıra’nın ekonomik yapısını oluşturan dinamiklere geneli itibariyle değinilmiştir. Kocaeli ilinin diğer ilçeleri
ile kıyaslandığında sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin geri kalmış olması ve istihdam sorunları nedeniyle genç
nüfusun göç eğiliminde olması kenti olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunlara yönelik olarak Türkiye’nin ilk
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB)’nin Kandıra’da kurulması projesinin tek çözüm olarak sunulduğu
görülmektedir. Köylülere ait verimli tarım arazilerinin istimlak edilerek kurulması planlanan GİOSB projesi
istihdamı artıracağı nedeniyle belediye, kalkınma ajansı (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2011) ve halkın bir
bölümü tarafından desteklenmiştir. Projeye karşı en büyük tepki köylülerden gelmiştir. 2008 yılından bu yana,
kurulacak organize sanayi bölgesinin Namazgah Barajı’nın uzak mesafeli mutlak koruma havzası içerisinde olması
nedeniyle ve projenin imar planlarında yer alan arsasını satmakta direnen bir vatandaşın açtığı dava üzerine iptali
söz konusu olmuş ve hayata geçirilememiştir. Ancak 2018 yılı itibariyle Danıştay Başkanlık Kurulu’nun onayı
ile projenin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kentin dokusuna uygun olmayan bu tür sanayi etkinliklerinin
kente girmesinin desteklenmesi yerine sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli sunan Cittaslow Hareketi’ne dahil
olma yolunun tercih edilmesinin Kandıra’nın taşıdığı potansiyeller açısından özellikle verimli tarım arazilerinin
korunması bakımından daha uygun olduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda Cittaslow modelinin Kandıra için hem
kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin korunması hem de yerel değerlere dayalı bir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi
yolunda önemli kazanımlar sağlayacağı düşünülmektedir.

4. Kandıra’nın Cittaslow Ölçütleri Üzerinden Mevcut Durumunun İncelenmesi
Cittaslow Birliği’ne üyeliğin sağlanması için gerçekleştirilmesi gereken ölçütler daha önce de belirtildiği üzere
çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarıma, turizme, esnaf ve sanatkarlara dair
politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim ile ilgili planlar, sosyal uyum politikaları ve ortaklıklara ilişkin
politikalar olmak üzere yedi ana başlıkta sınıflandırılmıştır.
Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim ile ilgili planlar ve ortaklıklara ilişkin politikalar başlıkları altında sıralanan
ölçütler kentin Cittaslow Ağı’na üye olma kararı verilmesiyle gerçekleştirilecek adımlar olup henüz Kandıra için
böyle bir girişim bulunmadığından bu başlıklardaki ölçütlerle ilişkilendirilebilecek kısıtlı örneklere yer verilecektir.
Diğer başlıklarda yer alan ölçütlerin Kandıra’da ne kadarının var olduğuna ve varsa mevcut yerel yönetimin ve
büyükşehir belediyesinin geleceğe dair bu alanlarda yapmayı planladığı projelere değinilecektir. Bu konu kapsamındaki
veriler Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı, Kandıra Halkı ve bölgeye aralıklarla gerçekleştirilen ziyaretlerde kurum
ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler ve tutulan gözlem notlarından derlenerek oluşturulmuştur. Kandıra Halkı ve
kurum, kuruluş yetkilileri ile yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış ve açık uçlu soru tekniği uygulanmıştır.
Yararlanılan diğer kaynaklar arasında ise Kocaeli Büyükşehir ve Kandıra Belediyeleri’nin internet siteleri, Kandıra
Belediyesi’nin 2015- 2019 yıllarını kapsayan stratejik planı, Kandıra Turizm Master Planı, Kocaeli Büyükşehir
ve Kandıra Belediyeleri’nin internet siteleri, Kandıra Belediyesi’nin 2015- 2019 yıllarını kapsayan stratejik planı,
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Kandıra Turizm Master Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ve Sağlık
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlık Kurumu tarafından oluşturulan yüzme suyu takip sistemi yer almaktadır.

4.1.Çevre Politikaları
Çevre politikaları başlığı altında sıralanan ölçütler sürdürülebilir bir yaşam ortamının oluşturulması bakımından
önemlidir. Her şeyden önce kentlerin geleceğini belirleyen politikaları üreten yöneticiler ve bu durumdan etkilenen
kent sakinleri tarafından çevresel değerlerin korunması bilincinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu bilinçle kentsel
yaşamın her alanında gerçekleştirilen faaliyetlerde doğaya verilen zararı en aza indirmek öncelikli hedef olmalıdır.
Bu süreçte etkin bir denetimin olması da önem taşımaktadır. Cittaslow Hareketi’nin bu başlık altında belirlediği
ölçütlerle ve üye ülkeler üzerinde uyguladığı denetim mekanizmalarıyla ulaşmaya çalıştığı nokta bu durumun
sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
Kandıra, daha öncede vurgulandığı üzere sanayi etkinliklerinin ve dolayısıyla çevresel kirliliğin yoğun olduğu
bir bölgeye yakın konumlanmış olmasına karşın bu durumdan etkilenmemiştir. Sınırları içinde yer aldığı sanayi
kenti Kocaeli’nin doğaya açılan penceresi olarak tanımlanmaktadır (Üzümcü ve diğerleri, 2015: 93). Kandıra’da,
sanayi etkinlikleri yok denecek düzeydedir ve kente büyük sanayinin girmesi engellenmiştir. Bu nedenle sanayi
kaynaklı çevresel kirliliğe rastlanılmamaktadır. Çevre politikaları ana başlığı açısından değerlendirildiğinde, elde
edilen bilgilere göre su ve hava kalitesinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğu, kentsel katı atıkların
ayrıştırıldığı, kentsel kanalizasyon için arıtma tesislerinin bulunduğu, iki arıtma tesisinin yapım aşamasında olduğu
ve köyler için de arıtma tesisi projelerinin yapıldığı görülmektedir. Kandıra’da özellikle yaz mevsiminde turizmin
etkisiyle artan nüfusun elektrik ihtiyacının karşılanmasında var olan kaynakların yetersiz kaldığı görülmektedir.
Bu durumun çözümü için alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesinin, Cittaslow’a üyeliğin sağlanması yolunda
önemli bir adım olacağı düşünülmektedir. Mevcut durumda Kandıra’da aktif durumda olan bir adet biyogaz tesisi
bulunmakta ve RES’lerin yaygınlaştırılması açısından önemli bir potansiyel barındırmasına karşın üç adet RES
proje aşamasında olup bu projelerin artırılması gerekmektedir. Diğer yandan kentte bulunan Namazgah Barajı’na
kurulması planlanan HES ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)’nün İstanbul’un içme suyu için Kandıra’ya
kurulmasını planladığı Sungurlu Barajı’nın Cittaslow üyeliği açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı ileri sürülebilir.
Sungurlu Barajı’nın Akçaova ve Teksen köylerini ve tarım arazilerini tamamen sular altında bırakacağı ve bu
yerleşimler dışında 16 köyü daha olumsuz yönde etkileyeceği öne sürülmektedir.
Çevre politikaları ana başlığında yer alan trafik gürültüsünün azaltılması ölçütü için bir değerlendirme yapılacak olursa
bu durumun sadece yaz aylarında turizm etkinlikleriyle birlikte ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Trafik gürültüsünün
azaltılması için yol, otopark ve ulaşım ile ilgili sorunlar analiz edilmeli ve çözüm yolları aranmalıdır. Genel bir
değerlendirme yapılacak olursa çevre politikaları başlığında birçok ölçütün sağlandığı ve gerekli çalışmaların yapılması
halinde herhangi bir uyum sorunu yaşanmayacağı düşünülmektedir.

4.2. Altyapı Politikaları
Cittaslow Hareketi, çevre politikalarında olduğu gibi kentsel altyapının da sürdürülebilirlik temelinde oluşturulması
için birtakım ölçütler belirlemiştir. Fosil yakıt kullanımının ağırlıklı olduğu ulaşım türü hava kirliliğinin en önemli
nedenlerinden biridir. Bu nedenle Cittaslow Birliği, kentlerde çevreye zarar vermeyen bir ulaşım seçeneği olan
bisiklet kullanımını teşvik edici ölçütler belirlemiştir. Kandıra, bu ölçütler açısından değerlendirildiğinde kentte
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bisiklet yollarının bulunmaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra
Belediyesi tarafından bisiklet kullanımını teşvik edici birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Ancak çevreye zarar
vermeyen bir ulaşım seçeneği olarak bisiklet kullanımının artırılması için yeni projelerin üretilmesi ve bisiklet
yollarının yapılması gerekmektedir.
Diğer bir eksiklik ise engellilere yönelik fiziksel engellerin kaldırması için herhangi bir çalışmanın yapılmamasıdır.
Engelli ulaşımı için olanaklar sadece Mavi Bayrak almış olan Cebeci Plajı’nda bulunmaktadır. Bu durumun kent
genelinde yaygınlaştırılması rampalı kaldırım ve hissedilebilir yolların oluşturulması için projeler üretilmelidir.

4.3. Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
Kentsel yaşamı oluşturan tüm bileşenlerin iyileştirilmesi ve yeni girişimlerin de sürdürülebilir politikalar ekseninde
gerçekleştirilmesine vurgu yapan ölçütleri içeren bu başlıkta genel olarak, kentlerin sürdürülebilir bir biçimde
geleceğe taşınması ve kentsel yaşam kalitesinin artırılmasını sağlayacak çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Kentin fiziki yapısının iyileştirilmesinden yerel değerlerin korunmasına kadar birçok alanda kentsel yaşam kalitesinin
artırılması için oluşturulan bu ölçütler açısından Kandıra’nın durumu incelendiğinde, yerel yönetim tarafından
hem ilçe merkezinde hem de köylerde bu amaca yönelik olarak birçok çalışmanın yapıldığı ve projelerin üretildiği
görülmektedir. Örnek olarak, eskiden çöp alanı olarak kullanılan bölgenin ağaçlandırma yapılarak kent ormanına
dönüştürülmesi verilebilir.
Çalışma yapılması gereken bir diğer alan ise eczane ve sağlık ocağı sayısının özellikle kıyı bölgelerinde artırılmasıdır.
Bu başlık altında sıralanan yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması ölçütü açısından kentin patenti
alınan yerel ürünü Kandıra Yoğurdu, Kandıra Bezi ve kentin tescilli ürünleri Kandıra Pidesi ve Köy Lokumu gibi
ürünlerin yeterince tanınırlığının sağlanamadığı ve bu konudaki girişimlerin de yetersiz kaldığı görülmektedir.
Diğer bir ölçüt olan yerel/doğal alışveriş merkezlerinin kurulması kapsamında bu ürünlere özgü satış noktalarının
oluşturulması ve yerel halkın bu girişimlerde öncü olması sağlanmalıdır.

4.4. Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar
Tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar başlığında genel olarak tarımın ekolojik ilkelerle yürütülmesi,
organik üretimin ve organik ürün kullanımının teşvik edilmesi, yerel ürünlerin, geleneksel iş tekniklerinin ve
zanaatların değerinin artırılmasına yönelik ölçütler belirlenmiştir. Tarımsal üretim açısından zengin bir potansiyele
sahip olan Kandıra’da organik üretim ve sürdürülebilir tarım ilkelerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Kandıra
Belediyesi’nin stratejik planında yer alan her yıl bir kez bölge halkının katılacağı eko tarım sertifikalı eğitim programı
düzenlenmesi hedefinin yanı sıra permakültür eğitimlerinin verilmesi ve bu programların sayılarının artırılması
gibi hedeflerin de plana dahil edilmesi gerekmektedir. Kandıra Yoğurdu, Kandıra Bezi ve Kandıra Taşı gibi yerel
değerlerin daha önce de belirtildiği üzere yeterince korunamadığı görülmektedir. Geleneksel el sanatları arasında
gösterilen Kandıra Taş İşlemeciliği, bu sanatı icra eden kimsenin kalmaması nedeniyle yok olan el sanatları arasına
girmiştir. Diğer yandan uzun yıllardır geleneksel el tezgahlarında kente özgü yöntemlerle dokuması yapılan Kandıra
Bezi’nin de aynı tehlike ile karşı karşıya olduğu ve geleneksel yöntemlerle dokumacılık yapan sadece bir sanatkarın
kaldığı bilinmektedir. Yaşayan el sanatları arasında gösterilen Kandıra Bezi Dokumacılığı’da yok olmaya yüz tutmuş
el sanatları kategorisine alınmıştır. Bu bağlamda Cittaslow’un da yerel değerlerin korunmasına verdiği önem ve
belirlediği ölçütler çerçevesinde bu değerlerin geleceğe taşınması adına yeni projelerin üretilmesi gerekmektedir.
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4.5. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim İçin Planlar
Cittaslow felsefesinin kalıcı olmasının sağlanması için sadece yerel yönetimler tarafından alınan kararlarla yürütülen
bir süreç olmaktan öte yerel halkın da hareketin özünü kavraması ve benimsemesi, turizm etkinliklerinin kaliteli
bir ortamda gerçekleştirilmesi için misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar başlığında birtakım ölçütler
belirlenmiştir. Bu bağlamda, Kandıra için üyelik sürecinin başlatılması kararı alınırsa öncelikle Cittaslow’a katılım
konusunda halkın desteğinin alınması için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Kandıra Turizm Master Planı’nda bölgeyi
ziyaret eden turistler üzerinden yapılan bir anket çalışmasında halkın ve esnafın misafirperver oldukları, turizme
yönelik olumlu bir atmosferin var olduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır. Cittaslow’a üyelik hedefi belirlendiğinde
misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar başlığındaki ölçütlerin gerçekleşmesi için gerekli ortamın var
olduğu ileri sürülebilir.
Bu sonuçtan hareketle turizm için olumlu bir atmosferin var olduğu Kandıra’da kırsal turizmin desteklenmesinin
hem yerel halkın istihdam olanaklarının artması hem de kentin özgün değerlerinin korunması için önemli bir
adım olacağı düşünülmektedir. Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik olarak, kırsal dokusunu koruyan alanlarda
köy pansiyonlarının açılması, organik ürünlerin yetiştirilip satışa sunulması, Kandıra Bezi ve Kandıra Yoğurdu gibi
yerel değerlerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

4.6. Sosyal Uyum
Cittaslow, sosyal uyum başlığı altında belirlediği ölçütlerle farklı etnik grupların bir arada yaşama pratiği kazandığı,
çeşitli nedenlerle toplumsal hayatın dışında kalan kesimlerin kent yaşamına uyumunun sağlandığı, yoksulluk ve
işsizlik gibi sorunların en aza indirildiği bir kent ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Kandıra’da halkın yoğun
bir bölümünün Manavlar tarafından oluşturulduğu ve etnik çeşitlilik açısından zengin bir yapının bulunmadığı
görülmektedir. Kentin dışında prefabrik konutlarda yaşayan Çingenelerin (Bu etnik gruba Çingene denilmesi
gerekliliği için bkz. Uğurlu, 2013, ss. 80-84) daha çok enformel sektörlerde çalıştığı ve toplumsal hayatın dışında
kaldıkları belirtilmiştir. Çingenelerin yaşam koşullarının rehabilite edilerek sosyal açıdan kente uyumlarının
sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır. Diğer yandan genç neslin istihdam durumunun iyileştirilmesi Cittaslow’un
da önem verdiği ölçütlerden biri olup Kandıra’da kent dışına verilen göçün önlenmesi ve kalkınmanın sağlanması
açısından kaçınılmazdır.

4.7. Ortaklıklar
Cittaslow’un çıkış noktası olan Slow Food Harketi’nin ve yürüttüğü aktivitelerin desteklenmesi kapsamında,
Kandıra’da yer alan organik tarım çiftliği ve sürdürülebilir eğitim merkezi Narköy’de Kandıra Pidesi pişirilerek
Toprak Ana Günü kutlanmıştır. Bu tür etkinliklerin artırılması, Slow Food oluşumlarıyla işbirliği çerçevesinde
Kandıra’nın diğer gastronomik çekiciliklerinin tanınırlığının sağlanması ve geleceğe taşınması için önemli bir
kazanım olacağı düşünülmektedir.
Kentlere özgünlük katan yerel değerlerin korunup geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, turizmde kalitenin
çevresel değerlere saygılı bir biçimde artırılması ve tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması üzerine kurulu bir
düşünsel temelde hareket eden Cittaslow felsefesinin benimsenmesinin Kandıra için olumlu sonuçlar doğuracağı
düşünülmektedir. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, Cittaslow’un yerel düzeydeki karar alıcıların katılım amaçları
ve beklentisi yönünde olumsuz sonuçlar doğurabileceği de bilinmektedir. Bu nedenle üyelik kararının alınması,
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planlama aşaması ve gerçekleştirilmesi gereken çalışmaları kapsayan sürece yerel halkın katılımının sağlanması ve
halkın öncelikli bir konumda yer alması önem taşımaktadır. Çünkü mevcut yerel yönetimin değişmesi halinde
de Cittaslow’un devamlılığını sağlayacak olan halkın kararlılığıdır. Ayrıca Cittaslow’un temel vurgusu da yerel
yönetim tarafından tepeden inme alınan kararların ve dışarından gelen yatırımcıların girişimleriyle biçimlenen bir
model olmaktan öte zanaatkarları, işletmecileri, esnafı, gençleri özetle yerel halkı merkeze alan, öz değerlere dayalı
ve çevresel değerleri gözeten bir kalkınmanın sürdürülebilirliği üzerinedir.
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, Kandıra’nın bütün ölçütleri sağladığı başlığın çevre politikaları, en fazla
eksikliğin bulunduğu başlığın ise altyapı politikaları olduğu görülmektedir. Diğer başlıklarda ise özellikle yerel
ürünlerin, geleneksel iş teknikleri ve zanaatların korunması, sürdürülebilir mimari planlaması ve organik ürünlerin
kullanımıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu görülmektedir. Üyelik kararının alınmasıyla birlikte bu alanlarda yapılacak
olan çalışmaların başarıya ulaşmasında herhangi bir engel bulunmadığı görülmektedir.

5. Sonuç
Küreselleşme olgusunun kentlerin özgün kimlikleri, yerel değerleri ve tarihi dokuları üzerinde yarattığı yok
edici etkinin kırılması için bir direnişi simgeleyen Cittaslow Hareketi, giderek artan çevresel sorunların yarattığı
tehlikelerden korunma ve yerel değerlere dayalı bir kalkınma sağlanması için küçük ölçekli kentlere alternatif bir
model sunmaktadır.
Sanayinin başkenti olarak adlandırılan Kocaeli’nde yer almasına karşın doğal dokusunu korumayı başaran Kandıra’da,
tarım ve turizm potansiyellerinin yeteri kadar değerlendirilmediği, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olduğu,
istihdam olanaklarının yetersizlikleri nedeniyle sürekli göç verdiği ve kalkınmanın sağlanamadığı görülmektedir.
Cittaslow’a üyeliğin, kentin sahip olduğu ekonomik değerlerin, doğal dokusuna ve taşıdığı potansiyele uygun olarak
geliştirilmesine ve kenti özgün kılan değerlerin korunmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak bu süreçte
Cittaslow’un yerel karar alıcıların etkisiyle küçük kentleri piyasa mantığı içerisinde rekabet edebilirlik ve pazarlama
kavramları üzerinden çabuk tüketilen birer nesneye dönüştürme, soylulaştırma ve pahalılaşma gibi tehlikelerine
karşı dikkat edilmesi gerekmektedir. Kente gerçekleştirilen ziyaretlerde gözlemlendiği üzere emlakçılar tarafından
kuşatılmış olan Kandıra’nın, Cittaslow unvanının kazanılmasıyla birlikte dışarıdan gelecek olan yatırımcılar için
cazip hale gelmesi, yerel halkın hareketin dışında kalacağı bir süreci başlatabilir. Mevcut durumda tarımdan geçimini
sağlayamayan ve topraklarını satarak göç etme eğiliminde olan nüfusun kentteki girişimlere dahil edilememesi
halinde dışarıdan gelen yatırımcıların etkin bir konuma sahip olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu noktada
Cittaslow modelinin Kandıra’da başarılı olabilmesi için yerel halkın bu modeli benimsemesi, kentle ilgili alınan
kararlarda ve girişimlerde öncelikli bir konuma sahip olması önem taşımaktadır.
Kandıra’nın Cittaslow’a üyelik potansiyelinin araştırıldığı bu çalışmada Kandıra’nın tarihi kimliği, doğal güzellikleri
ve kente özgü yerel değerleriyle, ölçütler üzerinden belirlenen eksikliklerin de giderilmesi halinde bu unvanı
kazanmasında herhangi bir engelin bulunmadığı görülmektedir. Ancak üyeliğin gerçekleşmesi yolunda harekete
geçilmesi ve halkın bu sürece dahil edilmesi için öncelikli görev yerel yönetime düşmektedir.
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